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MIGRAÇÃO
INDESEJÁVEL

Resolveu o governo argentino sub-

rec tor a entrada «le inirmigrántes
na Republica a novas condições,

tcrnaniiu-os, á imitação dos Esta-

«1.03 Unidas, indesejáveis (unilcsini-
ble) e proliibindo, portanto, o des-

ciT.ba-.rjtic a mais de uma classe «le

indivíduos. A iniciativa daquellc go-
verno assenta na previsão de ser o

paiz invadido, depois da guerra, por
inválidos <|tie vcn.hatn constituir ikii

aiigmcntò de população inútil, iinpro-

duetiva c até gravosa. A Argentina

não quer vir a scr o abrigo de mu-

tüailos que a procurem na esperança

dr vida mais desafogada c confiantes

numa hospitalWa«l,c caritativa. listão

incluídos na iprohibiçãò de desembár-
«pie o.s casos de mutilação e dc dc-

feitor; c vicies orgânicos que_ imitiu-

zcin total 011 parcialmente para o tra-

bt.llio, c bem assim os de doenças

mentacs, que, bem se sabe, avtiltam
erlre as desgraças produzidas pela
guerra. Ainda prevendo tis cnnse-
«luencias da terrível calaintilad.c, a

piohibição -se estendo ás mulheres
solteiras 011 viuvas que cheguem
acompanhadas de filhos menores da
dez annos.

Tentos sido sempre pela am-

pia immigração 110 Brasil, atten-
«lendo á necessidade que elle tem
««« povoar-se e desenvolver-se. Sem-

pre nos pareceu que não era

entre os inunigrantes pobres, acossa-
lios de seus paizes pela fome, que se

encontravam os estrangeiros mais

perigosos ao paiz. Pensamos com

Saruiiionto quando «l.i/ia que sc de

algum inimigrante se devia descon-
fiar era do immigrante fino c bem
trajado. Mas, agora, deante da per-
spectiva que move a Argentina a pre-
catar-sc, entendemos que o Brasil
«leve fazer dei egual. Isto é nada ge-
ite-roso, fere mesmo a nossa natural

piedade pelos desgraçados, mas o in-
teresse do Estado c.vigo que clle
não tome a seu cargo, para stlôten-
tul-os, os mutilados, os invalidados

pela guerra. Cuard.c-os seus próprios
paizes, pelos quaes elles sc sacrifica-
r:.:n. Mão quer isto dizer que seja-
mos in flexíveis na probibição. Púde-
sr* e ileve-se-lhe abrir excèpções,
como por exemplo para o infeliz que
tiver aqui familia que o cliame. Mas,
transformar o paiz' num grande lios-

picio para recolher e alimentar inva-
1|i'ii.. estrangeiros, isto não. Não nos

rodem exigil-o, appellaudo para a
nossa generosidade c apurado1! senti-
nicntos de caridade e. solidariedade
InviiEtna. Acautolenio-iios tambem
contra o perigo, e antes que termine
a guerra, porque essa corrente immi-

gratoria se estabelecerá logo que a
" paz fòr celebrada, se é que min co-

n-ecç antes, e favorecida pelos pro-
prios governos oslraugciros interessa-
d.o; em livrar-se de uma população
«pie só serve para augtncntar tliffi-
crUlades c obrigar a ônus iinprodu-
etivos.

Analysando o decreto projectado,"J.n W.ciott", de Buenos Aires, uo
cr-esmo tempo que applaude aquol-
Ias proliibiçõcs, estranha e con-
«leinna uma de suas disposições
«iuo se presta a injusta e im-
«procedente applicação, a saber, a que
exige do iiiintigrante um certifica-
(\ \is-i,lo pelos agentes consulares
argentinos d.e que elle não esteve dc-
baixo da acção ila justiça por deli-
cios contra a ordem social durante os
dez annos anteriores ao sen (lesem-
liarquc. "Se a probibição se appli-
ove, pondera o conceituado diário.
*os que houvessem sido coiitlcmua-
c'o.«, não por delictos sociaes, que se
prestam a confusas qualificaçõe.,
mas a penas afflictivas e infantaiites,
1 ru qm* estão incluídas algumas de-
rrvadas das ;*ggressõcs gretniaes, ri
1 isposição seria acceitavcl. Mas
plirase 

"debaixo da acção da autori-
dade ou da justiça" i: demasiado
lata, o, dada a diversidade e o rigor
i'.i legislação social em outros paizes.
«¦brigaria a acceitar disposições es-
tranhas que consideram delinqüente?
1". _f;.;is que uão o são cquilativa e
¦razoavelmente c que itrão incorrem
ein nosso Código Penal. Xa renhi.Ia
luta que sustenta*:-, os grêmios or>e-
r; rro.s é difficil encontrar tlm delles
que por alguma incidência não haja
caído sob a acção ou pesquiza da a.i-
tori l.tdc jr: licial ou policial, pelo que
se iri., prohibir, por simples inciden-
lis correccionacs, a entrada no paiz
«le um elemento útil e são. Cumpre,
¦pcis, restringir a prohibição aos
operários que tiverem contnictíido
cijrr.es communs, pelos quacs se te-
1 liam tornado passíveis de uri-.-t
pena ini rmrrrr.e imposta p«>!.i justiça.""-'om 

esta restricção advogada pela
La Nacion", relativamente a uma

disposição que, com o; inconvenien-
tis apontados, não so faz entretanto
necessário para impedir qne se intro-
ditza 110 paiz qualquer elemento per-
moroso, porque não falta, para ex-
pulsal-o, recursos c processos na le-
gislação ordinária, entendemos que o
Brasil deve intirar a Republica vizi-
ria, legislando do mesmo modo.
pira tambem se resguardar ilo peri-
go real que a Argentina bens pre-
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A carno
Para a carne bovina posta boje em con-

mim. nesta capital, foram affixadqs pelos
marchantes, no entreposto de S. Diogo, os
preços do $.|tio a $500, devendo scr co-
-.nulo no lut-uco o masimo de S700-

Carneiro. i$5i>o e i$8oo; porco, 1Í200 e
i$.ion. e vilella. $joo a $800.

A DEFESA NACIONAL
O deputado Mario Hermes vae de-

monstrando uma louvável obstinação
cm levar por deante a questão da de-

fesa nacional. Hontem, teve clle

oceasião dc ss manifestar sobre o

aproveitamento da fabrica de pólvora
do Piquete, par parle não apenas do

Exercito, mas lambem da Marinha.
li' uma idéa que aventámos, ainda

não lia muito. Parece que o Minis-

terio da Marinha alimenta a preten-
ção de ler para o seu uso exclusivo
uma fabrica de explosivos. O Exer-
cila tem a do Piquete. Logo, a Ma-

rtnha deve ler a sua. /;" m;t erro.
Se a fabrica do Piquete sente para

o serviço das forças dc terra, deve,
com alguma modificação c algumas
ampliações, servir lambem para a
Marinha, porque antes dc tudo cila
não pertence de modo restrictivo ao
Exercito. Pertence á nação.

Ao enves de se construir cstabelc-
cimento dc eguacs dimensões para a
Armada, com um dispendio dc di-
nheiro que a nossa situação não com-

porta, deve-se antes tratar da amplia-

ção do do Piquete, proporcionando-
lhe tim regimen de (administração
mixta, cm que se entendam bem tc-
clínicos da Marinha e do Exercito.

Ii' claro que, sc o governo houver
dc deliberar a respeito, não obedece-
rá a outro critério. Nem pódc ser de
outro modo.

Desmentiu o Presidente «Ia Republi-
ca que tivesse tido qualquer parte na
divulgação da audiência que concedera
ao banqueiro francez sr. Lafout; e não
só isso, mas ainda que se houvesse oc-
capado de assuniptos relativos á nossa
situação em face do conflicto europeu.

¦O desmentido, dados os hábitos de
ampla publicidade do governo actual,
era necessário; mas pódc-se dizer que
ninguém teve a menor duvida sobre a
procedência da noticia publicada, Da
fôrma como ella estava eseripta, con-
cliiin-se logo :'t primeira vista que fora
o próprio sr. Lafont o seu leviano di-
vttlgador e tambem que, como hontem
já assignalou o Correio, muito mais
importante qne a conferência era para
aquelle banqueiro a sua divulgação, a
qual foi feita, como sc viu, em termos
tendenciosos, dignos dn repulsa muis
veliemcnte por parte do povo brasi-
leiro.

Para desgraça nossa, a imprensa do
llrasil vae, pouco a pouco, caindo nas
mãos de estrangeiros, e dc tal modo,
que já se contam no Rio por uma meia
dúzia as folhas verdadeiramente brasi-
loiras, que podem falar em nome do
sentimento nacional.

para descobrir que, só por effeito dc

uma vasta organização de açambarca-
mentos, os gêneros de primeira necessi-
dade podem attingir o augmento de

preço destes últimos mezes.
Já se não trata de produetos estran-

geiros que paguem nvultados direitos
nas Alfândegas. Nada disso: são os

próprios gêneros produzidos no paiz.
que se accumulam nos grandes arma-
zcns, dc onde só saem por preços fa-
bulosos, com os quaes não podem ar-
car os consumidores.

Contra a «*xploração organizada sobre
os produetos nacionaes o governo pôde
reagir perfeitamente. O essencial é
quê ellc se revista da energia precisa
para enfrentar a grita de meia dúzia
do interesses feridos quando virem
chegado o momento em que as neces-
siilades da collecttvidade a elles se so-
breponham.

Segundo tuna nota, honteni, á noite.
fornecida, em palácio, á reportagem, o
ministro da Guerra, tendo lido a entre-
vista que o general Joaquim Pántaleão
Tellcs ile Queiroz, concedeu á Noite,
determinou ao general Barbedo, chefe
do Departamento d.\ Guerra, inquerisse
com urgência do mesmo general se ns
conceitos emittidos em trechos dessa
entrevista o agressivos *¦*- um official
•lo Exercito r au governo federal Ha-
viam srdo realmente proferidos por
ellc.

F.ste processo de um candidato a
deput-a-do ou íieua-uor ler a sua contes-
tação ao diploma tio competidor eslá
carecendo de unia reforma. Reune-sc
uma comniissão parlamentar de pode-
res para ouvir o contcstnntc e quasi
nada percebe ella do que sc Ilm está -i
empaiiturrar os ouvidos. Quando os do-
ctimentos, então, são mui.os e longos,
como acontece actualmente com o sr.
Tlioiriaz Deltino, perde-se um tempo
enorme, os candidatos es faltam-se, os
juizes massam-se c afinal todos ciu--
gani no fim sem que os primeiros tc-
íiliaiu conseguido dar um resumo solido
para que os segundos possam deliberar
com perfeito conhecimento dc crius..
liste julgamento só se faz depois da
nu Mi ca ção de toda a papelada, no D ta-
:¦¦'.- t'o Congresso, pnra rstudo-;.

Não seria mais razoável, mais eco-
nomico e mais pratico qne os inter-
essados, findo o prazo da vista legal,
apresentassem logo os documentos c
fossem estes dados á divulgação inime-
diata, independente das longas e fa;I-
gantes leitura.?

Alem da coir.nioilidade da medida,
haveria ainda a vantagem dc se pon-
par tempo á desenfreada cabala que se
costuma fazer emquanto a comniissão
funeciona. Como está, o trabalho é
duplo e cxhaustivo: o; juizes ouvem a
contestação durante muitos dias e de-
pois levam outro tanto para !cl-a e
digeril-a.,.

Visitaram honteni o presidente da
Republica, com quem conforenciaram,
o ministro da Viação. os senadores" Der-
nardo Monteiro e Pires l'erreira, os
deputados Antônio Crulos e Souza e
Silva, o coronel Tolentino Goonçaivcs
Pinho, e o sr. Adolpho Vieira d.a

1 Cunha.

*«- i-;:i:.

Gil VIDAL

Topi... k Noticias

Dentre os muitos tclegrammas de fe-
licitações enviados da Itália ao sr.
Souza Dantas, por motivo de sua re-
cente .nomeação para o cargo de sub-
secretario de Estado «Ias Relações Ex'
teriores , destacámos os seguintes:

De Gabriel d'Annutizio* do dque e
duqueza de Sforzacerani; do conde e
da condesia Revasehieri, gentis ho-
metis da corte e damas da rainha He-
lena; do pintor italiano senador Mi-
chetli e do deputado Masciantonio.

A questão do Gon-
testado Jipimida?
PARECE (_.!_.__. S.-ft!

lAüendendo a um convite ilo pre-
sidente da Kepublica, estiveram liou-
tem, á tarde, no palácio do governo,
os srs. João Pernetta, I.uiz liartho-
lomeu e 'Luiz Xavier, deputados pelo
Ettado do Paraná.

Logo após a chegada dos allmli-
dos parlamentares ao palácio presi-
dencial, avistaram-se elles com o dr.
Wencesláo Braz, com o qual confe-
reneiaram por longo espaço dc tem-

po. Nessa conferência, expoz o cbefc-
da nação "aos representantes para-
naenses o trabalho que havia des-
envolvido, afim de solucionar o cha-
mado caso do Contestado, que tem
trazido, de alguns annos a esta parte,
cm divergência profunda os listados
do Paraná c Santa Catliarina.

O chefe da nação revelou as espe-
ranças, de que se acna possui lo, de

poder, dentro de breve tempo, reso!-
ver a irritante questão, fazendo des-
apparecer quaesquer pretextos de
desharmonia que, em relação áquel-

tcrritòriitl
possa dar logar. Para resolver essa

questão, porr-rn, contava com a boa
vontade dos representantes e .liri-

gentes dc ambas as unidades -da l'"e-
duração brasileira. Os deputaibrí pa-
ranaenses apoiaram as palavras, do

presidente da Republica, reaffirman-
do a sua boa vontade pira a solução
desejada.

A' noite, estiveram com o Presi-
dento da Republica, confercnciiyndo
sobre o mesmo assumpto, ns mem-
bros da bancada cathariiicnsc.

Tanto quanto podemos sabor, dc-
pois dessas duas reuniões, segundo
as negociações em andamento, pare-

E' de regra que os logarcs de medi-
cos do Exercito sejam somente pre-
enchidos por concurso. Ainda agora
se realizou um delles, no qual sc in-
screver.1111 iiiniirneros candidatos, mui-
tus foram classificados, c desses natu-
ralmeiite a maioria aspira ser comem- les Listado.., ,1 pendência
piada nas vagas que forem surgindo.
Ha porém para cstouvar-lhcs os passos
uma situação muito curiosa: é a exis-
tencia de vinte e oito facultativos,
admittidos primitivamente como intrr'-
nos, depois tornados effectivos, embora
jamais houvessem feito-concurso. Esses
vinte e oito médicos criam de facto
uina situação .«ni gencris, porque oc-
ctipnm cfíectivamente cargos para os
quaes se exige uma demonstração pré-
via dc capacidade, que elles nunca
deram.

E' muitíssimo comprchensivcl que se
fat;,a a nomeação de médicos interinos.
Mas a sua effectividade não se deve-
ria observar em cargos como aquelles,
sem sc terem elles stibmcttido, mão
grado a interinidade de «pie vinham
exercendo, ao concurso exigido. Por-

que a sua interinidade, 110 máximo,

poderia servir para preferencia ri no-
meação, caso fossem classificados cm
concurso. Não é dc molde a excluir a

prova publica, ohrigatoria, |
Obedecendo a essa argumentação é que

quarenta medicos classificados no ultimo
concurso vão pedir ao Congresso que
estude a sua situação, de modo a serem
garantidos seus direitos, que são incon-
tesiavclincntc mais claros do que os dos
venturosos facultativos que nunca fi-
zeram concurso, entraram pela poria
da interinidade no Serviço de Saude
do Exercito, c nélle se fixaram de 11111
modo inteiramente estranho á praxe
observada.

A situação é clara. Ila uma disposi-
ção quo diz: os logarcs de médicos do
Exercito serão preenchidos por con-
curso, que valerá durante um tempo
determinado, sendo para esse prazo a
escolha feita entre os candidatos cias-
sificados.

Não deverá pois entrar gente dc fora,
e o interino í 110 caso a gente dc fora
que se insinua por uma entraria falsa.
A proceder-se assim, melhor valeria

jamais instituir o concurso.

O TKMrO
l"m s..Mv„J0 fe..;,.,. -).,.

fcrilliaiite c dt ofí_sc_r _•entra.
1 d* f,.i:r:,.:r.'-Ç"r-i,
:;-. foi o dia d<*

Até agora, o governo não tomou nc-
nhuma providencia sobre a alta exces-
siva dos gêneros de primeira necessi-
dade. De toda parte, surgem as quei-
xas mais justas contra esse descaso dos
governantes pelos interesses vitaes do
povo. Mas o governo permanece im-
passível, c com elle os legisladores,
eguaimente descuidados de que, em toda
a Republica, exisre uma população cada
vez mais aspliyxiada pelai difficuldades
da vida.

."«são é preciso possuir muita argúcia

O ministro da Fazenda, despachando
o requerimento da City Iniprovcmcnts
Co., pedindo pagamento de 73 :."•-'. 1H1,
proveniente de diffcrença de laxa de
cambio, mandou que a requerente se
d.rifíisse a<> Mitrsterio tia V ação.

Xa sessão de honteni desse caricalo
Conselho Municipal que se vae arras-
tando desprezivclniente, figurou na or-
dem do dra um projecto mandando dar
o nome do sr. Paulo de Frontin á

primeira escola profissional que se fun-1 arranjar os seus motivos,
dar 110 Districto Federal. Se a idéa
não tivesse partido daquellc pessoal tüo

cc que haverá brevemente uma solu-
ção radical da questão, visto demoin-
tiarem as duas partes as melhores
disposições conciliadoras.

O Presidente da Republica foz um
appello solennc aos dois Estados, no
sentido de ficarem dirimidas as ttlti-
mas difficuldades, E' digna de cn-
ccmáos a attituile, nessa questão,
tanto cio Presidente do Paraná, como
do Governador de Santa Catliarina,
os quacs, ao que nos informam, mui-
to têm contribuído para o encarni-
nhameiito da solução final da irri-
tante pendência'

^_w«_» ,
O Thesouro Nacional pagou hontem

a quantia di: 20 lonoSjooo de ajudas de
custo, que ua /* sessão da '9* legisla-
tura. do Congresso Nacional competem
a diversos senadores e deputados fc*.
deraes.

O general Pantalcão Tellcs de Quei*
roz chegou do Recife, scnsive'.menle
aborrecido, por não poder atinar com a
razão da sua transferencia. O general
attrílitte o negocio a intrigas contra elle
movidas por um coronel com quem se
incompatibilizoii.

.E' unia historia. O sr. Pantaleãò
bem sabe que creou para o scu nome
unia triste reputação politica neste paiz.
Como o uso do cachimbo faz a boca tor-
ta, o general já se estava preparando
para fazer pesar o peso da sua espada
na controvérsia que por ali se kvnntou.

O governo compreliendeti logo qtte na
emergência*o sr. Pantalcão não se por.
taria convenientemente, e por isso fez
chamal-o ao Rio de Janeiro, físsn é a
historia pura e simples.

Agora, o Ministério da Guerra ha de
O general

satisfaz-se, c está tudo acabado. Sirva
o exemplo ao sr. Pántaleão. Mais do

os capitães alliados representam inove
décimos dos capitães estrangeiros appli-
cados no Brasil.

Apresentando esse facto, que ninguem
contesta, nunca pensei 'ligal-o á hyipo-
these de um novo "funding", sobretudo
por acreditar,- embora em desaccôrdo
cpmvosco, que o governo brasileiro terá
meios de sair das difficuldades presen-
tes sem appello a esse ultimo recurso.
Quiz antes, falando, conto cra natural,
só por mim e pelos capitães oue repre-
sento, mostral-o no sr. presidente da
Republica e aos brasileiros como um ti-
tido a mais á sympalhin que sempre pa-
rèccit merecermos, e nunca pude imagi-
n.if que incorreria na censura dc um
jornal como o vosso, a quem somos
profundamente reconhecidos pelo calor
com que tem constantemente.defendido
os' alliados, fazendo justiça á causa «pie
elles representam. Assim, pois,, não mc
permita falar de assumpto da politica
internacional relativo 'á neutralidade,
pois.isso é matéria que só interessa aos
brasileiros. Vosso criado — Bouillouo:
Lafonl."

Por outro lado, a Companhia nos faz
saber que não foi uma indcninização de
80.000 contos, que pediu, pela revisão
do contrato da Viação Haitiana; mas a
reducção dos comproiniísos do governo,
em. face do contrario actual, á quarta
parte, representando aquella cifra, que
era um calculo baseado cm doctm.entos,
sujeito á discussão — a cessação de lu-
crosna construcção de 3.300 kilometros
de linhas novas, a dos 'lucros do trafe-
go de uma rede de 5.000 kilemetros,
«iiirantc 50 annos. o 'pagamento dos ca-
pitaes reconhecidos pelo governo e uma
pequena parle dos prejuízos soffriilos
por ella em conseqüência de falhas, que
lhe não pertencem.

mmmmXhm2*~*tS*>*+t9aam

Banco ..aciona! ülíramarino
SiíDB EM LISDOA—FUNDADO EM i8_,
Kio <lc .Tr.uoiro—S. Paulo—Santos

Capital l-S.OOO contos fortes
SAQUES A' VISTA E A PRAZO

sobn: todos os paizes e tod.is as opera-
ções bancarias nos seus variados ramos
nas'melliorcs condições do nuTCEído.
R. du ',>ultitnila csqulnn Alfnndcíia,

Aírwieln, Praça 11 do //unho

NOTICIAS DA GUERRA
~~ •

A luta entra mini periodo agudo de
extrema violência

NO YSERi EM VERDUN, NO TYROL O SANGUE
CORRE EM TORRENTES

•"._!'__._..'.S?lgf?*!rf-.   -' .. - . «-.,,'. ' ¦.'. . - TT^~. .'¦¦¦ ' .."

O Tribunal de Contas reconsiderou
scu acto e mandou registrar o contrato
celebrado entre o Ministério da Fa-
z«nda e as firmas I.cuzingrr e J. L.
Costa ér C. para fornecimentos ao mcs-
mo Ministério,

¦o-*»™-

Diplomacia
O cardeal Arcoverdé, acompanhado

de seu secretario, esteve honteni rno
Itamaraty, em visila ao sr. Souza
Dantas, sttb-secrctnrio das Relações Ex-
teriores.

Do sr. Lucas Ayarragaray e mino.
Aynrragaray, ministro da Republica Ar
geiítina, recebemos amável convite para
a recepção do próximo dia 25, na le-
g-Xão. *t

A bordo do paquete Darro chegou
honlcni a esta capital, como cra espe-
rado, o sr. Alexandre dc la fuente, en-
carregado de negócios do Peru.

O sr. Fucnté é diplomata de carreira.
Já serviu nas Icgaçõos cm Madrid, na
Boliiia c na Coiumbia. S. s. vem acom-
punhado de sua esposa d. Maria Te-
vera Diaz de Mcdina, de uma das mais
irüstrcs familias bolivianas, filha do sr.
Oinz de Mcdina, que já serviu o seu
pai- no Brasil, na qualidade dc minis-
tro da Bolívia,

Pelo Tribunal dc Contas foi ordenado
registro do credito de 21:95o??71,
injeinéntar á verba 10, «lo orçamento

Wa -Asricultura para 1915.
,..— -V 1 mén m Mii » —

r. administração do Correio da Ma
¦l.io, assim como todos os seus agentes
e viajantes, aeceita assignaturas para
t revista portugueza ü Rosário, uma
Ias mais bem feitas publicações catho-
tic.is fditadas em Portucal.

pobre de idéas j.i sufiicicntenicnle co-« que nunca, as pequenas e as grandes
nhccldo e julgado, seria o caso dc per-1 patentes do Exercito precisam, no mo-

guntar o que fez até hoje o condo pa-1 mento presente, adquirir a convicção dc
palíno ri causa da instrucção pnra me-' que chegámos a uma situação qne posi-
rco, r essa distineção, O sr. Erontin,. tivnmcntc não comporia os officiacs
o desorganizador da nossa pincipal vil- políticos, que tantos prejuízos nos cm-
férrea e um dos mais decididos ib.lnpt-1 saram durante o inqualificável dos-
dndores do Thesouro quando director
dr. Centrai; o sr. 1'ronlin que foi uru
oymliolo de sabujismo no govcnlo ne-
[isto que lançou o paiz na desgraça,
levando a fome a milhares de familias;
o sr. Frontin iião __ di^no da li o men a-
gem que brotou daquellc ajuntamento
de politiqueiros sem escrúpulos.

governo do sr. Hermes.
Crie juizo o sr. Pántaleão.

Albuquerque
o porro dc

ao desla ca-

Yci''«v.i hontem a conforenetar com o
mmistro da Fazenda o dr. Homero Ba*

lente do Banco do llrasil,na, pres

O transporte Sargento
devia ler deixado homem
Xova Yor!-:, 011 destino
pitai.

Entrclanto, o niin!_tro da Marinha,
nlé a hora de retirar-se de scu gabi-
netc, não havia recebido telegramma
ues^e senti.lo.
¦_-¦ ,mmewa «t» O-*»-"!^——- ¦¦¦- " .--¦¦»

O estudo d,i prophylaxia da^ lepra

constitue assumpto de grande impor-

tnncia no Bmsil. Extraordinário é o

numero de leprosos espalhados prio ter*-
rrtotro do paiz, e pnr i"o toda inicia-

t.va t m favor ile uma campanha cr*'itrr\
essa doença deve merecer a sympathia
da opinião publica c o npoio do go-
verno. E' esse o ca*o da reunião an-
nunciada pnrn liuntem, de médicos,
tendo por fim a discussão dos processo,
mais opportunos para combater, atra-
ves nosso vastíssimo torrão, o terrível
mal, infelizmente assás disseminado |"

ViAQÃO BAHIANA
Bo oux I.afont a

carta, qrre hon-

nellc.
Teremos de convir que o assumpto c

inadiável. Xrío é humano, e pouco re-
conimemla os nossos credites de pai-',
civilizado, deixarmos que a lepra se pro-
pague a torto e a direito, sem cuidar-
mos de oppor-lhe os meros adequados
c cm toda parte s-gnidos pnrn sustar-
lhe a expansão,

A lepra é mira doença contagiosa, e
essa noção incontestável é de molde .1
impor o isolamento de quanto leproso
ainda vive a contaminar s,eus scnicllian-
tes. Cumpre portanto organizar hospi-
taes, onde os lazarentos viverão afãs-
todos da collcctividade, que, cm caso
contrario, soifre unia ameaça continua.
Tanto mais quanto a cfficicncia do iso-
lamento nn prophylaxin da lepra está
fartamente demonstrada: o mal de Ia-
zaro vae «lesrr,.parecendo dos logarcs
cm que foi .Ue adoptado.

Mais do que discutir a transmissão
da lepra, se pelo mosquito on uno, cum-
pre estudar ns condições capazes de per-
mittir seja cm nosso paiz feito o isola-
mento dos leprosos. Seja ou não o mos-

Fedc-nos o
transcripção da
; -ri dirigiu ri Xoile:"lllnio. Rr. redactor-chefe:

Sinto profundamente que o vos-o re-
dactor, enviado liontcm para entrevis-
tar-me, não se tenlia di^n-TiIo de eom-
mtiiiicar-mc a emoção que vos produziu
a "vária" do Jornal do Comniercio,
relativa á a.:di:nci;t a mim concedida
por s. ex. o sr. presidenie .la lt.jiu-
blica, ondo quizestes lobns.ir não í*ei
t)i>e ameaça ao Brasil, ou não sei que"Ente'' de defesa do«i inter^s.-;. t!„- con-
tratante, em opposição aos do Brasil.
Se o tivesse leito, facilmente eu lho te-

improcedetjcia d.) vossoamosirailo
soliresalto.

Pnra falar com n maior clareza, arre-
dando di vosso espirito qualquer stippo-
-ição naquelle sentido, tenho a Jizcr-vos
nue dcsúe a minha primeira conferência
com o sr. ministro «la Viação," acerca
da revisão do contraio dn Viação Ba-
litana, pr-vn.z a >• e*. de subntctter-

| ".ios a arbitramento (.meio aliás previs-
! 10 pelo decreto de concessão) todos os
J pontos a respeito dos ttuues não conso-

guissesnos nos pòr dc accordo. lígua!
idéa tive a honra de apresentar a sua

' cx. o í-t. presidente da República.
1 Quem assim procede não pódc ci.iiar
I de ameaças nem de "nues", mas antes' uru plena confiança 110 s«*,i direito, no

estricto cumprimento das-suas obriga-
I ções dc contratante e na justiça dos
| brasileiros que viessem a decidir des-

i -ns questões como juizes. Quanto ao
cpitlieto de "escandalosissiiuas'1 com1 
que qualificics as nossas concessões, se

i ei!-.' não fosse totalmente injusto como
| e. iria recair sobre.o poder que as fez,
! em épeca de prosperidade inteiramente

li'.ersa da actit.il e esquecendo as gran-
1 des vantagens que sua execução deveria
I trazer para o pniz.
i Parece-me não me deverem negar o' direito de constatar, sem queixar-me,

como banqueiro francez, que trouxe du
ranre tres annos mais de trezentos mi-

I Uiõt-s de francos applicndos aqui em
quito seu transmissor, embora tudo leve empresas sólidas e s"rs, que esses capi-
a suppúr reu papel real, o isolamento so | ues, como todos os capitães alliados,
impõe como medida preliminar, e n*.-.ls t c;',ia causa advoguei por ser idêntica á
do que qualquer outra p

nr,
aficua.

rrr.is 1 irrinhri, soffrcram por causa do
ding" de 1914 notável prejuízo

" fun-
e que

üips & nespingos
icxpiiniÇAo .v

O ministro

TTtim.Pi.

Marinha con-
taitiu qne os soldados 1711c Ai-
ícm t-arle. da ffliiiriiifüa ijm*
vae cceufar militar mente a f.ita
da Trindade conditsam para lá
o,, sttas coiyt",:':ri''as'

(Dos joruac?)

r>i_-se que é uma imtr&villia
Be seiva e fertilidade,
No rrreio «lo Occnno, a ilha

Da Trindade.

A fririna c a flnra prodijios
São. de ininiciisa variedade ;
D.iM diversos Ittigíos

Com a Trindade.

¦Multa gente lá tem ido
Cavar... (Dizem scr verdade
Qxie lia ouro, em pcr.cn, escondido

T.a Trindade.)

O i'is'ez. qne sabe ao que monta
De lal ilha a utilidade,
Qniz certa ver*, tomar conta

Da Trindade.

Surge Kb Branco e consegae,
Com
De :

sua rara habilidade,
o nns seja entr
A Trindade.

.\.-« em completo abandono,
Do oceano nn iminensidadc,
PafCCta ilha sem dono

A Trindade.

Criioit n Imprensa : — Vergonha,
Perder tn! preciosidade I
Que geme o povern.o ponlia

Xa Trindade V

T, o governo, finalmente,
lr.iz ao3 jornr.rs a vontade
li iccnpn milit.irmente

A Trindade.

¦Solilados em grnnjcs leve-
Seguem. Mas, ecos! quem cre: ha-de ?
V.i> Adõcs e n«*io vão Evas

A' Trindade I

Ti r.o ministro ell-o? qrre prrlcrrt
Xão consinta cm ta! maldade '.'

Ser.: Evas não se acha um liden
Ka Trindade.

Alps. ostras, carangueijos.
Hn-os na illio. em quar.tidaíí.
«M.-..- não se ouvem sons dc bcíjoj

Mn Trindade.

TToriTns apenas I qrre scc:n 1
Ov.c horrível banalidade !
rórn melhor ir á breca

Que á Trindade.

Ao ministro um delles disse:
Con:iuta, por caridade !
Pele nome «Ia Santissi...

... ir.n Trindade I

Ao -pedido o Alc-wndrlr.^
Attende: - prrin que, S vontarle,
Si_r» o eterno feminino

P'ra Trind.-.ile I

Sigo, já que isso é* preciso,
Para bem da humanidade I
Vúo Evas 30 paraizo

Da Trindade.

K cada casal, conforme
Com o ambiente fertilidade,
Dentro cm pouco sc tra:i=fot.r.e

Em... trindade.
Cyrano & O,

Asxpeclo de um dos fortes que defendem a praça de Verdun

A PALAVRA OFFICIAL
A guerra contada por

elles mesmos .
ALUi-MANWA — Berlim, 20. — O

quartel-general communica em data dc
10 dc maio:"Tomamos de assalto aa trincheiras
franeczas de ambos os lados da estrada
Haucourt-Esncs, até á ponte meridio-
nal tia floresta Cainaro, aprisionando 9
officiacs e 120 homens. Um novo ata-
que francez contra a altura 304 fracas-
sou com perdas consideráveis para o
inimigo. Ma margem leste do Mosa at-
tingiu o fogo da artilheria temporária-
mente grande violência.

Os aviadores dc ambos os campos es-
tiveram bastante activos. O primeiro
lencnte Boelkc abateu, ao sul de Ri-
Dont o seu décimo sexto apparelho. A
esração de Lunévillc, bem como a es-
tação, aerodromo e quartéis dc E'pinal,
foram por nós bombardeidos.

Uma esquadra aérea atacou, nos Bai-
líai!9; os acampamentos inimigos, nas
r/ro^iidadès de Causica, Mihalova,
Kuktts e Salonica."

ÁUSTRIA — Vienna; 20. -- Sup-
plemento ao corunuinicado do dia _iS:"Fracassou uma tentativa dos ita-
lianos para reconquistarem a posição
recentemente perdida nas proximidades
dc Bngni, a sudeste dc Monfalcone,

Vários ataques do inimigo na região
de .Col di Lana foram rechassados.

No Tyrol meridional oecupámos todo
o systema montanhoso de Mnggio, cn-
tre os valles do Astico c do Lcno, cru-
záinos o vallo Duga, a srtdéste de Piaz-
za, conquistámos' o Cima dc Costabella
e rcpellimos um contra-ataque ao sul dc
Moscheri,

Fizemos nestes combates mais_ goo
prisioneiros o caph.rámos 18 canhuos.

O Supremo Conluiando Italiano diz
num communicado official que ns nos-
sas perdas un região de Zugna Torta
foram grandes. Os italianos não se
acham numa situação de avaliar as
nossas perdas, pela razão de não terem
ficado senhores do campo da batalha.
Podemos aftírinrir qne os nossos sue-
cessos foram obtidos com sacrifícios
ex.raoríHnari;vi-;t*;*i:r reduzidos. mas
exagerados pelo inimigo cor.i a intenção
bem clara de diminuir o nino effeito
produzido pela sua derroia em toda a
Itália."

A GUERRA NAVAL!

Por querer fazer o
bem, escapou de ir a

pique
Madrid, 20 — (A. H.) — Tclcgra-

pliam de Bilbao:"Chegou a esle pnr'0 o vapor "Oiz-
mcildi". Os tripulantes contam que o
navio, tendo aperecoido ao longe, nn
alto mar. unia luz que . nrecia u 11 s -
gnal pcd:ndo socorro, ap;>ro_\i:uo*_i-so.
verificando entno <]i.c se tratava dc um
submarino. Kste huçc'1-llie iiiiniedia-
taniente um torpedo, n.a* o navio, gra-
çns á sua velocidade, conseguiu cca'
par."

Londres, 20.— lA. AO — Um sub-
tvarino pcr.oiHYnt.. á csqnadr.i dos
alliados noz a pinu< no mar Baltico o
vapor nllemão '"Trave".

No Occidente
Os allemaes tomaTts a

offensiva no Yser
Paris, 23 — (A. H.) — (Official)

— Os ,-rllemães tomaram a offensiva
no lonçro do Ys,*r, tentando, aliás in-
iitilmcnte, franquear o canal. Vários
aeroplanos inimigos bombardearam
Dunkerquc e Bergues.

A BATALHA

DE VERDUN

A GUERRA NO AR
T It !' S AEROrtAXOS

Al.lyi-.M.VivS V O A JI
SOIIHB KK.ST.

Londres, ro — (A. ÍI.) — Tres liy-
dro*acropla:ioá inimÍROá voaram esta
madrugada solire n cost.n suésre do
condado de Kenr, lançando trinta e
sele bombas, que causaram a mono de
um soldado e alguns prejuízos mate-
riaes. ila tambem a registrar duas
pessons feridas.

Um dos apparelhos foi abatido ao
largo da costa dn Bélgica.

Violentíssimo canho -
neio á esquerda

do Mosa
Paris, zo — (A. II.) — (Official) —

Na margem esquerda do Mosa, a arti-
Ibéria continuou violentíssima, sobre-
tudo no bosque dc Avocourt, na colina
304 e na região de Mort-Homme. A
infanteria inimiga não fez nenhuma
tentativa de ataque.

Na margem direita e «o Woevre,
houve regular actividade de artilheria,
cm alguns pontos, onde o ducllo foi par-
ticularmentc intenso.

Durante a noite de 18 para 19, os
nossos aeroplanos levaram a effeito di-
versas operações, lançando grande nu-
mero dc projectis sobre o aerodromo
de Morliangc, sobre as estações dc
Mctz-Sablons, Àrnanvillc, Biculles, Ste-
nay, Scdan c Etain, c sobre os acampa-
mentos de Montfattcon e Azamics.

Londres, 20 — (A. A.) — Tele-

grammas recebidos de França, dando
noticia dos ataques allemãcs ás linhas
inglczas no norte deste paiz, confir
mam o fracasso dn tentativa feita pelos
allemaes para passarem o canal de
Yser.

Segundo esses despachos, os ing'czes
oppttzeram ao inimigo uma rcsistcnc«n
verdadeiramente heróica, quebrando de
um modo absoluto o esforço dos solda-
dos do kaisrr para alcançar ali algn-
mas vantagens.

As perdas dos allemaes, como em
frente a Verdun, foram numerosas, teu-
do ficado cai r.ião dos iu_!ezcs alguns
prisioneiros validos.

Paris, co — (A. II.) — Confirma-se
qttc os assaltos que 03 allemãcs levaram
a effeito, a 18 do corrente, contra as
posições franeczas eníre. Avocourt e a
coluna 30.1, foram extremamente vio-
lentos. O esforço do inimigo foi inetho-
dicamente preparado e tentado depois
de um bombardeio de inaudita violen-
cia com 300.000 homens de tropas ires-
cas.

Os assaltos resultaram num sangrento
revéz para cs allemaes. Os francezes
mantêm-se c manter-se-ão firmemente
nas suas posições, deante das quacs os
allemaes accumulam perdas incalcula-
veis para realizar uni avanço de impor-
tanria ntilla. E está provado que em
nenhuma parte da frento françeza os
allcniães são capazes de assumir com
exito uma nova offensiva.

Os jornaes allemãcs dizem que 
"fra-

cassou o ataque dos francezes contra a
collina 304'', IC conveniente repetir
que ns forças frnncozas jámnis abando-
liaram a collina 304 e qne os últimos
combates que ali se travaram desenro-
larám-sc uns encostas septentrionaes.

— Informam de Roma que o embai-
xador japonez naquclla cnpitnl declarou
que as noticias da frente françeza são
recebidas 110 Japão com grande alegria.
Accresccntando que os actos dc heróis-
nto praticados pelos gloriosos exércitos
francerres causam cm todo o Japão o
mais vivo interesse.

Varias noticias

Itaüa-Aus-íia
A violtnta offensiva dos

austríacos
Londres, 20 — (A, A.) — Secando

telegramnias vindos de Roma sabe-se
anui que a offensiva austríaca, que a
orinc«pio se fizera apenas sentir na
frente do Trentinn, está se gencrali-
zando a toilos 0= o.-ntos da frente,
attingindo em alguns sectores unia vio-
lencia desusada, a qual se torna trais
terrível pelo emprego dos gazes asphy-
xiantes.

Os italianos, porém, segundo sfftr-
mam os mesmos despachos, têm re-
sponlido aos ataques do inimigo com
um vigor e ur:i denodo nunca vistos,
quebrando assim e de um moda abso-
luto o esforço austríaco, o qual ate
aqui nada tem conseguido.

As perdas são gr-ndes de pirt- a
parte, mas a linha ainda náo soffre*.*.
•nenhuma modüiciçãa,-

PORTUGAL
O ministro do Interior,

por doença, pede
demissão

Lisboa, 20 — (A. 11.) — O dr. Pe-
reira Reis, ministro do Interior, pediu
demissão dc;te cargo, por tnotivo dc
doença.

Lisboa, 21—(A. A.) —Foram reinte-
grados os funecionarios do Ministério
das Finanças que se achavam afasta-
dos do serviço publico.

Lisboa. 20 — (A. A.) — Foram hoje
approvados pelo Parlamento os orça-
mentos geraes, tendo sido convertidas
em leis todas as resoluções que o go-
verno propoz ao Legislativo como ne-
cessarias pnra o bom andamento da
administração mtblica.

_Z.i'jfcoí7, 20 — (A. A.) — Foi adiada,
tíití die, ,n partida, para Londres, dos
ministros dns Finanças e Relações Ex-
teriores, drs. Affonso Costa c Augusto
Soares, «pie vão tomar parte na con-
fertncia econômica dos alliados.

Lisboa, ;o — (A. A.)—Chegou a esta
c.-.pital o capitão Laurens, pertencente
á artilheria françeza, o qtial vem a
Portugal cm missão especial da França.

Lisboa, 30 — ÍA. H.) — Foram fi
reintegrados vários funecionarios «ío
Ministério das Finanças, «pie haviam
sido dispensados poi terrrm ho;iili:r.do
o regimen.

A situação financeira
da Áustria é critica

Londres, 20 — (A. II.) —A Aperteis.
Reuter annuncia que recebeu, dè l'o*i,<*:
official as copias de vários radiogram-
mas interceptado;, pelas estações ingtc-
zas, pelos quaes se evidencia a situação
verdadeiramente critica a que chegou
a Áustria para poder eniitlir um eir-
prestimo externo. Esses «lespnchil
mostram que as ultimas tentativas ii«
operações financeiras feitas pelo gover-
110 auslro-hungaro se .«-vestiram de um
aspecto absolutamente diverso do qne
as noticias de origem 'official 

preten-
diam fazer acreditar.

Ha alguns dins foi interceptado ttf.
despacho do barão de Burian, chefe do
governo da Austria-Ilungria, enviado
ao embaixador cm Washington. Esse
despacho estava redigido em taes ter-
mos que parecia indicar que os ban-
queiros de Nova York tinham offcre-
cido aquelle paiz um empréstimo de 25
milhões de «lollars. A verdade, porcui,
é que o director do Comptoir d'K---
complc austríaco em Vienna, von
Krassuy, tinha telegraphndo em abri! e
já 

"no corrente mez a Lcopold Perhlz,
dc Nova York, empregando iodos os cs-
forços para obter um empréstimo.

Ura radiogramma expedido nrs-e
sentido a 5 deste mcz, dizia:"Pcrntz. Nova York. — Deseja:'..'/'1
contrato definitivo c immediato pnra
maior empréstimo, cujo montante, so
possivei, de 15 milhões, deverá ser de-
positado no National City Banh, do
Nova York. Kinimixador cm Washington
autorizado combinar condiçõi s cr.-
prestimo com vossa collaboração. Como
condição especial garante-se solcnne-
mente que, sc a guerra não terminar
tres mezes antes da data dn amortiza
ção, empréstimo será renovado etu nr •
lhores condições.

Ponde-vos cm rciação direcla cor.
Washington."

Um outro despacho interceptado,
mostra ainda mais flagrantemente 1
penosa situação financeira da Áustria,
que se vê reduzida a offerecer a renda
«los registros para garantia do empre:-
tinto,

Uma allttsão á não transferencia do
dinheiro para Berlim, contido no mcs-
mo despacho; é altamente significativa.
O radiogramma _ como segue:"De Júlio Ilorn para Lcopold Pcrntz
— Nova York.

Berlim, 21 de abril de igifí.
Krassuy telegraphou Washington pe-

dindo apressem conclusão contrato coro
cooperação todas autoridades atistria-
cas. Procura obter 15 milhões de doi
lars immcdiatamente, se possivei.^

Autoridades desejam que Washington
assigne bônus para transferencia do.
mesmos a nosso eredilo no S-.uiss Cr,--
dit Bani:, de Ztirich; Amsterdainsche
Bank, de Amsterdam: Danslte Latut-
mandebank; de Copcnhaguc, 011 SU-
ckolm Enskilda Bank. de Stocknlmo, •'.
escolha dos interessados.

Transferencia para Berlim nio é con-
veniente.

Bônus cm questão elevam-se 4671 e
são amortizaveis por metade em 1916,
metade em 1917. Bônus são reembolsa-
veis ao par na cidade que se indicar
no texto para pagamento dos coupons
e para onde deverão ser transriiiltidos
directamente.

Se o desejarem, Nova York tambem
pôde scr designada para local paga-
mento.

Bônus serão garantidos, como se di'.
no texto, pela renda produzida por di-
reitos de registro."

Assim, pois, a Áustria vê-se obrigada
a hypotlieear os seus rendimentos para
obter um empréstimo bem mais peque-
no que aquelle que, segundo queria fa-
zer acreditar, lhe fora offerecido.

Nada disto é estranhavel, visto tri-
tnr-se de um paiz já tão explorado íi-
naiicciramentc pelos seus amigos alie-
mães, um paiz onile a depreciação do
cambio at tinge quasi 50 °|°, um paiz
cujos empréstimos internos não passam
de verdadeiros fiascos e que certanier.-
te não estará na data fixada eni con-
dições de pagar o tal empréstimo 'qr.i«

governo de Vienna, segundo preten-
dc. lhe foi offerecido espontaneamente
em Nova York.

Londres 20 — (A. A.) — O "Dai-
iy Telegraph" annuncia que o sr. As-
quith, chefe do gabinete, apresenta.-:!
ao Parlamento, na próxima tcrça-fe;ra,
um proj.eío concedendo um novo cr.--
dito de 300 milhões de libra3 estcrli-
nas, para as despesas de guerra.

Londres. 20 — ÍA. H.) — A " O.t
zeta Official" publica uma lista addic-
cional de cinco casas de comniercio do.
Argentina, duas do Chile, uma de
Cuba, onze do Brasi! e seis tio Peru,
com as. quaes os subditos brir-.nnicoi
ficam proliibidos dc commerciar.

Londres, 20 — (A. H.) — O Wini*
terio das Munições nitniincr.i que pns-
saram a ficar sob a jurisdicrão do Es-
tado mais 131 estabelecimentos indus-
triaes.

O numero «le casas nessas comuço.:-.
eleva-se agora a 3.577.

Londres. 20 — (A. A.) — A "Cen-
trai News" informa que foi cffcctuada
a detenção de pessoa implicadas r.r.
ultima tentativa rcülucionarin da Ir-

landa, sendo essa prisão considerada
como sendo de alia importância,

Nova York. 20 — (A. A.) — Dizem
ile Londres que o tenente-general Mil-
nes foi designado para assumir o corn-
mando das forças inglesas que se
acham em oaLunica.

*mWmWffmWiaBi,Ét :,-.:.
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A suecessão no
Espirito Santo

O si*. Torquato Mo-
reira traça a

psyc Biologia da situa-
çao no Estatlo

Bilhetes de Minas

IA CIDADE
II li

O EXERCITO
PORTUGUEZ

O campo entrinchei-
rado de Lisboa

Como já temos feilo notar
I repercutir «o sereno romailso
I m.untt-l l-.ll-l

liontem, na sessão dn Câmara, logo

após a leitura da iiinteria do expcdien*
u\ occupoti .1 tribuna o deputado lor-

quaio Moreira, que tratou do "caso

ilo Kspirito «Santo.
O sr. Torquato Moreira começou di-

zerido que, porcino não costuma fugir
iió bitiuprimenio do scu dever, oecupava
;, tribuna da Câmara. Disse depois que

'.-iluda 
tem idéas, no actual .tegimen de

.governo, apezar de coiüat* quasi vinte
,annos de opoosiçãu aos governos do

Jíslado do l.Mirito Santo, soffrendo as
«U-cepçõcs que essa. situação lia inva-

Viivvclmente creado. Não o atemoriza-
'«.., 

pois, a altitude agora assumida,
itjéánte do caso da suecessão presiden-
'ciai de" seu Estado.

Ha pouco mais de quatro ..unos, liis-
lorioti o orador, íoi indicado para pre-
«dente do Espirito Santo o coronel'ilaicondes 

de Souza, lendo sido, puu
eo antes, volada pelo Congresso do Es-
•tado uma lei -creando o legar de com-
inissario do Kspirito Santo, na il.uropa,
com residência em Paris, auxiliado por
mii secretario tambem generosamente
te pa;,">.

Um dos artigos dessa lei determina'
va que a coiiüiiissão duraria ires an-
lios, devendo o commissario ser in-
demnizado em 100.000 francos, caso.
cm qualquer liypothesc, durasse ella
menos tempo. Por oceasião da apre-
sentação tia candidatura do sr. 'Mar-

condes, solicitaram do orador o «eu
apoio, sctido-lhc, então, oíferecida a
commissão cm Pari», assim como o lo-
<jar de secretario ao seu filho, sr. Tor-

quato Junior, t, ao terminar essa com-
missão, a Mídemiiiração de 100.000
francos e a cle.ção á senatoria federal,
na vaga tio sr. Moniz Freire, que ter-
minaria o mandato.

O orador não teve vacillaçocs: re-
ctisou categoricamente as vantagens sc-
duetopas, que lhe ciam oífcrcciil.is, e
continuou a oppór-se á alludida candi-

.1 iil.tr.-, porque na sua opinião o can-
didato n'o linha os requisitos esseu-
ciáe.., p-T-a tão «levada investidora.

Kão lia, nem jamais liouvc, na Fc-
-Icroção brasileira, iuii Estado, que
cli;i;,.*sc á situação a que chegou, e no

qual se debate, aquelle que o orador
representa, pela sétima vez, na Ca-
¦nara.

A situação dominante no iF.slado, as-
¦sim «pie leve a cerlcza dc que nem o
íipoio 1.1 oral do chefe da nação obteria
para fazer triunipliante a continuação
tio nctnal estatlo de coisas, impondo a
candidatura du sr. Bernardino Montei-
ro, começou a preparar unia atinõs-
plicra de illegalidades' c abusos. Um
dos primeiros aclos preparados para
isso foi ti votação da lei eleitoral mr
mero 1.008: votação clandestina e im-
moral, porque até do requisilu da pu-
blicidade cila careceu.

Para evidene ar essa «.Hcgação, o
orador leu no Diário da Manhã, que é
n órgão official do Estado, referencias
apenas veladas ao projecto da alludi-
da Ui.

1N0 referido jornal do dia 31 dc ou-
Hil.ro -— declarou o orador — foi, po-
irem, publicada a lei eleitoral, já san-
ccionada.

Só então se roube da existência des-
se monslriitn, cuja gestação passou,
contra e violando a lei, tm mysterioso
¦silencio, pois que as actas da assem-
Idéa 11 occullaram. Para provar ainda
a clandestinidade da lei eleitoral, o
•i.ra.lor leu um caria dirigida ao sena-
dor João l.uiz pelo deputado estadual
¦'M-uicel Monj-ar-diih, ..proecre da situa
ção do Espirito Santo, atludimb, por
nutro lado, á consulta a respeito fe*ta
ao conselheiro Ruy llarbosa, recente-
mente publicada 110 Jornal do Com-
mercio, c solicitada pelo governo do
Kspirito «Santo.

O orador analysou, então, os termos
dessa consulta, procurando i*o!-_ dc
accordo com o seu ponto de vista, con-
cluiudo por affirmar, mais uma \ez,
que a lei alludida foi .claborid.i sóinen-
te no nroprio palácio prcsidctiiVal. tei-
to isto, o orador esmiuçou, num estu-
do, a lei eleitoral, mostrando tidos os
seus aspectos de itumoraliila.l: c fran-
«iulcncia. Ãnalysando a attitude par._i.a-
lissimá e descarada do Pr. .Marcondes
de Souza, o orador causticou o íacto
«lo presidente do «Espirito Santo ter
siila um dos signatários da circular
apresentando a candidatura do sr.
Bernardino Monteiro, .passando, cm se-
fluida, a historiar vários casos de sub-
sliluição d.- juizes districtaes, esn di-
versos municípios, com o fim dc asse-
jjurar a vicioria fraudulenta c illegal
dessa candidatura, lendo a propósito
vários decretos do governo do Estado,
affirniando, por fim, que, de accordo
com as leis poslas cm vigor pelo sr.
Marcondes, inclusive e especialmente a
eleitoral, não havia como se pudesse
lular politicamente no- Estado, porque
a opposição se sentia, necessariamente,
asphyxiadfl.

líoporKintlo-se ao lupdo como foi
feita a apuração das eleições presiden-
ciaes ultimas, o rcpreseiitanlc espirito-
sanlcnsc declarou que foi o escândalo
de tal ordem, que um membro da junta
apuradora chegou a ler o topete de
propor, o que foi approvado, que os
yiec-presidentes não pudessem tomar
parte nos trabalhos, cxcluindo-os,

Esgotada a hora do expediente, o
orador solicitou a palavra, para uma
explicação pessoal, na or.lom do dia,
continu-ando o seu discurso.

Di.-oc, então, que no curto espaço de
¦22 dias, entre 21 de abril e 1.1 de
maio, o governo do Estado indultou 10
sentenciados de crimes os mais barba-
ros, referindo nominalmente cada uni
dos criminosos e o delicio respectivo,
faltar..!", desde esse tempo, as mais
necessárias e rudimentares garantias e
segurança, no Espirito Santo.

d orador referiu-se depois A allilti-
de adornada pelo coronel Alexandre
Calmou, primitivamente convidado para
fazer parte da chapa Bernardino Mon-
teiro, o que recusou, .preferindo a luta,
ii.i opp.-si-^ão.

Voltando a tratar d.i Constituição do
Eslado. o orador affiriiiou que as leis
: c _•¦*••*¦! emente promulgadas j>cio ¦presi-
dente espirito-santense são claramcuíe
iiiconstitticioiiacs c absurdas.

Após varias outras considerações, o
orador começou, afinal, a iperoração,
resumindo mia! seia a sillíacno aetual
«Io seu Eslado. Para cila, confiava o
i'viuír-r que o Coiigrcsso níio deixaria
de tomar qualquer providencia. Os
seira sen li mm to 3 de repul.lic-.no não
sn'fto tão direct-iaiente feridos nelo
abandono dc 11:11a questão «lessa ordem,
.'JSrffrflvaiido lodo esíc conojo do fartos
desenrolados 110 Kspirito Sanlo. Cou-
liava oue houvesse remédio e não que-
ri,, absolutamente acreditar que, dente
«1 «.-lios. a opposição do Estado, soífrcn-
do eomo soffre, esmagada por uma
série de violências, fraudada em scus
direilo:.. dr^rc-pcilada em s_.._is garan*
t':is, -of-Y.U-i-.J_i na sua liberdade, só pu-
desse sair doss.t situação—ou imlo ge-
nuflc*-.*« beijar, numa acllie.-.io vergo-
nltos... a mão nue a esbofeteia, ou. ne-
gando cm armas para fazer a revolução,
jogando a proprs vila.

•¦•*¦¦ - '¦¦¦¦t_]*o<K»-*a**t>*j*"1

vinham
da pe-

quenina villa da Campanha, dc ha um
século, os ecos mais vividos dos grau-
des acontecimentos políticos do Brasil
c de Portugal. A obscura colmeia Uu-
mana entrava cm regosijo ou cm la-
nienação, conforme o tom maior ou mc-
nor <las notas que lhe chegavam. Deina-
neira alguma, porém, quer cm um_caso
quer em outro, se poderia vislumbrar
convencionalisino ou affectação nessas
demonstrações. A mais pura e ingênua
sinceridade transluz sempre.... .

Morre em 1816 a senhora d. -Viária I,
rainha dc lia muilo afaslada do throno.
A Câmara da Campanha, por officio de
1 de junho, communica haver decreta-
do, "paia todo o termo, lueto pelo tem-

po de um anno, nos primeiros seis me-
zes rigoroso e nos outros seis allivia-
do"... A noticia fora "recebida com
o maior sentimento por Iodos os mora-
dor.j que immcdiataineiitc sc vestiram
de rigoroso lueto, em demonstração da

pena e magoa que causou a perda de
uma Soberana tão catholiea c de tan-
tas virtudes".

Promoveram-se exéquias solcnries.

Para a pntnêira communhão
Roupas para meninos, .sortimento completo e variado na
A TORR-E EIFFEL.

97, OUVIDOR, 99

Das campanhas modernas cm que a

victoria somente se decide com 1 
' ¦*

í™ _ao dum dos exércitos bclligcrantcs,

i- etnitaes dos Estados deixarão, de

.r Quella importância decisiva dç ou-

ros tempos, mas tratando-se de paizes

pequena? como Portugal çontincnu^ 
c

enfermando de mais a mais 
^°n£

«.-'ciicias duma forte e prolongada ccn-

iralizàção, o caso muda compleUiuieate

de figura.
Devido a estas causas ainda

tem

" com todas as cerimonias, c decência
devida a tão Alto Objecto"!

Essas 'honras fúnebres são assim
descriptas eni documento da época:

"Levantou-se na Igreja do 'Rosário,

por ser presentemente a maior . da
Villa, uin elevado mausoléu, sustentado
em quatro columnas, todo coberto de

preto, com as suas competentes ban-

quetas circuladas dc galão de oiro, com
velas todas de libra, e em cima -da

cúpula o sccplro, as rcaes armas e co-
roa, adornadas de cordões de oiro c

jóias de preciosas pedras, que faziam
a mais brilhante vista debaixo dc um
docel dc seda guarnecido de franjas dc
oiro.

Em lodo os lados da cça se puzc.am
vários emblemas tirados da _Eserbttr_:i,
appropriados ás aeções heróicas e as
virtudes da Rainha -Nossa 'Senhora...

Aiiaixo dos emblemas feim-se outros
tantos dísticos latinos que a descripção
transcreve na integra, cm numero de

quatorze. ."No dia aprasado, que foi o :1c -•«<
de maio, compareceram nes Casas da
Câmara toda a Nobreza da Villa, os
Officiaes dc Ordenança e Milícias, far-
dados, e todos que já tinham servido
ua Câmara, e os actuacs Vereadores c

seu Presidente dc capas talares e cha-

pcos desabados com fumos compn-
dos... saliiram, indo adeante o Pro-
curador da Câmara a cavallo com ban-
deira de lueto, c.m forma de. procissão,
a quebrar os escudos nas tres praças
da Villa, c concluída esta cerimonia se
recolheram á Igreja a assistir o Offi-
cio que cantaram os Clérigos da bre-

guezia da Villa e. de tres oulras visi-
nlias com seus respectivos Vigários, e

dois coros de Musica.
Seguiu-se depo*s a .Missa que can-

tou o Reverendo Vigário da Igreja, c
fez a Oração fúnebre o Rev. Vig. da
Freguezia de Pouso 'Alegre, Pe. José
Maria Fajardo de Assis, que desenipe*
ulioti o conceito que merece de ser iim
dos melhores oradores desta Capita-
nia; e no fim da Missa passaram os

quatro Vigários assistentes a fazer as
supplicas e cerimonias que se praticam
uos Officios da Sepultura das Pessoas
Rcaes; e no fim de tudo se deram ns
descargas do costume pelo Regimento
de Milícias que sc achava postado na
frente da Igreja com o seu Coronel

José Francisco Pereira que concorreu
por ordem superior para esta solciui*.-
dade."

Concluídos os officios dmnos. rela-
la ainda a narrativa qne é do punho
do criterioso e abalizado juiz Miranda
e Costa, retirou-se a Câmara acompa-
nhada «los principaes cidadãos e, che-
gando ao paço da villa, o sr. Antônio
Bressatie I.t-itc recitou uma elegia dc
sua própria lavra.

O documento a que nos reporíamos
insere a peça na integra, toda cm ter-
cettos, rimados como os da Divina Co-
media. Uma amostra, ciu homenagem
ao esquecido vatc:

Tão ternor. dias 03 montes abalaiam
E das mais crucis dorc- combatidos
Os Marpssio.-., Rochedos, estalaram.

Retumbam pelo ar tristes gemidos:
E da magoa tocados, que devora,
Ate £cmcm os Ccoò iiitcrutíctdos,

O povo consternado afflicto chora:
Mas no meio «la dor baixando a frente
A Santa Providencia humilde adora.

tambem
íortiíi-

as-
ao
te-

e
c

va-

NA CÂMARA

Devido a estas uu-.- *¦ —•• -,.

situação gcographiea, Portugal sucumbi-

na fatalmente uo momento em que _s

W capitulasse, e por isso m^*»?;.«f-

«licar-mos este artigo ao seu Campo

Entrincheirado que tendo ™"™™J>

peciaes cuidados ao governo P°r «S»"

cm 1901, foi novamente melhorado cm

I9D_sac 
:001 que sc construíram e ar-

tilharam obras relativamente num';r°3^

para a defesa do porto, mas faltava

as respectivas guarniçoes quc_ foram

criadas em 1911. Essas guarniçoes

effectivos variáveis visto o numero

typos de bocas de fogo serem
diversos de umas para outras
cações, .

A's diversa-, baterias foram agrupa-

das de maneira a constituírem tim lodo

harmônico, augmenlando-se assim con-

sidcravclmetlte a acção da defesa
Até 1911 encontrava-se esla dividida

cm 1 sectores, mas deixou de ser

sim desde aquella data, criando-se
•,vsmo tempo as especialidades tios

lcmclristas apontadores, clectricistas

tclegraphistas, com o fim de melhorar
unitícar os serviço das baterias,

lorizar o importante material exis-

tente. O Campo Entrincheirado dc Us-
boa é constituído pelas obras de iorti-

ficação que defendem a capital tanto

pelo lado de terra eomo pelo dn mar,

e a sua área esta divi.Hda mn 4 teclo-

res, dos quaes 2 exclusivamente terres-

tres, abrangendo os restantes o Imoral

comprehendido entre as extremidades
daquelles. , „

O "sector norte da defesa tcrre-.ic

abrange o terreno ao norte do leju e

o "sector sul" da mesma defesa, çom-
prehendc a península entre o Icjo c

o Sado. . .
Esta península tem um enornussimo

valor estratégico pois que, devido aos

progressos da artilheria moderna, a de-

fesa de Lisboa será impossível logo qne
a península de Setúbal caia em poder
do inimigo. „j

O "sector norte da defesa marítima
abrange toda a zona do littoral desde í
o limite esquerdo do sector norte da j
defesa terrestre até á margem esquer- i
da do Tejo, inclusive, pertencendo o lit- |
toral da península coniprehendida entre j
o Tejo e o Sado bem como o porto de |
Setúbal ao "sector sul da defesa ma-
ritinia".

Conforme já dissemos mim dns nossos
anteriore» artigos publicados no Correio
tia Manhã, as tropas privativas deste
Campo Entrincheirado são constituídas

11) — uma companhia de sapadores
de praça . .

/,,) _ im, batalhão de guarniçao a r>
companhias activas e 2 secções de re-
s*-n'a ;. ... , • .

,-) __ uma companhia de torpetlctrOS*!
d) — uni grupo de guarnição a 2

companhias activas e uma se.1;ão dc
reserva ; e

,.) — uma bateria de posição.
A defesa fixa do porto de Lisboa

conta ainda com o serviço de torpedos
que depende dircclanicntç do governo
do respectivo Campo Entrincheirado,
que em tempo de paz é exercido por
um general dependi me dircctamcnlc
do ministro da Guerra.

Especialmente destinadas á defesa da
zona das minas submarinas, encontram-
se baterias artilhadas com material de

pequeno calibre, as quaes dependem ta-
eticamente do commando do serviço de
torpedos fixos.

Em tempo de paz fuucciona no Cam-
po Entrincheirado uma comniissão ten-
do por fim preparar o plano defensivo
do mesmo Campo e do porto de Lis-
boa, c que subsiste até o dito Campo
ser declarado cm estado de sitio por
terra 011 por mar. passando logo que
isto sc dé a constituir o "Conselho dc
Defesa do Campo Entrincheirado'*..

Escusado será dizer que para defesa
de Lisboa é indispensável ter o mar ji-
vre eomo actualmeutc suecede cm vir-
tude da esmagadora supremacia¦•••naval
dos alliados.

Ora, cm harmonia eom essas neecssi-
dades foi, alem disso, elaborado o pro-
gramma naval portuguez que, apezar
dc modesto, satisfaz plenamente ás exi-
gencias da respectiva defesa, visto a
missão da esquadra lusitana estar limi-
tada a conservar a posse do celebre tri-

Falta de numero para as
votações

A' hora regimental e presentes 59
deputados, foi hontein aberta a sessão
da Câmara, sob a presidência do sr.
Vcspucio de Abreu, secretariado pelos
srs. Costa Ribeiro c Juvenal Lamarti-
ne. A acta da sessão da véspera foi
approvada sem observações.

O expediente lido constou de ü-.n *ft-

dido de credito supplementar do -Minis-
terio da Viação, de um telegranima do
deputado saiitacatharinense Henrique
V;d_ra, informando que não •tem compa-
recfdo á Câmara por sc achar eiií<:rmo,
e de um requerimento do administra-
dor dos Correios de Belém, solicitando
aposentadoria. Após a leitura da ma-
teria do expediente, oecupou a tnlmça
o sr. Torquato Moreira, que pronun-
ciou o discurso relativo ao caso da
suecessão 110 Espirito SantOj de que
damos resumo noutro local. \a ordcni
do dia não houve numero para as vo-
tações, motivo por que foi a sessão lc-
vantada. Eram 3,5 horas.

 ao B»«m ——

Grande coüiiíiissão Portugueza
pró-Paíria

NO SENADO

A secretaria desta comnus-ão pátrio-
tica. constituída, como já temos nnli-
ciado, para o fim de congrnçar a colo-
nia portugueza no Drasil c- promover
todos os aclos que possam concorrer

para o levantamento do prestigio e uo
nome lusitano em nosso paiz, eomnm-
nicou-1105 que até 11 do corrente mez re-

meileu ao almirante Domingos lasso,
de Figueiredo; presidente d.t Cruz .'Ver-
nielha Portugueza, a quantia ile .'.
*l-1-185700, proveniente de varias «ubs-

crioções e donativos aqui reunidos
Naquelle resultado está incluída a

iinportancia de 2i:6o.t$ooo, produeto da
subscripção aberta pelo Correio da Ma-
nhã. í* . ,_.

Os srs. Augusto Constante ív. C,

coininunicaram á Grande Commissão
Portugueza pró-Patria terem
um telegramma do 1'aiá
do que a subscripção ali
vor da Cruz Vermelha Portugueza
via attingido até hontem
115 :ooo?ooo.

_-f-<i oa'» »¦

recebido
commúnican-
berta cm fa-

ha-
somma de

| CORREDORES M CÃ»

SESSÃO SECRETA B SESSÃO l'U*
HMOA. SEM MSüUl-l-OS

No velho' solar, estavm convocada
para hontem uma sessão secreta. A's
12 liora9 do: dia devia começar a re-
união, inas Mo depois de 1 é que os
cont «uos preveniram aos estranhos
que se retirassem. Retiniram os tym-
panos è o -s**'.. Urbano assumiu a presi-
dencia'. Soube-sè, deoois, que a nomea-
ção do sr. Gastão da Cunha para nosso
embaixador tia Lisboa havia sido ap-
provada sem debates. E era do que
constava o .rigoroso sigillo.

Mais tarde, á hora regimental das
sessões ordinárias, foram reabertos os
trabalhos e franqueada a entrada nos
corredores e nas tribunas. Ü sr. Ur-
lia-lo, ainda na presidência, declarou
presentes 33 senadores. O sr. Metello
leu .1 acta da sessão anterior, que foi
approvada sem observações. O sr. Pe-
dro Borges deu conta do expediente:
um requerimento de Frederico Borrei,
pedindo a concessão de um privilegio
para a construcção de uma estrada dc
ferro que, partindo de Coroatá, vá ter
minar cm Porto Franco, no Maranhão.
Foram Jidos os parcccrcs assignados nn
ws-pera e que já publicámos. Não
houve oradores. Passando-se á ordem
do dia, foi approvada sem debates a
sesíiinte matéria:

3> discussão da proposição da Ca-
mara dos Deputados, •_. 26, de 1915,
que abre, pelo 'Ministério do Interior,
o credito especial dc 9:9.1oÇooo, para
pagamento do que é devido a 'Américo
Francisco Y.lla-.\'ova.

3" discussão da proposição da Ca-
mara dos Deputados. 11. 119, de 1915,
que abre, pelo Ministério da Viação,
o credito especial de 714Í2S3, .para pa-
gamento de vencimentos devidos ao en-
genlieirq Tuiio de Alencar Araripc.

3" discussão da proposição da Ca-
mara dos Deputados, n. 120, de 1915,
que abre, pelo Ministério da Guerra,
o eredilo de 1:267$7-|i, para pagamen-
to de vencimentos a Alonso Xlemeyer,

." ofíicial da Direcção de 'Expediente
da .Secretaria da Guerra.

3* discussão da proposição da Ca-
mara dos Deputados, n. 133, de 1915,
que abre, pelo 'Ministério da Fazeuda,
o creiK-Q -especial <___¦ 19:500^000, para
paganienlo dc divida dc exercício fin-
do a Antônio F. Nunes,

3* discussão da proposição da Ca-
mura. dos Deputados, n. 147. de 1915,
que abre, pelo M nisterio do Interior,
o credito dc g :855500o, supplemenl.-.r
á verba =2°, art. 2", da lei 11. 2.1J24,
de 5 de janeiro de 1915, mara oaga-
mento de vencimentos aos inspectores
sanitários.

Em seguida, levantou-se a sessão.

O caso da "Standard Oil"

Foi hontem requerido
um novo "habeas-

corpus"
Em sessão de hontem, da 3* Câmara

da Corte de Appellaçâo, foi discutido
um novo pedido de "habeas-corpus

¦preventivo, impetrado pelo advogado do
tenente Uo-não Fernandes -Moreira, uni
dos indiciados no inquérito requerido

pela 
"Standard Oil" « levado a clfei-

to na 3a delegacia auxiliar. .
Como se sabe, contra o paciente foi

expedido um mandado de prisão pre-
ventiva pelo juiz da s' vara criminal,
a quem foi affecto o processo.. ;

O recurso se apoia na illegituniclaae
da prisão preventiva, uma vez que o

inquérito policial está eivado de vícios

que o tornam insustentável perante as
nossas leis, a doutrina c a junspru-
dencia.' .'-¦'..'_

Além disso sustenta o impetrante a

desnecessidade e inconveniência dessa

prisão, visto -ser o paciente domicilia-
rio, casado com .mulher brasileira, com

filhos legítimos do casal, estabelecido
nesta cidade com ¦escriptorio conhecido
de conihlissões e descontos e mais oi 11-

ciai <la Guarda Nacional.
1A petição, que é longa e ventila a

opinião dos autores nacionaes e estran-

geiros e a jurisprudência .pacifica dos
nossos tribunaes locaes e federaes íoi
sustentada oralmente pelo advogado.

Os juizes, a despeito dos dociinicn-
tos que instruem o pedido c _ da elo-

quencia das •opiniões e dos julgados,
resolveram conceder a ordem pura pe-
direni-se informações ao juiz que de-
cretott a prisão preventiva, obedecendo
assim ti praxe seguida naquelle In*
bunal. , , ,

A' vista da decisão, o advogado flo

paciento requereu ao dr. Edmundo
Rego, relator do feilo, que fosse cx-

pedido salvo condueto cm seu favor,
para «íue .não soffra qualquer conslran-
gimento alé- a solucção definitiva do
-•habeas-corpus".

Esse requerimento íoi defendo, sen-
do homem mesmo expedido o man-
dado.

ELEIÇÕES CARIOCAS

Ainda a contestação do
sr, Thomaz Deltino

re^r^fo^ofttSS^te^t:
vir a leitura da longa contestação do

rr Thomaz Delfino. que disputa ao; *

rincu Machado a vaga deixada naquel a

do Congresso pelo íallecido sr. Au-

sr, Bernardo
Francisco

casa —  ,-,
custo de Vasconccllos

Sob a presidência do
Monteiro, presentes os srs

Sá, Alencar Guimiiracs, W' «d° L<^'

Abdon Baptista, re ator, e Lu z V anna,

reuuiu-se a commissão na sala da ni

bliothcca, ás 2.20 da tarde.
O sr. Thomaz recomeçou a sua ana

Ivse, a sua exposição c a documentação
dos seus argumentos, entrando pela 1

secção da 5" prctorui.. Trata-se d* fre-

guézia de Santo Antônio, onde disse que
não houve eleição. Lett;o noticiário dos

jornaes matutinos do dia seguinte ao

r. cito, só encontrando dois, que se tor-

naram previa e ostensivamente orgaos

da candidatura do seu competidor, com

resultados phantasticos. Explicou como

o sr. Irineu organizou as actas em

¦•as- Na 2a c na 3" secções exliibui

varias certidões negativas. Na ultima

dellas, aquella que fi.ncçionou na dt-

rcctoria geral dc Saude Publica, o sr.

Delfino nornicnorisou um incidente 111-

tóressan-e. Tendo s. ex. requerido ao

director da Saude Publica uma certi

dão para provar que ali nao sc

eleição, este «alto lunccionano
oiie o administrador, o sr.

Pagnui, o iuformasse. l*..-«e

fez, de um modo vago

ealizara
mandou

Dcsiderio
assim 'o

dizendo que não

mes
cio.

íi sua
vocal.

tenho

Mon-

O Sr. Torquato Moreira abriu

bella -garganta e foi um successo

Alacar.ilu o Governo <!o Kspirito Santo, cx-

clamava *
 "I* .não falo cm vão, porque

«lüciiincntos, sim, tenho documentos.,.
Aperte que daria o Rr. Jcroiiynio

teirn, se estivesse presente :
O que v. cM.-tcra i pulmão...

O Sr. Vcspucio'! da cadeira ila presiden-

cia :
 "Para substituir, provisoriamente, na

Comniissão dc Justiça, o Sr. Henrique Vai-

ga, noxeio o Sr. redro Moacyr."
Minutos depois, o Sr. Moacyr era in-

terrogailo na sala do café :
K-in-n, estás agora governamental ?
Como assim ?
Como membro... interino da Controls-

fã.) Jc Justiça.

'Cunimcntava-se, 
' 

eoiu indignação, o inei-

ilcnte I.afont.
O .Sr. 'Maurício :

lv' um dcsaíoi*.
:i_io fozcni o mesmo !

O Sr. Floruinno dc Drito, discordando,

cm niáo frauc-Cu t
].;'i ? Font.;.
,->m*'<m 9 a»

UMA ABSOLVIÇÃO

Nfio tinlin intenção dc
ntissnr 11 "minha"

O dr. Raul Martins, juiz federal da
í" Vara, absolveu hontem o açougueiro
José Carneiro da Costa, processado por
haver tentado passar uma nota falsa de
200$000,

O juiz a-sim decidiu por entender
que houve no acto absoluta boa fé, pois
a nota em questão é egual ás que andam
cm circulação, em grande numero.

mHm-

'No cartório da 1' delegacia auxiliar
proseguiu hontem o inquérito requerido
pelo ex-delegado auxiliar sr. Mendes
Diniz. Depuzeram os guardas civis que
servem na 3a delegacia e que nada
adcantarani. Tambem depuzeram os de-
legados districtaes Pereira Guimarães e
João José dc Moraes, encarregados da
censura nos jornaes por oceasião do
sitio.

Nos -teus depoimentos ¦ disseram am-
bos não terem jamais recebido recoiumeii-
ilações do sr. Mendes Diniz sobre a
"Standard Oil". Foram convidados a
prestar declarações sobre o mesmo as-
sumpto os srs. Cid Bratillc c Costa Ri-
beiro.

Na 1* auxiliar serão iniciados ama-
nhã os inquéritos pedidos pelos agen-
tes de informações da Prefeitura Pe-
dro José de Oliveira c Francisco Pa-
checo, e pelos funecionarios do Thesou-
ro e do Ministério da Viação.

-.<_•»•-¦
COISAS DO KXIUÍCITO

T.â cm França, cites

No nosso
(liscute-so
inoveis Ua

meio clccnnto
com ciilor os

_.T>'".':-

Red-Sfar--;
fi:

— I6O.808 —

ioo:ooo$ooo
Vendida pela fclia. casa"CHANTECLER"

RUA DO OUVIDOR 130
pnra grande lo"-..bilitcni -

g.\0 JOÃO.
— 400:0005000 —

A svnlaxe é correcla c o esly.n
me. ü sentimento extravasa, exube-
rante, entre apostrophes condorciras c
arrojados snpcrlalivos. O _ poeta se
coniiponetrara bem «Ia faei! emoção
ambiente, e a traduzira do modo cor-
rente na época.

O que mais impressiona a quem
hoje lc essas tlcscrincões 6 a exterio-
ridade sempre pomposa de que tudo'sc
cercava. O Juiz de Eóra timbra em
pol-a cm realce. Os detalhes da eça
são perfeitos, minuciosissimos. Rcsceii-
dem á grandeza, ao fausto, mas i.m-
preguado de um reverente perfume de
incenso c de cera 'benta.

Os gentis homens do logar compa-
rocem trajados da maneira a mais era-
ve c condigna, •emprestando qualquer
coisa de Ilthurgico, de ritual, ás sove-
ras altitudes. Xão sc esquece a bandei-
ra envolta cm crépe, conduzida pelo
Procurador da Câmara, a cavallo. _

Os prelados que intervém na ccrimo-
nia dão a 

'- 
léa de figuras augustas,

apostólicas, muito differetiles dos de
boje, que levam para a egreja a falta
de compostura das correria., nocturnas.
Ii 0 orador que íloieiiu o elogio fune-
bre esteve na altura dc um dos melho-
res da capitania. Neste ponto, então,
Deus do céo. quanto perdeu a vossa
egreja!... E quanto perdeu, particular-
mente, a vossa succursal da Campa-
nha!... As vetustas naves daquelles
templos já ouviram pregadores nota-
veis: semanas santas se realizaram
para as quaes se convidavam oradores
celebres, pagando-se-lhcs cada sermão
a conto de réis!

Mas o estimulo religioso cessou dc
estender-se para essas coisas. O lado
material predomina boje, vindo o
exemplo dc cima. do pinacido das dio-
ci-ses. O baculo não é mais o symbolo
do cajado do pastor 11 apascentar pa-
ternaimente as ovelhas; é 11111 bordão
rude, ameaçador, dc tanger o rebanho

para a tosquia, entre vociferações c
ameaças.

Onde aquelles typos dc bispos_ dc-*-
interessados c mansos, encarnação da
modéstia, buscando o tugurio do pobre,
amparando os desvalidos, protegendo
as creancinhas?

Desapparcccu de quasi toda a parte,
surgindo cm scu logar o mitrado ira-
etindo, organizando o sacramento do
chrisma como as sessões de cinema, a
tantos mil réis por cabeça. Os bispos
se tornam capitalistas, grandes proprie-
tarios urbanos fazendeiros. Cercam-se
de uma corte de padres insolenles, de
uma ignorância que tresanda á vinha-
ça c luxuria, que maltratam os hiiiml-
des cbristãos, exercendo cada qua' o
seu cargo como uma funeção burocrat*-
ca. cheia de cnmnodidade c de fuceis
provento1'. Xão lêem, JiHo estudam,
tèm visceral horror ao trabalho mcn-
'¦¦'- 

. 
. 

,E é por isso que seria impossível
encontrar-se agora, em toda a diocese
da Campanha, uni só que proferisse o
elogio fúnebre de qualquer rainha co-

aqueile vigário de Pouso Alto. de
século r.lraz, mantendo "o coneci-

to que merece de ser 1:111 dos melho-
res oradores desta Capitania,.. "

Pobre CampanhaI Num generr- rm
clia tanto ganhou cm quantidade,

leu infelizmente cm qualida-

angulo estratégico cujos verlices
— Cabo Verde

sao
ea-

czas cuia
1; planos
conforme
da velha

Lisboa — Madeira
l.endo o rrsto ás esquadras in;!
collaboração entra em Iodos
do listado Maior Portuguez,
«'• natural devido ás cláusulas
alliança anglo-Itisa.

Se o valor da posso do mar pudesse
ser posto em duvida bastava olhar para
os exemplos da conflagração européa,
em que a Allcmanh.i depressa^ sacudi-
ri.i a pressão dos exércitos aluados se
rão fora o formidável bloqueio que a
asphixia.

Mas lia mais: sem a posse do mar
cgualmcnle teria sido impossível ao j
exercito anglo-luso manter-se nas ceie- ;
l.res linhas .le Torres pois que. nesse |
caso não haveria maneira de levar a I
cabo os respectivos reabastecimentos, '
causa eSi-N. primordial que obrigou Mas-
sina a retirar deixando para sempre se- ¦
pilhados em terras portuguezas os fa- j
chos luminosos da sua coroa dc "filho 

|
queri-ln dn Victoria". —¦ Uaul Roíi

¦' "m o»-**» «» im**' ——

Nntla de tão liello, (no
inodcrno, o 0111 tão bons
condições do preço o:

pniíamento.
RUA GONÇALVES DIAS 71
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Í^X-HA-IW-PAN

A propósito do. passeio do
Batalhão naval

Recebemos a seguinte carta:
'• Sr. redactor do Correio da Manhã.

— A propósito da excellente impressão
causada pelo garoo c luziniento comque
sc apresentou hontem na cidade o Ba-
talhão Naval, fazeis referencias tá pe-
nuria de verbas para o custeio da Ma-
rinha e, cm tópico final, alludis ao fa-
elo dc haver um official fornecido di-
nheiro a uma praça do Barroso para a
compra de algodão necessário a seus
curativos.

Ila cerca de dois annos sou o mc-
dico do Barroso e posso assegurar-vos,
sem receio dc contestação, que neste
.espaço de temjio jamais faltou a bordo,
medicamento ou peça de curativo dc
uso comnium, estando a .pliarmacia do
navio sempre apparelhada para atlen-

-der a qual.-picr caso urgente de medi-
cina ou cirurgia. Hoje mesmo saímos
para a ilha da Trindade sem ter sido
feito pedido especial de medicamentos,
serviiulo-iios o supprimento recebido
em janeiro deste anno. Saudações amis-
tosas do admirador c collega. — Attite-
mar llarbosa Romeu. Km 20-5-16."
——.-- 1 .-t___B <fl- t&fm^+ÇS&Vmmmm¦¦'- 11 —
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COISAS DA NOSSA BUROCRACIA

Uni protesto contra o
passo dc kagadp

A directoria da Associação Çommer-
ciai transníitttu liontem ao ministro ua
l.V.-, ml-i n officio abaixo, que llie cn-

relali-
ao andamento

viaram \ari03 commcrciantcs c
de p'.'or<".isos de con-

no Thesouro Xacioir ' •
tas

HIMOAO ooMAyo

Os onztj rcbocaciorcs
russos síiem lioití

. O encarregado dos negócios da Rns-
sia esteve, homem, 110 Ministério da
Marinha, em visita ao almirante Ale-
xaudrino, a quem participou que os
rebocadores daquella nacionalidade, que
se acham fundeados, ha dias, em nosso
porto, deixal-o-iam, hoje, pela manhã.

Campeonato annual ds ca-
valios (-'armas

Com o fim de desenvolver o gosto
pela lequilação e .aperfeilçotur os pro-
cessos de drenagem, sem exigir da par-
te do cavallo de tropa" qualidades exce-
peionr.es, o 1° regimento de cavallaria
instituiu o campeonato de cavallos d'ar
mas, para officiaes e aspirantes, que
cavalgarão as remontas dc serviço.

Cada um dos concorrentes poderá
inscrever dois cavallos, montando, cn-
trelanto, mim só.

O uniforme será de brim Ual-i com
qualquer typo de arreiamento.

•A inscripção deste certamen será
encerrada no dia 1" de agosto, deveu-
do as provas serem iniciadas no dia
15 do referido mos-,",\s 

provas são: liquitação — Percur-
so de caca — Marcha de estradas e

percurso de obstáculos.
Os concorrentes receberão logo após

á sua inscripção o «programma detalha-
do, mostrando as diíferentcs penalida-
des pelas faltas ou excessos que pos-
sam conunetler.

Os prêmios constarão:
1° premio — medalha de ouro, Di-

ploma artístico de campeão militar do
cavallo -.'armas. 1 :ooo$ooo -(cm «li-

nheiro). ¦
2o premio —< medalha

5po$ouo.!
3" premio — Medalha

250$00O.
4" premio — Medalha

iSO$ooo.
15» premio — Medalha
I0()$000. ,,

Além desses prêmios, sera contenda
uma medalha de bronze dc cunho egual
ao do primeiro premio a todos os con-
correntes classificados.

r„rv — .Major Augusto Ignacio
Espirito Santo Cardoso, major
ta Augusto Werlicr, capitão
llougard de Castro e Silva, 1
Genserico de Vasconccllos.

Commissão organizadora — 1" ¦tenen-

te Augusto dc I.ima Mendes, 1° tenen-
te Kuclvdes do Oliveira 1'igueiredo, -

tenente Kdgard Coelho, _" tenente Al-

freilo Comes de Paiva.

podia affirmar sc ali houvera ou nao
1 

i installada e eleitores ein exerci-

O director, não contente, ordenou

ao ajudante dc porteiro que .dissesse

alguma coisa. O «ajudante limitou-se n

copiar a certidão anterior.
L Sendo assim, aparlccn o sr. Irineu,

-< cjc não pôde concluir ij". <"> »•*¦*¦

houvesse eleição. Leia o documento.
O sr. Delfino leu ambas as certidões

e explicou porque ellas vinham cm ter-

mos vagos, indecisos, como receando

compromissos. V7 que o sr Des.der.o

foi um dos mais apaixonados propa-
gandislas do sr. Irineu, orador olticial

da causa do scu competidor cin varias

reuniões, conforme provam os medito-

riacs publicados no Jornal do Comnici-

cio.. Leu os o pedidos e com elles um

resumo do discurso enthusiasta dc Ue-

siderio convidando os companheiros da

Saude Publica a suffragarcm o nome do

sr. Irineu. ¦' 
,

— A'«-|3 è possível, exclamou o sr.

Thomaz, que estes homens, fuucciona-
rios c diaristas da repartição, em que-
sião, ignorassem qttc no alludido locai

houvesse 011 não houvesse eleição, lao

interessados sc mostravam cllcs pela
sorle do sr. Irineu. que 11110 poderiam
ficar alheios ii hora cm que os ovos se

estivessem fritando 1
O candidato diplomado não gostou e

pediu licença para se retirar Ein seu

locar, deixava o sr, Figueiredo RoÇha.
O* sr. Thomaz proseguiu, indo ale a 6
secção da 8" pretoria. Nesta altura, o

presidente pediu permissão para inter..
ronipel-o. Um vista do adeantado
hora, suspendia os trabalhos, adiando-os

para amanhã, ás mesmas lioras. Da sua
volumosa contestação, o sr. Thomaz
Delfino já chegou alé á pagina 14'!•

CARTAS FIiWnXKXSES

AINDA O CONGRESSO DA
BARRA DO PIRAHY

"Barka do Pimiiv. maio de 1916. —¦

Sr. redactor do Correio da Mentia.
Cordiaes saudações. .
Ha dias, o vosso jornal, sob o titul-

"Ainda o Congresso da Barra do li-
raliy", publicou uma carta assignada

por 
"Fazendeiro", classificando como

um grande mal as pequenas casas d.
negocio existentes nas estradas do in*
terior do Estado do Rio, sob o prelex-
to de serem as mesmas ponto de joga-
«lorcs e vagabundos e lembrando po.
isso o alvilrc da extineção dessas rcle*
rida. casas. '..,,-

115' uma idea por demais infeliz, sc-
não exótica de uin fazendeiro, que des-
conhece .por completo a necessidade o
vantagens que prestam esses pequeno.
Jiegoc.autcs, num legitimo exercício ga*
rantido por lei para acudir ás neecssi-
dades de pequenos !a.vradores proxi-
mos aos scus estabelecimentos, alem
das pessoas que, viajando pelas estra-
das, sentem tambem necessidade de se
confortarem. .

Tão legitimo e legal i esse direito,
que esses pequenos negociantes . pagam
pesados impostos, ficando sujeitos _ a

qualquer fiscalização que possa atlin-
gir aos grandes c pequenos negociantes
da cidade. O que precisamos í acabai
com os abusos de alguns fazendeiro!
que obrigam os scus colonos a fazerem
as suas despesas tão somente eni deler-
minados armazéns, que abusam nos pre-
ços elevados, sendo que alguns dessej
armazéns não satisfazem os impostos
devidos, commcrciando assim illegal-
mente. Deve ser garantida a liberdade
commercial, devendo tambem ser ga-
ranlida liberdade ao; colono para não
ser explorado na obrigação de comprar
cm determinados armazéns, mediante
vales que representam os salários veu-
cidos c que são descontados com taxas
elevadas e clandestinas, c:u dinheiro 011
gêneros. '.' esse o grande mal «pie ne-
cessila ser corrigido, cabendo por sua
vez ás autoridades policiaes providen-
ciarem de accordo com o Código Penal
sobre os vagabundos e jogadores d.
que se oecupa o articulista, procurando
fazer crer que em todos os município,
se verifica essa infracçáo penal nota-
da certamente 110 municipio em qnc re-
side o missivista.

Muito grato sc confessa pela .publica-
Ção das linhas acima o constante lei-
tor — Uni commerciahlc local."

— t 1» * —' '

O CARVÃO NAOIOXAT-

O almirante José Carlos dc Carvalho,
presidente da commissão do 'Club de
Engenharia, encarregada de estudar o
emprego immediato do carvão nacional,
para attender ás necessidades das nos-
sas estradas de ferro ç <la navegação,
convidou hontem o ministro da Agri-
cultura para assistir á conferência so-
brí> o nosso combustível que realizará o

professor Getulio das Neves, segunda-
feira, ás 2 lioras da tarde, na sede da-
quelle club. S, ex. examinará por essa
oceasião o mostruario de carvão dc di-
versas procedências exposlo no club.

mt<J —1 O »m

da

No final da nossa local dc liontem,
a respeito desta verificação de poderes,
ba um ponto que precisa ficar csclare-
tido. Não foi o sr. Thomaz quem dis-
se que os livros eleitoraes haviam sido
viciados na secretaria do Senado. O
sr. Irineu é que, insistindo por susten-
tar que 03 livros estavam Íntegros, ai-
legou que, se os mesmos haviam sof-
frido qualquer alteração fraudulenta,
esta só se poderia ler dado na secretaria
do velho casarão. A Cezar o que é de
Cczar...

 m» > m» * —1

AS ATT-SH5.'I«AÇõl-S DF, UM .
C1U-FI'- DB SUCÇÃO

Na Prefeitura
Pelo prefeito foram assignados hon*

tem os seguintes actos:
dispensando de 'coadjuvante de en-

sino Hermano Copertino Durão;
designando d. Maria Eulalia Dura-

que. para o cargo dc coadjuvante de
ensino;

sanecionando a Tcsolução do Conse-
lho Municipal, que manda contar tempo
de serviço, para os efieitos de aposen-
tação, ao 2° official da Directoria de
Hygiene João Moeda de Miranda;

concedendo jubilação ás professora!
cathcdratieas Luiza Hctiriqueta Fcnil-
lerat de Vasconccllos o Marianna Braga
Benites.

MÉDICOS DO EXERCITO,

<le

de

de

de

*-w__I*<í***i_B,,*-^»Mí»»

VIDA POLÍTICA

Eleições osíadoacs no Paraná
Coitvha. co. (A. A.) — O director ilo

prtMo govcrnlsta imlicou para a eleição ile
jt dt*- junho, para ileputados estaduaes, os
cr.ndiuatos .Irs. Mliácu dc Cumpos Mello,
Arthur Martins Pratico e Josc Pinto Ríibcl-
Ic Juníor, v.xs vagas do~> sr-!. Carlos Franco
dc Souza, «!:=, C.ictnuo Munhoez líoclia c
-Mlicrto oMnleiro de Carvalho c Silva.

mmmta •*> mBi>^>mv»m,-.

O CASO CAl-NIÍHÍO DA CUXUA

A questão da impericia ou
calumnii.i contra os jui-

zes 110 Supremo
irAo .

lionlem

«awxo o mm

Foram effcclivado 110 seu c.irgo^ o
rorteiro continuo addido dn Posto Zo-

otcclmi-0 de Pinheiro Henrique Pinto.
_. niTI fi -TB t r '

A 
'.MÃO KEGriA*^_

Um plmrmncctitlco vedo
Cíirimtlas

sr Oscar M. Castilho
não foi "nem apavora;

mo
um

irnun Tribunal IV..ral f'<i
ibinettida a petição de habeas-

corpus '.-in favor do advogado Alberto
Augusto Carneiro da Cunha, pronuncia-
do pelo juiz da rl vara criminal por lia-
v.r publicado apreciação injuriosa con-
tra o juiz Ovidio Romeiro.

0 caso envolve interessante questão
constitucional, tal. a d. saber se o «lis-
positivo do Heg .lamento 263 ipic ro-i
formou a justiça local, e qr.e creou pro-
cedimeuto cx-offiçio para a liypolhese,
não incide 1111 violação de disposição*.:-
pressa do Código Penal, que altribue
áqv.ellc deücto acção particular.

A petição, que i: longa e bem funda-1
ntentada, foi lida pelo ministro relator, j
Pedro Lessa. mas por ser o pedido ori-

ginario, julgou-se o tribunal incompe-
tente, não sem acliar necessidade im-
periosa em ventilar a questão opporlu-
namente cm gráo dc recurso.

Uin de Janeiro, 17 de maio «le lOtíi
Associação .Coinmercial --• Pio do Ja-
neiro. Exmo. sr. presidente, tomo
credores do governo por contas dc-exer-
cicins findos, tomámos a liberdade «''

chamar a sua valiosa attenção solire a

, morosidade eom que estão sendo leitos
os ifigainentos, pedindo ao mesmo tem-

I po a sua intervenção permiti' as atllort-
dades competentes, com o fim de serem
liquidados os débitos do Thesouro com
maior presteza.

Passaram-se muitos mci-es nesilc que
o Congresso facultou ao governo os
meios para solvcr os scim compromis-
sos: dc faclo, foram iniciados os paga-
u-entiis, porém cm lão escas-a escala e

com tanta morosidade, que grande pai-
te dos credores, já tão prejudicados por
perda de juros c differença de cambio,
continua lutando com diffieuldades, que
lia muito tempo deviam ser sanada:

De accordo cnm o que estipula
as contas j.i 

*"de exercicio
que não foram pagas dentro deste
cicio, que finaliza em ..' de maio, tor-
naráo a cair em cxi rcicios findos,
cando sujeitas a nova autorização
Congresso: assim os prejuízos já
avuílados ainda serão muito maiores
sc não se conseguir a liqu'd.iç«io tdíu
comas dentro do curto prazo, que anui.
falta ate fin lar o exercicio de 101..

Confiando no alto critério da_ direi
Ctoria, que preside esta Associação, os

peramos que o nosso appello
inado im devida consideração e que
providencias cm defesa do- _ intere
tios credores cm geral surtirão o
ia In effeito. 1 .

Queira acceitar os nossos agradeci-
mento.* 1' a expressão «l.i nossa mais
alta estima e consideração, com que
nos firmamos dc v. cx. attenciosos ,vc-
neralnn. e obrigados — lano-Mt"
IVtthl- 1- ("*.. Navio cc Entes.
Rodrigues & C e lle.hn Slollz

O governador de Pernambuco, dr.
Manuel Morlia, npincou representante
desse Estado na conferência algodoeira
o engenh cro José de Sá Pereira, que
lionlem chegou a esta capital, a bordo
do Minas Geraes.

lei,
findos",

exer-
tor
fi-
do

lão

to-

ÃS OOMíVfSSSOES OA GAMARA
Eni vista de sc não ler alé hontem

reunido a commissão dc Constituição e
Justiça da Câmara, por falia de nume-
ro, o sr. Antônio Carlos, "lcadcr" da
maioria, requereu qne fossem pelo pre-
sidente daquella casa do Congresso de-
signados os substitutos dos srs. llen-
rique .'alga, que renunciou o cargo
liara que fora eleito .nelos seus pares.
«^ Mello Franco, Arnolpho Azeecdo e
Gonçalves Maia, que não se acham pre-
sentes nesta capital.

0^ sr. Vcspucio de Abreu, que então
presidia a sessão da Câmara, designou,
respectivamente, os sr-;. Pedro Moa-
cyr. Ilossanah de Oliveira, X. N. c Ar-
lindo I.cone.

Solicitando egual providencia relatl-
vãmente aos srs. Gervasio Fioravantc,
Cunha I.ima e Castello Branco, mem-
bros da comniissão «le Tomada «le Con-
tas, os quaes cgtialmentc sc acham au-
sente, desta capital, o sr. Antônio
Carlos obteve do sr. Vcspucio de
Abreu qne fossem designados, para
siibstituil-os, os írs.: Christiano Lira-
sil. I-omcrò Praga e Luiz Doiningues.

1..—__*¦— —-^—"

jjirala

praia

pr.ita

prata

do
líslelli-
Manoel
tenente

Ilequercii 
"hnlions-cor*

dus" parn podei' tvn*
bnUini'

S. Paulo, 20 — (A. A.) — O ca-

pilão João Gonçalves Pereira Bitlcn-
court chefe de secção da administração
dos Correios deste Estado, impetrou

perante o juiz federal, unia ordem de
"habeas-corpus", a seu favor sob o fun-
damento de estar coagido pelo ^ admi-
nistrador dos Correios, que lhe impede
a entrada na .secção da qual é chefe
para dirigir os respectivos trabalhos.

O administrador assim procedendo ba-
scia-sc no faclo de ter sido appellada a
sentença que absolveu, por unanimidade
o paciente do processo-crime que lhe
move a justiça estadual, pelo delicio de
bigaraia.

Cl juiz federal distribuiu o pedido de
"habeas-corpus", ao terceiro officio
mandando ouvir o procurador da Repu-
blica.

iSBM COXCUUSO

liontem, ás 4 horas da tarde, reuni-
ram-se, á rua Luiz de Camões -a. 100,
muitos dos médicos ultimamente cias-
sificados no concurso para o Exercito.
Motivou essa reunião a discussão <lo
facto do governo ter classificado, no
quadro do Exercito, 28 facultativos quo
se achavam addidos, prejudicando,
dcst'arle, os interesses e direitos da-
quclles. Accrcsce ainda a circtimstan-
cia de não terem esses 28 médicos sido
submeti idos ao concurso indispensável
para aquella classificação, razão por
que foi cila acoimada de illegal.

Os facultativos que se julgam preju-
dicados com esse aclo do governo dis-
cutiratn demoradamente. o assumpto _e
resolveram dirigir uma representação
ao Congresso, expondo o íacto e pediu-
do para cllc as attenções do legislativo.

O 1-RASII. NOJIXTKIUOK

A União Pan-Americana
dirige agradecimentos

ao ministro do Exterior
da "União Pau-

o ministro das Uo-
seguinte carta de

de

Bclntirb
&. C"

O minisi
servir nn
almoxarife
Flores, dr.
Junior.

ro da Agricultura
Museu Xacional o
da Hospedaria da
Ricardo Joaquim 1

mandou
fiel dc

Ilha das
a Cunha

Do director geral
americana" recebeu
lações Exteriores a
agradecimentos:'••Exmo. 

sr. ministro,
'Xa qualidade dc director geral da

"União Pan-americana", desejo expn-
niir a v. ex. e aos outros altos fun-
ccionarios do Brasil os meus agradeci-
mentos mais sinceros pela fineza c

pelas facilidades que foram dispensadas
ao sr. .Villiam A. Reid, quamlo_ ahi
esteve como representante da "União

P.-.n-aiiierieana".
Durante a permanência do sr. Reid

¦110 Brasil, os seus esforços para consc-
guir os últimos dados commerciaes, in-
dustriaes. agrícolas e outros necessários
para o bom trabalho da "União Pan-
americana" foram coroados dc exilo de-
vido ás facilidades que lhe proporciona-
ram os illustres funecionarios desse
paiz para o melhor desempenho da sua
missão.

Além da grande abundância de dados
interessantes que cllc obteve, tambem
irinixc comsigo photographias dos loga-
res que visitou, as «piaes serão publica-
das ijo Boletim da "União Pan-anicrica-
na", com artigos a respeito. _

Aproveitando este feliz ensejo para
reiterar-vos os protestos da minha mais
alta consideração e estima, subscrevo-
me de v, cx. attcnlo, creado, admira-
do,-', — .'('im Barrclt, director geral."

 iw>r -af»-*fti_»
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AS UVAS QUE RECIiAMAM

deve

que
como
dc!

per
l.uos Falcão.

rede-llOs
ceiaremos que

..0. 11. tn tremulo" que sc dirigiu ao 2

-K-S.. Io auxiliar, afim de pedir garan-
tias; mas tão somente pelo Jacto ue.

tendo de sc dar alguma reacção, de sua

.parte, a qualquer desacato á sua _pes-
'.soa, ou ao seu negocio, ficasse avi
'a 

policia dc que seria eni 1«

* !Rc_-.=!f_.T].os o seu pedido.

gilinta

•Li
dc-

O*, vestuários para creanças. da
Torre l.iífe', desafiam toda a compe-
tencia, pela excellente qualidade de
sciis tecidos, elegância e perfeito aca-

bamctüo. <

ro da Fazenda negou a li-
tada por Laranjeira Saneies

O mtni
cenç.t soli
-* C,

lo adh

Continua ainda a vender-se, por pre-
ços ao alcance de t«vias_ as bolsas, os
rxcc.len.c:. tcn.os à? casimira, da Cnsa
Torre l.iífel -- rua do Ouvidor. 9-
e on.

OS BPFK1X0S HA im SIO

Pi

Tm podido nue
. ser ntteu-lido

moradores da rua
Dcrhy-Club chamemos a attenção da
Preftil ira para o es'ado de completo
abandono em que a mesma se acha.

Seria necessário que fosse, ao me-
nos, calçada, já «pie ali sc vae realizar
unia grande festa no dia i" de junho.

-nos
ul)

O ('.-«O DOS
FALSOS

CHEQUE..

1 vc-
pre-

Ao dr.

para vender
sivo.

.-.u pilhas do sei-

A Companhia de Tecdarem ítalo-
Brasileira, com sede no Estado do Rio
Crande do Sul, remetteu ao Serviço de
Informações do Ministério da Aaricul-
tura. para figurarem na exposição per*
manente que ali se prepara, varias
amostras de Iccidos de algodão colori-
do, de sua pred;ic;ão.

Uraa unindo firin.
quer concordai ti
ventiva

Ovidio Romeiro, juiz da 3*
vara civcl, foi honi.ni requerida cou-
cordata preventiva pela firma J. C.
Soares S: Comp., estabelecida na rua do
Hospicio v. 94, que offercce o paga-
menlo de ..*) "í° dos s^::s credites cm
tres pagamentos nos prazos dc 4, 8 c
ia mezes,

O juiz deferiu o pedido marcando a
assembléa dos credores para o dia 5 dc
junho, á 1 bora. da tarde, nom.ando
cor.-inissrinos o líriiico Co:nmcvci;il, Cos-
ta Pereira & C. e Eduardo Rudge. .

A firma coucordataria tem um activo
do 2.2')i :w$45o, •*: um passivo dc '.t.il

e tantos contos dc réis.

O ministro (la Agricultura recebeu
hontem o seguinte telegranima :

"São Paulo — Com os meus applau-
sos pela idéa da segunda exposição de
frutas comnntilico a v. ex. que nesta
data dou iustrucções ao secretario da
Agricultura para que providencie sobre
a r-'.iresonuwão do nobi-u Estado tia-

quelle certamen. — Attenciosas saúda-
cões — Altino Arantes."
__- «_ai» iajj i tom "

UMA ItllCTlFICAÇÃO

Publicando o telegranima de liontem,
da Agencia Americana, solire o falle-
cimento em üelio Horizonte, do coronel
Egydio Rodrigues Germano, thesourciro
<la Delegacia Fi=cal e commandante su-
ocrior da Guarda ..acionai dc Minas,
subordinámos o despacho ao titulo dc
— "A tragédia do Hotel Internacional",
impressionados ainda pela tragédia oc;
corrida no referido notei e da qual foi
victima tambem um coronel. _

Pessoa da í.milia do distineto ofli-
ciai veiu pedir-tos rccíificassemos o
engano, o que fazeraOít nt-S-as linhas.*

O jiilcmiiouto dos cum-
pliccs du J..3*mo dc
iloiirbnn

Perante o jui/ da 1* vara crimina!
foram liontem submcítidos a julgamento
cr- cúmplices dc Jayino de Bourbon, a
celebre quadrilha dos cheques falsos na
importância dc noventa contos c tanto,
dos bancos Francez, Italiano e Ultra-
marino.

Jaymc de Bourbon pcd'11 adiamento c
««d deferido.

0í autos do julgamento foram con-
cluso; ao juiz, para proferir decisão.

¦¦*_»*"*» » m.

7~*\ 
—~i veis* dc estylo. confortáveis e

j| 
\ l Tsc.iJos, quem deseja? V.Ex'.?

«*, rjj Xão tenha duvidas, relativa-
meiit*. A Casa Leandro -liar-

ttns íi O., resolverá o problema — Rua
do Ouvidor 93 e 05 c nos antigos arma-

ens á rua dos Ourives 3:1 a 43.
¦— f— Oi BH l>t__M ¦,.,¦¦___,

-\0 Tr.li5U\Ar,_DI- COXTAS

Despesas cujo resistro
foi nciiado

O Tribunal de Contas negou registro
á despesa de 4:o36?'-oo, para pagamen-
to das folhas de gratificações, ror subs-
tituição, de funecionarios do Ministe-
r.io da Fazenda e do pagamento dc
4:ono.po.o ao dr. Henrique Borges
.Monteiro, proveniente da venda feita
á Central do Brasil, de um terreno cm
Vassouras, no Estado do Rio.

mo am + m

1 ai,i«i:ci.mi:ntos em mimas

Em Bello Horizonte e
Onrunsoln

Feilo Itorisonle, 20 — (A. A.) —

Realizou-se hoje, ás 9 horas da manhã,
o enterro do coronel Emygdio Germano,
fazendo-se representar o dr. Delfim
Moreira, presidente do Estado, e seus
secretários do governo, comparecendo
numerosas personalidades, políticas, ai-
tos funecionarios e muitas outras pes-
soas gradas.

Innumcras coroas foram depositadas
sebre o ataude. Prestou continências,
dando as salvas de cslylo, o 1° batalhão
da Força Publica.

A familia do fallecido continua a rc-
ceber grande numero de cartas e tele-
grammas de condolências.

Bello Horizonte, co — (A. A.l —
Fallcceu em Carangola, o coronel Olyin-
pio Machado, chefe politico local.

Movimento na Armada
(Foram exonerados, rcspectfvamenle,

dos cargos dc chefes dc machinas (lo
Bcnjainin tonstaiit o do Dcodoro,. os
engenheiros ulacliinistas capitão de cor-
veta graduado João «Carlos Alves de Si-
queira e capitão-tenente Manoel Gomes
dc Paiva, sendo nomeados para substi-
tuil-os os officiacs da mesma classe,
capitão de corveta Gustavo Jacintho
Martins Coelho c capitão tenente César
da Costa Braga.

Teve ordem dc embarcar no Ami o
2o tenente José Joaquim Belfort Gui-
marães.

Foram transferidos os segundos tc-
ncnlcs engenheiros machinistas Fran-
cisco José dc Pinho, do .S'. Paulo para
o Bcnjainin Covslant o Manoel Espi-
nosa Teicira, deste para aqueile cou-
raçado; os mecânicos de 2" classe Pc-
dro da Silva Aguiar, do Bahia para o
rara, c João <la Silva Valente, deste
para aquelle cruzador.

Da Escola de Aprendizes do Rio
Cirande do Sul foi desligado O 20 te-
nente commissario Álvaro Pereira Tra-
zão.

Para servir como commissario 
' auxi-

liar da Escola de Grumeles, foi dc-
signado o i" tenente commissario Luiz
dc Queiroz Menezes.

Desembarcaram: os eommissarios
copitãp-ticnentc Jorge Marques Pereira
c o 2° tenente Innocencio de Oliveira
Senna, respectivamente, do José Boni-

faclo c do Pará.
Foram designados: os commissario..

capitães-tenentes José 'Luiz de Franco
Lobo c José Diniz Villas Boas _ Filho,
1" tenente l.iiuloso Marinho Guimarães
c 2^ tenente Nestor dc Castro, para
servirem, respectivamente, na Escola
de Grumeles, 110 José Bonifácio, na Es-
cola de Aprendizes do Rio Grande do
Sul c no Fará.

1B f fT****1 ** i*'1 "

UMA ESTATÍSTICA

O consumo do cai".-íio
do pedrn cm. 1015

•O minislro do Interior recebeu das
repartições subordinadas ao sou Minis*
terio a relação do consumo de carvão
de .pedra durante o anno de 1915.

Por essa relação, verifica-se que fo-
ram fornecidas naquelle periodo 1S43
toneladas de carvão, sendo:

dc Cardiff, 129S; coke, 262 i|2-,
Nc.v-Castlc, 184; aiilhracile, 55; forja,
27 1I2; breezé, iC.

ilíssa" relação foi remeltida ao minis;
tro do Exterior a pedido do qual fiii
cila requisitada das repartições do 'Mi-

nisterio da Justiça.

Pelo ministro da Agricultura foram
declarados em disponibilidade o inspe-
ctor veterinário addido dr. Arthur An-
r.ibal do Rego Lins e linotypista addido
rta Directoria de Eslatistica Lconcio
Fanncchi.

AZAS l-.VHA O -.HAS-T;...

Os liydroplnnos da nossa
Armada

O ministro da Fazenda, em resposta
a unia consulta do seu collega da pasta
da Marinha, declarou nada ter a oppôr
a que seja feita a encommenda de so-
brcsalentes para hydroplanos, _ assim
como o contrato de um mecânico ha-
bilitado. para o manejo de taes nppa-
íelhos, uma vez. que a verba 29' — Pa-
gamento de material contratado na Eu-
ropa — do orçamento respectivo, apre-
sente saldo que comporte a despesa.

«MAIS UMA -SOCIEDADE
AX0N1.MA 

O Bnnco Victaltcio dt
llrasil

Sob este titulo, foi hontem consti-
tuida essa sociedade, com o capiial dc
ico:ooo$ooo, podendo ser elevado a
1.000 :ooo?ooo, quo tem por fim a
creação de carteira comiuercial, -nego-
cios sobre predios urbanos, representa-
çãn de terceiros e outras operações.

Para sua directoria foram eleitos:
Conselho administrativo: dr. Joaquim
Tavares Guerra, dr. Carlos Francisco
Xavier da Veiga e Anlonio Carneiro
de Vasconcellos. Junta consultiva:
presidente, coronel Benedicto Antotiio
Bueno; vogacs: dr. José dc Oliveira
Coelho, Antônio Rodrigues
Botelho, José da_ Silva Simões
Rodrgucs de Freitas Pinto
Conselho fiscal: çffeclivos:
Rangel Pestana, Álvaro Gonçalves Go-
mes c Frederico Bolcei; supiplentes!
Francisco José Antunes, dr. «Sidney
Haddock Lobo c Antônio de Sá Ju-
nior.

. ¦ 1 num » tss i> tm
Foram designados para servir no Jar-

dim Botânico o continuo addido «ic
Serviço de Estatística Franklin Alves «
para servir na Escola Superior dc
Estatística Franklin Alves c para ser-
Agricultura o porteiro addido da antiga
Escola Superior, Fidelis dos Santo?
Amaral.

'¦na o <_*-. .1 mi'

Ferreira
e Carlos
Coelho.
Renato

A 
"REPUBLICA 

DE S.
MIXGO.S

DO*

A intervenção armada
dos Estndos-Unidos

IVashinnlon, 20 — (A. H.) — Se-
guiu para S. Domingos um reforço de
oitocentos homens de tropas amçrica-
r.as.

«a > 11» » —

O minislro da Agricultura nomeou
Sebastião de Barros Wandcrlcy para
exercer o carfro de mestre da officina
dc sapataria da Escola dc Aprendizes
Ariiticcs de Pernambuco.- ' y (na

lisa ^mr 11 eLtl Jc cortiça,
;oo réis,

brindes. Lopes. Sá 5: Comp.
¦ "¦' m*a-il 1BW1 -»B__iii

ponta
para
com

QUEM PERDEU?

Eslá nestn redacção nma
pulseira

Temos cm nosso poder uma pulseira
encontrada 'hontem, ás 3 1I2 lioras da
tarde, na rua Gonçalves Dias.

Aqui fica i disjos:-^o de sua legiti-
dona.- -"

A FALTA 1)'AGUA

têmVarias ruas não
ni.ua lia dias

Ha ntaÍ3 dc cinco dias que os mora
dores do a" districto de Obras Publi
cas se vêem privados dc agua.

Kão precisamos fazer commentarios
sobre o caso, pois é fácil de adivinhar
03 innumcros inconvenientes dessa ir-
regularidade.

De Catumby recebemos identicas
queixas, e para as mesmas chamamos a
attenção da Directoria dc Obras Pu-
blicas.

Os moradorc. da rua
Ferraz, no Rio Comprido,
chamemos a attenção da
competente para a
òuição de agua ali

COM A D. V
NAMIirt'0

EM JM.R-

nao

Dr. Costa
pedem-nos
autoridade

parcimoniosa distri-
feita, «apezar de p,.'

garem penna d'ngua para 1.200 litros
por dia.

— Ha mais de tres dias que na Ave-
nida -Santa Maria, á rua S. Clemente
n. 70, não apparece uma gotta de agua.

Urge uma providencia para acabar
com a prejudicial irregularidade. _

Recebemos um exemplar do "Guiado

Lloyd Brasileiro", excellente publica-
ção mensal contendo informaçües rrrari-
timas s cqmnicrciaes dc grande inte-
resse,

Dois recursos que
têm provimento

10 ministro da Fazenda negou provi-
menlo ao recurso interposto pelos ha-
cliarcis Manoel Fernandes «La Cruz I.i-
beiro e Justino Cavalcanti de Souza
Campos, pagador e escrivão da Paga.
doria da Delegacia Fiscal cm Peruam-
buco, do acto que manteve a decisão
que os responsabiliza pela quantia ds
1 :«ioo$ooo, indevidamente paga a An-
tonio C. Arruda, mediante falsa procu-
ração.

—B ¦**>"•«& *•_*. __¦**¦

O ministro da Viação, era aviso di-
rigido ao inspector federal das Estra-
das, declarou que, attendendo ao que
requereu a "Companhia Estrada dt
Ferro S. Paulo-Rio Grande", resolveu
autorizar á referida companhia" a rc
construir, de accordo com os projecto!
e orçamentos apresentados as estações
de S. João e Calmou da linha de Ila-
raré-Uruguay, destruidaa pelo3 fana-
ticos. - « Br,
THESOURO ISACfO.YAT-

As folhas qne serão pa*
cas amanhã

¦Na 1* pagadoria do Thesouro «sacio-
naljiagam-se amanhã, -as seguintes fo-

IH,..: -Montepio da -."la.So, 
letras L 'a

Z, e novos contribmníc. do mes-iío 'NP
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Na Barra ds Piraiiy
A SITUAÇÃO PELO

PRISMA
DA POLITICAGEM

Na pensão Arriaga

UMA SCENA DE
SANGUE

Uma discussão travada ná véspera,
entre o cozinheiro e o ajudante, na
pensão Arriaga, á tua do Kosario 28,

deu causa a scc-
Escreve-nos um eleitor barrense :"O interesse que o Correio vem dc-

taonstrnnelo pelas coisas do municipio da
Barra, onde aliás é o orgio de maior cir-
culaçno, anima-nos a virmos pedir agasa-
Uo em suaa brilhantes columnas, procuran-
do esclarecer a origem dos facto- tristes
• liictnosos que se vêm desenrolando nes-
tt recanto do território fluminense.

A Barra do Piraliy havia conseguido fir-
mar os seus credito» dc cidade ordeira, pa-
ciíicu. progressista e republicana. Creada
jor decreto do governador Portella, a ci«
dade da Barra foi fundada ji no novo rc-
jciincn, cm 10 de março do 1Í90.

Pela sua situação, jiclos seus. recursoí e
principalmente pela circumstancia de •"
um Rrande deposito da listrada oe Ferro
Central do Brasil o ser o ponto de bifur-
cação dos ramaes dc S, Paulo e Minas,
a cidade da Barra se vciu desenvolvendo
tt passos agiRíintados, tornando-se ¦ uma daa
mais importantes do listado do Kio.

Aproveitando esse. surtos do progre-so
aa administrações do municipio, sob a_ d»
recção dei homens do i valor de Aurcliano
Oarcia -Moreira dos Santos, Teixeira «lc
Andrade-. Pedro Cunha, Julio Braga e Al-
varo Rocha, vinham procurando elevar
quanta possível o municipio da Barra.

Por outro Indo, os pleitos eleitoraes, rca-
üizados sempre com a maior lisura, ainila
mais concorriam para o bom 1101110 dei mu-
i.icipiu 1I-.1 Barra. A verdaelc eleitoral era
utn facto. O voto era religiosamente rcs-
licitado. , .

lim dezembro ultimo, realizou-se o pleito¦pura ai eleições municipaes. Estavam de
11111 lado o elr. Álvaro Itocliti, presidente lia
.Câmara antiga e "Icailer" da «Assembléa
110 governo do sr. Oliveira Butclliu c o
•Ir. Josii Maria Coelho, liarrcnsc que fora
o paladino da candidatura Nilo Pcçanha .110
municipio, Do outro formaram os irmãos
Ilarbosa e o dr. Adolpho de Oliveira l'i-
Kuciredo. , .

Au la.lo do 1" grupo, estava a maioria
du eleitorado barrense. I, o resultado «io
pleito provou cIo(|ueiitemente isso. .Vm
..liítaiiu: a atmosiilicra dc terror cm que o
município se viu envolvido a 19 «le dezeni-
l.r.i ,1.1 .ninei passado, 11 victoria el*i grupo
chefiada pelos dr«. Álvaro Kocha c .lese
Maria Coelho foi esmagadora.

lis-n resultado, porém, nau podia ele mo-
<!'» o,]f:u:n appurceer. Assini estava decreta*
.lu. li foi preciso que a junta npurnelora
-!a; eleições se reunisse com indivíduos
(tue sc intitularam 'presidente3 de secções
onde não houvu flriyão e (juo o Tribuna! da
jielaçâo do Ustado dtbsessu que ii « 5 fn*
zi ni ii pnra não tomai* conhecimento do
recurso interposto, foi preciso, que se pra-
tic.is_.cm taes processos do politicagem [ara
íim. so cous Minutasse o esbulho dos direitos
«los verdadeiros eleitos do povo liarrcnsc,
f-endo ai'Vu.-.ulíts cm vereadores indivíduos
mie não são, absolulauicntCi representantes
do povo.

Consumado isso na bandidos e Capangas
fiue auxiliaram ;t tomada do município sc
iu*!iavaiii, naturalmente, eom o_ mesmo di-
reito dos (|ue assaltaram as .posições locaes;
julgaram-se talvez com direito n praticar
impunemente os seu*» crimes. 1*1 começaram
41-. ashaltos, us roubos dc animaes^ as de*
pi .¦(!;_<; *us ató nue, com _ o assalto á fazen-
d'. ria vísoondessa da Piedade, os fazendet-
r.H r lavradores se viram na contingência¦li' organizarem uma liga para o defesa
.i.nir.i ¦-. bandidos.

Dahi os acontecimentos dc Vargcni Ale-
«rr, do*, quaes resultou a morlo de 3 da
.pnidrillia.

K--.sc*> tres nãn eram, porém, os princi-
paes. O chefe, que nas eleições de tlezem*
li-[i com mandara, cm Dores, um grupo de
.'arahineiro-i para impedir :\ votação, achava-
.*.: piv-io na cruleir. ile líurra. Jí' uni la-
drâo dç -i-iím.i.'!. conhecido e em quo peso;'i oniníün ilo dr. figueiredo todos os ia-
zendeiro.*; e criadores ilo municipio poderão
attestur .s verdade iIcísíi affirmativa.

Dti mais, ê nm bomem perigoso. Mal cn-
caradn, ile máos ínstiuctos ainda agora cllc
sit uchn 'í--reso por estar envolvido na ten-
(ativa dc assassinato tlt: que fui victima o
maior l.ui.. Ilarbosa.

l'r< -ii, iicba se todavia cercado de to-
il.is as garantias, porque cs seus amigos
entenderam fuzel.o i^iiVuSo cU Guardiã
Nacional.

]¦'.. assim, esse indivíduo .que sc acha
recolhido no edifício du Câmara Munici-
pai, graças ;'. praieeeíio dc que gosa, tem
a liberdade dc andar armado, dc sair ás
j'i Iioras tia noite para tomar cerveja cm
confeitaria u dc mandar ameaçar, dc lá
n_eâmut< ás possuas que tomaram parte nos
acontecimentos tle Vargem Alegre.

Ao indiíOso capitão Oynipio Teixeira,
elle mandou prevenir que da prisão mes*
mo havia de mandar clíminai*o. Kst;'.,
também, jurado o capitão Antônio Cor-
i Oa.

() primeiro já tombou victima dc trai-
çocíros tiros disparados ao entrar cm sua
residência; conforme narraram os jornaes
de hontem-. Os precedentes nvitorlsam a
t-uspeitar de que Orlando esteja envolvido
nessa tragédia. Mas tra bal baram com elle,
nessa empreitada, outras pessoas,

A policia está procedendo com babili*
dade, vae caminhando hem c t parece rc-
solvida íl apurar responsabilidades dc
«piem quer que seja. eaz*se mister que
st: desvende tudo, a bem da justiça c da
tranqüilidade deste Município onde, no
caminho cm que vamos, dentro cm pouco,
_; vida será intolerável.

Xão fazeni j mezes quo os senhores
dítè posições municipaes tomaram conta
da Câmara e já sc estão desenrolando os
lutüdsos acontecimentos de que Barra
vem sendo theatro.

Esses homens são os responsáveis pelas
ÉCenns oceorrídas:

i*> .- porque sc serviram de bandidos
para perturbarem a boa murcha dos tra*
talho.-; eleitoraes;

..'> — porque os armaram, dando-lhe, ca-
rabinas c munições.

Ainda honlem no local do crime foram
encontradas uniu cápsula c uma bala
.Vinclicsler, c «« outopsia verificou dois
Iciimcntoã por bala Winchester no corpo
.lo infeliz capilão Olympio Teixeira.

Oucni teria fornecido t-s&is armas a es-
fies*" bandidos ? Os a-ssassmos de hontem
não teriam sido os cm;Une:ros postos a
19 de de/etnbro na estrada de t Dores,
para impedir a realização das eleições ?

K' o que compete apurar c einquanto
isso amiardemos a acção da policia, cs-
perando que o presidente do Kstado pro-
cure fazer desapparccer o justo rescuti-
mento que de s. ex. tem o povo da fiar-
ra, por ter pcrmitthlo a entrega do nm-
nicipio a indivíduos nuc só pode-Ho com-
prometer os créditos do seu governo."

He uma carta enviada por um nego-
n.iiuo a um sc» amigo e freguez nesta
capital, foí-nos mostrado o seguinte Ire*
.Im ,pouco tranquilüsador para o momen*
lo ni Ií irra do Pirahy:" *\ cidade ncha*se aluda presa de pa*
vor, temendo-se unia tremenda represália,
.. ej-ic aliis. parece provável, pois nn mes-
mo eiia ilu assassinato de Olympio 'l'ci-
seira, elicsj.-ir.ini a llarra, cf> fazendeiros,
dos «nues Alberto .luiimielra, dr. Setqtiei-
i,i, 1;iU:,qi e outros, ficVindo assentado
oue depois «Ia missa dc selimo din, ha-
\erá uma nova reunião. Dizem que a po-
licia ou, melhor, as autoridades elo logar
.umaram perto de 500 pessoas civis, sob
*. pictc.tlo ele cercarem ns redondezas
li '.idade 

e evitar a fusa des criminosos.
I.iitret.iiiie. dttviila.se da re.iliel.uKt dossa
intenção acrescida niuela pclu embarque
iminedialo ilu presidente da Cantara e
".nn seu itiiiãu para o Uio, num iiioincii-
• . tiio grave, c a ser verdade isso 03
acontecimentos da Bariyi terão fatalnicn-
tc utn desfecho vcrdaeleiroinculc trasico.

l.-o o «tue- eu ouvi inelepcudciite dc
íi mmentarios meus".

i

Manoel Monteiro

na de sangue que
aii se desenrolou
hontem. Acalora-
da no começo, ar-
refeceu depois
com o arre f eo i -
mento dos dois,
dada o. interven-
çüo Immediata do
dono da casa. Mas
á hora do almoço,
quando o garçon
acudia á porta, a
receber um prato
pedido por um
ireguez qualquer,
nova discussão.se
estabeleceu devido
a um dito do che-
fe da cosinha con-
tra o qual se. in-
surgiu o ajudante.
O que offcnelera
este? O facto do
cozinheiro o cha-
mar dc menti-
roso.

 Mentiroso ís lu, e como se não
bastassem as mentiras ainda illtides o
patrão.Em que, canalha?

Elle o sabe.
Os palavrões vieram, seu isso, seu

aquillo, e de repente um grito «ine
ecoa fora e a intervenção da policia,
que acudira a toda a pressa. O aju-
danto da cozinha, Manoel Monteiro,
num dado momento, a uma offensa
mais pesada do chefe Josá de Anelra-
ele, com uma í.teti com i|ue descascava
batatas, feriu-o em pleno ventre. O
desgraçado tombou banhado cm sangue,

(.') dono da pensão actidiu quando
Monteiro procurava fugir. A policia e
chamada e açode em tempo tle nrcn-
ele-l-o empunhando ainda ;i arma de i|iic
se iitilisíirtv.

A «Assistência foi chamada, soccorreit
o ferido 110 1'osto e e-m seguida fel-o
recolher ;i uma dus enfermarias da San-
tti Cnsa. cin grave estado,

.José de Andrade, o ferido, c de na-
cioiialidíide portugueza, tem j.i nnnos,
ú solteiro et reside 11 Prain dc Santii
Luzia ii. 21S. O aggrcósor Manoel
Monteiro tem 42 annos, é casado e
mora á rim Senhor dos Passos 11. lui).
Foi autoado em flagrante é recolhido
tio xadrez,

Os roubos á moderna
Ch.1n1.1m.os a attenção para este arti-

na Sccçiio Livre.

ESMOLAS
Tle um ''assídua leitor" recebemos f

quantia <le Juíooo, para ser distribuiu!
los pobres amparados pur esta folha.

PERIGOS DA "CWTF"
pe

OVASI IOI CO.M KIITKNT.V
".MACHOS" O AIH-OXSI.MIO

O Affonsinlio — Oscar Affonso, ela
Silva, cm nome inteiro, — nao e pr aüi
um guégué qiial.nicr, mas cm assum-
ptos du "carnpista" é um "trouxa 

_ dc
marca maior. A '"carnpista e um jogo
ele malandros, e Affonsinlio que sc met-
ta com ella tem, por força, que levar
easliejo grosso.

O Affonsinlio lieióe elo nosso caso
deixou-se ficar á madrugada de. hon-
tem ein easa de Norbcrto Urreit, no
largo da Lapa, 112, oiidn ha uma roda
dc aiulous eme se divertem triiichando
á mesa do complicado jogulnho os Pa-
cas que .ippnrccctn. O Affansinho foi
o íüicii de hontem, sendo soprado em
setenta bicos, que eram todo o seu pa-
trimonio. ... . ,¦Acabado dc dcpennai. o Affonsinlio
estralou — 110 que aliás demonstrou
não ser palcrmti dc todo — obrigando
a policia dej 13" districto a intervir 110
caso, ptir.i dar co'a tropa {andanga
toda na delegacia.

Lá foram restituiilos os setenta bicos
do viclimo, e o chefe dos aiglons, que
era o Norbcrto Corrêa, punido do ac-
cordo com a sábia lei Alfredo Pinto.

mm»•—
CARTEIRA

Pcnlcu-sc uma contendo papeis de va-
lor, íú para o dono! gratlfica-se a quem
a entregar, á rua do Cattete n. 346.

(J CDS5)
«mu » *> » —

SANTOS DVMOXT
O aviiulor brasileiro
voará lio.ii- oom Darioli

• Hoje, 110 theatro Republica, realiza-
se o espéctaculo cm honra ao nosso
illustre p.iiricio Santos Dumont, O
theatro estará ornamentado para esse
espcctticttlo. cujo programma foi orga-
nizado previamente pelo sr. Gomes ua
Silva, empresário da companhia Del-
man.

Santos Diiniont visitará hoje 110 cam-
po elos Afíonsos os "li«ligara" do Aero
Club Brasileiro, devendo ali fazer 11111
vôo em companhia do aviador Ernesto
Darioli.

Hontem, o nosso patricio esteve no
Ministério da Agricultura, etn visiui ao
titular daquella pasta, dr. .lose. Bezer-
ra, sendo nessa visita acompanhado .por
se-u irmão, dr. Henrique Sanlos Du
moiit, «.' pclo sr. Netto .Machado. O
grande aviador enlrctevc com o sr. José
Bezerra demorada pakstrn, falando
solire suas viagens e o progresso da
aciotuiui ícíi .

No di.i ií, ú noite, Santos Dumont
partirá pura Minas, cm visita ao logar
de- seu nascimento, próximo dtt cidade
de Palmyra, regressando a esta cuiiitul
no dia 1" ele junho pela manhã. m>*a»i*i p

A BONDA QUE PASSA

O serviço dos commissarios
vae ser fiscalizado

Os commissarios escalados para a
ronda dos districtos cumprem com c
seu dever? Nem todos. Na Guarda «-.*
vil o serviço de fiscalização nos postos
é feito com rigor e o responsável por
elle .punido, quando falta com a sua
obrigação. Como fazer o mesmo com
os srs. commissarios? Um meio sim-
pies, que o chefe de policia resolveu por
em pratica: as caixas dc avisos ou soe-
corros policiacs. .

S. cx. mandou ver quantas havia na
cidade, em cada districto policial e a
cada um dos delegados remeiteu uma
relaç-Jo dellas acompanhada da seguiu-
te circular: ., ,."Remetto-vos, liara os devidos tins,
.1 relação das caixas de avisos de soe-
corros pediciaes exiscentt.3 (nesse dis-
tricto.

Do dia 15 em deante elo corrente mez,
conihiuhicareis diariamente, até tres ho-
ras da tarde, a «sfá eliefatura, qual o
commissario por vós designa-lo _ para
rondar o districto sob a vossa jurieli-
cção. , ....

O commissario designado iniciara a
ronda ás 10 horas da noite fal-.i-a «ile
ás ,| horas da manhã, sendo obrigado
a corresponder-su eom o Corpo dc ne-

gurança por meio das caixas dc avisos
ele seu districto, de duns em duas ho-
ras. dizendo o seu nome ¦«• de onde fala.

Ò coiuinissiirio designado para esse
esse serviço fiscalizará o policiamento
o tomará todas as providencias que lhe
incumbem pclo regulamento em vigor.
• Confio qive me secundareis na fiscali-
zaç.io e cffcctivielnile desta medida, pa-
rn o cumprimento da qual espero não
ter necessidade de recorrer, como farei
rigorosamente; se preciso, ao apparelho
disciplinar da policia."

Solire esla circular o inspector do
Corno de Segurança, major Bandeira
de -Mt-llo, oíficiou no chefe dc policia
nos seguintes termos:"lixnio. sr. dr. Aurelino Leal, d.
chefe dc policia do Districlo Kcderal—
A propósito ela circulai- de v. ex., ex-
pedida-, sob 11. o.;oS, em 2 do corrente,
luxo venia para stibmetKr ao esclnre-
cido exame de v. ex., as seguintes con-
siderações: Como sabe v. e>x., as caixas
ele avisos policiacs eslão ligadas a ap-
pare-llios que registram automaticamente
os avisos por ella trnnsiuittidos. preci-
saudo o numero da caixa, a natureza do
aviso c a hora precisa em iiiie sc faz a
transmissão — Esses apparelhos se
acham localizados no quartel central da
Brigada Policial, e os avisos ficam ini-
pressos em fitas, as quaes são ali archi-
vadas e podem por isso ser verificadas
em qualquer tempo — Ha, »as refe-
ridas caixas, tres signacs( rondante,
sargento c guarda civil), destinados tão
somente á fiscalização do policiamento
pelo próprio pessoal empregado nesse'
serviço — Esse systema ele controle,
por ser automático, nem si) ccononiisa,
pessoal e tempoj como também firma
responsabilidades, excltte equívocos ou
condescciidcncias c imprime os signaes,
que podem ser ojippostos a desculpas
descabidas, desde logo ou futuramente
— Essas vantagens não çoncorrrein na
fiscalização pelo iclcphone — O servi-
ço será inseguro c muito mais lento,
sobre oecupar maior pessoal — Por ou-
tro lado, é quasi certo que coincidirão
muitas vezes os pedidos dc ligação para
a unica caixa ele avisos existentes neste
corpo, o que difficultarú c retardará as
communicaçõcs que pelos commissarios
de ronda elevem ser transmittidos ele
duns em duas horas — O desejo . dc
concorrer para que tenha cfficienle exc-
cução a necessária medida que v. cx.
acaba ele estabelecer, aproveitando as
caixas dc avisos, anima-me a propor
que a fiscalização ora creada obedeça,
na pralica, ás .."guintes normas — 1",
Cada delegacia, çcío telephone ou por
escripto, cotnmunicara diariamente, ate
ás 12 horas, ao encarregado da fiscal.-
zação. o nome do comtiiissario escalado
para o-serviço dc ronda — 2". O com-
niissario dc ronda, do duas cm duas
horas, como dispõe a circular, trans-
mittirá, pelas caixas de avisos, duas ve-
zes, o signal de "guarda civil", nssi-
gnalando, desfarte, a sua .passagem pe-
Ias ruas do districto, (Não havendo, 110
qtiadrniitc das caixas ele avisos um si-
gnal que .possa ser utilizado exclusiva-
mente pelos coiuiiiissnrios, cslabclecc-s..-
para estes o signal de que sc servem
os guardas civis, dado duas vezes) — 3"
Esses signaes serão relacionados, 11a
Brigada Policial, por um agente ou guar-
da civil, sob as vistas do encarregado
do serviço, que, em parte diária, dirigida
ao chefe de policia, mencionará as in-
fracções rpie verificar, citando o nome
do eominissnrio e o seu districto, bem
como ns horas em que se deixou dc
transmittir o signal estabelecido. 4". O
¦tommissario de ronda, quando, por
motivo ile serviço, for impedido de trans-
mittir, com os intervallos em vigor, o
signal que lhe compete, coiiinnmicará
esse facto, por escripto. ate ás 10 horas,
ao encarregado da fiscalização, que
transcreverá na sua parte as allcgaçôcs
do comiiiossario, arehivando o do-
ctimcnto original. — Saudações "

O serviço de fiscalização íoi iniciado
hontem e o chefe de policia espera co-
Íh*r delle os melhores resultados.

Deiitscb-Sudamerkauische Bank A. G.
(Banco Germânico d a

America do Sal)
^ KIO DE JANEIRO

Rtá Ide Março, 57
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Faz todas as operações banca-
rias. e abona os seguintes juros:
Era;- conta corrente de
movimento 3 *.*

Em couta corrente Umi-
tada 4 T
E a prazo fixo;

Oe 1 mez. ...... 4 *
»-2 mezes. ,...:.. 4 » » *

;:»"3 
"....» 5**

"6 » s . ..-. st .. ,6 * 
_** 

9 "-« . * * 6 i|a"°" 'a _°__

Bxpedlçáo, mnilitar

O ''Barroso" transportou para a ilha
da Trindade a força pe vae

guarnecel*a
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A escola pralica de en-
íermeiros

A 16 do correute foram chamados a
exames da 1* serie os aluiunos dessa
Escola. A mesa examinadora, presidi-
da pclo dr. Graça Couto, director da
referida Escola, teve como examinado-
res os .professores drs. Thcophilo
Torres, Leonel da Rocha e Bernardino
Maia. . .

O resultado dos exames foi o sc-
guinte: „. .

ia cadeira — PhySica e Chunica —
Distineção, com grão io, d. Amélia
Barroso da Silva; plenamente: Joa-
quim Manoel de Castro Alves, grão oi
Herniinio Augusto Serpa, gráo 8; Jo-
sé Fernandes Branco, grão 7; Deodo-
ro Voitaire Garcia Paula, gráo 7; Fer-
nando Cinelly, gráo 6; simplesmente:
José Ferreira dos Santos, grão 5! He-
bia Ccsarina Alves, prio 4i Francisco
Jeronymo «Moreira, gráo 4. ...

2* cadeira — Anatomia, Psysiologia
e «Apparelhos — Distineção, com gráo
10, d. Amélia Barroso da Silva e Joa-
quim Manoel dc Castro Alves; plena-
mente: Deodoro Voitaire Garcia Pau-
Ia, José Fernandes Branco c Hermimo
Augusto Serpa, gráo 8; Fernando Ci-
nelly, gráo 6; simplesmente: Ilebia
Cesarina Alves e José Ferreira dos
Santos, gráo 5; Francisco Jeronymo
Moreira, gráo 4. 1 reprovado em am-
bas as matérias. ,

Continuam abertas as matrículas
para o 1" e 2? semestres, na sede da
Escola, no edificio da Directoria Ge-
ral de Saude Publica.

A' margem da.guerra

O VATICANO
EA PAZ

A officialidade do "Barroso", tendo 00 centro o almirante Mattos
e o commándante Lamcnha Lins

Congresso Catholico
de São Paulo

¦Eis algumas de suas conclusões: " con-
siderando que o alcoolismo, pelos seus
effcitos physiologicos, psychologicos,
marães, sociaes o econômicos, é um
flagello que degrada o indivíduo, des-
organiza a família e traz. a decadência
ou a extineção da raça — faz votos
por que seja elle combalido por todos
os meios e modos lícitos".

Estão, pois, perfeitamente aconselha-
dos os dois heróicos medicamentos Sair
i-inis e Go//eij- dc Saudo, 'formulas do
dr. Cunha Cruz, com 16 annos dc pra-
tica do tratamento da embriaguez ha-
bitual, que sem prejudicar os doentes
curam Immediatamcnte o habito da çm-
hriaguez e estão approvado.. pela Dire-
ctoria Geral de Saude Publica. Ven-

( dem-se nas drogarias: — J. Pacheco' — Rio de Janeiro; Baruel Sc C. — Sao
Paulo. (A; 2967

Zarpou liontem, ás 8 horas da noite,
da nossa bahia, o cruzador Barroso,
que vae conduzir á Trindade o destaca-
mento de marinha encarregado de
guarneccl-a.

Seguiram a bordo do velho vaso dc
guerra da nossa 'Armada o capitão de
corveta Joaquim Ribeiro Sobrinho, com-
mandante militar da .ilha; o capitão-te-
nente medico dr. Pedro Martins, medi-
co da guarnição; uma comniissão scieii-
tifica do Museu Nacional, da qual fa-
zcm parte os drs. Bruno Lobo, director
desse estabelecimento, Arnaldo Blacl.
SanfAnna c Pedra Peixoto, preparado-
rcs dc zoologia, José Domingues ¦ dos
Santos, preparador do minerálogia, c
Armando dos Sanlos, praticante de Ia-
boratorio; o capitão-tenente Tácito de
Moraes Rego, delegado do Estado-
Maior da Armada, incumbido da monta-
gem dc uma estação radio-tclegrapltíca;
e o sr. José Maximiano Barbosa, pliar-
niaceutico em Guar.itinguctá, que já fez
duas excursões á Trindade e agora
enipreheiidc a terceira, a convite elo
comniandante Joaquim 'Ribeiro -Sobri-
nho, de quem é amigo c conterrâneo 23

No Barroso foram lambem diversos
operários, pedreiros, carpinteiros, serra-
lheiros e mecânicos, que se vão occu]iar
da couslrucção deis pavilhões destinados
ao abrigo eía officialidade 1 guarnição
«Ia ilha c da installação da radiotclegra-
phia. ______

O navio transporta, além de um
grande carregamento dc viveres e de
madeiras de construecâo, um enorme
sortimento de mudas ele arvores fruti-
feras c dc outras espécies da nossa
flora, para serem plantadas na ilha.

O destacamento qtte vae permanecer
na Trindade compõe-se de 12 praças,
1 cabo, 1 enfermeiro t: 1 fiel, afora o
pessoal dc taifa".

L***'**********""****l

-

O Barroso levou a seguinte officiali-
dade: comniandante, capitão de mar e
guerra José Libanio Lamcnha Lins de
Souza.; iinmediato, capitão dc corveta
Augusto Durval da Cosia Guimarães;
capitfies-tenentes Alcino Còcltranc dc
Affonseca e Vital Monteiro do Azcvc-
do, primeiros tenentes Edgard Mello,
Octavio de Figueiredo Medeiros, *Ro-
dolpho de Souza Burmestcr e Otto de
Faria; segundos tenentes Benjamin de
Almeida Sodré, Guilherme da Silva Nu-
nes, Magno de Carvalho, Olavo dc
Araujo, Hamilcar da Silva, Euciydcs de
Souza Braga, Jorge da Silva Leite e
Affonso Aranha Parga Xina; chefe de
machinas, capitão-tenente Ângelo Fcr-
nandes dc Araujo, engenheiros machi-
nistas 1° tenente Natal Arnatid, se-giin-
dos tenentes Cantarino Ramos, F. L.
G, Paulino, Mafhias Pinheiro Eittcn-
court, Manoel da Silva Carneiro e Fran-
cisco Luiz Gastou Lavigne; medico,
capitão de corveta dr. Adhcmar Bar-
bosa Romeu; pharmaceutico, 2a tenente
Orlando Paranhos; commissario, capi-
lão-teiientc Julio Souto Maior, e sub-
commissario, Galileu Braga «Mello.

O ministro da Marinha c o chefe do
Eslaelo-Maior da Armada visitaram o
Barroso, ás 3 horas da larde.

Esta unidade naval não pôde Icvan-
tar ferro ás 5_horas da tarde, conforme
estava determinado, por ter alé depois
dessa hora de receber 11111 grande car-
regainento dc madeira.

Parle da guarnição levou, com mui-
to interesse, varias aves c criações
para tentar a reproelucção e cniiscqlien-
te povoação na quasi my.stcriosa ilha
dos sonhadores dos thesourost.. escon-
dieios.

O commandantc Libanio Lins ha
doze annos que não serve embarcado.

O Barroso deve e^star de volta uo
dia 8 do mez próximo.

CASA BOITEUX — Casa espécia.*
de tapeçarias. Uruguayana n. ,.i.
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MOLHADOS

Mais uniu fi.lloiiolii
O dr. Alfredo Russel, juiz da 1"

vara eivei, decretou hontem a falleu-
cia dc J. Azevedo, estabelecido _ com
armazém ele seccos c molhados ú rua
General Bruce 72, que confessou a sua
insolvübilielade.

Foram nomeados syndicos Marques
Sc Comp. c marcado o dia 19 (lc junho
para 11 assembléa, e o prazo dc 15 dius
para as declarações dc créditos.

Aonde se poderá ceimcr mn polvo fren;
á licspaubola ? só na CABAÇA GRANDi..

A íeguinto estatística, summaracule inte-
ressante, extraída do "Mensageiro da Fé",
demonstra melhor do que qualquer argu-
mentação o admirável trabalho conciliador
«icrcido pela Santa Sé em todos os séculos:
"O Papa São leão, no «eculo V, salvou
a Itália da ferocidade de Attila. São Grc-
gorio I (leeulos VI o VII) sssegurou a
paz doa lombardos eom oa romanos e com
os imperadores do Orienta. Innocencio III
(século VII) íez a çnz entre João de In-

glaterra e Felippe
^¦5;HS5Sm«j__I Augusta de França.

São Gregorio II no
| século VIII «Ivou

Jo novo Roma dc
outro tel lombardo,'j. 

uitprando, Vi-
ctor II, no século
XI, restabeleceu a
harmonia entre o
imperador llen-
rique III, Balduino
de Flandres e Go-
dofredo de Lorcna.
Honorio III no st«
culo XIII pacificou
Luiz VIII de Fran-
ç» e Henrique II de
Inglaterra. Innoccn-
cio IV 110 século
XIII reconciliou com
o rei o *povo de
Portugal. Nico-
láo III no scculo
XIII ao imperador
ltudolplio com Car-

Bcncdicto XV. «*oi do Anjou; e
Joio XXII (século

XI' i) a Eduardo II de Inglaterra com Ro-
ber d dc Eicossla,

O Papa. Bcncdicto XII (scculo XIV) tez a
paz entre Eduardo III dc Inglaterra c
fctippc do Valois de França. Gregorio XI
(scculo XIV) entre os reis de Portugtil e
de .Cestelia. Gregorio XIII (scculo XIV)
intcrveiii entre o czar da Rússia e o rei
da Polônia. Xicoláo V (scculo XI) resol-
vcu amigavelmente freqüentes discórdias
entre .1 Allenianha, «\ustria e Itália. Inno-
ctucio VII (scculo XV) resolveu pacifica-
mente a celebro contenda entre o Ilcspa-
nlia c Portugal, acerca da divisão do Novo
Mundo. Urbano VII (scculo XVII) recon-
ciliou os cabeças deis casas reinantes de Ita-
lia Em nossos tempos, I.cão XIII foi elei-
'.o arbitro no conflicto entre a lies-
p.-mlia c n Allenianlia sobre os ilhas Oaro-
liims, c tanto elle como Pio X prestaram
o mesmo serviço ás Republicas sul<imcrica«
mas. lí, presentemente, nesta tremenda stter-
ra que flagçlla as nações europcas, acaso
Bcncdicto XV não esti demonstrando com
sua atlitude c suas obras que é uni verda-
«loiro Principe da Paz ___ Pelos últimos te-
Icgrnmmas, polo menos, temos visto que
?. S. vem trabalhando nesse sentido junto
di) governo norte-americano.— altM,

COLLEGIO BAPTISTA

NA M.\DRUGADA DE HONTEM

A rua da Conceição em.
v polvorosa

Tres pessoas feridas
Xa madrugada dc Hontem, a rua Vas'!

co da Gama, antiga da Conceição, foi
theatro de uma scena deprimente, um
conflicto formidável, o que é dc admi-
rar ainda se dê em pieno centro da ci-
dade e num ponto eni que, devido á ea-
peeie de pessoas que o habita, esse po.
iiciamento é mais completo.

•Enlretaiito, o facto de que aqui esti'
mos tratando evidencia que se faz neces*
sario augmentar ainda mais o policia*
mento daquella zona ''muito freqüenta**
da", para que não sc repitam desses ía«
etos em ipic a audácia dos desordeiros
os leva a ponto de qitererom enfrentai;
a policia.

Foi .por esta forma que te portnrant
liontem alguns desordeiros na rua Vas»
co da Gama.

Do numero 52 dessa rua partiran.
gritos ele soccorro. Os policiacs de ron-
da accorreram e encontraram-se dcan);»
de um conflicto formidável. Foram mal
recebidos pelos desordeiros c talvz não
lograssem ser bem siiccedidqs sc uão llte|
viesse em soccorro um "viuva alegre",
trazendo praças, que conseguiram sere-
nar tudo e levar presos os prineipaes,
causadores do chaiivari.

K toda a historia é como segue!
A nieretriz Maria Franeisca ela Silví

vinha sendo desde ha muito exploradd
por João Roberto da Silva, um "eaften"
terrível, que lhe exigia dinheiro con*'
slantcmenté c, quando não era satisfciJ
to, Ohe dava pancada a valer.

Maria, cansada de tão vil exploração,
resolveu abandonar João Roberto e as'
sim fez. João, por isso, jurou vingarJ
se. Jurou c dispoz-se a fazel-o.

Na madrugada de hontem, pouco deJ
pois das 3 horas, foi á casa dc Maiia,
acompanhado de Américo dos Santos a
Francisco Gonçalves Dias, arrombou a'
poria e aggrcdiu a rapariga, que gritai!-'
do por soccorro teve cm seu auxilio
Elza Moreira da Silva, outras compv
nheiras c mais alguns indivíduos, fa*
zendo frente aos aggrcssores.

O conflicto tomou vulto e a policia",
tendo comparecido ,10 ser dado o alar-
me, foi mal recebida, sendo preciso 0
auxilio de um carro-soecorro para e.s,-
tabclecer a ordem.

Foram presos João Roberto da Silva',
Américo dos Santos c Francisco Gon<
çalves.

Elza e Maria ficaram gravemente fe-
ridas, a primeira com uma facada e ;t
segunda com um golpe de navalha.

Américo dos Santos também apre-
senta um ferimento feito por faca.

m * m t »i
FORMICIDA PASÜHOAL — O

maior amigo da lavoura; encontra-se
cm todas as casas de primeira ordem,
desta capital e de todos os Estados.

1N0 meio das ditfictildadcs que atra-
vessa entre nós o ensino publico, me-
recém ser apontadas as casas
strucção em que so ioillll

Dr. Carvalho Azevedo "f^j
ün.i viagem a Caxambu',

EM 1MQVKTA'

Ser «.Iludido ninguém deseja
E eis porque vemos, que toda gente
Quandu tem sede toma a cerveja
Marca FIDALGA que é excellente.

HO' NA OASA POKTlit.riOSH ,10ió
Una Assembléa, 40 — é que sei en-

contra maiueiga fresca mineira supe-
rinr: ktio r,$;i""*. -. . ¦ -~mmm) t»--*aWW!s—
EM III.M.O IIOItl/.ONTl']

O novo iifovotloi' tia
«Sniitii fusa

Bcllo Horizonte, 20 — (A. A.) —
0 dr. Kaul Franco, prefeito da cidade
de Arnxá, foi eleito provedor il.i Santa
t'.i-,. de Misericórdia local.

Todas as Noivas út.\oterZ
seus eiixovacs no PALÁCIO DAS NOI-
VAS; rua Orugunyana n. 83 — Kio —
Peçam catalago...

OIt.XTR.VT.. DO ÍSKASII;

Concurso ítnra praticantes
Aniniiliã, ás 10 horas, serão chama-

dos os seguintes candidatos:
Miguel ela Cunha IVixolo, José Pin-

to da Hochn, Felicio Roberto, Henrique
Terliiliano elos Santos Júnior, Henrique
Vieira da Costa, Hernani Sylvio de
Gouvêa, ilerineiiegildo _ Nunes Rodri-
gties, I [erinogcnes Pereira Jacarandá,

Turma supplementar — Homero Bar-
bosa dc Araujo, Horacio Mendes Cam-
pos, llilefonso Ramos da Cunha,

Depois de amanhã, ás mesmas horas,
serão chamados:

Oscar da Silva Guimarães, Tvo «le
Araujo Oliveira, James Uczcrra dc
Freitas, Jayme Ferreira ela Silva,
Jayme Figueira de Freitas, Jayme José
Jorge, João Baptista dc llaptista, João

ido
Joã

PEI.A ALFÂNDEGA

A malandrice official
Já por diversas vezes o inspector ela

Alfândega se tem viãto obrigado a
chamar por portarias a attenção para
o trabalho dos empregados daquella re- |
partição que se esquecem de que o go-
verno lhes paga para que trabalhem,
Tudo tem sido, porém, em pura perda, . -
tanto que o sr. Paula e Silva, para ! da Cruz Silva,
não ver a repartição que dirige vasiq j . l«finrt. s-upple.nentar
de empregados, teve lionteni de baixar
nesse sentido mais unia portaria, que
seria muito mais bonito tratasse de oti-
tro assumpto.

.Obterá s. s. desta vez o que pictcu-
de? Vejamos.-..

A portaria é a seguinte:
"O inspector,* tendo conliecíiucnto <lo

que alguns srs. empregados compare-
cem ao serviço limito depois de come-
çaelo o mesmo e se retiram muito an-
tes de terminado ,c1iantn a attenção ele
todos os srs. empregados para as dis-
posições legues em virtude das quaes o
expediente diário começará ás 10 i\z
horas e terminará ás 3 1I2".
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LADRÃO SEM SORTE
Filtros Pasteur,; 203!;s:GmS

i ki'1'lt'Iil, 11 -10$: Fi«'l. a 100*01)0.
Ouvidor 7i—Só na CASA ."IL'.\'1Z

T»;l. 4170. m i m * im
.MAI, ACABOU O TRABALHOkoi riusso

'I ladrão João Antônio de Oliveira,
morador á 111a da Saneie 35, saiu bon-
tem da zona piabn c íoi operar na zona
chio, ito Cattcte. Uma icz ali fez como
César: chegou, viu c... avançou.

O pomo estratégico escolhido foi a
residência ilo dr. Samuel das Neves, no
largo do Machado 23. Entrou, furtou
tres ombrelles eb sula coai caste.es de
alto valor, dois giiardas-clmvas para ho-
mcm, também com custeies do prata «
mtro. havendo cravadas neste as iniciaes
S. N., encimadas .pcio titulo dc "1)1-".

I.ogo depois de sair a porta, ao p.is-
sa:- próximo á matriz da Gloria, foi o
larapio bispado pclo guarda civil ele
ronda, q.-.e adiou exqmsUo o carreto
daquella magnifica collecção de abrigos.
E cliamando ii fala o larapio, que é tun
preto ainda novo, o guarda chegou logo
A conclusão de que tudo aquillo era
roubado, motivo pelo qual 1 vem n sin-
guiar carregador "ara a delegacia do
6'* districto. Ali o commissario arreca-
dou ainda cm. poJcr' dc .leão Antônio
mu broche e um anel eom brilhantes c
pedras prrciosH*., não st* conseguindo.
porém, qúe «ile declarasse onde havia
roubado itq-.-.elleí objectos.

iiv',i,) depois, entanto, clt.ga-
•xjch .1 dr. Samuel das N*e-
wn-ioia ;».l:.i dar queixa de

ii '::*í haviam sido victimas,
; "*¦' i ra senio o praticado

A E. I\ S. IMULO-GOYAZ

A comiira da massa
fallida

S. Paula. i«j — ÇA. A.) — «Rctar-
eladol — Xo cartório- do tabellião Ga-
briel Veiga, foi lavrada a escriptura dc
compra, pela quantia de 1.500 contos,
da massa faüi-.la da Companhia Estra-
da «le Ecrro S. Paulo-Goyaz, oeia Com-
panhia Eerro-Vinria 6. 1'auloGoya/,
cirpresa recentemente organizada.

OH*
n.l CA

— João Felix
Nasci niento, João Isídro üa Silva,

José Feinan.les da Cunha Filho.
'-g-**^**» l—*******

O ASSUCAR
NEGOCIAÇÕES DOS VSl.NEIliOS

J)B CAMPOS
O.s nsurarios da cidade dc Campos

têm negociei fechado, para vender, na
praça de Montevidéo, cm duas partidas,
uma etn julho e outra em agosto, 60.000
saccas de assucar. Os compraodres ob-
tiveram o preço de 600 réis ao kilo,
jiordo o assucar naquella praça, tendo
os vendedores o direito ele opção para
.ío.ono sacens, além daquellas, vendidas
em egualdadc dc condições, com dccla-
ração optativa ate o dia 1" cio agosto
próximo. O negocio uão deixa de ser
vantajoso para os vendedores, que estão
aliás ilisr-u convencidos.

m « em t

COM UM GUARDA-CHUVA
A melhor resposta ás pi-

Hienas dc um "moço
bonito"

Isto passou-se ao meio-dia de liou-
tem.

José Martins Bayão Filho, brasileiro,
é um rapaz muito engraçado, _ soifre
mcstiio a manta dc fazer espirito, e
essa eiii-aliia o tetu levado a. extremos de
muita audácia.

Julga i|ue toda a gente tem o direito,
ou, melhor, todo o mundo tem a obri-
gação de supportar os excessos da sua
"futura de espirito". _

liontem, porém, saiu-lhe o tiro pela
culatra,

Achava-so na rua da Conceição,
quando lhe passou por perto Iva Tel-
les de Menezes, brasileira, moradora
á estação de Ramos.

Ao vcl-a, apruuioivsc, fez pose, e
esperou euic lva se lhe approximasse.

Jlal acostumado, disse á . Iva tuna
pilhéria .pesada., dessas que só os "1110-

ços ciigraç.idos'' que infestam as nos-
sas ruas sabem dizer e, não satisfeito,
tocou-lhe no corpo...

A rapariga, repelliudo 0. empurrou-o,
Bayão, para completar a sua obra "es-

pirituosa", deu um soco cm Iva.
Esta, então, tomada de indignação,

lançou mão do guarda-chuva que leva-
va e com eüe partiu a cabeça Jo Bavão.
ü ferimento, porém, íoi insignificante.

O mais interessante dc tudo isso foi
o procedimento da policia, epie deteve
a victima do gaiato, deixando este em
plena paz.

Pouco
**am á d ¦'.
»<¦« e sr.a
um •'."-• 1

fe--. ,.,r . ..
Os ,.!..;«-•

#0 <«"i '«•«;!:

nio, drp, is
ilhei-.-se ao

¦ f
i.i dono

t ntüo entrepnes
e o cabuloso inra-

ver procssado, r-CO-
do 6' districto.

X t actualidade, pensão a 6*»$, s
BAÇA GRANDE: av. Mcm dc S

¦ «a » —
NI IT1C1AS 1)11 ALAGOAS

Maceió. 20 — (A. A.) — O Conse-
lho Municipal rejeitou as modificações
propostas pelo concessionário do Ma-
ladouro-Modelo, reduzindo o numero de
câmaras frigoríficas que deverão ser
canstruidas nesse estabe'ccim.cuto.

Maceió, 20 — (A. A.) — Embarca
amanhã, com destino a essa capilal, o
deputado José Paulino.

Maceió, 20 — (A. A.) — O Con-
gresso estadual, attendendo .10 reque-
rim en 1.1 de alguns desembargadores
consignou as verbas necessárias para
pagamento «los descontos feitos nos
vencimentos dos mesmos iijs governos
passados.

.U.iíviel, 20 — ÍA. A.) — O Congrcs-
so estadual isentou «le impostos as
casas bancarias que forem estabeleci*
«Ias no Estado, reduziu o imoosto so-
br» coqueiros, sem desequilíbrio do or-
çamento e fixou o numero ds padei-
ri<i de instriicçáb ptimaril para o prj-
ximo exercício,

BANCO 1)0 BKASIli

A reuulãn tia assnmblúiv
fui ailiatla iirla se-
itiimla vez

Xão se realizou ainila hontem n as-
sembléa geral extraordinária do Banco
do Brasil, pela segunda vez convocada.
A 1 hora, o dr. Homero Baptista con-
vidoii os srs. Freclolino Cardoso e elr.
Cornado jacob de Niemeyer, para se-
cretarios, solicitando aos presentes n
cxhibição do valor de suas acçScs. Fi-
cou, então, verificado se acharem só-
mente presentes 19 accionistas, retire-
sentando ii.(.7«ío acções, correspondeu-
tes a 5«7.i6 votos, razão peíã qual. não
havendo numero, não foi realizada .1
asscmblca. ^erá feita a terceira e ulti-
ma convocação dessa assembléa, para
quarta-feira vindoura, á 1 hora da
tarde.

AS SENHORAS E SENHORITAS
UM-\ R10.L-EZA IMBA A

TOIMITI-H FEMININA
Acaba dc ser introduzido 110 mercado

desta praça um preparado de incontes-
tavcl valor, que vae rapidamente alcnn-
çamlo suecesso surprehendente,

Trala-se da "Agua 1'hyllis", tônico
e estimulante, que conserva a pelle,
dando á cutis um assetinado rosco, fa-
zendo desapparccer as rugas, pannos,
saídas, manchas.

«\ fita manipuladara, mme. Julia Cal-
deira. chegou ha dias a esta capital,
depois «le uma longa viagem de propa-
gaiida pelas cidades de . Manâos, Pará,
Recife, «S. F-ilvador e outras muitas
do, interior tle vários Estados:

A "Agua 1'hyllis" está já dissemina-
da por todo o Brasil, obtendo inveja-
Vel suecesso.

Mme. Julia Caldeira veiu agora ao
Rio introduzir o seu maravilhoso pie-
parado, que certamente, a julgar pela
sua excelleiicta, ficará senelo o prete-
rido entre quantos «ie boa qualidade
existem 110 mercado. tj^1)*!,")
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1XSU00ESSO DE UM OAOADOB-.MltlXOX"

Levou ioda a carga de chumbo
no rosto

Decididamente! o menor Bcncdicto
Maria de Oliveira, de 11 annos de
edade, branco e residente com seu pae,
Feliciano de Oliveira, 110 morro do Céo,
cm Santa Cruz, não veiu a este mundo
destinado a ser 11111 "emérito caçador".

O Tartarin-niirim foi liontem, n man-
do de seu pae, apanhar um pouco de
lenha num matto que fica nos fundos
da sua casa. Fez-se acompanhar por
uma "espingarda" que elle mesmo fabri-
cou pnra matar passarinho e que foi
carregada fortemente.

Benédicto saiu por ali mais com ares
de "caçador" que mesmo de apanhador
de lenha. "Espingarda" ao honibro, as-
sobiantlo, rondando o matto a vêr se
descobria caça, lá foi andando, disposto
,1 abater a primeira ave queappareces-
se ao alcance da sua "certeira" ponta-
ria.

Dahi a pinico, apparcccu-Ihc á frente
um passarinho, que foi pousar sobre um
galho de um arbusto.

O "caçador'' exaltou... Teve um
sorriso de quem não invejava a sorle
da pequenina ave... Preparou a "ai-

ma", tomou posição, apontou c fez
•°s0,v ,- -il 1Ouviu-se um tiro, seguido logo de um
grito de dòr.

O tiro saiu pela culatra e Bcncdicto
recebeu cm cheio no rosto toda a car-
ga de chumbo.

Correram pessoas da casa.
A policia «Io 2/" districlo, sei ntc do

facto, tomou as providencias necessa-
rias, fazendo medicar o ferido na As-
sistencia e mandaiiilo-o depois para a
Santa Casa, onde deu entrada cm es-
tado grave.

EM Ql LMIM) BOCAVLVA

Unia mulher osiihaccla
da por nm trem"IIoníiMii, 

pela manha, ás 9 hora?, deu
se na estação de- Quintino Bocayuva,
um desastre lamentável de que foi vi-
ctitna uma pobre rapariga.

Atravessava a linha em frente á can-
c.-ll.i daquella estação a preta. Odette
do Jesus, <k* 22 annos, domestica, resi*
dente, ei rua Elias da Silva 11. 413,
quando foi apanhada pelo trem S U 5.1,
que vinha cm regular velocidade c que
a m..'ou instantaneamente.

O cadáver dei Odette, horrivelmente
mutilado, foi removido para o Xecro-
terio, com guia «Ia policia do Jj" elts-
tricto, que teve conhecimento d» íacto.

-- AVISO --
Não esqueçam dc vor, na íiuainn

11. S. o munindo dos GRANDES;
I'111-.MIOS do "RADIor," _ o
MEMIOIt. SEM DIVIDA DOS I
Í'i;l'.l'.U.AlH>S PAItA I.lMIMIíl
METAES. CÍ.12S prêmios uor um
total dit 10:000$000! '.'.).
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CONSEQÜÊNCIAS DK
¦TIMO DE JÓIAS

irai

1'ina representação eon-
tra tleleKi-f.los distri-
ctaes

A policia .-«nilou lia poucos dias muna
cxhibição tun lauto, ridícula, a percor-
rer casas de meretrizes e coiiventiculos
da rua das Marrecas e adjacências, á
procura das jóias da actriz Eugenia
Brazão.

Num dos conventiculos cnconlrou a
policia uma vendedora «le perfumes,
que eleu n nome dc Regina Coutinho dc
Vasconccllos e ep.ie sc oppoz termitian-
temente a que lhe revistassem a niale
ta. A revista íoi passada assim mesmo
e hontem um cavalheiro qne se diz ma
rido da perfumista apresentou ao cliefe
dc policia unia representação contra o
acto da autoridade, «pie qualificou de
exorbitante c violento.

O dr. Aurelino Leal .mandou ouvira
respeito os delegados dos j" e 1-' dis-
trictos, -1'

NA RIA 24 tt^^MAIO

Agcrcssão a canivete
Anisto de Oliveira, residente á rua

Ferreira Nobrega 11. 69, teve a pouca
sorle de encontrar-se, 1111 rua 24 dc
Maio, com o desordeiro conhecido pela
alcunha de "Pernambuco"
tuna canivetada
seguida. .

Anísio de ba muito que era mal
visto por "Pernambuco", setti qui
houvesse um motivo.

O aggredido íoi medicado na Assis*
tencia e deu queixa
districto.

— «g--0-gP-^»*B

que lhe deu
testa, fugindo

policia do 15'

O.s bilhetes ns. 160.S08, 4.111 c
114.6.;.!, premiados respectivamente |
com ioo:ooo?ooo, io:ooo$ooo e .1:000?"
na extracção da Loteria Federal reair |
zid.i hontem, 20, foram vendidos nesta
capital.

m > <¦ - '

dc in
_.  ,i... .. sério o pre-
paro"'da mocidade, elo qual dependem
os destinos deste pniz, uvassalado por
tantas coisas deprimentes do seu pio-
gresso e cerecadoras da sua grandeza
moral c politica.

As reformas da instrucção, represen-
tando embota o desejo de melhorar a
situação do ensino nacional, item cu-
tretanto acarretado males que sc sue-
cedem, porque em cada uma imperam
diclaiues que se suppücm os melhores u
que, todavia, tém falhado.

Para um estabelecimento que cogite
de se impor .'1 população como um ver-
dadeiro instituto de ensino, o principal
dcsidcraltim deve ser organizar-se por
completo, de molde que se colloque aci-
111,1 da contingência «Ias reformas, po-
dendo seguil-ns sem quebra do seu pia-
110 pedagógico. _

Na multidão de collcgios a .que actual-
mente açodem o.s rapazes que querem
adquirir os conhecimentos necessários «
vida, poucos são 03 que satisfazem o
lemma de que é preciso ensinar para
saber u não para fazer exames.

O Collegio Baptista, creado em 190S,
é um desses estabelecimentos, vazados
em moldes americanos, nos quaes a
Iprcoccupação máxima está representa-
da pelos mais notáveis processos e me-
thodos didueiicos, fundindo num só c
constante escopo o ensino mental e 11
instrucção physiea.•As atilas estão funecionando com a
máxima regidaridado desde o dia 1 de
março.

O seu director, o sr. dr. J. W.
Shepard, professor também e dos mais
competentes, pôde louvar-se de ter dado
aquella" casa uma direcção das mais
apreciáveis, taes os resultados que vae
o Collegio produzindo, servido por íim
notável corpo docente em qiu'_ se sa-
iienlam professores de reputação soli-
daniente 'firmada.

A Junta Directora, organizada em
i«jo7, que pro\é com solicitude ás ne-
cessidiulcs el0 Colégio, escolheu o dr.
J. \V. Shepard pnra director o este,
auxiiiado por docentes, brasileiros e
norte-americanos, tem firmado cada vez
mais fortemente os créditos do Collegio.

O Collegio llaptista contróe neste
momento o seu novo edificio. o magni-
fico palaceté traçado sob todos os (li-
taincs ela pedagogia o da hygicne escolar.

Lcvailtam-Se as paredes deste verda-
deiro templo on,!,* homens dedicados a
uma iiob'lissima tarefa irão preparan-
dp a mocidade elo Urasil nos sãos prin-
cipios de uma educação perfeita.

Entretanto, emquanto se levanta estet,
o C*ilcgio mamem na encosta da mon-
Unha ela Tijuca o seu internato para
o sexo masculino e externato mixto,
onde fiiuccionam os cursos gymnasiaes,
além do internato feniiuiiio situado á
rua do Bispo, 157.

Verifica-se do Prospccto actual que
o Collegio llaptista responde a todas as
exigências de uma instrucção solida-
mente ministrada.

Os seus programmas, cumpridos f;t-
memento e discutidos pelo seu ilius-
traiío corpo nrofessoral nas reuniões
mensaes da Congregação, representam,
quer quanto ao meiliodo quer quanto á
substancia, o que dc melhor se pôde
encontrar nos grandes ailicncus e nas
universidades de letras.

lí' uma instituição disciplinada c
utilissima, cm que os alumiios soffrem
logo o influxo das palavras amigas e
inseiisivclniente se adaptam á disciplina
carinhosamente entrcmoâchv.la com os
conselhos e os estímulos. O espirito rc-
ligioso que subordina todos esses ho-
iiicns convictos, que os faz encarar a
bohissimn obra da instrucção como a
melhor maneira de servir a Deus lia
terra, sem outro fim senão nroua.jar o
bem c favorecer a mocidade da nossa
terra, o espirito religioso não se poderá
melhor revelar no lirasil do que so nos
apresenta' nesse instituto alegre c vas-
to. hygicnico e convidativo, onde todos
sorriem, porqno toilo» tOm a paz do es-
•pirito, o coníorto do corpo e o grande
bem que é a educação mental,

Visitc-r, quem duvidar das nossas af-
firmações; visite-o inesperadamente e
lá adiará confirmação plcnissima do
que dizemos.

O Colicgin Baptista, qtie não prepara
ahttniios somente para fazer exames,
pois lhes faculta bastos elementos para
uma educação completa, pódc entrttan-
to mandal-os annnalmente ao Pedro 11
para se submelterem aos actos offi-
ciaes, porque os seus cursos abrangem
todas as matérias necessárias á matri-
cuia nas academias superiores. Hoje,
podemos affirmar, o Collegio llaptista,
pelos stus preciosos elementos de edu-
cação, está posto incontcstavclmento
uo nii-smo plano dos collcgios Pedro II
e ?«|i!i;ar.

Cm* "rotiT encontra
uniu bolsa com jóias
c dinheiro

Em dias ilo mez passado, a esposa
do sr. Carlos do Oliveira, voltando de
um passeio á cidade, guardou suas jóias
em uma bolsa de veiíudo, que teve a
desventura de: perder,

Chegando á casa, contou ao esposo
o acontecido. A policia do 29o districto
foi scieuiificada.

As jóias eram avaliadas cm cerca ele
30 coutos dc réis, havendo' .linda na
bolsa 25o$300 cm dinheiro.

O empregado da Limpeza Publica
Joaquim Voranda, no seu laborioso
mister, encontrou a bolsa com o pci-
queno thesóuro, mas deu com a lingua
nos dentes.

Devido a essa itidiscreção, veiu íi po-
licia a saber quem tinha encontrado a
bolsa, c lá foi á casa do sr. Joaquim.

Este, deante da autoridade, não nc-
gou o achado, c declarou já ter gisto
o dinheiro, bem como soojooo que ti-
nha apurado.com a venda de um par
de bichas, na joalheria Bovc, á rua do
Ouvidor.

O reslo das jóias declarou ícl-as,
para melhor segurança, enterrado.

Oe facto, foram cilas encontradas no
logar indicado e restituidas á sua dona.

O "gary". para melhores e futuras
pesqtlizas, ficou detido 110 districto até
que o inquérito aberto decida da sua
sort«\

As restriegões ás promoções
no Exercito

Na hora do expediente da sessão «!,."amara, liontem, o deputado inntáca-j
tharinense Lebon Rcgis4 enviou á mesa
tun projeeto, mandando revogar o nr-
tigo (i,i da lei orçamentaria vigente.

E' esle o artigo cuja revogação o ai-'
lueiido deputado pleiteia:"Nenhum official do Exercito poderá
ser promovido por merecimento sem
que ás outras condições lcgaes rctina a
ele ter, pelo menos, 110 posto em qui:
estiver, seis mezes de cffectivo serviço
militar cm um dos Estados do Pará',
Amazonas, Matto Crosso, 'Paraná 011
Kio rrande do Sul. "

liste projeeto, logo ap«'is ser eonsi-
derado objecto de deliberação, será eu-
vitido ú commissão de Marinha «
Guerra,

A MUNDIAL
Sorteios cm 25 do cor. ás 41is.

Sú concorrerão apólices nuites

Prêmios paços: 307:6518300

¦ MUI» > ¦
MORTE REPENTI.VA

Repentinamente, c sem assistência
medica, fallcccu hontem no commodo
que occupavtt, á rua Senador Euzebio
n. 210, o cego Scráphim Ferreira Lo-
pes, por alcunha O Trovão. Scráphim
vivia da mendicância e ali residia com
o carroceiro Francisco José Caetano.

O seu cadáver foi recolhido ao Ne-
croterio Publico.

RUA 8. JOSE'

AS RETRETAS DE HOJE

Na Gloria, na Quinta e na
praça da Republica .

rrogramniu ela rclrcta a realizar-.*
hoje, no coreto da praça da Gloria, pela
banda de musica desta Brigada, das i.
ás oo Iioras:

Regciicia-mcstrc Luiz Ciumbarha:
Primeira parte — I, "Ilymen", mar-'

cha, II. Vidal; II — "La Forza dei
Destino", symplioniü, O, Vcrdi; III -«
"Le tour dei monde", valsa. N. N.;
IV — "Mar.etla", one stepe", N. N.;

— "Guarany", opera (fantasiai, Car-,
los Gomes; VI — "Orydéu", schottisch.
N. N.

Segunda parte — VII — "A voz elo
coração", fantasia, N. N.* VIII —
"Eva", valsa, F. Leal; IX - "Allia,
dos", tango nrgcnt.no. N. N.: X —<
"La Promessa", mazurlea, N. N.t XI
— "Marca Mane", pollea, N. N.; XU
_ "Afífonso XIII'1, dobrado. N.N.,

Programma da retreta a realizar-
se hoje, pela banda de musica do i"_
regimento dc cavallariã do Exercito, mi
Quinta da Boa Vista: „

Primeira parte — Marcha "A Paina ,
Virgílio Pinto; fantasia "Africana',
Mcvcrbeer; valsa, "Lc retour «í Ia
vie", E. Chab.-is; tango "Papua Gran-
de", N| N.; schottisch, "Tu és a minha
cstrcllla", S. Florientino; dobrado ''Li.

bertarc", N. N.
2* parte — "Opera "Aida" (final dd

2" acto). Vcrdi; valsa "Anjc d'amour"s
YValdcuffcl; polka, "Apanhei-:e, cava-
quinho", N. N.; Rag-time "Palais",
V. Pinto; "schottisch "Meu ideal",
Virgolino; dobrado "Ramon Barbosa',
N. N.

Programma a ser executado pela
banda dc musica do 52" batalhão dc ca-.
çadores, hoje, na praça da Republica:

i" parte — '"íriumplial", marcha, «.-
N.; "Madame P.uttcrfly", fantasia, G,-;
Pttccini; "Princcza dos Dollares", vai-
sn, F, Lear; "A leiss". two steps, A. Ly
ra; "Fogo extineto", dobrado, C. d*
Souza.

2" parte—"Gioconda", final «lo 4° acto,
Ponchielli; "Lc four du MonJ", vai-
sa, E. Waldfcur.f;; "Viruta y Cliicha-
ron", tango argicntino, Inst. de F. Fon,

MOVEIS A PRESTAÇÕES
A NOSSA ESCOLA DK

MEDICINA 

O novo edificio
Realiza-se amanhã, a collocação «Ia

pedra fundamental do novo edificio da
Faculdade de Medicina desta capital.

A essa cerimonia, que sc realizará ás
4 horas da tarde, comparecerão as altas
autoridades da Republica.

<i«l»

tes; "Drcniiiing", valsa, Archi Joice"
Gel Ont and get under", two

N. N.
step

CIMENTO
QUANDO A COISA TOCA

1»0IÍ CASA
As providencias não sc

fa/.ein espera.
O ministro da Fazenda pediu ao seu

collcga da pasta da Viação para que a
agencia do Correio da cidade de Vi-
lcnça. Estado «lo K;o, seja provida elos
ncccssaiios sellos, visio ter n referida
agencia se rcerst,.-. a acceitar. por fai-
ta de sello de íran.;..i 1, a remessa de
uni caixote contendo s -lios c cintas do
imposto de constituo, devolvidos pela
collecloria local.

Gibbs, i n -
i SJ> i IÇI & J *i I \J sloz. —
Iclcphono -Síit-Í. Central. — ltun

Snn Ia I.u/.in 202
— PAULO PASSOS & C. —

A NOVA Si.DI'. 1)0 10'

DISTRICTO

A'a quinlas-íciras, Succulcutn Feijoada,
ás 9 da manhã, só na CAUAÇA GRANDE.

 il • ¦-»*¦»¦ -

Novo processo de descrédito
pelo annuncio

Do sr. Manoel Mendes da Cantara, rc:e-
beinos a seguinte cart.i"Illmo. !*r» rctlactor do Correio da Manhã.
—Conjcaes saudações.—Poi pilhéria ou por
ni.*i fé, ulguciiii neste mesmo iornal, ante-
I.ontem, com o ridículo propósito de afastar
locatários, enviou uni annuncio/ dizendo que
o ímmovcl á rua S- Francisco Xavier n. 757.
dc propriedade minlia o dc mc:i filho menor,
exclusivamente, _ se acha em litígio para o
íim dc ser reivindicado, correndo a acção
pclo juízo (ia 2a vara itc orphãos.

Desde logo so percebe a ignorância _ do
annunciantc, pois que perante # a jurisdição
orphanologia nunca ?c poderia processar
unia acção dc reivindicação; mas, quando
r.ão bastasse essa circumstancia, para íazer
avaliar d:i vçracídade 'fo a'inuncÍo, devo
«i.cbrar. para sua completa desmoralização,
cue o diiü nredio so acha averbado
Prefeitura, em :iic;t nome c uo de moii
filllo AllaJyr «Marij. nor me ter rido parti-
liiado e a cl!o. no inventario dc minha fina-
da mulher, d. Ilcrnúuia de Lacerda d-> Nas-
cimento Câmara, conforme t.nlo consta do
respectivo processo, existente nesie niestno
ji.izo fia 2a vara de orphãos e poderá ser
verificado por quem tiver interesse.

Agradecendo a v. s., sr. redactor, a, pu-
blicaçiío dcst:«s linhas, oue restabelecem a
verdade, sou, como sempre, o leitor constan-
te c. muito obrigado — Manoel Mendes d.i
Ciaram."

1» »'>¦*¦'

Instrucção Publica
Pelo director foram assignados ho»

tem os scçnintcs actos:
designando para o Instituto João Ah

fredo, eis professores addidos: dr. llen-
ri.ue Sá. José Maria «le «Medeiros, Pc-
dro da Cunha S. Maior, João José da'
Costa júnior, i.oscndo da Motta Paes «
major Luiz Furtado; Zclia Telles do
Menezes para o logar de adjunta liceu-,
ciada;

declarando sem effeito os actos pc.
los quaes foram designados para reu.n-
tes de: turmas da Kscola Normal; Braa
de Vasconccllos para a cadeira dc de-*
senho e dr. Ignacio do Amaral para aí
dc geographia;

dispensando do logar «le docente in-
terino da cadeira de historia natural
da Kscola Normal o dr. Augusto ele Ia
Rofittc, o do logar dc substituta Aida.'
Lidy Batalha;

Designando para regente dc turma
da cadeira dc historia natural o dr.-
Ângelo :Moreira, para a de physiea,_ o
sr."'l'hcobaldo Recife, para a caelcira
de geographia o sr. Horacio «.laisonene,-
e para a de historia natural, o dr. An-
tonio Be.ievides 13. Vianna, AtiBUStal
de Oliveira para a mixta do 3"; Maria!
Alves Monteiro, para a 6* feminina do
9"; Enedina de Mano-, para a 5" mixla!
do 3"; Almerinda Silva, para a 5" fe-
miiiina do 9"; Christalit. de M. Ma.'.os,
para a 11a mixta do 1";

declarando sem effeito a portaria ine
designou para a 9* escola mixta 11 au-
xiliar de ensino Christaüa dc -Mello
Mattos.

,11.De-de hontem, o ío" districto poli-
ciai deixou a ala <iuè otcupava no quar-
tel regiotml do Mcyer, passando a ser
a sua nova sede :"i rua Lia Barbosa
n. S7, próximo :i estn.ão.

O ,V batalhão da Brigada Policial.
no dia do iroximj mez, voltará a
oecupar o seu autiijO quartel.

as i;i:\i).\s vinLic.vs
O (iui> .iá arrecadou u

Rucebcdorlà esto mez
Di dia 1 do corrente até hontem, a

Recelietltiria «l«i Districto Federal arr--
cadou a quantia de i.G_'l :ofi-i$i70.

Km ceual período do anno passado, a
renda importou em i.^Si ;joi*;84.

em .inzo
A C. IJ. üa Gunitlw

Civil «ami um iiecuHo
Noticiámos, não lia muito, , ic o'

Caixa Beneficente da Guarda Civil lo^
ra penhorada. Por que esse penhor?,
Porque a Caixa, ou antes o ctuetc de
policia não concordara com o pedido,
dc pecúlio dc 11111 guarda fallecido^
mantendo, por equidade, o despacho do

lo>seu antecessor. A progenitora
guarda qne sc chamava Geovauí
gucira da Gama, d. Latira Nogueit
liam;*., recorreu aos mbiinaes e
sentença favorável.

A Caixa foi penhorada e hontett
gou o pecúlio d«* dois contos J*; 1
mais e.úcí.00 das custaj.

.0-
dai

Tornem
T4MÈi
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COBEEIO BA MANHA — Domingo, 21 dc Halo jle 191(1

filha do pranteado
aluinna da . Escola

Ú.VIAS INTIMAS
Kazeni amios hoje:
Mlle. Cclla Rabollo,

pecta Pcdm Rabcllo,
Normal} _.. _, ,.o. tenente Adalberto «lo Abreu Mello,
funccionnrio da polícia;'"  

mlle. Carmen l.nurciiço da Cosia, filha
«Io major José Lourenço Rodrigues, du com-
nicreio desta praça;a sra. d. virgilia Lourenço da Costa,
esposa do major José Lourenço Rodrigues;

a sra. d. Anna Qriobelcr de Mcircllcs,
esposa do cirurgião-dcnlista J. C. Soares
«lc Mcircllcs;'— a sra. d. Alice Lacerda, esposa do ma-
jor M.imiel hacerda; , ¦ ,mlle. Helena do Oliveira, (ilha do sr,
Painphilo José Alves de Oliveira, tuneeio-
nario aposentado dos Tcleiíraphos;

a sra. d. Jennj- Mendoça d Ávila, espo-
si dn capilão José «PAvila Júnior;

o dr. Odilon Porlilho. advogado do
ntfiro foro; ¦ , ,a sra. d. Edmce «lc Oliveira, esposa do
u. FriiicIsco de Oliveira:

o sr. lidgord Segadas Vianna, funccio-
nàrio «io Ministério da Agricultura;

—- mlle. lílvira Machado, professora pu-
blica;

-- mlle. Nadir C. dc Castro; .o capilão dr. Augusto feliciano Te-
reira Pinto, lente do Collegio Militar c do
tiymn.isio Federal; ''.'.".

.-— o acadêmico Fernando 1-avilla Parodi,
fl.ho «lo sr. Fernando Parodi; ,

o menino Jolui. neto do tnarecbal. lei-
.veira _ Júnior, ministro do Supremo 'Inbu-

dr..... Militar.
_ a sra. «f. Rose Salles, esoosa «Io

Miguel Salles, medico legista da policia;
a senlioríta Almeniuki filha «Io sr.

Miilcionillo. Ferrai: Durão, agente da Es-
irada dc Ferro Central do Urasd;

a senlioríta Otlilia dc Oliveira;
a seidiorita Igncritii. filha do nosso

collega dc imprensa dr. Mis Pacheco, dire-
dor «lo Icrnal do Càmmereio:

o tenente Arlhur Teixeira da Costa,
romniaiidaiite da estação dc Bombeiros do
Oéste:-- a sra. d. Rosa Umaitldi :

a sra. d. Iracema Marques Jlcllo. es*
pesa do tenente Ataliba Guimarães Mello;

o coronel Álvaro Ferreira Mesquita,
rnnccioiiario da Estrada do Ferro Central do
Brasil. .... T .Passa hoje a data tiatabcia do sr. Jose
Carlos Afflalo «te Cbolmlck, estimado auxi-
liar da casa Leclerc _ C. de nossa praça.

Soleiinizaiidu esta dala, a anmversariantc
offerece ás pessoas de suas relações c aos
seus amigos uma festa intima, cm sua rc-
sidencia, á rua XX Carlos I n. 41, -rece-
tando as felicitações «laquelles qne o admi-
ram. pelas suas qualidades.

W A S»
CASAMENTOS

Na 7' pretoria, Itwe logar hontem. o ca-
sanieuto do sr. Francisco Amaral Goulart
Pereira com n senhoríta Bwtliolina lvmilia
llvarisli'. servindo como testemunhas os srs.
Francisco Gomes Pereira c Arthur Cornos
Pereira,

i$ & £f
NASCIMENTOS

O sr. Anatolio Iluncan e d. CIcria Dutl-
cr.ti, participam*nos o nascimento dc teu ti*
lliiuho Sidiiey. a s do co.-rcntc.

«
¦Eslá em fesla o lar do sr. Jacintho An-

tt:ni>« Mourão, negociante desla praça, esposo
du d. Arlinii-i Alves Mourão. com o nasci-
mento dc um intertrsante menino, quc rc-
ceberá o nome do Jaymc.

*
Acha-se cm festa o lar do sr. Francisco

fiílva, dcspachaiile da empreca Brasileira (le
Navegação, pelo nascracuto dc sua tilliinlia
llilsa.

O dr. Mario Ncwlon At Figueiredo e sua
esposa, d. Cecília Vieira da Silva 1'iguct-
ledo. tem, desdo 0 dia 10 do corrente, o
seu lar cm festa, pelo nascimento de siri
galante filliinha Yolanila. A recçm-nasciua
e neta «Io dr. líayinundo José Vieira da
Silva, conceituado advogado no foro desta
""il"'" * « «
B:\PTIS.\nOS , , . . ,Ili.ji', ás 10 lioras, scrã levada .1 pia liai
Hli..ui:.l. uu egroja de S. Francisco .Xavier
d 1 Engenho Velho, a innocente l.iuhctla. fl-
Um do sr. Rodolpho Itotschild Nogueira e
«ua esposa, d. C.iiiomar Machado Nogueira.

iServirão de padrinho» aeus avós maior-
nos, sr. Anionio Machado Vcwio c sua es-
mm. d. Hn-uardlna Emitia Machado.

Realiza-se boje, lis 1» Iiom. na egreja
de S. Francisco Xavier, o bambado do nino.
cenle /iinio, filho do capitão Anionio 1.
iFróes da Cruz, sendo padrinhos o coronel
Anionio Mondes dc Moraes c 11 senhoríta
Iza 1'rí.cs dc Vasconcellos.

_ O Club Vinte e Ouatr.i dc Maio com-
memorará no dia 24 do correnlc mais um
«rnivrrsarío, com um pomposo baile, em
regosijo a posse de cua directoria.

já é grande o numero dc convites expe-
d"'"5- _,._»___.íi * •
COXKRKKXOIAS

Pando cumprimento <in seu programma, a
União Espirita Pernambucana, i rua Dr.
Dia» da Cru». 177. Mcycr, 6 1 hora da tarde
d: hoic levará a afffiln 11 sim segunda cnn-
feretieia dominical, $endo orador o sr. M.v
noel l-Yr.i.indcs Figueira, disserlando so-
bre: "O espiritismo, hontem. hoic o ama-
tihü". ' ' '

•'¦»-•

VTA.TANTE8
De regresso do «wi.le da Republica, eslá

iirst.i capital o sr. 1'rank 1!. lüllclt, repre-
aentante da conceituada firma Scott &
Jloivnc.
•-T-ircinos o prazer de recclier .-. visita do
dr. José VignoH, "óptico oi*Umtctristn'\ rc-
«iHcnientc diplomado nos distados r*iidos,
pela Pciinsylvania Çollegc ot" Opiics &
Ophtlialmologr, «lc Pnlliidclphia.

i> dr, Jose V pioli c primeiro brasileiro
(jradttado 

'naqucSln 
douta corporação, sendo

ifpprovado caiu distineção cin todas as «ta-
terías de (pio sc compunha o curso.

De regresso com sua familia, vindo da
estação ilo Rodeio, acha-se cm sua _ resi-
dencia, na estação do Kodha, o dr. Carlos
Jíulcr, snb-director da Central do IBrasil.

A. G. de Pharmaceuticos
A ultima assembléa geral

Reuniram-se cm asscmbléa geral cx-
traordinaria, no dia 15 do corrente mez.
ás 8 i|a horas, na sédc social, á rua da
Quitanda 14, sob a presidência do phar-
iiiaceutico Luiz Oswaldo dc Carvalho e
secretariada ipelos pliurmaccuticos fran-
cisco de Albuquerque c Luiz Cardoso de
Cerqueira, os sócios da Associação B.
dos Phariuaccuticos, afim de ser ven-
tilado o palpitante assumpto da Quês-
lão das Bharmacias", aue actualmente
está sendo discutida na "União Phar-
u-.aceutica"' do Eslado de S. Paulo. - e
para a eleição do cargo de 20 secretario,
vago com a renuncia do pharmaceutico
Octavio Alves Barroso.

Aberta a sessão, pelo presidente, a
hora c local mencionado, íoi lida pelo
1" secretario Francisco de Albuquerque
a acla da sessão anterior, e o termo de
abertura da sessão do dia 4. que cm vir-
tude do que preccitua o naragrapho
unico do artigo 30 dos F.statutos não
houve sessão, sendo ambos approvados
unanimemente.

Em seguida passou-se ao expediente,
que constou do seguinte: — Officio da
Academia Nacional de Medicina do Rio
dc Janeiro, agradecendo o communicado
da fundação dessa Associação, officio
do pliarmacciitico Octavio Alves Barro-
so, ractificando o seu pedido anterior
pela qual renunciou o cargo de 2" sc-
cretario, bem como dc sócio fundador.

Encerrado o expediente, por proposta
do 1" secretario, passou-se a 2* parte da
ordem do dia, que constou da eleição do
cargo de 2° secretario, feita a chama
da pelo- 1" secretario de accordo coin o
livro dc presença c recolhidas as cedu
Ias, verificou-se haver sido eleito- por
maioria de votos o procurador pharnia-
ceutico Luiz Cardoso de Cerqueira. (
qual íoi logo empossado pelo presiden-
tc. Pediu a palavra então, o pharinaccu-
tico Luiz de Cerqueira que agradeceu
a assembléa a generosidade que teve
para com .1 sua humilde pessoa, tlegen-
do-o 2" secretario, c ao mesmo tempo
renunciou o cargo de procurador.

Logo após, passou-se a primeira or-
dem do dia, que constou da "Questão
das Pharmacias". Achando-se inscriptos
para falar sobre o assumpto os pliarma.
ceulicos: Paes Sobrinho, Kcynaldo Sou-
za de Castro c Luiz Cardoso dc- Cer-
queira, o -presidente deu a palavra pela
ordem de iuscripção, havendo cada um
delles se manifestado em bellos traba-
lhos escriptos c que pensam a respeito
da Pliarmacia. não só sobre o ponto de
visla de seu íunccionanieiitot como tam-
bem da sua fiscalização.

Depois de haver o presidente marca-
do para o dia 23 do mez corrente, ás
8 lioras tia noili-, uma outra sessão, afim
de ser discutido, em scgiumento o mes-
1110 assumpto e para a eleição do cargo
de procurador, deu como encerrados os
trabalhos.

Compareceram a essa sessão, os phar-
maceuticos: Luiz Oswaldo de; Carvalho,
Francisco de Albuquerque, Luiz de Car-
doso Cerqueira, João Accacio da Silva,
Queiroz de Albuquerque, Jorge Vieira
de Castro, Octavio A. (lc Azevedo Ma-
cedo, Herculano Calmon de Siqueira.
Mario Bclletti, Renato Martins. José
Gomes da Cruz, Manoel Pites .Sobrinho
Reynaldo de Aragão, José Plácido Con-
çalvcs Moreira, Reynaldo,«Ie Souza Cas-
tro e o assistente sr. Arlindo de Araujo
Vianna.
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0 DIA NAS ESCOLAS
INSTITUTO POLYCLOTICO — Vi-

cam abertas na secretaria do Instituto
Polyglotico, até 3 do corrente, as ma-
iricuias para admissão dc 25 alumnas,
gratuitamente, no 1" anuo do curso
normal do mesmo Instituto, de accordo
com a eomniuuicação feita nesse senti-
do ao director da Instrucçãò Publica.

PACULOADlí DE PHARMACIA E
ODONTOLOGIA DO ESTADO DO
RIO—Convidam-se os cx-aluninos c alu-
ninas desla Faculdade a rcmiireui-se 110
dia 24 do corrente, á 1 liora da tarde,
;'i rua Frei -Caneca e- (sobrado), aíim
de tralar dc seus interesses.

TARDE ACADÊMICA — Realizou-
sc honteni, como noticiámos, a festa c-
ferecida pela Alliança Acadêmica, aos
redactores á'A lida Acadêmica, c quc
sc effectuou na Sociedade Rio Gramleu-
se do Sul.

FizcTam-sc ouvir diversos oradores e
poetas, entre os quaes o professor Del-
•pech, que recitou bclUssilna poesia, cm
francez.

¦Eustorgio Wandcrlcy fez uma ligeira
palestra hunioristica sobre factos da
vida acadêmica, terminando a festa,
que teve grande concorrência, pelo dis-
curso de agradecimento do secretario
á'A Vida Acadêmica, sr. Daniel dc
Deus.

 ia > m « m.

A GUERRA

Deu-nos hontem o prazer de sua visita
n sr. FredcWca (llick, pertodístn e literato
ru^so, que tencioaa fundar nesta capital
nm d'ano russodsraeíita, intitulado A Vida
ilo Hrasil, e destinado á liroi«aganda entre
o uoSto paiz <: a UubsLi.

ASSOCIAÇÕMS
A iiçtual directoria «l.i Real Sociedade

Gnb Çlvmnastico L'orttiguc2, ic:n?o torna*
do verdadeiramente _ digna da 'escolha (['.ic
mereceu da as-uinirOa quc a elegeu.• Km Ires mezes dc sua Restão, apenas, já•foram admtttidos cento c quatro sócios no-
vos contribuintes, quc, enriquecendo o qua-
dro social, vêem cctralmcntc concorrer para
a desenvolvimento prestigioso da importan-
u agremiação.

Mm sessão dc directoria realizada hontem¦foram admittidos ainda o> seguintes sócios:
-Antônio Pedro Nunes, Antônio do Nasci-
mento Tuttas, Antônio Comes 'Freire dc
Almeida. Alberto dc Almeida Coimbra, e
lílivio C.ucrra, anc sommados aos 104 so-
*••«¦» admittidos ate anteriormente prerazem
n elevado numero dc h*) matriculai _ tio-
vai, em tres mezes apenas da adminis*
tração.

N.i parle sportiva dos fies da sympalhi-
r,\ e mi! instituição, tem si ilo ussígnalados
importantes serviços, e ainda ha dias, 110
Kintidi: cauvpeotiato de pesoj e alteres, fi*
euii definitivamente assegurada para o club
a pt;>-t: da taça insliliiidii como pretnlo,
nue ha tres annos vinha seudo disputada
e sempre ganha pela brilhante sociedade.

d delegado do cluh no .referido çainpcn-i^ato, sr. Fernando Marinho Guimarães,
em Iouro officio (pie dirigiu uo presidente-«l.l sociedade, cottgratula-sc. tm termos mui-
(tt lísanjdro, com o resultado da tnteres*
ifànte prova.

Tudo nos demonstra pais o'!c o Cluh
Oymitastico l'ortugitcx atravessa no pre*
&ci;ttí uma phasc fcli» de sua vida aüo-

r.NIAd BRASILKIRA — Esta associa-
qão .rotine-se hoie. ao tncÍo-d'a. cm nssçni*
bíèa geral extraordinária, aíim de tratar dc
vario:; assumptos sociaes, renuncia do the-
soun ir 1 e balanço.

J*..i 1 esta reunião, r-Ho coiutdados todos os
:;..ii«i«-:....l.--, á rua \'.-.2 da Costa n. 7, cm
Inhaúma.

IMÍLKilOSAS"
MiiVlM.liXTO IÍVAXOliLKlO— Em to-

das as eiirejas evangélicas Uaptistas haverá
hoje culto solenne c conferências religiosas
sobre assumptos de actualidade, Sendo a en-
irada franca. Na primeira egreja, á rua
dc Sant*.Atina n. 77, falará, ás 11 tí« horas
da manhã, o rev. dr. Salomão L. GÍU3bursr,
QUtigo ::;:_í3ic:i-i*.rio no ítraSll e aclual adnit-
nlslrador di Casa Publícndora Liaptista (.'. S
Carro! Memorial). lA/ites, porem, do cvtio
haverá a K?cola l>omÍuÍcal, ás ro horas,
f-ob a superintendência do diacono Tiico-
iloro U. Teixeira. Ksse estudo versará so-

, bre o importante trecho bíblico *'U Coko
de Listra".

A' iiu'te, 'haverá conferência, ái ?i!j ho-
res, Dutantc o desempenho do eu lio, cs-
cola, conferências, etc, í=cr"to cantailo3 va-
rios hyntnos do livro "Cantor Chrisíáo,
ccotnpanhados dc órgão, tomando tambem
parte, além da can^rc>;;iç"iO, o coro, sob a
regência i\o maestro sr. li;,-.*..'. CúrJes.

INCAPACITADO POREM PERSIS-
TE POR TEMOR DE PERDER
0 SEU EMPREGO E SUSTENTO

Os males do3 rins são muito coiiimuiis
entre os operários, mas raras vezes se
attiibtiem aos rins e perde-se o tempo
tratando-os com remédios não adeqtta-
dos. O r.ie de 'Familia por tcmor_ de
perder o seu emprego conlinúa ús cegas
a lula pela existência.

Ainda que a oecupação do pintor c
de outros sejam particularmente oppri-
mente» para os rins, o atarefar-se dc-
uiasiado cm qualquer trabalho, impede
notavelmente a funeção dos rins como
filtras do sangue, debilita-os e oceasiona
oulras dores dorsaes e irregularidades
das secreções ícnacs.

O melhor plano
< estar de preven-
ção a respeito dos
rins, a conscr-
val-o» em estado
de saúde. Qual-
quer dór no dorso
c causa, bastante
para suspeitar dos
rins, assim como
tambem o são uma
còr anormal da
urina, dór na via
urinaria e nu-
iras irregularidades

urinarias, E 5c existem dores rlieunia-
ticas, enxaquecas, fadiga, nervosismo,
desmaios, uio lia que esperar. Us ma-
les dos rins são mais íaceis de curar
na sua incipiencia.

As PlLUIiAS DE 1'OSTKK PARA
OS 1MNS são um rcuicdio em que
pude confiar; garaute-sc que tão aliso-
lutaiiicntc puras e que não conteem
nenhum ingrediente que possa causar
damno. Preparam-se sob a direcçâo ,".e
chimicos -peritos com IXGlllíIUMXTMS
da Miiiiiioi: or.\r,n>.\iH'i oue
SM 1'IÍODl'Z. Estas Pílulas não tccni
de ser tomadas indefinidaiiienle c o sen
uso pódc ser suspenso depois de um pe-
riodo razoável dc tratamento. Ila annos
que lêem sido o remédio favorito de ia-
milia cm todo o Mundo.

As 1'UA.LAS DB l'OSTKlí VARA
OS 1UNS acliaai-sc á venda cm todas
as Pliaruiacias.

Enviar-se-á amostra grátis, f.T.nco de
porte, a quem a solicite.

FO.S'i:Klt-Mi'CLKl_T,AX CO.
Dopt. V. Cni.vn do Correio 1002

Ilio rto Janeiroi—j'» «a »¦¦'

jaudim zoor.cuaco
Hoje n concoi'1'òitcla sorá

numerosa
Como acontece sempre, nos domin-

gos de sol, c.iiiuo promelle ser o dc
hoje, será enorme a cpncorrcncia dc
familias ao Jardim Zoológico, onde as
creanças encontram vasto campo de
distrações, apreciando os animaes e to-
mando parte no carroussel, nos balan-
ços, nos carrinhos, ele. etc. As colle-
cções do Jardim Zoológico cíícrecm
muito interesse pela variedade o belle-
za dos animaes expostos; 

"ali encon-
itr.im-.se exemplares r-arissimos c que
devem ser conhecidos pelo nosso pu-
blico. O urso branco, a paiithera negra
de Javà (exemplar unico na America),
os Mandril, o mono Anubis, c tantos
ouiros cspeciniens, nem sempre vistos
¦nos jardins zoológicos, merecem espe-
c'ai attenção, por isso o publico con-
corre ao bello Darcuie <le Villa Isabel.

RHUM

VIDA

EM

Correio dos Estados
MINAS

MXTRE-RIOS, maio dc jgifi — De
regresso da capital mineira, onde í.jra
cm visita a sua exma. familia, acha-se
nesta cidade, o dr. Oroaimbo Nonato
da Silva, juii municipal desta comarca.Vindo de Juiz de l'"óra acha-se
nesta cidade o cirurgião-dentisla Dario
.Noronha, que veiu cm visita a sua fa-
milia.

Partiu para Juiz dc Fora o sr.
Aurélio Ribeiro do Oliveira, ¦ ex-presi-
dente da Câmara desla cidade, c queactualmente reside naquella cidade com
importante estabelecimento commereial.O aclual presidente da Câmara,
vereador Francisco. Kibeiro dc Oliveira,
«0111 o nobre espirito de progresso e
engrandecimciilo do «picrido torrão ua-
tal, apezar de lão pouco tempo de admi-
nistração c da crise qne todo universo
atravessa, tem feito vários mellioranieii-
tos 110 municipio. Entre elles eslão o
concerto no edifício da Câmara -Muni-
cipal, quc se achava cm quasi compltfta
mina e que brevemente, se achara cr.
guido sumpíttosámeiite com sua bella e
soberba fachada.

Deu-se no dia ifi desfe, nesta ci-
dade, o fiilleciinenlo «lo major João Lu-
ciano, que era dolndo ile excellentes
qualidades dc espirito c «le coração. O
extinclo era distinctissiino, o gozava em
toda sociedade as provas inais caliacs
de gratidão.

Logo que foi sabido o seu passamen-
to. afíluirnin á residência do eslimadú
cxülicto muitos cavalheiros, que vela-
rum q cadáver todo o dia.

A inesperada noticia do passamento
foi recebida no seio de toda sociedade,
com intenso pèzar.

Realizou-se o enterro no mesmo dia,
ás 5 horas da larde, com grande acom-
paiiíiainenlo, saindo o feretro da rua
du Cachoeira, '.\ão deixa o extinclo
nenhum1 filho — (Correspondente).

¦a o — 1» ^n
CHABXJTOS — AI, LI A HOS,

VAV LISTAS o IDEAI
Feitos rom íuino

 . (Io Ifnvniiii a SOO vs.

O ininislro do Interior pediu ao da
Agricultura que seja designado para
servir no Instituto Benjaiuin Constant
o escrevente dactylograplio do Serviço
da Defesa Agrícola, Vital Nogueira dc
Mello.

¦a fofci

DE
Ernesto Souza
Com lodo, Glyce-
riti.icllypophos-
;phitos clc Cálcio

cSodio
Tratamento cer-

ío das Bron-
chUns, Asthma,

lll n DOC ^"bcrculòse
VIU ri wOpulmonar, rachi-

íismo.
TONÍCÕPOííBRÕSO

OIIAXADO&.V.--16 tio Jíiuto li

FRANÇA-BRASIL

O "Paris-MÍdi7' fala sobre
sobre as relações franco-

brasileiras
ipãi-íí 20 — O "Paris-Midi" analy-

sa hoje', num artigo, as causas da -pro-
funda amizade que ligam o lirasil e a
França e explica as razões dessa at-
tracção tão notuvel.

Mostra como o paii-gernianismo,
ameaçando a civilisação brasileira' c a
latinidade ameaça lambera a unidade
da' Republica. Para reforçar a unida-
de da nacionalidade é necessário <|ue o
ürasil desenvolva o ensino e de mais
alento e prestigio aos methodos utilisa-
dos até agora para a diffusao da Ini-
gua portugueza. Julga que os paizes
¦latinos da Kuropa devem oppór ao pan-
germanismo uma liga intellectual com-
posta pelo Brasil, Portugal, França c
Itália. Os professores francezes serão
os melhores vehiculos para a realização
dessa união.

Ií termina o "Paris-Midi' :
" O Hrasil espera guardar a sua_ per-

tonalidade e aperfeiçoal-a. A "elite"
'"brasileira <listinguese effectivamcnte
por um dos mais nobres e vivos cultos
pelos progressos verificados cm todo o
inundo. Celebremos, pois, fortifique-
mos e ampliemos o intercâmbio intelle
ctual e intimo do Brasil".

«
O autor do torpedeamento

do "Sussex"
Washington, ao — (A. II.) — O

Departamento de Estado recebeu in
formações de fontes aluadas de que foi
o tenente Steinbrinfc, coiiimaudnnte do
submarino allemão "U. iS", quem tor-
pedeou o Sussex.&

Charntos VIEIHA OE 3IRI.T.O
os mellioi-es

FIiOB DE RA.IAU—de $500

O novo vice-chanceller
allemão

Copcnhaguc, 20 — (A. II.) — 0
Beiiiner Tagcblalt informou «pie o sr.
Helffcrich, que oecupava o cargo de
ininislro dns IFin.mças da Alleniaulia,
foi nomeado vkc-elianccllor aí-iin de

substituir o sr. Delbrusk, na pasta do
lii-erior.

Accrcscenla esse jornal quc o Br.
lloeseli, conservador, foi nomeado mi-
nistro da Agricultura da Prússia.

De Portugal

Massa íe Tomate--a"ft"éwíuantifactcra
le Conservas Alimentícias.

O ininislro «ia Fazenda pediu no Tri-
liiinal de Contas que ã visl.-i do parecer
da Directoria da Despesa Publica, re-
considere o seu acto «pie julgou illcgnl
a concessão de que traiam as aposti-
lhas feitas, cm virtude de precatório,
nos liiulos de montepio «le d. Isabel
Figueiredo da Cama e Souza o seus
íillios menores, viuva c herdeiros do
desembargador da Corte dc Appellacão
iiellarmino da Gama c Souza.

UMA SOVA IMIVISTA
"Imltislriii c Conuncrclo"

Com esle titulo, recebemos uma nova
revista, destinada a -tratar de iodos os
assumptos qun -possam interessar' ás
nossas classes producloras. São seus
rcdacloi-cs os srs. general Serzcdello
Corrêa, deputados Fausto (Ferraz, ie
Octavio Mangabeira, e dr. J. Silveira
Scrpa c Alexandre Ratisboua.

•Como coliaboradores, conta a Indus-
tria c Commercio, além de outros, com
os srs. senador Leopoldo de Bulhões,
deputados Arthur Eernardes, Alberto
Maranhão, José Gonçalves, José Alves
e .1. Palma-, dr. Jorge Slreel, (Ir. Au-
gnsto Ramos e II. Tabordn.

A sua apresenlação ao 'Publico é fir-
mada pelo sr. Fausto Ferraz, a cuja
orientação parece obedecer.

terra~&"maí

O pe 6 correcto
1

A um anonymo respondo que as phra-si-s — "como se o faz", "que sc apri-
sbnem e se os obrigue a trabaibar"
são errôneas eom o emprego das vária-
ções pronominal:;-, o e os, porque- as
phrases estão apnssivadas. O cor-rectó
é — "como se faz", "e se obriguem ia,
iraballiar"...

¦São lambem errôneas as .phrases —"Fulano feriu-se <í si próprio", "if J.
Pinlo não respondi ainda...", porquau-to a crase sú pode ter logar aules de
nome feminino, e 110:11 sempre.

11
Ao sr. M. A. respondo que sc diz

cori-ectaniente: — "Qua heras são ?"Deram qualro horas agora mesmo'',
lll"l 

:u impertinente estudante não cessa
de me fazer.perguntas sobre a diffe-
rença quc existe entre o pretérito pc)-
feito e o pretérito imperfeito.

A resposta é muito simples: o pretc-
ri! o perfeito refere-se sempre ao passa-
do; ao..passo que o chamado pretérito
imperfeito, na nossa lingtiu, pede t-efe-
rir-se não só ao passado, mas lambem
ao condicional presente, e até co fu-
tura.

Portanto, são corr.cctas as seguintes
phrases:

«1—"Eu queria (ou eu íjiiis) sr.ir
lionlcm, mas não pude.

I')—"Kti queria (ou quereria) sair
agora, mas ).'iio posso.

c)—".Eu queria, (ou quereria) sair
amanhã, se me fosse possível

TrinozI
et ErnesTo5ou2a

Tociico
dos nervos

MEURASTHENIA
Al/lf HALIIO

UONICODO ESIOHAOO
DYSPEPSIA
ENXAQUECA

TÔNICO
00 IMTE5TIIH0
EliTERITE

CM t/c.HlCUCO CfiLMANTc

__-\-\\^ffl&

GRANADO h C. 1 ae matço, 14.

E.voreilo
Foi mandado recolher

ípanetna, cm S. 1'nulo,
a 11111 «Ini corpos (lim
íue melhore

pois, consulciitc no

«hs as classes da soc-cdailc petropolitana ç!-tiveram represenadas, c pobtlc* dc udes
DS matizes. Os mais ardentes adversários
do partido dc que é clicíe a dr. Modesto
ioi'3111 os primeiros a levar-lhe as n-.r.iiiici-
lações «le sou scntimenlo, numa si.viinca-
liva affirmaçüo do valor moral dc lão illus-
tre homem publico, (ine reúne a uma das" "ades seientificas das mala acatadas

dos mais dljaos c unia bondadecapacid
uni caracter
sem falhas.

Sem conla são as visilas
carlas c os 'telegrammas qu,«
receber o querido medico c
esposa, senhora tão altamente

pcssoacF, ns
continuam .asua citimada
venerada por

m preciosas qualidades de espirito e à<-
coração. i.V dor c o abatiiticWo de ni
'.fui levado a maior comm
visitam.

¦:jo aPAIitiEOnrEXTOS .
l-'t.i extraordinário a impresso no pezar

íTtifa.ia cm Petropolis pelo fallccimento da
Interessante Dora, íilba do con-heciilo eli-l SS
jrc. dr. Mbdesto Cuimarães, «leputado esta- Falleceu anle-honlcm, ás 1 ija da l.-.r.Ie
dual fluminense e chefe político naquella ;r. s-..;1 residência, á rna llar-oso a. 67 tCo-
cidade. pacabana), o sr. Alberto Torto, are por

i.\ cucam idora mtsrna, «!::- era íim.i das longos annos oecupou vários cr.rgos dc
mis talentosas alumnas do Collegio Ame*; administração c gerencia em diversos bancos
t'-:.v.'p-, e ia complítar dez annos h:jc. npós J c outros estabelecimentos industriaes desta
longas pa«lecimcn'os, succumbiii no Sanatn- 1 praça, onde deixa o ncílior renome, pela
ilo S- Ur-é, onde fora ha dus recolhida j sua crrnctcncin. actividade e zelo,
ipara soffrer uma intervenção cirúrgica, pra* Muito estimado, tambon, p-los seus dotes
tíea ;.i pelo professor Álvaro Kamos. _ , j dc coração c pela sua pronunciada intuição

1'raisportado o corpo para a residência do arte. o sr. Alberto Torto fui. outr'ora.
<li« (b.t.ilailos pies. á avenida Piabanha, roctado entre cs kokos mais coinuctentcs
r.-in nii sc estabeleceu d-.-s.le logo uma ver- collcccionadores de bellas variedade?, com
d.i.ic;r.i romaria dc pessoas an: sas. m-.e soubera adornar sua pitoresca morada.

O enurrj íoi 11:11 dos mais cíim-noventcs Iloniem viajado c culto, foi «ambem anaixo.
<»¦ nue lu memória cm Petropolis.'Excepeio- nndo spcrtnian. Dcik.i viuva d. Ksther dc
«ai foi o prestito c excepcional o numero 1 Pmiía Martins Porto, c dois filhos menores,
id? co"oas e de íhr?s. \$ alumnas do -Colle- j alem do sua velha .oroesuiiora. O enterro
(fio Americano r os professores comparece- re.i)Í«ie-<e linntcm. Ss .1 liora; .ds.lardc, da
r.v.n, e nu ccmiieri.i p-o»uncioii to.-.-m-c «bs- | r"..dfi.^i- i«-.«l:e:.da pira o cimiíeno de ban
«nirso n pastor Cfangelico dr. I.ander. To-'João Baptista.

guarnição de
ficara addido l

ali lem parada, até
ado do saude dc pcs»sna

dc sua familia n a" tenentd du 5" regi-
menti] dc infanteria. Iberè I.cal herreira,
«uic serv; nn Paraná. , ....—- llaixaram ao Hospital Central do hs-
crciln: o 2" tenente José Affonso llcrquò
e o musico do 5.*." Thomaz líispo da Costa,

l.-alleccr.ini: nn Pará. o coronel re-
formado Adriano Severiano i\c Miranda;
nesta capiial, o capitão reformada Scvcria-
nn Carlos dc Abreu; e na enfermaria nii-
lii.-ir de li.oreiia, o cuba asylado Pedro Ce-
testiuo Bispo.

Por terem sido desligados da Ksco a
Militar, foram classificados; no i" balalhâo
do artilheria os aspirantes Ujalma Soares
Unira c Pedro Martins «la Uocha.

l-'ui mandado recolher i fortaleza de
Santa Cruz, o soldado do 9" dc cavalla-
ria Manoel Thimoteo lrlorcs, conilcinnado
.i íí annos c ti mezea dc prisão cem ira-

A hem dc sua saude. foi mandado
servir na guarnição iK* S. J ¦'»<» d'Kl-líey
o sargento do .53° «le caçadores. Pedro
liaptista dc S*:nu'Anna.

 L'oí trancada a matricula com (\"i o
:° tenente Kdgardino dc Azevedo Piulo
freqüenta as nulas da Kscalo Militar.

O commandante da i" companhia dc
mctra'hadora3 foi autorizado a vender ciii
li.if-ta publica dois cavallos que _ foram jul-
gado3 imprestáveis para o serviço.

Esta mareado par.a o dia 24 do cor-
rctite. ás to hora:: da manhã, nn antigo
Arsenal, o embarque para os officiacs c
praças quc sc. destinam aos -portos do norte»

Afim de serem submeitidus n.concur-
so para o provimento de vagas dc radio-
telegraphistai de ia classe, deverão com-
parecer no quartel do iu batalliDo de cn-
Roubaria, no dia 23 do correnlc, ns rades
tclegraphista? dc ;3 classe Carlos Urandão,
Odii.m Rocha c Xco.b Pereira I.cal, que
servem na fortaleza de St. João.Pelo ministro da líucrra foram con-
cedidas as seguintes passagens :

Ao 2o sargento da .}" companliin d-J nv
fanteria. Jeronymo Cnrlo' dns Snnlos, de
Aracaju' a esla capital, cm ,1" classe, para
desconto denlro d.i corrente anno; transpor,
tj para um cava'lo do 2° tenente do 50o
de caçadores Tanorcdo Comes Ribeiro, de
Porto Alegre a c.-ia capital, para desconto
dentro do corrente anno; tre* passagess,
sendo uma dc ida c volta, cm 2» classe c
:.i outras em 1" ao 3" sargenio da •)"
companhia de infanteria TcMquim Comes
da Silva Cliavcs, para si, saa progcnilora
e tuna irmã.

Serviço rara hoje !
Superior de dia, capitão Theodoro Vie-

gas dn Silva, do 13o regimento de ca-
vallaria.

Dia ao posto medico da Villa Militar.
capitão medico dr. Leopoldo.Felix dc Sou-
2a. do 2o regimento de infanteria.

A s" brigada dari as guardas do Minis*
lerio do Guerra c Hospital Central, -patru-
lha á disposição do^ official de dia c f»s
eornctuíros pnra o Collegio Miíítar c cs'.'
divisão.

A 6' brigada dará as guard.is dos pala-
cios do Cattete e Guanabara e n-i patru
Itias rara o novo Arsenal e Entc:idehcia d;
Guerra.

A 4a brigada darã -o fiffictal para dia í
este nuarlel general, dais officiacs para <
serviço de ronda c quatro ordenanças.

A í* hrirmdi dará as patrulhas pmu í
ührica de cartuchos c merrn do Capão.

Auxiliar do official dc dia, amanuensi

-|'"'' ., ....
caso íí, e íiiilitiercn.c empregar o prc-
terilo imperfeito ou o perfeito, porque
o advérbio liontem determina o seu-
tido; e, 1105 casos !. e r, eslá cm pre-
gado o imperfeito com força de condi-
cional: representando o presente 011 o
fuimo, como se vê pelos advérbio!

agora e amanhã. Eis a razão por «pie
se «li;: pretérito imperfeito: pois, com
esse 'tempo, só o sentido é qui1 deter*
mina, s.- o verbo representa passado,
presente 011 futuro.'Nada mais direi ao ?r. csti.dnnle.
nor niíiH cartas que nic escreva a •••!
rcsneiio,

IV
O sr. X. deseja (pie lhe diga qual ii

regra para o emprego tle o ou de lhe.
'Km respoftUt. ¦declaro-lUe quo fô_ a

lição dos íicns ancores nos iwdc guiar
a esle respeito. Emprega-se "o", quan-
do o verbo c transilivo; c lhe quando
é intyaitxitivo, como sc vê tio diecioua*
rio de Aulelc.

Diz-se —"eu ii fl dcmillo , "eu já o
allcndo", "eu nunca .. vi", clc.

Entrelaulo, o verbo attender, é ordi-
nariamente seguido da preposição _ o;
por ex.: "elle attende o iodos''. l_"iua
regra geral para Iodes os verbos não

Um jurisconsuíto argen-
tino escreve sobre a

guerra
Paris, co -- (A. II.) — l.c Journal

reproduz hoje uma carta do conhecido
jurisconsuíto argentino dr. Ricardo dei
Campo a propósito da guerra.

O dr. Ricardo dei Campo termina as-
sim a sua missiva:"Deante do desprezo completo pelo
direito das gentes e pelos sentimentos
mais elementares dá. Humanidade pro-
fessado pelos impérios centraes, a neu-
tralidade absoluta das nações é uma
verdadeira cobardia. A causa dos ai-
liados é lambem a nossa, cum retiecn-
ciai nem hesitações, porque a nossa
syiiipathia é consagrada á justiça, a
amizade e ;i gratidão".

Aviadores aÜemães fazem
mais um "raid" sobre

a Inglaterra
Londres, ca — (A. A.) — Tomos

hontem á noite .mais uma vez visitados

pelos aviadores allemães, os quaes, des-
la vez sc serviram dc liydroplanos' pa-
ra atacar as nossas costas.

E' assim quc tres liydroplanos alie-
mães voaram durante a noite sobre os
condados situados nas -costas de este,-
lançando 37 bombas, algumas dc gios-
so calibre.

Os jornaes desta capital, dando con-
la deste novo ataque, dizem ser ainda
ignorados os prejuízos causados pelas
bombas do inimigo.

Clmiiilos VIKIRÂ DE MKIJ.O
os jiiclhorcs

,S1'AKTAX0S

As operações em vários
pontos da linha de frente

Paris, 20 — Communicado official:
"Ma Bélgica dispersamos com o fogo

da artilheria c da infanteria, vnnos
grupos de inimigos que tentavam atra-
vessar o Canal de Vser, entre Stcciis-
trae-ts e llctsas.

Ka Champagne os allciniics fizeram
largo uso de gazes aspliyxiantcs na
nossa linha de frenle entre a estrada
de Saitit-Hilnirc c K.aint Souplet, a cs-
Irada de Sotiain 'C Soiniiic.py. iodos os
ataques une nessas localidades tentou o
inimigo, foram repellidos immcdiata
mente pelos nossos tiros de barragem
0 inimigo tambem não podo effectuar
o ataque que preparava _a oeste do Mosa
contra as nossas posições.

Bombardeio violento durante a noite
das nossas trincheiras entre o bosque
de Avoeourt e Mort-Honinic, Nenhum
ataque de infanteria.

Nos Vosgcs dispersámos um ataque
«Ios allemães conira um pequeno posto
nas proximidades <le Linge.

Honteni o 
'alferes 

Navarro abateu o
seu décimo primeiro apparelho inimigo
que veiu cair denlro das nossas linha;
«11 Chatlaiicourt. Os dois pilotos fo-
ram aprisionados. Outro aeroplano at-
lemão. atacado peio alferes Ntingessci:
foi ao chão em Uersforges, ficando.in-
tcirntiicntc destruído. E' esle o quinto
apparelho inimigo que Nttngisser abate.

Lisboa. 20 — (A. A.) — Consta aqui

que a .Allemanha ordenou a denuncia
do «patrimônios dos portuguezes exis-
leutes naquellc paiz, sendo determina-
da á administração forçada das suas
socieda f'

Lisboa, 20 - (I. H.) - O Parla-
menlo approvou hoje o orçamento ge-
ral da Republica. . .,

O "déficit" ó calculado cm dois mil
e trinta e cinco contos e provem prin-
cipalmcnle das despesas feitas com as
colônias.

Lisboa, 20 — (A. II.) — Os depu-
lados Anionio da Fonseca e Jayine
Cortezão interpelaram hoje o governo
sobre a politica geral dc Portugal.

Respondeu-lhes o presidente do con-
selho, que declarou que os navios alie-
mães tinham sido requisitados pelo go-
verno para ai teimar a crise dc subsis-
tencias, que já se estava fazendo senlir
com grande intensidade em todo o paiz..

Terminando as .suas declarações, o
chefe do governo aitnuncidit que as tro-
pas portuguezas vão para a África de-
feuder as colônias ameaçadas pelo mi-
migro. . . ...

Em seguida o ministro dos Negócios
Estrangeiros .comniunicou á Câmara que
a Inglaterra já ratificou o tratado de
coniniercio anglo-portugucz.

VESTIDOS MODELOS?...

La Maison Nouvelle
9, ltUA GONÇALVES 1>IAS, »

Os allemães voam sobre
Dunkerque e Bergues

Paris, co — (A. A.) — Uma cs-
quadrilha dc aeroplanos allemães voou
sobre 'Dunkerque c Bergues, lançando
os aviadores solire essas duas cidades
grande numero de bombas, todas de
grandes pesos. s
Uma conspiração contra a

Áustria
ioinfi-íí, co - (A. A.) - Telegram-

mas dc Nova York, noticiam que a po-
lieia de Chicago descobriu ali uma con-
spiraeão de naturaes da Bohemia com_ o
fim de provocar agitações na Áustria-
Hungria,

•1*

Embarque de reservistas
italianos

Buenos Aires, 20 — (A. A.) — Em-
carcarâo no dia 24- no vapor "iomaso

di Savoia", com destino á Gênova, 35o
reservistas italianos, quc seguem pari
o seu paiz afim dc tomar parte nas ope-
rações de guerra. . .

Esses reservistas, cm _s\a maioria, rc-
sidiuu no littoral argentino c se oecupa-
vam de trabalhos agrícolas.

*
A marcha dias tropas alua-

das sobre Monastir
Nova York, co — (A. A.) — Noti-

cias de Athenas dizem que os franco-
inglezes que se dirigiram .para Elori-
na, afim de avançar sobro Monastir,
onde está o quartel-general dos tento-
lmlgaros, já passaram a fronteira gre-
co-servia ao «ul de Monastir, sen que
tivessem encontrado senão pequenas
patrulhas avançadas quc foram com-
plelameiitc dominadas.

Os franco-inglezea avançam sobre
aouclla cidade servia, ao encontro dos
allemães que ahi eslão fortificados.

A "Asda", ao ar livre
0 publico carioca vae ler, domingo

próximo, uni espectaculo complctamen-
to inédito e verdadeiramente emocio-
naníií. • ' ¦

Constará cllc da representação, ao ar
livre, no theatro da praça da Republica,
da Alda, pela companhia Rolou & Bil-
loro.

A magcsíosa opera de Verdi s:rá pos-
ta em scena com um. deslumbramento
nunca visto 110 Rio e que só 11111 theatro,
como o do campo de Sant'Anna, pode-
ria comportar.

A .-1tV(i vae com todos os caracteris-
ticos de um espectaculo ao ar livre:
•enorme coniparsaria, extraordinário ap-
parato, misc-cn-scênc deslumbrante,
além de uma collccção de animaes, que
darão á rcprescnlação tun cunho novo
c por completo desconhecido entre nós.

A orchestra tambem será considera-
vclmcnfe atigmenlada, de accordo com
as exigências desse grandioso especia-
culo, que prometle constituir um acon-
lecimento verdadeiramente artístico.

A Aida será dada cm matinée, no

próximo domingo, ás 3 horas da tarde.

NO LYGEU DE ARTES E
OFFICIOS

Realizou-se hontem a ma-
nifestação ao dr. Be-

thencourt Filho
Os professores do Lycen de Artes e

Officios realizaram hontem ««»£?""
manifestação de apreço ao dr. Bemen
court Filho, director do nl<*™°„J;1."í;

A's 8 ila horas da noite, presente
elevado numero de familias. .pessoas
c alumnos, assumiu a presidência o «;r.
Erederico Silva, que, depois de breics
palavras justificou a 'homenagem^ c ac-
signou uma numerosa comniissão de

professores para introduzir o dr. cc-
thencourt da Silva Filho 110 recinto, o

que sc realizou por entre geraes ap-
plausos do numeroso auditório.

Em seguida, foi offerecida a presi-
dencia ao sr. Clodoaldo Moraes, repre-
sci.tan.te do dr. Afranio Peixoto, dire-
elor da Inslrucção Publica, tomando- tor

gar á mesa os drs. Betheiicourt Silva
e Frederico Silva, comniendadorcs Lou-
renço Tavares e João Jose da Silva e
nrofessores Álvaro Paes dc Barros c
Alberto Moreira Alves, promotores ua
solenn idade.

A festa teve inicio com a execução
do -liymno á Bandeira, musica do niaes-
tro Francisco Braga, cantado por todos
os alumnos do Lyccu.

Oecupou depois a tribuna o (lr.rre.
derico e Silva, que produziu o discur-
so official. Fala em nome dos profes-
sores e, depois de manifestar a sua ale-
gria pela obra de progresso qim se vae
realizando no I.yceu, recorda e exalta
os serviços do fundador da velha esco-
la do povo e relembra a sua morte, que
parecia ser a morte do I.yceu, para sc
referir a Jlethencourt Pilho, qiie se itor-
11011 o coiltinuador de uma obra de de-
zcuas de annos, elevando os seus sçr-
viços, que foram prestados, com a maior
dedicação e sem csmorecimetito.

Termina offerecendo ao homenageado
um lindo álbum com os autographos c
homenagens de todos os professores.' Falou depois a senhoríta Maria Mor-
gar de I.ima, que saudou o dr. Bctheil-
court Filho, cm nome das alumnas, sa-
lientando os seus serviços para _o cn-
grandecimento do Lycett.

No mesmo sentido .falou, em nome dos
alumnos, o sr. J. B, da Cunha.

Usou da palavra, a seguir, o dr. Bc-
thencourt Filho, que agradeceu a ho-
menagem que lhe dispensavam os seus
discípulos e amigos. 'Exalta a grande
obra do Lyccu, que denomina a univer-
sidade do povo pobre, c quc é o frueto
da união dc esforços congregados cm
quasi 60 nnnos dc sua benemérita exis-
tencia. .Refere-se, com carinho, aos^ pro-
fessores, elevando os seus merecimen-
tos e os seus trabalhos pela instrucçãò
e pela formação do caracter dos seus
alumnos, dizendo que elles cumprem
os seus deveres com dignidade e pátrio-
tismo. Agradece a confiança depositada
na sua pessoa, affiriuando que a sua
missão íoi suave porque a obra estava
'niciada e o caminho desbravado, c,
por isso, scmpril acompanhado pelos
seus collcgas professores nada fez,
cumprindo apenas o seu dever dc com-
panheiro c dc irmão. Declara que, as-
sim auxiliado, tudo fez para conseguir
o novo edifício do Lyceu, chegando
mesmo a sacrificar a sua carreira po-
lilica. Recorda, de .passagem c com
saudades o nome da ex-impcrailíc
Tratando da recente visita do presiden-
tc da Republica, diz ter solicitado do
chefe de distado a sua impressão sin-
cera, porque, se -fosse--má, no dia se-
guinié faria entrega das cliavcs do Ly-
ccn, mas sc fosse boa, desejava que o
governo protegesse em maior escala,
a grande escola, que tem proporcionado
instrucçãò a muitos milhares de ala-
ninos. Registra quc essa impressão foi
muito honrosa, porque o dr. W. Braz
declarou que não imaginava encontra r
Lyceu no gráo de adeanlamento que
teve oceasião de obsc.rvar. Agradece
a imprensa carioca, sempre consagra-
da ás grandes causas do ensino e do
povo, os auxilios dispensados a velha
instituição. Agradece, .por sua vez, a
manifestação presente, que refleetc a
gratidão dos professores e dos seus alu-
ninos e declara receber essa homenagem
como representante do antigo fundador.
O seu coração guardará esta carinhosa
homenagem, declarando, porém, que cila
reverte inteira aos professores, os bene-
méritos da velha escola do povo.

¦Seguiu-se depois um brilhante sarao
litcrario-musical, cm que tomaram parle
alumnos do Lyceu e o poeta Domingos
Magarinos. , , .

Tocou durante a festa uma banda da

POí\.C1'íèsta deixou agradável impressão
no auditório, que soube homenagear o
continuado!- de uma obra por nuuios ti-
lidos benemérita c digna de estimulo
e dc applausos.

PRIMEIRAS
«A VERÔNICA", NO PALACE-

THEATRE
A festejada .companhia Palmyra Bas-.

tos levou lionlcm, cm reprise, 110 Pala-
cc Theatrc, a linda e interessante ope-
reta — A Verônica.

O popular theatro da rua do Passeio'
teve, assim, uma grande enchente.

O aspecto da -platca era imponente,
coni todos os Iogares oecupados por uma
assistência selecta.

A bella opereta (le Messager leve
hontem, pela companhia .Palmyra Bas-
tos, uma interpretação admirável, que
valeu á excellente troupe. de artistas,
especialmente á sra. Palmyra, «pie se
encarregou do .papel de 'protagonista,
eiíthusiàsticns ovações.

Palmyra Baslos cantou e representou,
com graça c colorido, o diíficel papel
de Verônica.

José Ricardo, o marido infeliz da
verdadeira florista. foi impagável: Al-
meida Cruz, 110 florestam Armando de
Vasconcellos, em Serafim; Adriana «le
Noronha, 11.1 Amalia j Jtilieta Soares,
na Hortencia, assim como os restantes
artistas da companhia, contribuíram
poderosamente para o bom exilo da
representação, sendo de toda a justiça
salientar o magnífico trabalho dos qua-
tro primeiros.

Scenarios. especialmente o do 2"
acto, magníficos; guarda-roupa luxuoso
c misc-cn-sccna caprichosa.

¦A orchestra e coros, sob a intelligcnte
direcçâo do maestro Assis Pacheco,
conduziram-se heuv. auxiliando, assim,
a magnífica interpretação que a compa-
nli-i;« Palmyra: -Bastos deu hon'em .1
Verônica. _

Imprensado entre dois
bondes

João da Silva, de 26 annos. solteiro,
morador á rua Jogo da Bola 11. 102,
viajava liontem num bonde da Jardim
Botânico, de Ipanema pata a cidade, oc-
cupaiido um logar no estribo do reboqua
caradura.

Ao fazer o carro .1 curva da raa da
Passagem para a praia de Botafogo, fi-
cou Silva imprensado cnlrii o carro rm
quc viajava c 11111 outro, da praia Ver-
mellia, quc subia, ficando tutu grave-
mente contundido.

A Assistência soecorreu-o. levando o
depois quasi morto para a Sanla Casa.

Troca de navalhadas
No interior da casa n. íqR, da rua

Frei Caneca, desavieram-se lionlcm An-
tonio de Paula Barreto, de 43 annos,
ali residente, e Heitor Rocha, de 2(1 an-
nos, c ambos se empenharam em luta,
armados de afiadas navalhas.

Ao final da lula estavam ambos fe-
ridos eom golpes daquella perigosa ar-
ma, sendo leves os ferimentos recebi-

X .Assistência soturou-os, scfníindo.s
o auto dc .flagrante contra os «luis. 1 « i» « ¦ ~

horário da Central
do Brasil

1

Um pedido que vem de
Minas

Consta que a admiivslraçáo da Ce*
trai do Brasil pretende alterar, alguns
horários dos seus trens. Por isto, os
moradores de Marianna, centro com-
mercial de grande iiiportancia, enviaram
ao Con-c-io rfo Manhã unia carta com
o retalho de uni jornal expondo as
suas aspirações, que se resumem ms-
to: "o M. O. 1 que chega em Ouro
Preto ás 11.40 deverá ir até aquella
cidade; o M. O. 2 por sua vez. devera
ter o seu ponto de partida em Marianna
e não em Ouro Preto, como acontece
actualmente; ,. ,

Desta fôrma ficará Marianna Iigads
directamente a Bello Horizonte e a esla
capital, e demais estações da Unha, sem
o incommodo de pernoitarem os passa-
gciros em Ouro Preto.

Por ser de inteira justiça esle-pedido,
esperamos vél-o attendido pelo dircciot
da Central.

Metteu uma bala na cabeça
parda, solteira; de
moradora á rua bul

America sem numero, na «tação do
vivia amasiadii com um imliu

Pnlmyra Regina,
:,_; annos de cdade,

ex;
V

An sr. C. P. declaro, que r.a palavra"gratuito'1 o necento tônico recáe solire I
r- 11, formando a segunda syllaba um |
iliplitoriKo. íu errônea ia aecentuação
sobre o !.

VI
Ao sr. E. R. declaro q-.ie a pbrase —

"Peço que me respondeu..," é erro-
lien; o correcto é "Peço 

que me respon-
dacs",

Quanto á receita de um medico nos
seguintes termos: —"Tome uma colher
de sopa do medicamento 11. i. de 2 cm
2 horas, alternando: e «lo 11. 2, tambem
dc 2 em -' horas, alternando" explica-se
assim, per exemplo: O 11. 1 ás 2 horas,
o ti. 2 ás 3 ; o n. 1 ás 4. o n, 2 ás 5
hora?!, sempre alternando. 1*' esta a
minha opinião.

Quanto il expressão — "liem soffri-
vel" quer dizei- "mais que SOtfrivel1';
como "hem rico'' quer dizer—"bastam
le rico".

CniHiitio uno.ultimahqra"

Tres ouiros aviões allemães inctralha-
dos pelos aviadores francezes, caíram
verticalmente nas linhas inimigas.

Os aviadores allemães lançaram, du-
rante a noite, numerosas bombas cm
IDuukerquc e Bergues. inalando na pri-
meira cidade uma mulher.c ferindo viu-
ie seic oulras pessoas. Em Bergues os
projectis inimigos mataram cinco ps-
soas e feriram onze.

Em presalia uma esquadrilha france-
za partiu immedialamente para liombar-
dear os acaiilonamentos inimigos em
Wywege, Zarron e Handzacnc « outra
belga lançou varias bombas sobre o ccn-
tro de aviação inimiga cm Gliistelles.
Algumas dessas bombas atliiigiram o
alvo."

í;c '*Tin s:r.\riv,")XOO
XHOdS XOSIVK

SYZélMDM SVXVAVUD

01'liSO SOBRE O Sl.OYD

J.iri Oswaldo dí
Umfonne, 3"

Souza.

Antônio Ribeiro Alves
Casaes

Arminda Casaes Camacho, seu
marido e filho:;, Maria Casaes
Cabral, seu marido c Amélia Ca-
saes da Silveira c seu marido,

participam" ás pessoas de sia amizade,
o fallccimento hoje á i hora da ma-
dragada de seu querido pae.sogro c
avô, ANTÔNIO RIBEIRO ALVES CA-
SAES. c- que o seu enterro se realizará
hoje ás 5 horas da larde, saindo o fe-
reiro da rua Senador Damas n. 81,
pira o cemitério de íí. Francisco Xa-
vier. (4n."3)

pfficiaes .francezes reco-
lhidos a uma fortaleza

allema
Londres. 20. — (A. A.) — Sabe-se

'.qui que oilo officiacs francezes que
I se achavam aprisionados no acampa-
I mento de Magdeburg, na Alleniaulia, fo-
Iram transladados para a fortaleza dc
| Becskaw como presidiários, cm represa-
| lia a suppostos máos tratos infligidos
I aos officiaés allemães quc se acham pri-

sionciros na França.
:ii

A legação franceza na
Rumania

Londres. 20 — (A. A.) — O go-
verno francez designou o conde de
Saint Aulaisc, para exercer o cargo de
nruistro plenipotcnciario e enviado cx-
íraordinario da França na Rumania,

Uma conferência do professor
Moreira íSa Gosta

Realizou-se ho: iem na 1* Escola, fe-
uiinina. magistero da distineta profes-
sora Catharina Arminda Velloso, uma
conferência soh-.-e slnyd pedagógico, pro-
movida pelo hispcetor escolar e presi-
déulc da Caixa Auxiliadora do 13" Dis-
tvicto, sr. Venerando da Graça.

Foi conferencista o professor Theo-
philo Moreira «la Cosia, sócio do Centro
dos Professores Primários.

¦Recebido ao som dc hyinnos escola-
res, cantados pelis alumnas da escola,
e por salvas de palmas.dos assistentes,
professores primários, foi conduzido á
mesa caprichosamente ornamentada pelo
sr. Venerando «la Graça, o qual, de-
pois dc breve saudação, deu a palavar
ao orador.

Em phrase fácil, discorreu o confe-
rencista, brilhantemente sobre o as-
sumpto.

Começou agrade rendo a fidalga rece-
peão, que lhe foi feita. Visivelmente
commovkjo, entrou cllc a discorrer so-
bre o thuiia escolhido.

Dividiu o curso do sloyd, que ini-
ciava, em duas partes, comprchcndcu-
do o 5° c 0° annos dc estudos, segundo
o programma das escolas primarias.
Differcnciou o ensino do sloyd á faca
eu pedagógico, como systema educativo,
analysou as ferramentas dc uso indi-

Bangu.
duo desde lia algum tempo.

lionlcm. Palmyra brigou .com seu
nmasio por qualquer um motivo quc lhe

pareceu muito grave e resolveu ma-
"Essa 

resolução foi inabalável, e a in-
feliz, lançando mão de um «volver,
vollou-o contra si, disparando-o. A bala
apanhou-a em cheio 110 peito, do lado
esquerdo, causando-lhe a morte instan-
UAilnolici.i 

do 25- districto soube do

facto e fez remover o cadáver de 1 ai-
myra para o cemitério de Murundu, on-
de hoje, denois de leito o exame, ser.i
dado á sepultura.

Palmyra não deixou nenhuma dccla-
ração.
__—  u » m «^ '

vidual eral da ela; resaltando as
conveniências «Ia faca sloyd sobro a ntüi
zação do canivete, como incapaz dc
preencher os fins almejados dos traba-
lhos ínanuaes em madeira. Tratando
«Ias provas que são ahi encontradas,
disso que o sloyd pódc ser collocado "o

NO TRIBUNAL DO JURY

O julgamento de
hontem

A' barra do tribunal popular compa-

reccti hontem o autor de uma tragédia
oceorrida na madrugada de 3 de abril
d- iiin. cm um açougue da ma Vis-
conde da Gávea, rua que fica. ao lado
do quartel general do 'Exercito. Rc;
í-épdrlemo-nos ao faclo delituoso Jose
Pinto Barbosa, que era casado com 1 lu-
lonicna de tal, fora por esla abandona-
do Philomena. ao deixar o marido, lc-
vou cm seu poder os filhos quc com
elle tivera, tomando rumo ignorado.

Pelas indagações feitas, soube Bar-
bosa que sua mulher vivia cm çonçubi-
nato, com o açougueiro Anionio Mo-
reira dc Moraes, estabelecido ua ru
onde sc desenrolou o crime.

Moraes, agindo com n prestigio do di-
nheiro, havia conseguido burlar a ten-
tativa feita por Barbosa, que queria
nhaver os seus filhos.

Omarido ultrajado foi preso, de um
ódio profundo pelo açougueiro, contra
o qual jurou vingança, que foi executa-
da tempos depois. Encontrando-se na
madrugada dàquelle dia com Moraes,
Barbosa sacou de um revólver deto-
nando-6 cinco vezes sobre o negociante.
Dois dos projectis atravessaram as per-
nas do alvejado, um perdeu-se e os dois
outros foram ferir Anionio Salgado,
que dormir, no interior do açougue, fo-

Os prêmios de virtude na
'Argentina

Biiciioí Aires, 20 — (A. A.) — N«
próximo dia 26, realizar-se-á no theatro
Colon a tradicional festa, organizada
pela Sociedade dc Beneficência, para
fazer a distribuição dos prêmios de vir-
tude.

Como tem aconfecido nos atinosv nn-
leriores estão sendo disputados pela alta
sociedade os convites para esta interes-
santíssima soleunidade.

mS_ II ' —**OamWmm_mm—— 1 ih

O adeantamento da hora
na Argentina

Buenos Aires, 20 — (A. A.1 — /".'(?
Ranon publica em sua cdi«;ão dc hoje,
uma serie de entrevistas, com as mais
notáveis personalidades na sciencia, so-
bre a conveniência de Se adeanlar unia
hora 110 dia.

As opiniões publicadas divergem eu-
tre si, lendo as pessoas entrevistadas
csplanado longamente o assumpto,' dan-
do as razões da opinião emittida.

¦1 » ¦» » —
A situação dos operários

portenhos
Buenos Aires, 20 — (A. A.) — Of

CircuIos dos Operários Calholieos rea-
lizarão amanhã, nma grande manifesta-
ção afim de pedirem ao Congresso Na-
cional a applicação das leis tendentes a
melhorar a si Inação dos operários ar-
gintinos o que foram approvados nn
Congresso dos CircuIos dos Operários
Catllolicos, cuja sessão de encerramento
se realizou honteni sob á presidência do
sr. Localelü.¦« » <m > ¦¦

O novo bispo de Sobral
Portalcpa, 20 — (A.. A.l — Seguiu

com destino a essa capital o padre Tu-
ipinamhá Frota, que vae ser sagrado
bispo dc Sobral.

'¦HO* 11

LE GRANO TAiLLEUR
Costumes inglezes e á phantasia, ti,

Allilio. III Rua da Asscmbléa Iii.

Remodelação da armada
chilena

Santiago, 20 — (A. A.) — Os jor-
naes desta capital, occupando-sc dal
varias reformas que n governo 'tem em
mente realizai- em alguns serviços pu-
Micos, dizem que o .presidente da Rc-

| publica espera o almirante Mmioz Ilur-
j lado, actualmente no Brasil, para fazer

is reformas dc que necessita a arma-
la chilena.

mesmo ramo eni que encontramos o por-1 r:lulo.0 ______ m5o5. Antônio Moreira detueuez, a arithmetica, a geometria, a ; Moraes _______ dcpois vinha a frlliCC(T cm
physica, a chnmca e a historia nalural. consequclicia dos ferimentos recebidos.
.t,- i'/1.. P maS C°"rU1 "5 SllaS 1?oi este o crime que o Tribunal do

ultimas palavras. Jury jutgou hontem, condemnando o seuEm nome dos professores do distri- j outor a um anno ,__ pri3j0| por lcr __\fo
cto, falou a professora catliedratica d. desclassificado o delicto para o art. 303Agosttnha Rezende dc Oliveira, que I áo Código Penal, ferimentos leves.

. saudou o conferencista e ao professor j Havendo a promotoria publica se con-Antônio de Souza Cabral, presidente do ' formado com o "veredietum" do Tril.u-

Ainda o torpedeamento do"Tubantia"
Amsterdam, 20 — (A. H.) — A no-

ticia de que a Allemanha recusou re-
conheccr-se culpada pelo torpedeamen-
to do "'Tubantia;** impressionou pro-
fundamente e penosamente toda a Hol-
landa. A opinião publica exige do go-
verno as necessárias providencias para
que sc faça completa luz sobre o cri-
minoso attentado que meiicu a pique
n.-üclle grande paquete do Lloyd Real
Hollaudez.

Centro de l'rolessorcs.
Assistiram á conferência, além, de to-

dos os professores do districto e mui-
tos outros, os in=peciorcs escolares, drs.
Fábio Luz, Ccsario Alvim, e Mendes
Vianna.

No^ próximo dia 3 de junho, o profes-
sor Theophilo Moreira da Cosia iniciará
as suas lições sobre o sloyd peda-
gegico,

liai, o aceusado será pos;o cm liberdade,
por isso que, tendo o crime se verifi-
c;-do ha 1-.1 a:s de um anno, cumpriu elle

um pouco mais da penna a que íoi

NO ESTADO DO RIO

As agencias de arreca-
,- daçáo .- r- „

0 governo do Eslado do Rio, poi
decreto de hontem, deu nova organi-
zação ás agencias de arrecadação dos
impostos dc exportação, alé agora sob
a responsabilidade immcdiata dos ageu-
tes das estradas de ferro r;;:e circulam
no território fluminense,

•%& <»w—¦ —

O adeantamento da hora
na Inglaterra

. LonârCs,_ 20 — (A. A.) — Tendo
sido resolvido o caso do adeantamento
da hora no dia, todos os relógios na
Inglaterra appareceram, pela manhã
de hoje, adeantados de uma hora.

condemnado.
'^-0-*S£—>+-__?-»-

A Taça Rio Branco e os
footballers uruguayos

Buenos Aires, 20 — (A. A.) — O
sr. Jo.ié Susan, vice-presidenle da As-
sociaç.io de Foot-Ball, declarou que os
jogadores uruguayos não disputarão a"Taça Rio Branco", por os impedir a
isso o não estar a Liga Metropolitana
filiada â Fi-deração Internacional."EI Diário", occupando-sc hoje des-
se caso, riJicub.risa a declaração do
»r. José Susan.. -' —--'

Deputado José .Bernardo
de Souza Britto

Em sua residência, á rua B.1111I1ÍM
n. 153, falleceu hontem, ás 11.30 da
noite, o dr. José Bernardo de Souza
Britto. deputado federal pelo Eslado lu
Bahia.

O extíneto nasceu no munjcipio de
Inhanbupe, naquclle Estado, em 1K5Ü.

Formou-se cm direito na Faculdade
•io Recife.

Abraçando a carreira «ia madura-
tura, exerceu o cargo de juiz de direto
no Maranhão.

Collaborou em diversos jornaes do
seu Eslado natal, onde foi deputado e
senador, cm diversas legislaturas,

Ha quatro annos, oecupava uma ca-
deira na representação federal da
Bahia.

O dr. Souza Britto pres'ou ao se»
Eslado, quer como magistrado, quci
como político, relevantes serviços.

0 enterro sairá hoje, ás 4 horas di
tarde, da rtta acima,



CORREIO DA MANHÃ!—Domingo, 21 de Maio de 1916

8IBLI0THECA DO "CORREIO DA MANHA"
Àcltamrse 11 venda os volumes :

MEMÓRIAS DE DUAS JOVENS CASADAS, por H. do.Bal-
Iac — UM CASO ESCURO, por II. de Balzac — MISTÉRIOS
DA VIM,A ROSA. por A. E. W. Manson— POR UMíAJÇiPINE-
TE. por 3. T. de Saint-Germolii — MULHER DE MÁRMORE;
por Carlos Jl. Ocantos — O CORREIO I)E LEÃO. por Marc

Mario — ABBADESSA DE CASTRO, por Steodhal (Henrique
Jleiele) — O MARQUEZ DK EAYOLLE, por Gfirard do Ncryal
— O TAMANCO ENCARNADO, por Henry Mnriícr — «M CA-
«AMENTO NA F/POOA DO TERROR, por Mirecourt — LA ZA-
RO. por Dou .Ifttintlio O. IMcon — DUAS unruAS, por sueç
Mario — PEDRO E THEUEZA. por Miirtel Jlçevost 

-— UM
ERRO JUDICIÁRIO, por Muro Mario — AMOR VENDADO, por
Salvador Farina — OD10 IRRECONOILIAVISL; ^oor Carlos M.
Ocantos — SERVIDÃO E ÍÍKIO NA VIDA MILITAR, por Altre-•ani
do de Ylgny. .. . , ,

PREÇOS AVULSOS — Na Capital t Volumes brochados.
2$000; cncadornados em porcalina. 38000; com encadernação
de aiuailor (especial). -tSOOO. „„_„„ , , 

No Interior: Volumes brochados. 2$i»00; encadernados em
pciTiilliia, 3$500: com encadernação de amador (especial),
4$500. liistruccõcs paia assimiaturas vido números anteriores.

HEATROS&CÍHEftÃS/

NOTICIAS & RECLAMOS
COMPANHIA VITALE

Devia ter embarcado hontem, cm .Geno-
vo, a bordo do Brasile, a companhia \ italc,
uiio vem fazer uma longa temporada ao
Rio e a S. 1'aulo. Mas como áquolle vapor
não tivesse, podido dar-lhe praça, por tuna
absoluta de logares, a companhia somente
embarcará m Savoia, que parte dai""" ''

porto no dia 25. ,
'lüca, pois, adiada por mais cinco

•a estréa, no ralacc-Thcatrc, da grande
panhia.

,l;i 1p.1t

CREMILDA DE OLIVEIRA
Depois dc amanhã, reapparcce aosJ'£f*"'

«adores do 1'aIacc-Tlicatre a 8**™
Mtrt" Crcmilda Jc Oliveira, que kl m 1-

lc. se encontra por completo ^estabdecida
<!-.i enfermidade que durante alguns UfflS a

obrigou a guardar o leito.
vSe á scína, cm réoita única, a oPMÇtó-

Amor de Ausaros, em que aquel-a aciriz
tem um admirável desempenho, assim eo. o
.Almeida Cruz, que na popular operei lo
maestro 'Lchar nos offerece uma 1U3 suas
melhores interpretações.

Os Santinzegh promettem muito divertir
a petizada, com os seus IniC-í cômicos.

S JOSE'— O movimentado e altamente
isnsacional íilni da grande fabrica de Bue-
nos Aires -lí. Martinez y Gunches -— JVp-
In cai gaúcha, continuará a ser cxliiunlo
hoje no S. Josi*.

O suecesso cad.i vez crescente desse c-mo-
clonante drama da vida gaúcha argentina
mirante ainda hoje ao popular tlicutrnho
da praça Tiradentes a cnorino concorrência
quo ali tem affluldo nos últimos dias.

¦ lí, como Nobreca r;/:iir/i<i eslá n ser reli-
rada da tela do S. José, rccommciidamol-a
eus que ainda não a foram assistir, como
11111 espectaculo empolgante e extraordinária-
mente emotivo.

NOS CINEMAS

Parade — Espaíia
INTERVIEW — BATTERY
Sicilia — Majcstic

AZARES — Bliss, Fábula, Patrono,
Scatnp, Hebrén, RAMPELUON e Ca-,
dorna, , '

PELO FOOTBALL
UM GRANDE ENCONTRO INTER-

ESTADUAL

O Botaloiío enfrentará o Macken-
zlo, do S. Paiüo

Mais uma sensacional prova de foot-
bali entre paulistas c cariocas será le-
vada a efleito na tardo dc hoje, no
campo do Botafogo, á rna Ceneral Sc-
veri ano.

O valoroso campeão carioca üe 1910
tratou uma contenda amistosa com o
Macitenzie, filiado á Associação Pau is-
ta de Sports Athleticos, club que che-
uará esta manhã, pelo nocturno dc
luxo.

Acompanhando a representação, vem
o dr Bcnedieto 'Montencgro, o conhe-
cido e distineto sportman, que conta
com geral estima no Rio.

O Mackenzic é dos grêmios de buo
Paulo que mais brilhantes :ftgúras tem
feito nos campeonatos do Estado.

Durante muitos annos sustentou a

posição de 2" logar, tendo sempre .se
havido dc modo tl merecer os cncomios
da imprensa local, cujas palavras sem-

pre foram de inteira justiça ao valor
da sociedade que sc Cunilou nos bancos
collegiaos. ,

Quanto ao nosso Botafogo, a sua ul-
tinia victoria contra a poderosa émufe
do «São 'Chrisüovão, veiu freliabilital-o
da derrota soffrida 110 "Torneio Ini-
tium", e empréslar maior confiança ao
conjunto capitaneado pela estatura synv

[íathicft de Luiz Menezes.
Os íemiu que. segundo informações

colhidas cm fontes autorizadas, vao de-
fender as córes das associações pau-
lista e carioca são, respectivamente, os
seguintes:

Única e UCOMIÜ ou
Verdadeira cura da ri d li HIM qnebradura
SEM OPERAÇÃO, por meio da CINTA HEHNIARIA ELECTRICA

No grande estabelecimento do Professor LAZZA- NUMEROSOS

SBq ;

KINIf todos. Qà apparelhos são fabricados sob me-
dida, conforme o caso e a enfermidade, nü*> tendo
nenhuma mola de ferro, são .leves e invisíveis, garan-
tindo uma contenção suave e perfeita, tambem das
Hérnias a« muis volumosas ;podendo, o doente tra-
balliar, fazer exercícios de Eymuastica ou equitação,
ficando completamente curado, sem operação al-
tíitma. As pessoas que soffrem dã Hérnia escrevam
hoje mesmo ao Prof. Lazzarini, oiiui de obter o tra-
tamento gratuito. .

Consulta das
g ás ia o

das 1 ii 1-
O domingo
at» meio

dia.

Mitckcn.-ic
Caseniiro.

Dario.
Plínio,

Pestana
Claudino.
Shalders.

OS ESPECTACULOS DO

TRIANON
lA sírie de mtintes blanehcs glacles qnc

o Trianon liontem iniciou promette fazer
Ducceuo. A recita dc liontem foi coberta
de brilhante exito. A platéa fina do Tria-
«011 applaudiu fartamente a representação
do "vauilevillc" Vinlc e dias A sombra e
ne deliciou com o optimo serviço dc gela-
dos, <juei lhe offcreceu a empresa da dc-
gante boile da Avenida.

Hoje despede-se do publico do elegante
tlimtriiilij, riu matinée e â noite, o cn«ra-
i;ado "vaudcvillc" Vinte dias â sombra,
para dar logar a unia esplrÍtuostSEÍma cn-
sncdift dc Ilatiiicqiiin — Inviolável, que su-
btrá amanhã á scena, para estréa da actríz
Judith Rodrigues,

"MliFISTOFELES"

Amauliã. segunda-feira, aa do corrente.
a companhia Ivrica levara á scenu, lio Apol-
]) u famosa onera du lícito — Mefistojc-
les.

O prot.iRonlsta seiá desempenhado pelo
sr. Cario Melucchi, oue tem nese papel
uma verdadeira creação.

(.1 Pausto i feilo oelo tenor Dcl-Ry, c a
Marijanth, nela soprano Mana Baldini, A
companhia l<"luli s llilloru obteve completo
«.xito com essa opera, eni S. Paulo, t: o
mesmo deve sueceder tu senunda-fcira, no
Apollo.

"TOSCA" E "GIOCONDA"

Aí operas Tosca t; Gioconda são_ dua;;
tu ças du piso, duas paitituras de primeira
ordem, quo eelebrizaratit os nomes ue i'ueci-
ni e Poncliicllí.

A coinp.inlii.-i lyrica l!nt'ili » Hilloro canta
lioje, na Apollo, na matinée a Tosca, c na
sijvuc. ,1 íiiocondii, São dois cspectaculos
que su recoiumcndain oor si mesmos, c que
drveui fazer com que o alegre theatro da
rua do t.avradio apanhe duas enchentes. A
Tosca é cantada pelos artistas Klvira tlalenz-
zi, AlKiandrc Dolci, I'. lfcderici,Uaroiicini
c Fiori. A GiocoHita terá como interpretes
os cantores .Mi.ri.i llaldiiii, Kina Akouzíiio,
(.'. Melocchi, A. Prabetli, IC. llergamasclii,
U. Marturano e outros.

Na Gioconda, opera do crande apparato,
ecrilo executados ns bailados .-1 i-'iirfanu, 110
i' acto. e a üeusa das horas, no ,i''.

Fcrrcr.
Oscar (c.tp.'.l.
Zecclii.
Jãrbas.
Crccco.

O embate pro-.neltc

Botafogo
Cyro.

Wiggaud.
Ostiy.

Joncs.
Rolando.
Tcaquu

Menezes (ca\i.).
Aloysio,
Vadiiilio.
l.éo.
Arliiulo.

emocionante

UMA l'KÇA NOVA, NO
RECHEIO

Ao que parece, í iá na próxima le.-ça-
foíra que suhc A scena, no tlieatro líwrcio,
n nova peça A águia ncijra que dizem ler
todos "3 matadores uara securo a«rado c
manter-se no carta/, nor Ioiiro tempo.

Montada com gnimlu açparatu c grande
firopricdade de seenarios; é peca de palpi-
tanti! actualidade, oue todo o Ili.) de Ja-
miro irá ver, atú mesmo nula curiosidade
oue desperta o titulo —- .-I iiflnia negra,
Dizem-noa tanilicm uue c.u Lisboa, pelas si-
tiiaeõcs patrióticas mie n neca tem. todas .13
noites us applausos eram sein couta.

Kmfini, pmico;-: dias de esocra teremos ja
para nes tirarmos da incerteza.

COMPANHIA PALMYRA BASTOS
O no>>':) publico sempre manifestou o

inniieiiso agrado que, lha dcspsrta a encanta-
do opereta — ÍYriui]V.i.

li .1 linda peca de Mcssancr tom encan-
tri-, \ farta uara se fazer applaudir oom
«iithitsiasmo c calor; deiioíosi musica e de-
licado librelto.

A par disso, o desempenho qun líie da a
ftítejada troupe tendo á írente 1'altnyra'il.isl"s, 

que iui-<\ peça cunta uma verdadei*
ra «'reação c dos mais hilariantes c eom-
Sletos.

RECITA 110 MAESTRO FIL-
QUEIRAS

No dia *", do corrente, rcali7a*5e;

PARISIENSE — No elegante centro
dc diversões dn sr. Slufí.!, exhibe-sc hoje
uma monumoiital oHra ituematographica,
— "O circo da inorte" ou "A ultim.i sol-
rée de gala 110 rlrco Wolfson", peça dc
sccnaa as mais impressionantes, em oito
arieliatailorcs episódios. Alem disso, a
montagem d1" O circo da morte e lu-
xuosa c doshunbrante,*

ODEON — O nosso publico, quo ja
teve ensejo dc vibrar ante # o desenrolar
empolgante dns primeiras séries do ma-
gestoso film -.- "Vampiros" novas c vio- »J"'""^.]^'ôs""lcains 

empenhado!
cnl»s sensações expcrinieniara ho c, sç CStailUO ...1.110. u» mi , 

'„. 
Der.

(or assistir a uma das sessões do "duc" em levantar para as cidades a que per
salüo da Companhia Ciiicmatoçraphiça h,enccm a .prune,ira viclOiu inttr Laia

Brasileiro, onde so íaz .1 exltibição dc (iu;1] d;l lemporada.
mais um episódio do grandioso liliu, epi-
sódio intitulado — "A evasão do morto .
Quanto á interpretnção. basta oizer que
está ella coilllaua a mlle. Musidorn c a
Jcan Aynié. Haverá mais n representa,
ção dos films: " Lconcin rapa'. «racio-
sa comedia, e "Gaumont Actualidaílos ,
uni numero interessante.

® . , j 11
PATHE' -- Os apreciadores da lucra-

tura franceza conhecem o celebre romã*.:-
ce de Victoricn Sardou — "A mordaça ,
ilo ' um enredo altamente impressionante.
Pois é com essa notável obra que o JUJfUO-
su Pathé vae hoje brindar os seus _ liain-
tués". No lilm os principaos papeis se-
rão interpretados pela bella e seduclora
Hcspcrio, Gliione, o famoso /.a-l.i-.Mort, c
Alberto Collo, sempre elegante e impcc-
cavei.

IDEM. _ Esle conceituado cinema of-
lerece hoie aos muis "habitues" nin film
verdadeiramente grandioso c imponente—
"A mordaça", cxtfaido do famoso roman-
cc do grande escriptor france/. victoricn
Sardou. São si'is .'ictos dc .scenas ns mais
arrebatadoras, que empolgam de principio
.1 lim o espirito do espectador, Complç-
tando o programma, teremos o inslrucli-
vo film "Monumentos e panoramas ile
Gênova", c mais como extra, na ' tnati-
néc", a interessante comedia "Um gr.iu-
110 descuidado".

AVENIDA — Um deslumbrante pro-
granima, é o que hoje se cxhilie, neste
confortável eincina. O progranuna de
h,.je consta^ do seguinte: X 11. 3
extraordinário
tendo como ,-¦— .
Wurdock Macquarrc! "I o.ações rouba-
dos", comedia cm 2 actos, tendo como
principal íkum. 110 seu desempenho, o
npplaudido artista Dillio Kitclilej lio
Sam", (3* íéric).

*
TRIS — Este popular salão offercec-

rá lioje uns seus innumeros (requentado-
rés mais duas series do phcnomcnal i;ra-
ma policial — "Suborno". As dua-9 no-
vas séries, cujo exhibiçno, dar-se-a hoje.
silo- "A luta contra o trust da tracçao ,
cm 1 parles, c "A victoria do .povo , cm
2 actos, de uni entrecho adrairavclmente
urdido Segulr-sc-lhe-ão o lindo drama —
"Os escolhos do nmor". interpretado por
Orace Cúiiard, e o drama dc Uíson,. cm
a actos, "Amor e dever", .liste ultimo,
só scri exhibido na "matiticc".

Ü
PARIS — "A ei.iião do morto", quar.

ta sério ilo incomparavel drama de .iven-
turas policiaes, magistral e estupendo tra-
balho da Gaumont — "Vampiros , e.o
nota culminante do programma de hoie,
neste procurado cinema. Coflrei'ao tunita
na tela do Paris, a graciosa comcdui co-
lorida da Gaumont, "Lconcio quer •

papá", o delicado drama ile amor

R10DE JAJÍKIRO-LARGO DE S. FRANCISCO N. 4:8
Obesidade, ventre caído, rins moveis, dôrcs rheumaticas, seiattea, debilidade

nervosa curada com especiaes c modernos apparelhos eleetricos. Repartição ortope-
dica para senhoras, dirigida pur uma dama especialista.

AVISO — Devido aos numerosos pcdido's a Casa enviará um professor
orthopedico ás seguintes cidades IJELIjO UOlíIZONTE, Hutcl Avenida,
or dins 21, 22, 23. 21 o 25 conohto. OUUO PRETO, Grando
Hotel os dins 27 e 28 corrente., u JUIZ UE FO'KA, Hotel Hio
do Janeiro, os dins 30 o 31 e 1" do junho próximo vindouro.

¦¦!¦¦¦¦ ¦!¦ II J

Kio, 21 de maio de ioiú.
NOIVAS DO DIA

ASSEMBLfiAS CONVOCADAS
Sociedade llrasil Mercantil, dia 22, ás 3

horas.
Companhia Expresso Federal, dia 23, 6

1 i[u hora.
Ivmprcsa Auto-Avcnida, dia 24, ás 3 ho-

ras.
Companhia Estradas de Ferro Noroeste

do Brasil, dia 27, ás 2 horas.
Companhia do Senuros C. Lloyd America-

no. dia 30, á 1 hora.
Sociedade anonyma Casa Colombo, dia 30,

á 1 liora.
Companhia Predial e de Saneamento do

Rb de Janeiro, dia 30, á 1 hora.
.t Companhia Siderúrgica Brasileira, dia 30,
ás 1 hora.

Companhia Propriedades Fluminenses, dia
ji, d 1 hora.

Compalinio Industrial dc Melhoramentos
no Brasü, dia 31, á 1 hora.

riradoí;" continuando depreciados os cafés
b.ixos, devido ás entradas dc S. Paulo.

Ijage <S* Irmãos couimunícam que as co-
tações de café são as seguintes :

T. o Carruagens. CSÍooo —
T. c Co!oniração 8.9000 7$5oo_•Centros 1'astoris , iS$ooj t6$ooo
Consti Brasil, c.40 •(• Sojooo
Carbureto dc Cálcio 25o$ooo j2o$ooo
Usinas Naeionaes. i28$obo
Hanseatica . . . . 120S000 —
ftlclh. 110 Urasil. ;o$ooo
Melh. no Maranhão .to$ooo 33$ouo

Debenturesi
Poças de Santos, — _ 3oj$ooo
AI, Municipal. . i88$ooo
Tec. ^IoKcense • i^oÇooo —
America Fabril. , 2049000 2oo$ooo
M. riuminense. • i8o$ooo >55$oog
Brasil Industrial, igo$ooo —
Tec. Alliança . • •: aos$ooo —
Tec. Botafogo. . íooÇooo 88S000
F. Paulistana . .: 46$ooo
T. Conf.ança, . . igoÇooo i8o$üoo
P. Industrial. . 185S000
S, Felix , . , i.io$ooo —
5. P. Alcântara, i8o$ooo
Tecidos Carioca . roo$ooo i8o$ooo
Linho dc Sapopemba 20o$ooo i8o$ooo
B. U. dc S. Paulo 8o$ooo —
T. e Carruagens. 190S000 •—
Santa Helena . . I9n$ooo —
Iud. do Valença , 2oo$ooo
Tijuca J5o$ooo
Hanseatica soojooo —•
C. Brahma 200$oo» . ?-*

c¥a*
Alfândega, 110

V.M A D AIXQ^VSSIGXADO

Por eausa do recúo do
predio

Foi honlein entregue ao prefeito uni
grande abaixo assignado dos propricta-
rios e moradores da rua do Bispo, no
Hio Comprido, pedindo o recúo do pre-
dio n. 214, e a intervenção da Prefci-
tura junto á Ivight para o estabeleci-
mento, em circular, da linha do His-
po. de modo a subirem os bondes pela
rua Haddock Lobo, e descerem pela
rua ,Aristide9 Lobo, e outros em sen-
lido inverso.

II GRAVE
O exame da vista só deve ser feito por

pessoa muito habilitada; caso contrario, será
de _ gravíssimas conseqüências. A Casa
Viejtas assume toda c qualquer resp_~
Babilidade pelos exames effcctuados r.o seu
Kiibtuele, á rua da Quitanda n. 99.
MJIWIIlMm MIM—————ÜWW

AVISOS
C0RR15I0— lista repartiçio expedfrt mi

Ias pelos seguintes paqtKtesi
Hoje :
Itctlngj, para Santos, Paranaguá, S. Fran-

cis,-o o Rio; Grande do Sul, recobendo im-
pressos ate as 8 horas da manhã, cartas parao interior até ás 8i|--, idem cum pinte du-
pio ate as o.

Dano, para Europa, via Lisboa, recebon-'>o unprcssus até ás 8 lioras da manha, car-
tas para o exterior até às y.

Amanhã:
Rij Jc Janeiro, nara Santos e Btitnn»

Aires, recebendo impressos até ás 8 horai
di manhã, cartas oara o interior a»é ái
8i|2( idem com porte duplo e para o exte-
rior ate ás o c objectos pari registrar até
ás 6 da tarde de hoie.
¦WMnaaHMananniNHMBMn

LOTERIAS
rop. 13 Kiías

1 3-.
4.
5.

-6.
,7.:'8. '

9.

I2S-'00
II $900
1 I$ftrj.)
n$Jou
ii$noi>
10$Õ0 I
IO$-'Oil

no Pa-
Joec-Theatre, uma recita dedicada ao*t maestro
í.uíj! l;Üv,i!tii.:-, u:n dos mais cousidcTados
uos Ihialrs |iolli'.i:UC2cS.

A c.inip.ir.lii.i Palmyra Pastos representara
nciM u.iiie .1 popular oocreta Viuva alegre,
»." iiiie .1 ."Hi' Palmjra Bastos tom um
eKcelltntc trabalho.

COMPANHIA MARESCA—-WEISS
i) L*arlos tiomes tem hoje um cartas dos

mais sedm-tores.
N , cstiectaculi) da tarde, pôr-se-a em s.-c-

n;' 1 famosa Vim-a alegre, sendo represen-
Inda, .t noile. a nova c interessante oporeta
— 1) .»r atUira da tua.

São dois surcessos da atinada c mngiiiiien
CTuipanhia Maresca-Wciss, uue dia a_ dia
mais ilignj ío vae tornando da proteesão c
tl.i auiv>aro do publico.

tVfim de ainda mais tornar intcres-

saute o dia sportivo, o i° team do va-

loroso C. R. Iearahy jogará com o 2

team do Iflitmincnse.
Os billietea serão vendidos aos preços

habituacs, islo c: 3.000 reis, tircIuDan-

calas, e 2.000 réis, geraes.
Como juiz, servirá uni dos mais com-

peteiitcs sportnicn do Kio.
O campo do Ilotafogo vas ser hoje,

certamente, o rcndcs-voiis d.i alia so-

ciedade carioca.

O liSCOX™H|f&OS"IlW
TllKTiCOS E O» UTOrlS ti\S>

No campo do America jogarão hoje,

ás 8 horas da manhã o< poderosos fciimj

dus "Utopistas", do America o itypo-

theticos", do Fluminense.
Para esta prova inicial dos grandes

encontros do genero do anuo rema

grande animação nos meios sportivos,
sendo diíficil prognosticar a victoria,
nortiitanto o preparo a a organização
dos grupos ú a mais completa possível,

O capilão dos "llypollielicos solicita
o comparecimonlo dos jogadores do
tcam ás 7 horas ila manhã, em pomo,
ao campo do Fluminense, para qtte si-

gam incorporados para o local do jogo.

iu a^tjuiini •» ••• ij¦ ¦
iülni policial cm 3 actos,
protagonista Kddic Polo e

em
em 3actos "A fascinante flor do hz". cm.

longas parles, e o "Gaumont Journal
ultimo e attraentc numero.

NOS CI11C0S

\S FESTAS DO (!. 11. IIOQIKI-
Jl.vU DO PASSEIO

Continuam hoje, no campo do Ame-
rica, as festas commemorntivas do tm-1
niversario do 0. K. Boqueirão do I'as- Londres,
seio, cuja 1" parte correu com extra-1 l'<iri
ordinário exito.

KEUNIÃ0 ÜE OREDOltES.
Fallencia de S. Caetano de Olivdra, dia 22,

á 1 hora.
Fallencia dc L. Soares Figueiras, dia 26.

á 1 1I2 hora. ,
Fallencia de Standard Oil Company ot

Brasil, dia 2q, ás 2 horas.
Fallencia dc B. Kabello & C. dia 30, á

1 hora,

SABÃO
Rua da Alfândega, 110

CONCOllRESOIAS
ANNUNOIADAS .

Direetoria Cer.il de Obras e ViaçSo na
Prefeitura, paia illuminaíão etoctrica, publi-
ci c particular da ilha dc Paquetá, da 23,
á 1 hora.

Superintendência do Serviço de I.lnipesa
Publica e Particular, para a venda de fer-
ro <; «ço velho, dia 27. á i_ hora.

Superintendência do aerviço de Ltmpcsa
Publica c Particular, para a venda dc pneu-
niatieos c câmaras de ar velhos, dia 30,
á 1 hora.

Na Direetoria Geral dos Correios, para a
execução de obras nos departamentos de
"nrsinnantcs" o ":!:slrictns" da fi* 'ícção
da sub-dirccíuria do trafego postal, dia 31,
&a 3 horas,

SERRA DÊ FITA
Alfândega, 110

CAMI5I0
Ilòntcm, este mercado abriu firme, vi*

gorando para os saques as taxas de 12 5l3-\
i-' ;,li(> c '2 7I32 d. o para a compra
di .papel particular a do 12 s110 d.

1 Durante o âh o mercado continuou a
fiimar-se, correndo para 03 saques as ta*
xas do i-' 3J16 e 12 7132 d. c pouco de-
pois :i eslas a de ia i|.| d. u para n
(iciiuisição das letras t do cobertura respecti-
vãmente :i3 do 12 s|iC e 13 u!;>- d.

1'ara 05 vales ouro o Banco do Brasil
conservou a taxa tle 11 49|6.t d.

Os negócios conhecidos íoram dcscnvol*
vidos, fechando o mercado cm condições
sustentadas, vigorando para o forríecimeu*
to dc eambiacs ns taxas dc 12 7I32 e
i-: ;|f d. e para a compra ün papel par-
ticular ri .1.: 12 sJifi a 12 11(33 d.'"ixas 

afiixadas nas tabellas dos bancos :
12 i|S ;\ 127^32

pixro. iopes & c.
Rua Floriano Peixoto, 174 — Pre»-

tam ag melhore» contai de café.

MERCADO DI5 SANTOS•Em 10:
iFiitiadas: C.173 saecas.
Desde 11 120.5Ü8 saecas,
Média: 6.347 saecas,
Desde 1 de junho: 11.057.205 sa:cas.
Saidas: 3S.80Ü saecas.'Existência: 847.sSú saecas.
Preço: 5$9'oo pnr 10 kilos.
Iwição do mercado: estável,

ENXOFRE
Alfândega, 110

ASSUCAR
Entradas cm ig: 1.800 saccos,
Desde i: 45.83o ditos.
Saidas em ig; 3.g;o saccos,
Desde 1: 7^.50.1 ditos.
'Existência ein 20, dc Urde: nos trapl-

ches, 129..;S5 saccos; nos armazéns geraes,
37.117 ditos.

Posição do mercado: indeciso,

ItEXDAS FISCAES
RECEBEDORIA DK MINAS

Arrecadação do dia 20. . . g:i43$23i
IJc 1 a 20 i.(5:900$M7
Km cgtial período k\o anno
passado 333:48oÍ92.i

Semana do 21 a 27 dc maio :•M'odfíÍ-.\"iç-jes que sofíreu íi -pauta na
•parte relativa aos gêneros abaixo incncio-
«adoj :
Aguardente, kit. ........ S.tto
Álcool, kil $580
Carne do vacca. .,•*.«« ijooo

SARDINHAS j
Alfândega, 110

ALFÂNDEGA DO UIO DE JANEIRO
Renda arrecadada lnje:

Km ouro 42:.i7.|$úr>7
Lm papel  8o:276$.|úS

Tolal
RiYlda arrecadada de i a :o¦ do corre-nte, ......
Em egual periodo de 1915

Differença a maior em 1015

I2a:65i$i33

3.3:7i79i$o86
3.3ôti:jic$77S

COTAÇÕES
Branco, crysti!
Crystal, amarello. ....
Mascavo. ......
Mem, jj* sorte. » ¦ • .
Mascavinho

$660 a $6So
$580 o $610
5460 a S5C0
$680 a"$70o

$500 a $5oí

CIMENTO
Alfândega, UO

ALGODÃO
Tíntradas cai 19: 180 fardos,
D.-s.lc 1: 6.538 dilos.
Saidas cm 19: -l.js fardos,
Desde 1: 7..Í33 ditos.
iKxistcncia cm 20, dc tarde: 3-A^S fardos,
Posição do merenda: paralysado.

Pernambuco.
R. G. do No
Parahyba. .
Ceará. . .

COTAÇÕES
29$ooo a 3i$õoo
29$õoo a ,?oSoon
29|ooo a 3o$poo
299000 a 30ÇOOO

OLD TON GIN
Alfândega, UO

SI'I.N'El.1,1 — A conipaiílua nue ora Ira-
ballia nesic pavilhão c da <M faz parte
,1 popular actor Machado (careca) levará
lioje á »>'cua o empolgante 'Ironia — O /'J-
,1,-r 1Í0 ouro. cujas scenas de intensa o arre-
batadora acção sempre despertam suecesso
entre uma numerosa p.irlj do nosso pa-
blico.

COMPANHIA AMERICAN CIRCUS
M.,is uma de suas attraentcs iimIiii.Vj an-

nuncia para hoje a grande conipanliia do
An erican Circos, a de mais cuinplclo con-
ivnto .irii^iiro de quantas tiltimamente nos
Uri visitado. ....

I) programam .lesíc csocctaculq e consti-
tuldo pelos num.tos mais annlaudulos e seu-
siicionacs do vasto c escolhido repertório .-a
"o 

especlaculo da noite é cm homenagem
a Santos Dumont, muc assistira ao mesmo.

Nas duas íuneçües, sorão apresentados os
deis ferozes IcOcs. com oue trabalha a ca-
pilão Ensina, revelando a mais extraordma-
r'i coragem.
.. 1—>»« • em —

VARIAS
N1 1'a'acc-Thcatre, realiza-se. a ;1 do

corrente, um grandioso festival cm home*
i. .»;l-:ii '1 pra Palmyra Bastos, qua pensa
agora em trocar o genero opereia pelo dra-
Jiaitico, em que já oecupou logar d» gran*
<\c dcstaipie em Portugal, durante as duas
temporadas ein que tal genero cultivou.

A festa Feia revestida da grande mime-
ro do attractivos, que lhe eniprcãtarão des-
usado brilho.

Hej-rcscntar-sc-iío o i° acto do "Burro
d,i( Sr. .\l..iliK'\ o j" acto da "Vcruiii-
»'.i" e n .)' acto do *' Amor _ de mascara"',
ope/i tas i-ias que são consideradas como" ijres inierpretaçoes da querida ar-
ti.-'.

H.uerá. além dissi um interessante inter-
Ho, cm que tomarão parte os mais gr.i-
dos artistas da companhia portugueza dc
nM.s. ura installada no Palacc-Thcatrc.
; f.'>gi que a revista "Meu boí mor-" J.t lirença, será representado o vau-
i'\e e;n tres actos — "Menino bonito",
.1 c iiiUhiw do dr. Arthur Cintra e

Fabrica de gargalhadas,
ral. c quo ha bastantes

sem ensaios, estando

v dtzem ser uma
nní* absoluta mo

<flilw

CONCERTOS SYMPHONICOS
(1 eoncerto ipie .1 Soe e.l.idíi .!.- (

Sj laj.hotiifws devi 1 realizar no di.i
Tlieatro li Naiurc-a, ficou a.l:.-.
*l' '''do se annunciar.

o cartazTbò dia
XQS TIIIIATKOS

Ui-.CIir.10 — \*ac sair dc e^ena, por es-
•es di.u. .1 icvis.a De ,bpote c tc.içu, a sran-dc suec.t') da actual tc.-i.pora Ia i.i cnm-
luniiii Ruas, iu Recreio, como já „ fora
».*' annos 110 Apollo, quan.lo .1 campa,
obi.i i.i «teve.

¦ ¦'.'Api ovei:.i::in?, p,-,;.:, a occoaí.lo cai que Ja*«ws essa nolicia aos leitores p.ira llies acon-¦ciliar .}uc não percam essas ultimas repre-
«ciilaçõrs do Capclc c tenco. so querem p.is-«Jj ..1.11 lutas l.e.n .nv.-rti.bs, ouvindo,
a.i;. ,1c i.i2i,Wa.i:s.i:n.n pi.it|.i<. n-.isl.-a gc-«'--'¦¦¦ ¦: •¦¦ -:í ... ?/.' e ;>•¦-.' ? itvaa a
da ci:i«i Ja .\l...r7.-.i-:ih e o fado do ultimo
qua..; -.

».,". '''•'.' 
i1 

'''!t''''' "<jt'"'-c da Caf-ete r

*
S r-nilO _ O .,:,.„ >¦¦: „,.,„,-,, n.we

ínrtani dc
ul Pederneira

Km
N-'s. »W*Ví ,1.- b.-;,. ,vu.r „

V>*r 1 e.iie, tcpcc se a Meu lei

CA SIM! RAS, DRA PS 15 GABARDI-
KE3 — o mais moderno e mais va-
riado sortiménto.

-— SEDAS —-
Mcssalinc, seda lavavel o Pongée.

tod.ià as cores.

T.U'11'TTA'S lv N0BMZA3

dcsltimbrante c ric
pregos mais

sortiménto,
ba níios

Officinas de Vestidos e
Tailleur

- - PREÇÕSFIXOS - -¦

RUA DA CARIOCA, 14
Próximo ao Mercado de Flore*

Sports
TURF"""

ATHIil'71'IO 1'KIHÍO lt
Realizou-se sabbado, 20, no canino do

RLiuá F. C, um "training" entre o 1"
"tcam" do Alhletie Pedro II e o 2" .'inno
do mesmo collegio, saindo vencedor 0'A. Pe-
dro 11 pilo "scorc" de 3x1.

O "team" vencedor era u seguinte: Hei-
vecio: Maciel c Jarbas (c,-,p.); Sócrates,
A. Zei-iobio c 'E. Freire; Moura, Severo,
R. Cotia, Rubens c Rubem.

Marcaram "goals": Zcnobio, Coita c Ru-
hcni.

ÒIAJB OM UECATAS BOOüJJI-
J{ÃO !»(? PASSKM)

Ficam seientes os sories que unicamente Ç
recibo do mcz de maio correnie lhes 'Lira
ingresso no campo do Auvcrica 1* ootball
Club, hoje, domingo, 21 do corrente.

SPORT OIjUH M.\rUK\ZlM X
B1/A1CK AM) W1UTJ0 FOOT-
iialij or.rn
illaver.i hoje um "matcli" nmistoso cnlrc

as primeiras, segundas, terceiras o quartas"equipes" dos clubs que cncimain calas li-
nhas, devendo o eccontro realizar-se. 110
campo do Itkick, na praça Nictheroy, á cs-
tação da Mangueira.

O "kiclv-off" dos quartos "-.canis" dar-sc-a
ás io :\2 h\j-::ií.

DEL OASTlIiTiO versus OOX-
1'MAXOA

Re.iliza-se hoje, no campo do primeiro, o
"matcii" de campeonato instituído pela As-
sociação llrasilciru dc Sports Athleticos en-
tre os clubs supra.

ASSOCIACA0"(J.\1U0CA OM
FOOTIIA LI;

Campeonato ilu 1!)16 — Recreio
l'\ Club "versus" Violoriii l'\ OI11I)

RcalÍM-sc hoje, 110 campo do primeiro,
na eslação do llatigu', o esperado encontro
entro as "equipes" dos clubs -acima, cm
disputa do campeonato instituído pela As-
íociação Carioca de Football.

Ainda desta ve* não poderá o Victoria
apresentar o seu ''team" completo, tendo o
sr. João Lamcgo, "captain" geral, escalado
os seguintes "teams":

1» "tcam": M. Pinto; Olavo c Jucá; 'An-
tonio, Manoel c Jorge; 'Pacheco, José*, Cie*
to, P. Vianna c Carvalho.

2" "team": loca Lima; Guilherme c Pc-
metrio; Custodio, .1. Pereira e I- Chaves;
Eduardo, Bernardino, Américo, Carlos e llr-
nes! a.

3" "icani": T. Raptista; Jayme o Rocha;
M, Uorges, Xestor c Sebastião; Elias, liar-
nobé*, 'Kudoxio. Alcides c M. Silvo,

Reservas: Djaliua Nobre c U. dc Car-
valho.

Avisa-se aos jogadores do Victoria que
devem tomar o trem que parte da estação
Central á.' to horas ila manhã. O a° "tcam*'
deve embarcar no comboio que parte ao
meio dia em ponto e o 3" "tcam*1 '.cm os
trens dc i-vio ou i hora c io.

SeOllT OTiülf sT PAII.O. versus
SI*0KT (Ml! ANOAlíAIIV

Realizar-sc-á boje no campo do segun-
do, uni "match-training", para inaugura-
cão do camjio, entre os terceiros, &e.rçuii*
dos c primeiros "teams",

O captain do S. Paulo, pele o -ompa-
reciineiito dc todos os jogadores abaixo
escalados e as reservas, na sédc social,
ás ro i;-\ para o 3" "team'', n* '2 ho-
ras para o -' c á 1 ija para o 1" "team''.
Os "teams" do S. Paulo e.-tão assim cs-
calado- :

i" "toam" — Américo, Mimí, Luctano,
Juliiiho, João, Jiitiuinlia, Paulista, (cap.)
José, Veado, Tenente, Joaquim.

.•" "team'*: — Itarroso liaéta, 
"E!i'i;.

Mario, llessa. (cap.) Júlio, Uarnabé, ,\'i-
ninho, Ângelo, Hringella, Verrc.

3° "toiiiii": — Arlindo, Theophilo, José
dc Souza; Rocha, Roberto, 1-'. de Sou-
za, José il'Almeida, Jacintlio, Antônio,
Camões, Augusto Rocha.

LIOA MILITAlf Oil I-OOTOALL

50'' (lo Caçadores "versus" 52"
K' hoje. que ps valentes sportemcii mili-

lates enenrítram-sc, cm match official da
Liga Militar, nn agradav .1 .oruiin,; da Praia
Vermelha, devendo actuar como rcfcrcc o
ttncnte ^. figueiredo, do ^".,

Os irfiivs estão assim organizados^
íi>° de caçadores — Leonardo: Guimarães,

C. Andrada; babrippe, Bernardino, Uchóa;
fichinger, \'.. Cardoso, Izidro, Quoiroz, Al*
frodo.

52" dc caçadores — Câmara; Belimro, Al-
meida; Amador. Emvdio, Barccllar; Lins,
Reis. Juiz, Mello. Uangú.

O jogo terá começo ás .;..ln da tarde,
A entrada c grátis Dará todos.

Hamburgo
A' vista ;

Londres
Paris
Hamburgo', . . ,
Itália
1'oríuga!. ...»
Xova Voil:. . . ,
Montcvidéo. . , ,
lfcípauha
Suissa
Buenos Aires. . . .
Vale/j ouro por 1$.
Valos do rafa. . .

i?7"o a
$Sij o

li 29I30 a
$;o7 o
SSjo n
$6Cu a

3$9oo a
,j$joo n
.liljo a

«325 n
SSos n

i$ro5 n

$,-03 o

BOLSA
Hontem, a llolsa luiiccioiioti ncliva, tendo

dido registrado regular numero dq nego*
cios.

As apólices geraes, as de ioijí, as acções
¦ I do llanco do llrasil c as das Loterias, tica-

<¦".'.f ram mantidas; as da Rede Mineira, as das
?'- Docas da llahia, as anolices Municipaes cas

Mineiras, sustentadas; ari de 19O9J as Popu-
lares c as acções das Minas tí. Jeronymo,
frouxas.

VENDAS
ÀpolicM :

Geraes de 200$, 2 a. . ¦ ¦ .- s 7S0JOOO
Ditas dc 1:000$, 1, 3 a, . . • ".is$ooti
Ditas idem, 1, 1  8.Í6S000
Emp. de 1903. 2  SS35000
Dilo de njop, 24, 25, 20, is, So,

1>T" I
$820

$823
$681

2$9(í I
.|$2f)0
.1$jSo

Já.jo
SSI5

!$8oo
2Í293
$710

tfjÇgoOj
c com-

LI URAS
>t Oi soberanos foram cotailos n
ficando cem vendedores a 2o.?ooo
pradorc.1 a io$8oa,

As transacções conhecidas fofatn
nhadasi

SERRA CIRCULAR
Alfândega, UO
LETRAS DO THESOURO

As letras papel íoram cotadas ao rebate
de ó ifj-pur cento, ficando com comprado-
rcà, conforme a data do emissão, cos cx-
treinos do ó 1I2 n 7 por cento e vende-
dores de fí a tí i|a por cento.

Os nego.-los divulgados carceram de im-
portancia.

SEBO
Alfândega, 110

ÓAFE'
MOVIMENTO DO MERCADO

Kilos Sacca»
Existência cm i«, dc tarde i9;.o--.|

•Kutradas em 19;
E. !•'. Central 42.x\r,
E. !¦'. Lcopoldina 118.oco e.1191

I99.7'5

1.65o

d<
19S.0SS

Julho .-ité

Total.
iLmbarques c

Kuroixi, . . .
Cabotagem. .
¦Existência cm 19, de tarle

Entraram desde o dia
hontem 3,-076.jjS sacca.-. e embarcaram e:n
egual periodo 3.209.620 ditas.

liontem, este mercado abriu cm colma,
com procura reduzida c pouco café á venda,
tendo sido eífeclttadas, de manhã, tr.ms-
acções de 5ci saecas, na base dc io$yoo a
arroba, pelo íypo 7.

No correr do dia não foram
negócios.

Nova York abriu

33:3I9$9Ó2

MACHINA~DE FURAR
Alfândega, 110

MARÍTIMAS
VAPORES ESPERADOS

Sp/iIos, "Rio de Janeiro" • ¦« » s -1
Portos do sul, "Maroim". , ,- • t tc *i
Rio da Praia, "Garonna". . . . 23
InRlatcrra e escs., "Orteffa". .- •.: v .- 23
Inglaterra e-eses., "Arop.uaya". .; v 24
Portos do norte, "Capivary", » ,' ,¦ 2$
Bordéos e escs., "Sequana", • « % zO
Porlos do norte. "Pará", . * • • *•(>
Rio da Prata, "Desna" , (- sf
ltio dit Prata, "IP de Satrustcgui", * rt)
Nova York e escs., "Voltaire", . . 30

Junho:
Calláo c escs,, "Oronsa". , t . r 1
Portos do norte, "Ceará", • • • v i
Portos do sul "Sírio" ....,«• -
Nova York e escs., "S. Paulo", « 6
Rio da Prata, "Araguaya" ..*.»'« 7

VAPORES A SAIR
Rio da Prata. "Rio de Janeiro". »¦ % v
Inglaterra e escs., "Darro", , • '•;¦'•
Portos do sul, "Itatinga", . . , « ,
Portos do sul, "Maroim", . , , »¦ -«•
Stockolmo e escs., ".Mr, Victoria", , >
ílonjéos c cícs., "Garonna", , , • •
Calláo e escs., "Ortcga", . , . • y
Maranhão e escs., 'Kio dc Janeiro", *
IBahta, "Oannavteiras »
Imbituba e csc3,, "Itapcruna", • c •
liio da Prata, "Cubatão". , y , »• *
Kio da Prata. "Araguaya". , , , , •
Portos do norte, "llahia". ,; e. * * ¦•
Recife c escs., "Javary". , , < ,; , s
Portos do sul, "Itapema". * « , « •
Kio da Prata, "Sequana". . . , y -t
Amarração e escs., "Mantiqueira", . •
Inglaterra c escs., "Desna". . . ,- t ,
Montevidco c escs., "tíaturno", ,- -f -»-
Portos do sul "Arassuahy" , , » » •
Ceará e escs,, "Amazonas", .,»•-•
Camocim e escs,. "Piauhy". « •- • •
liecife. o' escs., "Itapura", ,,»•«; ¦»¦
Santos, "Minas Ccraes". ......
Bilbao e cpc3., "P. de Satrustcgui", »¦ •
Rio da Prata, "Voltaire". .,_¦»•
Portos do norte, "Capivary", ,¦ , :» r
P.ortos do norte, "Olinda". * • • r r

Junho;
Fíivcrpoòl e caes,, "Oronsa". • • • »
Aracaju* e escs,, "Itaipava", » . ,— > m * m*

Dito idem, 4, 6, 2, 8. 15, 30 a
Dito idem, ioo 
Dito dciBii, 9. 2, 13, 1-1 a. . •
Dito dc 1915, dc 200$, 2 a. .
Dito idem, idem, 32 a. ... ••
üito idem, dc çoo$, 8 n. . . . .
Dito Idem, idem, 1, 1. a. . . v
Dito idem, de 1:000$, 1, 3 a. .:
Dito idem, 262 ¦
Municipaes dc 190(1, port., 2 a.-
Dilas idem, 2, 3, 3, 
Ditas nom., 10 
Ditas de 1914, port., 10, 10. 20,

28. 3''. 3" 
Dilas nom., 40. 100 
lí. de Minas Ccraes, dc 1:000$,

S 
Dito idem, 15 ti  .'
E. do Rio U°l"). 3 a. ... .

Bancos/,
Ccmnicrcial, 6 a. • » , • •¦ • r
llrasil, ia.  .

Contpanhias:
Loterias N. do urasil. ioo a.-
Ditas idem, 5.000 
Minas S. Jeronymo. 100 a. . .
Rede Sul-Mincirn, 100 a-. . .-
Docas da liahia, 100 a. . .• .:
Ditas idem, 400  v .1

Dc&ciiíiircj:
Dccas do Saulos, 2, 15 a. v .- .-

?So$ooo
7835000
785S000
7So$ooo
73o$ooo
735$oo°
735?'1!"'
7405000
7S2$ooo
7,l5$ooo
188SSOO
189SIH10
195J000

l83$ooo
l87$O00

I77$ooo
780Í0OO
;7çooo

i45$ooo
igg$ooo

13S250
1.1 $000
l*^$000
a8$oob
rgí'000
29?300

ro.*,?ooo

Loteria do Estado da Bahia
Resumo doa prêmios da 1" ex-

trncfão do plano n. 20, em benc-
flrio do Instituto Geographico u
Histórico du Hnhia e outras institui-
ções, realizada em ÜO dc maio
ile lfll'6 sob a presidência (lo dr,
Edgard Doria, fiscal do governo.

74- oxtraccào de 1910
PRÊMIOS DE 30:ü00g A 3008000

70SS4  30:0015000
99641 5:0005000
S:ii'52 3:00:IS0'0
52011 2:00010(0
liõlS ÜOOUÍOOO
50173 1:0005000
7 010 liOOOSOOO
105S9 5" 8000
32075 BOOSi-00
ÍS223.,.. 500SO0O
811809 I.0OSO00
3Glfifi 300.5030
-',01-03 300000
51201  .... 3008000
68100 300*000
82415 300$000

PnEMIOS DE 200J003
531 2151 29538 37416 57197

6iH4 72531 S0581 S0059
PllKMIOS DE 100SOOO

2fil! I4S50 20'116 USO 19 57221-
67921 77973 90279 92077 99590

APPllOXIMAÇÕES
70SS3 a 10^5  3005000
096(0 o 9911-12 „... «ÜOgOOO
S3ail o S3033  15OJ0O0
529 ÍO o 529-12  1901000

DEZENAS
TOSSI a 70S90 SOJ000
99611 a 99650 3OS00O
83051 a 830BO 20.1000
52141 a 52950 ÍO&OOO

CENTENAS
T0S01 a 70900 1050 0
991101 a 99700 SsOOO
83001 a 83100 TSOOO
52901 a 53 00 6S000

Todos os números tormin.idos om
£8Í t3m ÍOSOQO.

Todos O9numcro3 terminados em
84 tem 4S0OO.

Todos os números tormin&dos em
4 tom 2500O

Os números premiados pelos 2
Unhes do primeiro prêmio nio tom
direito a torminaç&o simples.

Os concessionários J.Pedreira A C.

vlí r*IS I 21/Dl

AXTJGAti 1)0 DK. MACHADO .li' o melhor remédio, por via aastii-
ca, para curar a syphilis. U' <-le gosta
agradável e não tem dieta. Vcndc-s*
em qualquer pliarmacia.

¦ 1 ¦ 11» »

Capital Federal
Resumo dos prêmios da 2- loteria

do plano n. 235 110- extracçao do
mino de J910, roalizada om 20 do
maio de W16.
Pill MIOS DE 100:OOC$000 A 500J0OO

BISCOITOS CARR

Alfândega, 110

A llolsa do
ponto-; de alt

Xáo houve

registrados

com i a 3

II$|O0
10$')' '.1
lo$5no
10$ Ui'1

SILVA l.l.M.V. RlBEinO & V.
_ kua Marechal Floriano Peixoto, 46.Únicos qt-.e prestam bois contas de café.

A Arci
colas do
sepitinlcs

cia errai das Cooperativas A,cri-
lísiailo de Minas communica &i

COTAÇOUS DE CAF1 .' POR 15 KILOS:

T--P-,
Cafés do Sul

OiMC de Mina
Café? dc outras

procedências

Comm.

I I2$56j

Cir Comm. Cõr

a 12SC61
12Ç253 .1 I2$43g
I1S847 a 1 :SS 17
11$.| '.o .1 IfS? lã

12S5Í2 12301Í.1
12S255 i;?4=9
h?8.i; u58i7
iiíl.io tiírtj

Uoser, açces
Mercado calmo.
Cambio i- i i-ii firmo.
Pauta: $740.
De accordo oom a alta, as qualidades ,icl«

ma ile 7 não acompanham os preços rela*
ti vos, ?:mdo sempre os de côr mais valo-

Geraes do 1loooí ,
Emp. do i9n3. • •
Dito do 19CJ. . .
Dito do 1911. . •
Dito do 1912. ,. •
lí. do Kio (4 °l°) •
Dito do 1913. ¦ •
Judiciarias ....
D'!o de 5'»?. tert. .
Dito Minas deraes.
Municip. de i<ioj .
Ditas nom
Dilas dc 1904, port.
Ditai nom
Ditas de 13:4, port.
Dilas idem, com. .
Dilas dc i'.''9. P°ft-

tiatic 'Si
Commcrcial. . . .
Urasil  .
iLavoura., . . . • •
¦Commercio . . » •
Nacional llrasil . .
>ícrcántil '

C. ite 0\':i::rcs:
Garantia
llrasil
Mineira ..._••
Ai'í;1o Sul-Amcncana
Confiança
Indemniza lora . . .
Integridade. . . .
Previdcnto
' 

HstraJas dc l:'rro:
Af. S. Jeronymo, .
Noroeste
Goyaz 
líí-ílc Mineira. . .
Norte do llrasil . .

C. dc Tc-idos:
llrasil Industrial . .
Confiança ....
Covilhã
PctnjpnÜtana. • • •
S. Felix
Magcensc
Corcovado

C. Diversas:
Docas da llahia . .
D.' dc Santos, nom.
Dilas ao port- ¦ ¦ ¦
Loterias.

OFFK11TA8
838$00O

;!>iíooo
782S000
g1oé000
77ÍOOO

7875000

7S2$00O
189^500

:33$50O
iSS$ooo
lC2$000

15o$ooo
aoo$ooa
I20$00ll

íOOSOOO
I7Í001
26S000

P.-iom
i4uoj

fiooSooo
g50$oo 1

22S0OT
50S000
33$000
loioaa
i7$ooo

iS;$ooo

40$ooo
JiSuOO

450SOOO
145001

3j6>ooo
t'75?ooo
780$Ooo
7805000
8055000
76S000

73,|$ooo
?6o$ooo
4to$ooo
778$ooa
ií(8$soo
Í94$ooo
315S000
300S000
182S500
IÍ3fooo

I98SOOO
1055000
140^000
I75Sooo
20U$OOO

I.1ÇOCO

S;$ooo

SoSnoo
520$000

215500
io$ooo

:S$ooo

iafiíooa
jjScoo

I63SOOO
20^000

i5o$ooo

2Q$000
40oSo"io
4255000
I3$250

S. Mar:inho do Porto
C.iFa especial de pctisiiueiras á portu-

etteza ABERTA ATE' A UMA HORA.
Tem gabinetes para famílias —RUA DOS
AHCOS N. 3.1 * m* «1 —
OM AGENTE DIO POMOTA

ATROPET^VDQ
Por unia iiicomprehcnsivel rixa «1»

auto quasi racha o agente Pedro Ro-
cha. O auto tinha o numero 2.429,
cujo chàuffcur, como cm 99 o|o dos
casos, conseguiu evadir-so.

Pedro Rocha, que i brasileiro, de 29
annos e reside á rua Miguel Ângelo
n. 49C, recebeu escoriações pelo corpo,
soecorreu-se no Posto de Assistência e
recolheu-se á casa.

A policia do 12o districto teve conlic-
cimento do facto, pelo telephone do
Corpo de Bombeiros, defronte ,1 cujo
quartel, na praça da Republica, oceor-
rera o facto.

Quem quizer lêr lemprc as ultimas
novidades é só na casa Braz Lauria,
agente geral da ATI.ANTIDA.

78, RUA GONÇALVES DIAS. 78
Entre Ouvidor e Rosário

NÃO PÔDE C.\lK_NO MANGUE

Uni DiniKuista preso p
Francisco José Costa, residente a

rua- Pinto de Azevedo n. 8, í cocheiro
da Light. Hontem, pela manhã, passa-
va elle pela Avenida do Mangue quan-
do foi abordado pelo punguisla Antônio
Seabra de Souza, que lhe furtou a car-
-tetra com io$ooo, fugindo cm seguida.

Perseguido pelo clamor publico, o
pttnntiista foi prrsíi e levado para o 9"
districto, a cujo xadrez foi recolhido.

160803...,
4111....

II16114....
19:500
«'183....•87373....
49752.,..

1001172....
119693....
193763....

.& 100:00OSO'O
10:0008000
4:(i00?(i00
2:O0OSO00
tíUOOiOOO
1:0005000

ÜOOSOOO
noo'000
ÜOOSOOO
SOOJ00O

PllKMIOS DK 2003000
5848 1«323 31333 34958 58120

60150 06178 07863 081105 80932
85SS5 87938 92269 95690 104723

129132 131937 149140 195281 199229
PDPMIOS DK íoogooo

3579 5112 5601 859!)1063
10*04
26201
35956
67893
84841

12278 1581(1 16809 17253
30140 31005 31885 35769
36152 47577 63625 55422
75687 77018 77833 78514
851-13 87428 90171 94615

97974 104075 106109 107092 123073
114081 V1ÍS7G 115101) 117148 127254
127909 128503 129158 131101 1331117
1H5171 154819 15I0S8 1581198 159073
168933 185160 187589 188226 190093

193018 193131
APPDOXIMAÇOES

160807 0 16080!) r.OOÍilOO
4110 O 4112 2OOSC00

114633 e 114635 10OS000
193Í55 e 193557 lOOjjOOO

DEZENAS
lQOfOl a 160810 1008000

4111 a 4120 ííiigOOO
114631 a 114650 505009
193531 a 1535G0 50S000

CENTENAS
160S01 a 160900 205000

4101 a 4200 103000
111601 a 114700 1OS00O
193501 a 193G00 10J0OO

Todos os números terminados em
8 têm SSOOO.

O íiAiai do governo, Manoe) Cosute Pinto.
O director-presidente, Alberto Sarada di

Pouscca.
O direetor-as3Ís'ente. dr. Antônio

Ohntho dos Santos Pire*, vice-piesi-
dente.

ASSOCIAÇÃO DOS EMPHHCAlDOS
NO COALMiUltClO DO KIO Oti
JANEIRO

AOS SRS. ASSOCIADOS
Após tinia crise administrativa qu»

teve como conseqüência a renuncia, da
Direcção, a Asscmblóa Deliberativa ele-
geu e empossou no governo da nossa
Associação, no dia 12 do correnie, uma
Coniiuissão Direetora, composta pclor
seguintes consocios:

Armando Pereira de FigueircJu
Jacintlio Magalhães ¦ -.
Pedro Xavier de Almeida
Joaquim Manoel de Campos 'Amar»!
Samuel de Oliveira
llcr.iclito Domingues
Augusto Carlos Setubal
Antônio Monteiro da Silva «
Victor Rodrigues Junior.
Com a urgência que a marcha da As-

sociação requer, a Commissão reuniu;
se no dia seguinte, resolvendo entre íi
distribuir os cargos d,i adininistraçKQ
pela seguinte fôrma;

Armando Pereira de Figueiredo ¦—
Presidente.

Jacintlio Magalhães — .1° secretario'.!
Pedro Xavier do Almeida — 2° sc-.

cretario.
Joaquim Manoel de Campos \maral

— 1° thesoureiro.
Samuel de Oliveira — 2". thesoureiro.
HcracUto Domingues — i" procura-

dor.
Atiguslo Carlos Setúbal — 2,' pia-

curador.
Antônio Monteiro da Silva — Dire-

ctor bibliotliecario o do Curso Coimuci-"
ciai.

Vicior Rodrigues Júnior — Direclor
dos .Serviços Clínicos.

Como acima se vè, a commissão obc-
ilecetii para a escolha dos tres priucU
paes cargos, aos intuitos dsi 'Asscmbléa/

que nessa ordem os colloeou.
Compõe-se a Commissão, na sua quatl

totalidade, de velhos consocios cujs»
missão mais importante neste momento
c a apaziguamento dos espíritos ma-
guados na luta quo acaba de ítrir-se a
que todos deploramos.

Certamente que para outros fins fot
eleita a Commissão, e dellcs trataremos
em futuros artigos destinados a« orien-
lar, a esclarecer, a dar satisfação a to-
dos os consocios do que nesta casa ae
faz, sc projecto e se pensa.

E' esto um dever — uma obrigação 1
— que a todas as directorias cumpre o
a que a Coniiuissão, pelo seu modesto
e velho oreão, com grande satisfação «
prazer, dará completo o cabal dosem-
penho.

Mas, por agora, a Coniiuissão, nesto
momento reunida em sessão, de nadi
mais tratará que de solicitar de todo.-i
o.s seus consocios o apaziguamento das
almas maguadas nas alternativas, 110,1
vae-vens e na agitação apaixonada dan
Asscmbléas.

A luta acabou-se c no salão, onde as
nossas divergências se decidem, deve
ficar o resentimento quo ella possa ter
produzido. Entre nós não ha vencidos
nem vencedores; ha amigos, lia conso-
cios que por uma contingência humani
apreciam os factos por uma fôrma di*
versa, num dado momento.

1N0 fundo todos amam a Associação,
divergindo apenas na fóima de dirigir»
lhe os passos.

Que essa divergência não vá a ponta'
do cavar cnlrc nós incompatibilidades
insanáveis c que, sobretudo, todos St
convençam de que não deve a Associa-!
ção pagar as custas das nossas lutas OU
das nossas teimosias.

Que nos perdoem os nossos consrf»
cios, mas quem se retirar da Associa
ção no presente momento dá tuna prO^
va. dc fraqueza c praticará uni acto lsii
justo para com a Associação, q.to noi
iibuma culpa tem de que nós uão esti1
jamos sempre do accordo.

A Commissão empenha todo o seu
pouco valimcnlo perante os senhores
associados, pedindo-lhes que a auxilicnj
no desempenho do seu curto mandato,
c que nella confiem.

l\ão será por falia dc esforços qui
a Coiumissão deixará de interpretar 0
espirilo da nossa Associação, fazenda
com quo elle se manifeste cm uma novi
éra tle rejuvenescimento e de trabalho
— tão humilde quanto esforçado <
produetivo,

Para -Jar começo i nossa obra espe-
ramos apenas quo os contendores a;icr.
tem as mãos.

A Coniiuissão eslá A disposição tio
iodos os senhores sócios, Todos, stni
excepção, lhe merecem as mesmas at-!
tenções e as mesmas considerações; ii
sua disposição se confessará, pedindo-
lhes apenas em troca que convençais
seus 

'amigos .lc 'itie o espirilo da ciassej
caixciral eslá aqui, sempre vivido na
nossa Associação.

Procuraremos íazcl-o reviver a tojd
cuslo afim de que a classe se sinla no«
vãmente integrada na mais poderosa'
collectividade da America ilo Sul,

Kio Je Janeiro, 20 de maio de ioi6t
Jacintho MagauiaiM.,

Ia secretario.

Gottas Virtuosas tl™;3-
Curam hcmorrhoides, males do utero,
ovarios. urinas c a própria Cvstite.

FOUM1CID.V MKI1INO
O unico txlirminador dai formiga»,

Merino Sr Maury, rua Ouvidor n. líj.

FOLHETIM DO "CORREIO DA MANHA" 32'í

Relação dos vapor
fti 1 trecho entregue à
r.li da :::a::!u.

CAES DO PORTO
'qrcações 

que se achavam atracados no Cáes do Porto

A CORRIDA I)F. HOJE, NO
JOCKEV CLUB

Devo ser uma reunião esplendida 3

qtie- dinlro de poucas horas será rcali-
zada no elegante prado de S. Francisco
Xavier. Serão disputados sete provas, |
ledas organizadas dc modo a proporcio- , çifioação dos jogadores
nar disputas interessantes, notadameiitc 1 club.
o clássico "Esperança", cm 1.900 mc-1 ns jogos terão inlcln
tre" cujo canino será formado pelos! tarde, pedmdo-se, por nosso intermc l-.o. a

melho^i' representantes da turma ,lc !"««» üos jogadores^iiiscmiíos.

LAWN-TENNIS
TT.TT7CA liCXXIS OIAJH

Recomeçarão hoje, a« provas da cias-
Jc "tcnnU"' deste

3 horas da

iki Port j no di.i 20 di maio

EMBAR CAÇOES

1916, ÍS 1Q ho-

Cl

afi
o
?¦H<1
1-1
1-1

oBSfiivAçSea

F- carvão. I.
Vapor.... Xacion.l

lies annos, entre elles o valente "crack
paulista Intervicw, um dos mais sérios
candidatos á victoria, e a potranca .ir-
gentina llatlory, a favorita da caihedra.

Aos leitores indicamos os seguinte»
prognósticos:

S:c:lia — Ira.ice
Demônio — Üieudtira
Príncipe — Ilitenos Aires
Adam — Atlas

PELOTA
FUONTÂO XltTIIKUOY

F.sta ea?a de sport da visinha cidade,
realiza hoje, mais uma funeção do enm-
ctonante joao basco.

»1 cspccwculn começará ao meio pia,
scmlo dispntAtla ;':? - hora* a qutnieta
dupla dc costume, dc. accordo cem o au-
núncio publicado n3 secção theatral.

P..9 IChatas..* .1 Naeionaes.
SUg. 'Chata:"....I Naeionaes.

<! 
P. io IVaaor I Nacional .

io [Vapor I Nacional .
io Pontão í Nacional ,

P. ii IVapor 1 Nacional
:i I...
13

16—1 Chalaí.... Nacionaei
17

V. Maui
:i IChalas. Nacionaei

'Murtinlio".

. I Diversas....
. I Diversas

"Fideicnse'.
"Urano*....
" Brasil'*... ¦
"Cul.itãa''..

Divers.,;..

. 1 Diversas.

. 
1

Vago.
Cahotagem.
Vapo.
Vago,
Vagi.
Vago.
Vago.
Desc. dr Ecr.íroí da
tabeliã II.

Exp, dc; tnanganeat.
Clc. de v. vapere?.
Vago.
Cabotagem.
Cabotagem.
Cabotagem.
Dr;e. triga.
Vago.
Vago.
Ctc. do "Walti

N^ovoí"*.
Vogo.
Defc. bagagem.

! Vaso.

P.

I

depois curou tambem, sentindo o coração agitar-se-lhe cm movimentos «f<
alegria,

—- Xão coinprehendo o qtie psile causar-llic taes receios!...
Ah! Sr. Jorge!... Por ventura nio teniio eu sido lão infeliz toda 4

minha vida? Não tenho Ilido tantos monventos do dor, de tormentos, nã<j
íuí tão perseguida pela adversidade? Quem mielhor do que o ::enlior poderá'
coniprehender o muito que eu sof fri ?( Tinha apenas ura affecto leal e sim
ecro, minha mãe, e essa não a vejo já ha tanto tempo!...

E suppõe que não lem aqui affectos eguaes?_Porventura minha tia'
não a adora tanto que já tenho percebido em minha irmã uns certo* movi-
mentos de ciume, porque suppõe que a veio dcsthronar do coração de minha
tia. minha segunda mãe? E apezar d'isso, não sabo quo leonor a estims(
deveras, c que ale já me disse:"— Meu Jorge! Gosto tanto de Mareella que desejaria que cila fosstj
minha irmã."

JorRe calou-se alguns momentos.
—i E eu próprio, não llie tenho dado tantas provas do muito iiue a esi

t'n',0... e a respeito?...
Proferindo estas palavras, a voz de Jorge tremia um tanto.

Ah! sim, ttt.lo isso é verdade. Seria muito ingrata se não rcconllè*
cesse todas essas provas de benevolência dispensadas á pobre mendiga!...-
E eu não sou ingrata, croia! Se hoje, para üie.s dar a todos um momento da
prazer ou para 03 salvar de um perigo fosse preciso eu própria abrir o meu
peito c arrancar d'ellc o coração, juro-lhe que não vacillaria um só niomca-
to. Matar-me-hia com prazer... Tudo quanto eu fizesse seria pouco para
provar a sua lia que não foi em vão que estendeu sobre a minha cabeça as
suas mãos proleetoras e cobriu de beijos e caricias a minha fronte... E ao
senhor, meu medico desvelado, meu salvador, porque é a si principalmente!
que eu devo a vida, que aprecio agora tanto quanto a detestei em outra
epocha, a si que eu devo esla santa felicidade em que tem decorrido a m'i-
nha existência, que direi senão que m,e é muito querida a sua protecção e
que pergunto a mim própria, em todas as horas que passam, como í que
eu poderei um dia provar-lhe o meu reconhecimento?

Pensa então niuitas vezes cm mim? perguntou Jorge que sentia ju-
b!'o enornve ao ouvir a donzcliu cxpriimir-Se com tanta ingenuidade c ínitf
queza. •Se penso cm si? Faz-me essa pergunta? Ah! é que o -senhor, que é
medico, que sabe tanta coisa, não conhece a seiencia dos corações! Olhei
Toda as tardes quando venho para a quinta onde passo horas inteiras na
contemplação d'cstas velhas arvores e d'aquellas flores mimosas, parece-mo
que tudo isto me sorri e que cm loda a parte leio o seu nome e vejo o seu
retrato...

•Jorge levou as mãos ao coração para contcl-o.
Muitas pc-soas, proseguiu Mareella, supporão ao ver-me que '';> fftotí

•ósinha, que ninguém me acompanha e me protege, e no cmtanto cnganar-sis?-
hiani... Nunca catou só. porque o Sr. Jorge eslá cir, toda a parte qu-: má
cerca, nas flores que me perfumam, no céo a/.ul que mc cobre, nos raios
ilo sol que me aquecem... Penso tanto cm *i, que chego a zangar-me com.-
migo própria! Por que será isto? pergunto eu, sen saber responder á ii-Jiihal
pergunta. Porventura sua i)'a, a Sra. D. Helena, não teni sido egualmente
carinhosa para mini, e sua irmí não tem sido dedicada como se nas nossal
Ycias corresse o mesmo sangue? Parece que ambas deviam acompanhar-me
igualmente, apparecer-me em toda a parte, como o senhor me apparecel

;'v,i-;S"~
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COKREIO DA MANHA¦£ D>

Uma luta politica que é r
pela assembléa geral

a

0 qne era e o que é a Cooperativa — 0 sen faturo
Obedecendo á mossa orientação, ya-

«ios tratar ainda hoje da Cooperativa
Militar. Aqui publicámos no próprio
dia 15 d» corrente a defesa e a accus.v
ção, appellando para a..asscmbléa geral
<|iie nesse dia se reunia, afim de que
os accionistas, no seu interesse, vissem
donde, de que- lado, estava a razão.

Essa asseinnléa de segunda-fc ra til-
tinia foi unu admirável manifestação
de zelo c dc interesse dos accionistas
pelo destino e administração da Coope-
ra-tiva. '

listando presentes 236. accionistas,
com perto de ...soo. votos; representa.;-
do cerca de 14.000 acç-cs, é, implici-'..mente, mais dc metade do captai,
visto o total das acções ser de sa.ooo,
houve _ impressão immediata dc que
toda a campanha movida pela opposi-
ção áct-iml não passava dc uma cam-
punha politica que nunca se deveria
albergar no animo daquellcs que. <]uc-
rem a prosperidade e o dcscnvolvimcn-
tn de uma instituição do _en.ro desta
de que ora tratamos e dc que elles
mesmos fazem parte..

Pretendia a op|XJSrçúo, baseando-se
em determinação, dos estatutos, desti-
lilir a aclual directoria. rouco -canlic-
eedores como- éramos da economia in-
terna daquelle estabelecimento, não
julgamos que a aclual directoria pudes-
s-a apresentas tuna folha de serviços
como aquella apresentada e que aqui
registramos. A luta nue se travava era
bem aquella que O provérbio francez
define: "õlc toi de tá pour que j'y
me mets".

li' tanto mais signifio-tiva a vicio-
ria da actual directoria, ouanto o can-
(lidalo mais sympathico da opposição,"alma o tradição daquella casa", (pie
dali sairá em cii-cuinstancias não con-
venlenlcs dc rcVemíbrar neste momento,
aipús 16 annos de serviço, não chegou a
obter .100 vot-S dos J.500 nresentes.
Não deixa tambem de ser interessante
o friz.irmos que um dos chefes oppo
s:cicnislas de aEora era 11:11 anti-to
membro do conselho fiscal que fazia
questão dc assignar parecer cin sepa
nulo, sú para endeosar incondicional
mente, quando -o- mesmo conselho fiscal
divergia da actual directoria de que é
presidente o sr. Mendes de Moraes.

Mas passemos a qualquer coisa d
mais sério e mais positivo, uma vez
assente como está que a asitação em
torno da actuaí directoria era unica
mente fruto (fe uma politicagem...

Deveria scr a Cooperativa Militar
um dos maiores estabelecimentos do
llrasil c ass'm *a- pensavam os próprios
jjoilcrós publicos que isentaram de di-
reitos os artigos -militares destinados :í
Cooperativa e com que esta devia ser-
llr os acionistas...

Não tardaram os ah«_os c as irregu-
l.-.ridiides, comncavam-se mercadorias
rm nome da CooncratHM para ferem
tendidas a casas cam-merci.-.es da pra-
U que negociavam em artigos minta-
res... Viu-se o governo ou, nor outra,
o Congresso-, na necessidade de repri-
inir t..l facto, retirando por lei .1 con-
eessüo que por fei fora dada â Coope-
1:1 tiva.

De c-sca.iliihão em esc.lMiIh.io, de
i.scrcdilo era descrédito, aquclle quedeveria ser trm dos maiores e -mais
fortes estabelecimentos do seu gêneroveiu desmoralizado, sem recursos, sem
nada — levantando empréstimos parnpagar dividendos — ter ás mãos da
aclual directoria em 1013.

De então para cá, -essa directoria,
ae que é presidente o coronel .Mendes
de Moraes, lem feito uma obra de re-
Construcção, fortalecendo aa paredes
prestes a desaba».

Esse esforço,, tiitma época calamitosa
como os anno. de 19.13, 1914, 19115 c
1.16, é ainda ii>-i:'-.r e mais difficil.

Através dos '''-.ios retalirios é fácil
ver 'cssi luta ¦- -t tréguas para ser rc-
(eilo um c:-cdito nerd-do.

Em 1013, ao assumir o sr. Mendes
de Moraes, levando comsigo o sr. Ca-
valcanti do Kego, a Cooperativa esta-
va atraznda cm sele mezes nos seus
.pagamentos e devia 150 contos á pra-
ça. lira o descrédito, era a fallençia
motivada pela compra e venda irrcfle-
elida, quando tanto uma como outra
deviam ser sfriclamcnte reguladas pela
.niíra certa das consigtlaçõc- dos accio-
instas.

O fim alcançado por esla compra c
venda desbragada ia atlingir um unico
filo: "o juro de mora".

De faclo, os lucros eram rnormc9,..
no papel e os dividendos eram. pagos
eom... empréstimos',

l'oi nestas condições que o sr. Men-
des de Moraes metteu hombros á ta-
r.f-.i. Mas já em 1913 clle comniunica-
va aos accionistas (er posto cm dia os
pagamentos, não dever nada c, queren-
Msa in .mm 111 11 iiniiman inniiii ¦ 1 11 iiiimiiiiii

do fazer uma administração séria e
principalmente verdadeira, mandava ex-
purgar de todas as illu_i.es a verba de"lucros suspensos", levando aquelles
que justamente deviam ser levados a

lucros e .perdas".
Cingia as compras e as vendas ás

consignações, restringia os excessos de
credito, lançava as bases para a prós-
peridade 'futura), cimentava os muros
prestes a ruir e-, cm fins de 1313, con-
traia o ultimo empréstimo, de 40 con-
los para pagamento de dividendos.

Em 1914 foi .pago esse empréstimo
c os dividendos já foram pagos com
os próprios recursos da Cooperativa.

A sede foi transformada, ampliada,
mobilada. Sem miragens, a directoria
que assumira restringia o campo das
operações, vendo que nessa norma ho-
nesta estava a segurança do credito.

'Sobre a insíaliaçáo da 'Cooperativa
falem os que a conheceram dantes e
os que a vêm agora.

Afastado em 1013 da direcção da
Cooperativa, o seu rcorganizador, sr.
Mendes de Moraes, obteve-, da assem-
bléa uma licença illimitada cm. vista
dos süccessos militares .então des-nro-
lados e ainda na memória de todos.

¦E' o seu substituto, o sr. coronel
Portilho Bentos, que dá aos accionistas
contas dos negócios da Cooperativa em
1913. Não obstante dizer 110 seu relato-
rio o coronel Portilho- que 

"a norma
de administração tem sido a mesma cn-
cetada pelo sr. coronel Mendes de -Mo-
raes, mantendo de pé as. medidas que
elle tomara", affirma, nesse mesmo
relatório, que o estado da Cooperativa
ao assumir a gerencia era o seguinte:

Um activo em dinheiro de
i9*75o$9--o, contra uma divida de
10S ;,)i5?77i, acerescendo ainda que ha-
via -enconu.icnd.is feitas no valor de 15
contos, o que levava a divida a cerca
de 123 contos. Mostra-se no seu rela-
torio cm extremo pessimista c acha
que a situação 'internacional vac con-
Irilauir para a derrocada final da Coo-
pcratiya; e assim seria sc de facto o
passivo fosse de mais de 100 contos o
inteiramente <-i descoberto.

Mas já cm 1914 a diicctoria Mendes
dc Moraes sc apresentava reclificando
no seu relatório o pessimismo do cal-
culo do coronel Eortillio Bentes e
mostrando que além dos 19 conlos cm
dinheiro a que se referia, havia mais
150 conlos dc consignações atrazadas
a serem recebidas na Guerra e na
Marinha, donde rcsullava um saldo po-
sitivo de quasi 50 contos.

E, a contrastar com os conceitos pes-
simislas do seu substitui., acerca do
reflexo na. Cooperativa da "terrível cri-
se mundial"', revela aos accionistas que
o estado da Cooperativa é dc tal modo
folgado, que permittiu dispensar a mo-
ratoria geral decretada pelo governo e
a prosperidade ia ao ponto de fechar-
se o exercício do 1914 com úm saldo
de 38 :j).-;_$oio cm dinheiro, 
50 -.2311 $670 etn conta corrente uo Banco
Mercantil.

Convém ainda notar que o exereicio
de iQi-l é fechado com uma differcnça
a menos na dii ida dc -5:5o.|?-_o que
em 1913.

Que podemos dizer de 1915? Alü
estão o relatório, o parecer do conselho
fiscal, o balanço que melhor do que nós
podem elucidar. Actualmente a Coope-
rativa goza de credito absoluto na pra-
ça. Nesta época dc relraimciuo de ca-
pitaes encontra os descontos que. .pre-
cisar em seis bancos qtie lhe dão a
preferencia, e a sua directoria, presi-
dida pelo sr. Mendes dc Moraes, tem
agido dc ta! fôrma que na asscmbléa
do scguiula-fcira ultima o "pivot" d.a
opposição, que era uma inoção desti-
tuindo a aclual directoria, foi. repellida
com indignação pela maioria, quasi
unanimidade dos accionistas, os Iegiti-
mos interessados .110 debate, vendo-se
cerca de 30 accionistas sómciüc no cam-
po da opposição..,

Acccnlucmos sõ que o exercício de
1915 foi encerrado com um saldo em
caixa de 4o:6j5$404 c cm conta cor-
rcnle no Banco Mercantil 35 :i6S$69o."Uma 

época de prosDcridades se abre
para a Cooperativa Militar, o seu cre-
dito eslá firmado, a sua reputação está
assegurada, os accionistas eslão plena-
mente iudentificados com a directoria
e disso deram uma eloqüente prova na
assembléa de segunda-feira; o sr. Men-
des de Moraes, devotadamente auxilia-
do pela competência c desvelo do ac'ua.1
gerenie, sr. capilão l-'ii'ies da Cruz,
cujo acervo de bons serviços dala de
oito annos, poder.', levar a Cooperativa
ao gráo de desenvolvimento que é d
esperar de um estabelecimento daqucl!
gênero.•Os números não enganam o, com
rcctificacão. anui deixamos constatadas
as nossas asserções.

(Transcripto de "A .Republica", do
dia 19 dn eorrenle).
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MODERNA

Não lia como esperar um dia depois
do outro. Esperemos, -pois, que Alfredo
Percs de Siqueira apresente na dele-
gacia ou na justiça documentos da
nossa parte .provando o que elle alie-
gou, e dc que a imprensa fez tanto
escarcéo porque a moralidade da época
é dar noticias cscandalusas, • para
attrair a attenção e- dizer que o jornal
tem por isso todo valor. Parece que
o poder espiritual representado pela im-
prensa deveria, para teu força moral
sobre o povo, ao qual pretende sugges-
tionar para o bem, mandar um repor-
ter ouvir o- aceusado, verificar suas
provas documenitacs, • mormente tra tan*
do-se de negociante cuja ca_af5o. va,
em paga de fartos annuncios, servir de
renda ás empresas jornalísticas. Hoje,
para assumpto de escândalo, o (pie um
typo sem idoneidade allega é prova
contra tim commerciante que, tendo
mais a perder que o quidam, tem ipso
faclo uma razão pára maior conceito,
Até hontem, na delegacia não tinham
apparecido as provas documentais do
allcgado contra La-ci-cnca & C, e, no
cmtanto, já desde hontem mesmo to-
dos os jornaes aproveitavam-se da oc-
casião para dizerem mal contra La-.ti-
,-cnce & C, isto sem -provas 1

Tudo. quanto Percs disse é inverda-
de como se prova pelas .próprias car-
tas delle a Lawfencc & C, cartas que
se acham ã disposição do exame publi-
co, da imprensa, da policia e da jus-

Esperamos ser convidados a esta
exhibiç.io. A historia bem contada e
como se segue:

'Xão- conhecíamos Peres, quando ha
auuos entrou -pela primeira vez -cm
nosso escriptorio, afim de .propomos
que lhe comprássemos os direitos cre-
ditorios sobre uma questão judicial que
dizia ter ganho no Pará. .

Fomos tomar parecer com.o ar. Ans-
tides Spinola, e este, dipois de.'ter a
carta dc sentença, di-se-nos nao scr
solido o direito de Peres. iendo-nos
pedido que o apresentássemos a outros
advogados, rccommeiidamol-o ao dr.
•Uihur Nunes da Silva. Este nao quia
fn.-er negocio com clle. Voltando va-
ries vc_cs á nossa casa, pedindo que -i
lindássemos com algum dinheiro «pa
:,agar sua pensão nos hotéis, cmprcsia-
nos-lhe, conforme recibos, alguns cen-
os de mil réis. De cada vez Percs

animava-nos muito a constutiulo seu
agente no Pará c no Acre, onde pode-
•ia vender muitos livros, c então, com

o resultado une clle considerava certo,
Pará, por conta delle, a

diziaexecutaria no
carta dc scnlcnça da questão qu
ler ganho. Todo inundo sabe que .1,(1
,-euce & C. nada vendem a credito

é conccbivel que elles
vender a credito a Percs.portanto, nao

propuzessem
IIuTSda P0SSÍ.L. senão' uma carta de gãn<lô"no_! Dis.
sentença a elevada quantia dc cento ç não mais subir
tantos coutes cm livros e outros obje- aparecesse me
''...¦nvri-uci. * C. nem mesme.haviam
então tomado informações soba t -

res Mas Peres fez tantas ^U-iicas,
nue "ficaria cm poder ue L-t..-

C. como garantia, a carta de
classificada de .toda sua for-

" C, pelo desejo
lem d>

dizendo,
rence fi'
sentença,
mna, que Lawrcncc ,

mirai (|«e todo nego7nt%lsc»]^>Cf"
-icaljai'.'.in annumdo. Os livros to

da importância, ie-
deixandovendidos;

der,
iam
res acceitou promissórias,
como garantia a curta de sentença.

Tudo foi rcmettido para
ordem de Peres, este
mesmo
tes com a pi—- •-,.-..
e mais dois contos em dinheiro .pura

o Pará :i
nil.arcando no

vapor, de posse dos conliccimcn-
n a passagem paga por Lawrence,

.1„... .nnlnc fMN ll 1II Íi __ 11" O l)ar.'l -l*t

acção. Agora diz que nós aqui, no Elo,
com uns braços muilo grandes; esteni
dendo-se até o Pará, onde clle propri»
se dizia scr o unico representante nos-
so, nos apossáramos das mercadorias
que lhe 'havíamos vendido! O bonito
é ver como os jornaes deram curso a
essa historia I Para aqui tendo vindo,
deixando tudo no Pará, inclusive mulher
e filho, pediu a carta de sentença que
nos liavia dado em garantia, segundo
um contrato que delle temos por cs-
cripto, e foi doal-a por completo, toda
sita fortuna, ao sr. Guilherme de Al-
meida, como pódc ser provado por cs-
criptura dclle pana com Guilherme, ao
tabellião Roquctet

O sr. Guilherme entregou essa. carta
ao senador Arthur Lemos, que foi o cn-
carregado da execução, no Pará, tudo"
provando-se com recibo; e; entretanto,
o Peres diz que roubámos a ellé ¦ essa
fortuna. E' uma coisa que o senador
Lemos até lioje não cobrou, e o Peres
diz que o dinheiro da casa já''está no
nosso bolso 1

Esse capitalista, no Pará, segundo
suas informações á imprensa, tem em
nosso poder cartas recentes de c/ian;
tage, dizendo nada possuir c que está
á fomel Negociante conceituado no
Pará, clle não tcn. li quem lhe fie a
coisa mais insignificante, e acha-se
nesta capital houiisiado, desde ha an-
nos, tendo clle, extremoso pae,, aban-
donado lá, á fome, mulher e filho, para
viver aqui com ouiras, em tan_i_s no-
vas, que não tem pago, segundo contas
cm nosso poder!

De que vive ou tem vivido aqui e
em Nictheroy, desde ha nnnos? De cx-
pedienfes, como as choradeiras que nos
tein feito por cartas, e lem encontrado
comida e -dormida porque (..todo- mim-
do elle-diz ter a receber de. uôs-quan-
lias fabulosas! - f_.

A casa I.awrencc seria para elle-ítinia
minai Já desde ha muito lhe Unhámos
pedido que nos favorecesse com- sua
ausência, nem mesmo nos escrevendo,
Espera-nos atrás das esquinas, c de
repente pede-nos que acceifemos delle
uma carta, que deixamos cair na rua!
Tem vindo njoelhar-se, faz lagrimas
sairem de repente, dos olhos, como,
qualquer bom . actor, diz que vac suici-
dar-se, etc.!...

A' força de batidos, taes expedien-
tes deixaram de surtir resultado. '

Apparcccu agora com um plano gi-
ganlcsco: queria que lhe vendêssemos
a credito os livros que vendíamos me-
nos facilmente, como lendo sido os que
perdera no Pará, afim de alugar um
armazém, estabelecer-se com um fiitu-
ro ( !) cunhado sol) tuna firma regis-
liada, etc, e, quando menos se espe-
rasse, tendo pegado fogo em tudo, rc-
ceberia da companhia seguradora, pa-; i gando-lios! Disseinos-lhe que era favor' " 'r as escadas, -c que não

esmo de longe...
Ha cerca dc cinco dias mudou de

rumo: não é mais o devedor humilde
que implora auxilio, c sim o credor
que foi roubado, assaltado, abusando-
se da sua boa fé, — e isto elle o diz
cm altos brados desde a .porta da rua.
numa cidade que se diz policiada!
Xão lin: dissemos uma palavra; c en-
lão elle, affirmando que nos. havia dc
inalar se não lhe capinássemos Coni o
cobre, facto para o qual. lemos . teste-
.minhas, achou um desses advogados
de .poria de xadrez, ao qual pouco im-1
poriam os meios, o direito c a litoral,
c disse que Mie daria unia fortuna, das
muitas qne temos aqui c na America, \
se clle o auxiliasse, por campanha
atravez da imprensa, campanha á .qual
recorrem _s que sentem não ter provas
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SO0IEa.DE MUTUA DE SEGUROS E PECÚLIOS
RIO DE IANEIRO ._..

_» ASSEMBLÉA GERAL ORDINÁRIA
2» CONVOCAÇÃO _,

Não tendo comparecido em numero jegal os srs, tnutualistas primeira
o nv oca daco nvo cacau ua i __,.__ ¦_.i_..i-^. {-.*>+»—»***** *-.*•• -— _ 7-~7T__í ____,:__.; h cer a

para o dia 20 do corrente, de accordo com o artigo 18 dos nossos Eàl-V
TUTOS", fica marcada nova reunião para 29 deste mez, as .3 horas «a tar-
dc, na aJde social, á RUA URUGUAYANA 47. que deliberara com qualquer
numero de srs. mutualistas presentes. nrrrírrnurJ

Rio de Janeiro ,20 de maio de 1916- —• A DIRECIORIA. _

cc

SOCIEDADE MUTUA DE SEGUROS E PECÚLIOS
 KÜA TTRUGUArASA K. 4T — RIO —

PFaCirialOS J.TQU-DAD0S flc 1» dc Abril a 15 do Mnip de 1916
PEOÜIalO N. 16  20 COXTOS— laínnldado em 19 AbrU 916.

SocícTf.uicei.lo: P. PRANCISÇA MUNHOZ VIANNA.
dleneflciarios: a& menores slíllhas 0E01T o JA01. VlilNSA.
Iaocalidadc: S. PATJtiO. «._•.. «r.a
Ilocurador: Dr. AMÉRICO DT-1S NOVAES.

PEOÜLIO N. 12 — 10 COXTOS — Liquidado em 3* Abril 916.1B 
floclo faileddo: AKTHVK BASTOS DA SILVA.
Iknefieiaria: 1>. FlaOKlSlllOIaLLA BASTOS I>A SILVA.

P^eunSor1: I^MMW AND BR.__.I_L-X BANK LTD.
916.«cr-itirTar» v -tt  tio mNTOS —- Liauldado cm 3 maio vsP^d°Mlti-WoTl)?\uOTOTO GOMliS DE ALMEIDA LIMA.

BenofivlaWa: l>. ADRÍaAIDE C. ALMEIDA LIMA o filhos.
Localidade: S. PAULO. _„_,.,
Procurador: MANOEL C. f.-RCIA.

PECÚLIO N. 18 — 50 COXTOS — Liquidado eni 9 Maio 916.
Soílo Mleeldo: JOAOWMj^ERN^DES PACh.X:0. .
Bchefrolaria: D. BEM-VINDA PACHECO.

Kratr: ptfPLOR HORACIO CVRILLO.

IT_CUÍaIO N. 11 — 30 CONTOS — Liquidado em 10 tualo 91G.1 
«ócio fallecido D. LUIZA DAS DORES DE JIÍ_1'8.
•Beneficiário: ANTÔNIO A. SALGADO -FILHO.
Localidade: CARMO DO PARANAHYBA.
Procurador: Dr. JACO.UBS .MACH-L.

ni.'f.iTlin v 1» — 10 COXTOS— Liquidado cm 11 Mído 916.-lh€k™o fSilociao: .m-BElH) 1>K OlVJVJíniA »LUA.
Bcnéficlafia: D. (ÍCILHEItMIXA MAIA.
Localidade: MACAHÉ'. .m,Yn.„
Piocuindor: Dr. MATHEUS N. BRAND.vO.

- 10 COXTOS — Liquidado em 15
1). LUIZA DAS DORES 1)1'_ .TESUS.

Maio 916.PECÚLIO N. 21 -
Sócio fallecido: ...  -.-..,.,.,. ,„,«,<»
Beneficiário: ANTÔNIO A. S4LGA»a£WiaiO
Localidade: CARMO DO 1'AUANAIIIBA.
Pi-ociifHiloi': Dr. JACOUES M.-(.1EL*

i.T'í-.irr ic, v o  tn PONTOS — Liquidado cm 15 Maio 916.1L_^a«^.Mc,Ti)i'3CA^..üA«™ 
í,V-.;00ffM^PINIffim0Bciieíiiiiiiia: D. AXXA CÂNDIDA COSTA FARIA 1**.P1MIKU..\.

Localidüdc: -S. PAULO; „„_„,,-. -,,T. .riniirii
Piocuiador: Dr. GAHRlETa OZORIO DE ALMEIDA.

nifi-nm. v 12 — 20 CONTOS — Liquidado em 15 Maio 916.

B-iiefioiâiiii: D. AXXA CÂNDIDA COSTA FARIA KSPIMIE1KO.

Súfe Dr*' lUBUÍEl. O/ORIO DE ALMEIDA.

COHSVLTORIO PAR& SENHORAS De regresso de sua villegi.t-
tura, o e_gccia.-.*,i Dr. II.
C.iubil ofterecc novamente sua»
consultas sobre qualquer case»
concernente á Bcllcz* leminilui.
Tratamentos especiaes dc rcsul*
itado rápido o stiprelieiulentc:
extirpaçao dos pellos supérfluas,
(destruição radical c para sen:.
pre), massagens nuuuaes, ele-
ctro massagens, locaes, e gerae .
jiara tirar rugas, papadas, gui*
dura, etc.

A mais dos tratamentos o
Dr. Gaublt ofícrece seus aü*
mados específicos, todos de tão
Eacil applicação que cada uni os
pódc applicar em sua cr.*.-., a
os rcmctte pelo correio a q.nl-
quer ponto que os mandem pc.
dir.
Tratamento para o desenvolvi-

mento do busto e augmcn-.n
dos seios, 35$ooo.. Para devei*
ver aos seios caídos a rig.?.i
e firmeza- da primeira forma.
ção ,2o$ooo. Tratamento paia
destruir ra.ücalmenlc os r.ellin¦liiperíluo-3 (ultimo descobrimen.
to), 20$ooo. Para tirar as sar*
das, panno3 e manchas, isÇodo.
l'ara tirar espinhas e cravos,
X2$ooo. Creme -sem rival para
tirar rugas. 1..00.). O trata*
incuto completo, ao$ooo. Para
tirar a caspa e evitar a niicdri
doa cabellos, laSooo. Traia-
mento dc grande Belleza (cou*
vem a todas as cpi-Jeru.es) cia-
rm a cutis, tira ná sartlás

pannos e toda a impureza do rosto, dando 5 cutis uma iimira. e belleza iiicom-
S W$ooo. Tratamento para (fiminuir a parte que se deseja seja o l-:.;...!..
o volume dos seios, das espaduas. cadeiras, etc., 3o$ooo. Para tirar a obesidade
do ventre. 20S000. Tratamento para cmmagrccer todo o corpo 50.000.

Ao fazer qualquer pedido, devem-se icmcttcr 2*000 ma.s para os gastos do
correio, e toda a carta das consultas deve scr acompanhada de um sello para ..
'"'"consultas 

tn-atls das 9 fia 12 c das 2 Ss C horas — 81. rua dc
8. José, 1° andar. — BM> DE JANEIRO.

NOTA: -— Todos os preparados encontram-se a vendaria Cnsa
Bazln o Casn Cirio. (2974)

PRQTBGTORA
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niO-£0-5-916 It 4005

Caridade
487

SÍ.0S6

Operaria
9320

S 2083

Variantes
33—20—S7—35—

Pão- 20-o-916 S 2939

despesas de installação. jii o.. «>"-£ 
_-_ 1 p „_,;_ ^ .po]i_a 0l, jlisii^.

o Recife Peres telegraplava pedindo A {> ^ p!.,ít:l._c a cssc3 papci-,
mais dinheiro /""'o amor ue yçus^isixs « (111__n(_0 

•„. 
ass..n,pt0 -está interessado

aturálmeute porcittc perdera_a bordo 110

Jogo a mianlia que levara. Uo l ara, au
chegar, passou-nos outro, tclegramma
pedindo cerca de dois contos, quantia
que laav.rei.ee * C recusaram satis-
fazer mesmo porque havia sido. con-
vcriciônãdò Percs não pedir 111.118 di-
nheiro além da quantia que levara. Us
telegrámmas e a remessa de diulteira
pelo" llanco do Brasil cm tclegramma sao ..0 1 q
documentos que estão cm nosso poder. ( y,^ 1documentos que

No- Eará, Percs adoptou uma ot-ien-
lação errônea na propaganda, e por isso
não foi feliz. Tempos depois chegaram
queixas de freguezes contra clle. As
canas que possuímos são indícios yelic-
mentes de que Percs recebia dinheiro
para .encommendas que deviam seguir
do Rio, e que não nos mandava, o dl-
nheiro nem dava satisfação aos fregue-
zcs lesados. Mandámos então fazer no
Pará um annuncio, dizendo que com
elle nada tínhamos e, portanto, que as
enconiraendas á nossa casa deveriam
para aqui vir directamente. Vencida a
primeira promissória, a de dois contos
de reis, Peres não mandou para aqui.o
ciinheiro, mesmo até tres mezes depois,
c por isso, por intermédio da casa Pi-
menta de Mello & C'„ os agentes des-
tes fizeram a apresentação delia no
Pará, e cila veiu recambiada para o
Rio, estando até hoje por liquidar, cm
nosso poder.

a\s informações que, devido a isto,
mandámos tomar de Percs no Pará e
no Acre furam ns peiores possíveis, e
que esse honíem havia em tempos com-
mcltido um assassinato.

Depois, começámos a instar para 11-
quidação. Elle, segundo uma curta que

poder, para mostrar,

uni membro dc judiciaria, — c btiin
ba; ahi está a moralidade do podcr.es-
piriitüali Quein tem raz.io apresenta
provas perante os poderes conipetcn-
tes, pois a imprensa ainda uão- está
nas leis ndmittida como podei- Coiripc-
tente para JAilfeiar; .castigar com labéos
in fumantes; assassinando a alma dos
indivíduos, que lhe cucin no desagra-

.lie direito lem casa imprensa de
contra a guerra, contra o assas

sinato e o roubo, sc ella fere muito
mais directamente na alma; c, como
queixoso, faz ao mesmo lempo o -mis-
ler de juiz c carrasco?

O com.iu-rc.aii.e que lhe dá cm.an-
núncios um pouco do rum quibus, um
pouco do que chama cavação. charla-
lunisnw ou iu.i/iinii;_o, não merece de-
ferencia alguma, mesmo - sõ ]>or grati-
dão, a virtude que constróe todas as
outras. Um advogado de porta dc xa-
dre:;, um indivíduo que uão trabalha,
que -pede esmola com anua na 111*10,
este sim é que lem toda n razão I E
assim é que se escreve a historiai

Já que a imprensa é o patrono de
Alfredo Peres ou de quem coniuoz por

i elle Iodos esses arügoí variados, in-
congruentes,* que agtta.de pelas. Stovas

. do 
'Peres 

na policia! li a poliwr que
verifique como se brinca com ella por
meio de rebate f.ilso, tal como se a po-
licia nesta terra fosse uma peleea,

I prestando-se a faner arrecadação, |ior
: simples íillegação. daquillo de que os

oitlros são proprietários, ao menos por
direito de posse, e deixando cm toda a

| parte os ladrões c difamadores ou Oi-
L.O..Í/IOS de cima andarem á solta!

LAWRÉ1.C_, Si C.
j -.^ i*wia-->--3!&**'*HiOw '¦' ¦'•—*

Americana
1110-20-5-1910 J2971

*^5*ff9z

LIGA MOXARCItIC.V 1), JIA-
NOEL II

São convidados 'todos o>: sócios em
geral a sc reunirem cm asscmbléa gcr.il
extraordinária, domingo, 21, ns 8 ho-
ras c meia da noile, afim de se de-
liberar sobro a altitude a tomar em
relação ao eslado internacional da nos-
sa .pátria — A Directoria. R. 35-3*

..OR.-DEOIME.NTO
AO ILÍaÜSTR-E Cl-RURGíAO DR.

JOSÉ' Ml'.N'iDÜ.\'ÇA
O abaixo assignado vem por meio

deste agradecer publicamente ao illus-
ire c càrilativo dr, José 'Mendonça os
v,-.lioso3, dedicados c inestimáveis ser-
viços per s. cx. prestados a seu filho~Áj„.dcn.iro, na operação de uma, her-
nia estrangulada, que o emérito c no-
tavel clinico lhe fez no hospital da
Ilciu-fic, ncia Portugueza, operação essa
coroada do mais completo exilo. Queira
o bondoso e digníssimo homem de sei-
encia aceeitar esle humilde prcilo de
gratidão que eu e minha familia. de
roraç.ío lhe (azemos pela felicidade
que fez voltar ao meu lar, reslituindo-
me bom e salvo esse filho querida.

•Rio, iq -- 5 — 9-6 — Manoel Joa-
quim dc Barros.,. **¦* *1.0*|8.

DELLE MATTOS
MANICURE

Especialidades cm preparos para
unhas.

Sete dc Setembro n. 53 (2" andar).

Cognac JONSAC S
Ue pura aguardente tle vinlio.

Para todos a
Scott & llnwiie

Emulsão de Scott" dc
tun cxcellente pre-

lemos cm nosso poder, para %„„\r,„vxai,n
propoz que, além daquillo-que- lhe ha- IMPALUDISMO
viamop. vendido, lhe cmprcslasscmos j JACARKPAGUA' __"— 11.UA
noventa contos de réis (upa I), para! . 

"'"

compra de mercadorias, de maneira que | I-.
tudo formando um carregamento com- 1 Dr
jilelo conslituisse "ralor para alio
guro, afim de que, por um "rombo" e
dc accordo com o eommandante, mau-
dasse para o fundo o navio, pudesse co-
brar a importância do seguro, pagar
tudo que nos devia e ficar com uma
fortuna.

Como resposta", dissemos que estava-
mos arrependidos de ter lido negócios
com elle, e que espera.amos vendesse
dá pronipto os livros para pagar-nos.

Para pagar os alugueis, segundo sc
vê das -cartas de Peres, elle deu tudo

GO-no
VERKADOR .-- ACRE

enorme a procura das pilulas io
Carlos Novaes contra sesões (im-

sc-1 paludisino), pilulas que têm ;i sua repu-
' e ! t;..;ão firmada no Acre e regiões palu-

dosas dó Amazonas .ela efficacia com
que combatem o impaludismo em suas
diversas fôrmas — agudas, clirmiicas
e larvadas.

A' venda em todas as boas drogarias
e pliarmacias.

Deposito: —. Rua da Carioca n. :.o,
1" andar — Telephone, Central, .*•«''•

HmiM.Í.1» TI

DR. SEBASTJ..O TAMANQUEUíA
Para evitar duvidas futuras, c a bem

da verdade, a Pharmacia Fonseca, dc
Todos -os Santos, declara que o medico
acima recebia mensalmente quinlicn

"I-EUS-EVERiAXCA

lXTEIíXAOlONaVIi"
171 — 'Avenida 

Rio Branco — i;i
BÔNUS PREDIAES

No ej" sortieio semanal, realizado cm
-o de maio de 1916, foi contemplado
o de 11. 0S0S.

O -próximo sorteio, cm 27 do corren-
to r.itz.

«O QUADRO'
Resultado dc hontem:

Antigo. , .
Moderno .
Rio
Salteado.

Avestruz
Burro
Peru
Àguià

Variantes
31_3!>_i;,_89

Hio, 80 -ti - 916

BANCO LOTERIGO
It. Rosário 74 o R. Ouvidor 7t"O PONTO"

130 — R. OUVIDOR — 1..0
São as casos mie òfferecem 11*

maiores vantagens e línran-
tias ao uublico.

IMPOTÊNCIA
ESTERILIDADE,

NEURASTIIENTA.
ESPERJIATOHRHii..

Cura certa, radical e rápida.
Clinica elei-trii-inedicii especial

DR. CAETANO JÒVINE
das Faculdades de Medicina di
Nápoles e Rio de Janeiro.

Das 9 ás li e das 2 ás 5,
Lar_o da Carioca, 10, sol).

IÜ1 ?

R Í023J

THE RIO DE JAHSIRO

'mil réis do referido estabelecimento,
para pagamcnttò de seus serviços em
seu consuiforio. Ao mesmo tempo de-
clara que s* s. foi pago c satisfeito sem.
alraso, no mesmo dia em que se retirou-
e que a quantia ouc lhe pairava, era
superior ao («uc seu serviço vaiia.

Ponscce. >- Cardoso. (11 3700)

Co„ Ltd.
Os representantes da Comp.*.

nliia previnem nos moradores fies*
tos ta Capital que, na fôrma dos con.

CAIXA ECOXOMICA DO RIO DE
JANEIRO

(SECÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
.SOBRE PENHORES)

Prescripção dc sai-los ,'a venda de
penhores

Convida-se aos s:\-i mutuários a vi-
rem receber os saldos da venda dc pc-

abaixo.

tratos e posturas vigentes, nin-
guem, sinão a Companhia, -tem o
dlreifr> do construir quaesquer
obras de esgoto, addicionncs ou
extraordinárias, sobre seus cnea-
namentos, o alterar ou recon-
struir as existentes, sob pona do
multa e -lemolição dns mesmas
obras e mais effeitos, á custa do
iiifrattor.

As pessoas quo pretenderom
quaesquer obras dessa natureza
devem dirigir-se ao escriptorio, ii
rua de Santf. Luzia n. 69, ou ás
casas do iiiacliinns, na praia da
Saudade, em Dotafogo; rua M/llo

Uio

Propaganda
469

_"0 -D-91G-. R 4021

A CABIOCA
500
-916. S 29S5

A Garantia Federal
832

Hio, 20—5—916.

VITALIDADE DO HOMEM
CURA radical sem dar n.edicantdi-

tos para tomar; não influo a edade,
garantido; Irata-se com pessoa séri»;
rua da Prainlia 3Q, sob. N. M.

S 40*1-1

APROVEITEM A OCGASIAG
Compram-se papeis velhos, pagam-se

bem. Avenida Passos a. 32, deposito
do papel Araujo. (B. 14(10)

PENSÃO CAXIAS
Dispõe, de exccllciles commodos .Ií

frente oara íamiüas e cavalheiros de tra-
tamento*. I.argo do Maciiado 11. 6. Tele.
jibone 5.ti5, Central. fS"4S_|) S

MME. MILOCA- MODISTA
Paruci-p-i as s.n.s amieas i* fi-eencz.is,

que sc mudou para a rua Barüo de L'i..i
n. 12, casa 8, S. Christovão. (S 3137

ESORIPTORIO
Aluga-se o s" andar da rua de São

Pedro n. 30, dividido em tres cscriplo.
rios. Trata-se no mesmo:

nio—SO -5-910 S 2990

I. AMERICANA
729

r.io-20-r>-9i5. 1. -.025

parado. "Attesto que o preparado, de- 1 — •;- — —: '  um'0" quasi tudo em penhor ao r.ioprn.,1-nominado "E.m.lsão de Scott"
excellcuie medicamento nos casos de
debilidade infantil, nas creançás rachi-
ticas, e nos tuberculosos." Dr. Anlonio N, Coimbra."Recife, Pernambuco."

no, e está ahi o segredo do dcsapparc-
cimento dos livros que lhe havíamos
vendido. Elle diz em suas cartas que
ns dera cni penhor, e nenhuma carta
nossa ou contraio autoriza tal triuiã-

iTfflMi

322 O CARCUNDA — ROMANCE PORTUGUEZ

iMas tiii. sticccde ai. un! E' t-ó ao senhor quo eu vejo, i sú ao nhor aue cn
cuco

Ah! santa in.ctitfodadeI oh! fragrancia perfumada das almas puras c
boas! Quem vos deu essa harmonia celeste, esse conjueto dc graças, essas
«oniiança cega. essa clotiucncia da linguagem, esse brilha dos -olhos, essa
"ternura do coração? Quem vos ensinou a traduzir sciitii.icnio.-. a áesvendar.
líieetos, quem vos deu toda essa poesia?

Amor! Sentimento! Arte! Porque não heis de ser eternamente o* gira.1.
É'esta pobre hunianidaile, cheia dc convencionalismos, de liypoc^tas appa-
rendas? Porque ha dc haver lábios que oceultem os impulsos do coração c on-
de sc anniqitillem Iodas as expansões do bello e do l-.-m? Natureza! Por
qttc lias de scr tão caprichosa c tão contratlJCtoria conrtigo própria, dc surte
que no meio das maiüfestações da tua fantasia, das grandezas a que das
origem, ahi mesmo, como utn contraste que imfessiona, deixas sombras onde
só devia haver luz, cruezas onde só a belleza deveria existir; lagrimas, ou-
de ludo deveriam ser riso:, argentinos e francos?!

Marcella era lalvtz um organismo cspcc.al, tão nobre e tão elevado que
eú um coração como o de Jorge seria capaz de comprehcndel-o-. Outro lio-
íii.iii que não Jorge surprchcncler-sc-hia ao ouvir aquella confissão es_.-til.ii.e_
dc 11-11 affecto intimo, c perguntaria m.entalmeutc:

— Quem foi que ensinou esta creança a proferir taes phrases?
Depois, se passasse em revista a existência d'aquella crcalura c.rcflc-

clii.se no meio deplorável e desgraçado em que ella passara a infância, ar-
raa.tnn.do a stia belleza pelas ruas. agnilhoada pela fome _e pe!a_ inseria, com
contados suspeitos, tendo que viver no meio da escoria social, táo junto
da residência de todos os vicies, dormindo no sombrio peristylo que dá in-
gresso a todas as monstruosidades c a todos os crimes, snpporia qne aq-.icl-
Ias palavras tinham sido inspirada, na escola da depravação moral, onda
se aprende o coqu. tbnuo, onde se insinua a arte dc captivar pela astticia e
pela hipocrisia.

Espirito culto.Mas'Jorge era um homem na accepção perfeita do termo
observador" e illustrado, vira muitas misérias e muitas grandezas, p.ilpara
a sociedade, prescrutára-a uo seu viver intimo, estudára-a nos seus recem-
dilo*. e tirara conclusões rigorosa? c fataes. Não era fácil dc illudir. Sabia
iitte as mesmas phrases. podem traduzir sentimentos oppostos, consoante o.s
lábios aue as proferem, c o coração que as dita. A palavra amor tem tanta
.'..:-m.i*-..it"fc!"cnte tle ser proferida!...

Ouvindo Marcella, comprehendia-a. 'Era a pureza do aftectn c a gran-
dez. do coração quem collocava nos lábios d'cHa tão meigas palavras, que
i-i-ini produeto espontâneo e sincero do sentimento que a dominava. Ninguém
lhe nodia ter ensinado .1 fallar assim, porque ninguém seria capaz de lha

ensinar affeclos que não pudessem brotar-lhe espontaneamente do fund.

d;: alma! „ . .
Wê.íi se illii.ha, nao! .. . .
Vvc-lh faziallie uma declaração de amor. sem, saber n que lhe dizia.

-5,'n.ia p confessava o que sentia. Nada mais. Para comprchcmler isto, bas-

Km a lorgé ver-lhe a límpida serenidade dos ollws, o suave arfi.r do sao.

g°mSn?oaí«é tàt V Eoi .de ia.ln.^h: P0rq"° tud° q;,ant°
t«n lhe disse correspondia pr ¦-.mente a um

porque
sentimento egual

a jo-
ria sua par-

ALTERACUO DE NOME
A' ESTA PRAÇA 12 A'S DOS ESTA-

DOS DO RIO K MINAS
Er.-inci.sco Gabriel Gonçalves Leite,

communica aos seus auii-ins desta pra-
ça e dos listados do Rio ..- Minas, que
a bem dos seus interesses passa .1 assi-
g:iar-sc Francisco Ferreira Leite,

Kio dc. Janeiro, m de maio de ia1"*
Vranclsco Porteira Late.

Rio de Janeiro, 10 de maio de iot(i.
Iilmos. srs. directores." da. "A Kio de

Janeiro", Nesla.
Prezados srs. — Na qualidade de

correspoiidenlpe do sr. Ignacio .Anlonio
de Almeida, beneficiário pelos peculios
_¦• 11 c ;ó C, da "Conservadora", so-
ciedade encampada pela "A Rio de
Janeiro", declaro que me foi satisfeita
iiumediatamentc a importância que o
diio senhor tinha direito, c estipulada
na r.ssciul.léa geral de ci de março de
1016. Dc vv. ss. eis. e obrs. — /'Vim*
cisco Ferreira Moutinlio.

socraDAnm uxlio renepicen-
TE PROTECTORA DOS CO-
CHEIROS
Por deliberação da directoria c do

conselho, reunido em sessão a •" t»o
eorrenle, foi suspenso o sócio .-Uvaro
Jurcc Pacheco.

Ri... 2, de maio de 1016. — llenn-
ouc /.(•!'(-, i" secretario. (J-D-)-!)

PREVENÇÃO
O abaixo assignado, lendo dei-tado

de exercer as funeções de mestre .le
obras do exmo. sr. visconde de Mo-
raes, previne a todos 05 fornecedores
de materiaes de construcção e oulros
que dc ora cm deante não. fará. mais
pedidos por conta do referido limiar.
— .1/. /-'. Santos Pinto. (R38-P)

._ CO. 1*1 RESI'.:. I.O.T.:. OAP.:.
JOÃO OA'ETANO

$r.'.:S.:. DE E_EIÇ.t.
De ordem do Ven.:. convido os

OOi.r.:. desta Ot.:. a comparecerem
á Sess.:. de Elciç.:. a realizar-se se-
gunda-feira, 2^ do corrente. — LI-
Athanash Se:r._. (J -f'l3

OAIXA R. AMPARO DAS
FAMÍLIAS

ji.-. RUA GENERAL CÂMARA, ,-it.t
Convido os srs. sócios que estejam

cm alrazo de bcncficencias, até 30 de
abrii de içis, .1 comparecerem nesla
sí-Je social, tio dia 31 do corrente, das
3 ás 4 horas da tarde, afim de serem
pagos, comprclicndendo-s'.' como tendo
renunciado .1 esses auxilies, sem direi-
to a reclamação alguma, aquelles que
não sc apresentarem no dia c hora «ci-
ma determinados.

'Rio, ;i de maio de id.C, — O lhe-
soureiro, losé Fernandes dos Santos.

(-»; J

nhores nos dias f. 0. I-*. ") o 36 de
niiii.i de mn. Estes saldos, recolhidos
á Caixa Econômica pelas casas infra
mencionadas, eslão á disposição dos nm-
luarios desde mu c dc conformidade
com os decretou 2602. de 14 do novem-
bro de 1860, c ,)73^, dc 2 de itbril de
1ÍS7. prescreverão e:n favor dcsle csia-
belecinicnto no corrente mcz, sc não
forem reclamados antes das seguintes
datas:

Dia 8 dc muio. Casa Adalberto dc
AntiaJe, camela n. 9fi.l1. ...

Dia () de maio, Ca.tfi José Caiieu &
C„ cautelas tis. ;7('-<3, 277,0, 27766;
2. S.i, 27941. 28011. 2t:.i,',o. 28136.
28436. 2?6i\). 2S915, 2S930, 29204. 29539
e 2qó-'i. . '

Dia i_> de maio", Casa Guimarães &
Sansercrino, cautelas ns. aSi;:;. 28338,
285011, 28593, 2--92-1- 2S963. 290S3. 29127
e 2'ij(.y. '

Dia 19 dc maio. Casa /.. Gonthier,
cautelas ns. 35753, 36.164. 36370, 36475.
36731, 36796. 37029. _;o_6. 37057, 37-'/-,
44404 c 49.H4. . .

Dia 2(, de 111.1:0, Casa I euve l.oms
Leib (. C. cautelas ns. 33457, 33813,
33851, 33021, 35510. 35717- ..572-'-
33014, 36i7-(. 36-75* 36570. 36749,
36761; e ,-,6851.

Rio de Janeiro, 3 de maio dc 1916.
— O Ecrciltc, Dr. Horacio Ribeiro da
Silva.

PREVIDENOÍA
CAIXA PAULISTA DE PENSÕES

Secção dc Peculios
Tendo fallecido em Santos, no Esta-

in de Sãu Paulo, o sócio Anlonio ]a-
ciiitha tle Oliveira, o em Recife, 110 Es-
lado de Pernnmbuco, o sócio João Pc-
reira dc Mendonça, inscriptos no pc-
culto P&fnhii', rogamos nos sócios per-
icucentcs ao mesmo pcculio, realizarem
a entrada das quotas no valor de rs....
2o$ooo, ale o dia 30 do corrente,

Rio dc Janeiro, :. de mato de .91G.
— .-1 directoria.

"A liAI.IVV JaXI.WS!'"
Co", di", 6_-. (I.i" t-eeiilios t-agos, na Série A;

57°. SS*V .0". 6oü i;j ít-ríii il; 51", _-"
.• 5iu na Série C.
Sho convidados todos ns soctos-prhieiros

Coiitriltuíntcs c Con*i-Ílitiintes, da Serie da
io:oao$ooo, inscriptos rcipectivanicnte até o?
dias n dc janeiro d<"; uji., 30 de janeiro
dc io*s* 16 tle fevereiro dc 1915,0 i„ dc
fevereiro dc 1 *_ 15; da Síric de ro:ooo$ooo,
ttti-crípíós respectivamente nté os dias uò de
11cveml.ro (lc n...|. 3', da dezembro de .->.'.
-i de janeiro dc íoi . e *7 de fevereiro de
I-.I5Í da Sério de co:coo?ouo, inscriotos
respectivamente alé os dias 17 de janeiro de

t ,i(>. .10 de janeiro de 101O c 10 de março
ds ifliG, a mandar pagar, dentro do prazo de
30 dias« a contar da nrcspiite data, directa*
mente á f-Mc S."i..!* em ll.-irli.-icc. . r,s
quantias respectivamente 'lc sete. quatorze c
Ir.iit.-i mil réis (;Siiüo, 11S000 e 30.1100),
quotas devidas pelos failecinicntos dc nossos
consocios srs.: Horacio Uibeíro da Silva,
oceorrido cm Carmo do Paranahyl.a, nes!.:
listado; Joaquim Soares de Souza, ocorrido
cm Arcado dc rá"tos. neste Estado; d. Olti-
!:a Ilergert occorri.lo cm Cos:iin|.o!is, Es*
lado de S. Paulo, c d. Antotra Mnrtinho da
SÍÍv£-"ra. oceorrido c"i Jíuri*iba. Kstado da
IJalila. (Sí.Kllv A); a\tuomo Pereira des
S;:ntos. oceoniiío cia Santo Antônio da
Oloria, t.tsle listado; d. Esthcr Alvares
Vieira de Caslro, oceorrido cm lli.rity da
K.-trada, neste Kstado; Horacio Ribeiro da
Siiva, oceorrido ci.i Carmo do Paranahyl.a,
..cite Estado, dr. Olympio Te:::elr« dc Oh-
veira. oceorrido era l arr.n.-nla. ncsle Estado
(SÉRIE !'•); d. Balbiita Hora do Itüs.-iri.\
occorrid.i cm Al.aeté. neste Estado; coro-
.-..-:! Marcciiiiio Mendes üuomão c^corrid.) cm
Ccnoutsta, Estado da Bahia, e d. Oltilia
Ji.liana Rezende, oceorrido na Serra dc Ca*
ir.apaan, município de Entre ltios, neste
Estado (SÉRIE O.

Aproveitamos a opportumdadc para scien-
tificar aos sr;. consocios dc qne todos os
phgamctttos devem. d'or._ avante, scr feitos
dircrlamc-nte ócio Correio (co.n desconto do

; respectivo porte), visto como foram siionri-
midas todas as Agencias Bancarias d"-A
BARBACENENSE".

narhace.-.a, 15 de insic, dí 1916. — A Di-
rectori*

nhores. constantes da rcia.   ,,,.,-
effcetuada em leilões nas casas de pe- 0 Souza n. 57, em S. Clmstovno;

rim Amoroso Lima 11. 28, Cidade
Nova: nu «Ja Alegria 11. 23, Caju;
escriptorio á run *Jos*J Uonlfucio
11. 12S, cni Todos os Santos, o
rua Hii.cellos, esquina da rux
Marinho, cm Copacabana, ondo
scríío recebidos pedidos uara
ubrns.

Em virtude <1c instriicçõcs «Ia
Inspectoria de Esstotos da Ctipilnl
Federal, todo pedido parn servi-
ço dc csKoto tem prédios novos ou
reconstrucções deve scr acompa-
nlindo de plantas o elevação, em
duplicata, npiu-ovadus pela Prcfei-
tura, indicando o local ein que so
pretende collocar os respectivos
apparelhos.

Sobro tlesarranjos c obstru»
cções, deve o ptililico dirigir-se á
Inspectoria dc Esgotos da Cnpital
Federal, íi rua Sachct: n, 25, so-
brado (antiga rna Nova do Ou-
vidor).

Afilia de Ouro
996

34-11-13-21
Filo—30 -5—916 S Í033

IIOS
PODA DA FORTUNA

DEItAM HONTEM
Antigo  SO. Atrula
Moderno  K9 Coelho
Rio  0S1 Touro
Saltendo.....'. Camello
£• piemio  lll
3' »  6:U
4'  5-G

183

Ãgãvã 634
Garantia 635
á Real 811
A Hora 459

S S09-Í

Casa Guimarães
Rna Sete do Setombro 121

Telephone C. 2563
Aproveitem a Orando reducção.

Calçados cm todo o
Stock preços abaixo do custo

Depositário das alpercatas
marca lügnon dc

PHARMACIA
Vende-se cm uni dos melhores ponlo*

do centro da cidade, com optimo sorti*
mento. e as formulas da casa, todas j'.í
hem conhecidas, O motivo de venda so
diri aos pretendentes. Trata-se, por fa-
vor, com o sr. Alireii. rua da Assem-
Idéa n. 75. Drogaria Central.______

MINA DE SEDA"
Kilo a *-$-ig-) ; na rua Frei C.inec.-i

n. 309, em frente í rua Visconde- de
Sapucahy. (M. 36241

17 a 21
28 a :_3
ili a 11

4$000
-ISSOO
«3*000

Cartomante Occultista
Médium vidente c curador. Consulta

em todos os sentidos, descobre qualquer
segredo por mais occulto que estej'a,
fazendo dcsapparccer os atrazos e riva-
lidades da vida. -Das 9 ás 4 da tarde ¦-
das C ás 8 da noite. lua Senador Eu-
zebio n. li, sobrado. J 3ô*-4

UMA CASA FELIZ
106, RUA DO OUVIDOR, 106

Filial á praja 11 dc Junho n. 51 — Rio
de Janc.ro

COMMISSÕES E DESCONTOS
Bilhetes de Loterias

Aviso: — Os pranioi são pagos no
tnoitno dia da cxtracçSo.

FERNANDES Sc Câ
Telephone 2.051 — Norte

Professor Baçu'
Mysterios da Vida — Innu.iieros

irabalhos realizados pelo occultismo.
Combate a todos 03 soffrimentos. Kesi-
deneia: Rua dc São Christovão 11. 309.
Carlas, dirigir a capilão J. Leão.

2107 J

VIAS URINARIAS
S.phiiis o moléstias du

senhoras

PR. CAETANO J0V1NE

Formado pela Faculdade do
Medicina da Nápoles e habili-
tado por titulos da do Uio do
Janeiro.

Cura especial e rápida de es-
treitamentos urcthraer (sem opera-
ção), Ronorrhé.-.s chronic.13, cysti-
tes ,hydrocelcs .tumores, impoten-
cia. CmisiiH.is das o ás 11 e das 2
ns 5, I.nrcd dn Carioca 10. sob.

CAVALLOS
Vendem-se dois;

•n. 397, Vista Ale;
Central.

rua do Aqtteditct»
re. Telephonc, 2097,

J* 3-.S6.

MOVEIS
A presi ncões o melhores condi»

Coes (: sõ na rua Senador Eu8*
bio 11. 73. — Teleph. 885-4.

MALAS
Quem quizer comprar malas boas a

baratas, só na "Madrilcnha" — Maré.
chal Eloriano 140.

GELADEIRAS
Vendas em preslações.
L. Uufficr. fabricante.
Rua Vasco da Gama n. i65.

PENSÃO
Compra-se uma "chi

Carlas nesta redacção
gente.

:" para famiü»,
a Jacques. Ur.

(M 3804)

__._ i

| 
AO MONOPÓLIO ji

Fluminense
3133

S2. 8

DA FELICIDADE
Hemottc-so bilhetes dn lote*

rias para o interior, uieilinnte
o porte do Correio.

Dá-se vantajosas commissões
aos srs, cambistas nas eneom-
meiidiis superiores n lOOSOOO
— I!ua Sachet 11. 14 —

FRANCISCO & C.

CURA RAOfiOAL
Da GONOIíRIIi-iV CHRONICaV ou

RECENTE, era poucos dias, por pro-
cessos modernos, sem dor, garante-se o
tratamento. Tratamento da syphilis.
App. 606 e 914. Vaccinas de Wright.
Assrmblca, 54, das 8 ás ti c 12 ás 18.
SERVIÇO NOCTURNO, 8 As 10—
— Dr. Pedro Magalhães. R 3.146

LEME
Aluga-se um quarto mobilado, símen-

fe para cavalheiro, na rua Gustavo
Sampa;n, 141. (J 77C4

GONORRHEAS
cura infallivcl em 3 dias. sçm
ardor, usando "Gonorrhol". Ga-
rante-se a cura completa eom (.
um só fiasco. Vidro, 3$ooo, p:!o J
Correio 5$50n. Deposito ger?l: 4
Pharniacia Tavares, praça Tira- I
dentes, 62 — Rio de Janeiro. (

__3______^__E_Í_________«____i^Si9

MALAS
Artigo solido, elegante e

6Ímo, só na A Mala Chincza.
vradio St,

l.ar.'-.'»
Rua U*

ALUGAM-SE
Alugam-se o 1° e e1 nnd.vres do pre*

dio da Avenida Rio líranro 142, canto
da rua da Asscmbléa, próprios, para
sociedade . companhias, escriptorios do
commissõc?, etc. Trata-se na loja.

(M 3203)

GRANDE HOTEL
— Iaa-RCO DA LAPA —

Casa para familias e cavalheiros d<
tratamento. Optimos aposentos tira-
mente mobilados de novo. Aceessr..e-V
ventiladores e cozinha de 1* ordeai.

End. Telcgr. "Grandhotel".

w-.*k-ÍÈK-*."-^ .*»>. / .____._ * K *' '—%¦
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Tmrope Peitoral de Desessartz
e Alcatrão da Noruega

FORMULA DE BRITO
•Ajprovado pela ln.peotoria de Hy.

tieue e premiado com medalha de ouro
_. -Sinoíicib Nacional de 1908. Ei te

radicalmente

COELHO BARBOSA êt O.
Grande Premio n» Eviiosicüo Nacional d»s 1900. —*.—• QUITANDA 100 f nniUU» 38

DROGARIA B PH ARMA CIA HOJHEQfATA
íseseãesot-i

-55--*!

(Oleo de fitado de ba calhío, em homocopathia). Sem gosto, sem cheiro « ser*, dieta

aa Exposição
maravilhoso peito*--! cura
.ronchitcs, c.larrhos clironicoi, coque-

luehe, astbm. tosse, tisica pulmonar,
dòrea de peito, pneuraon.M, tosie ner-
vosas, constipações, rouquidão, .uf„oa-
cóes doenças de garganta larynge, de-
fluxo á-thmatico, etc. Vidro i$.oo. —

Deposito.: Drogarias Pacheco. Anda-
das 11. 45! Carvalho, rua Primeiro de
Março io-, Sete de Setembro 81 e 99
e ú rua da Assembléa 1». 34- Fabrica:
Pharmacia Santos Silva rua Dr. »
lides Lobo n. ..9, 

'J.clephoiie ..40».
Villa. ;

1ÍMÉSEM DROGAS?
Sim. Indubitavelmente! Mudando de

ares e cozinha, passando 30 dias no

Hotel Miramar e Babylonia, á rua (Jus-

tavo Sampaio ns. 64 e 66, Leme.

Aconeslham as suiumidadj* médicas,

quando se Irata dc soffrimen-.os ner-

vosos: liypocomlria, chlorosc, nèiiras-
nostalgia. Experimente e teráthenia

a priova provada! (J. .34)

Enseignement gratuit du chant

CURASTHMA — Cura «1
brnncliítes aamatliicas e
a «stlmia por mais «a-
antiga .ue seja,

F-OURE-INA — .eme-
dio heróico pari flores
brancas, cura certa •

radioil,
VARIOÍINO — Prç*.rrl.

tivo contra m bexigas.
HOMOBOBROMIUM —

(Tonic» reeoiilUtuinte
Iiomotopatlia) para debi-
lidade, faitio, falta de
crescimento, etc.

CHENOPO- I U M AN-
THE-MINTICUM —

Para expcllir os. verme»
das criança., sem causar
irritaçio inlaitina.

CURA FEBRE — SuUtj-
tue o sulphato de quini-

110 em qu.lipier f»bre.
PARTURINA — Medica-

mento destinado a ac_.-
lerar, s«u> iiiconvcnienle
e, portanto sem perigo,

PESAI-VOS ANTES _ 30 DIAS DEPOIS

. i\ f/l

HSfe* * i «A

i^^^%
<$._$¦¦ &A%>

— Contra
prisão do

CURA
m

& l
___¦»

Influenjas, con»tipaso«s
e infecções gripp»«s

em 1 a 3 dia»

Especifico contra a COQUELUCHE
DEPOSITÁRIOS EM TODOS OS ESTADOS EM S. PAU1.0

„ trabalho do- parto.
UGA OSSO — Poderoso

remadio «iue lil», «KW*,
diatamenle os eorlea e
«itanca as 'it-morrh.
gias.

FALUSTRINA
iiii)_dtitli_no, ,—
ventre, moléstias do ti-
irado e iusaimiiii,

VENUSSINIUM — He
roien medicamento des
tiuado a curar as inam-
(esucões ..ypliiliticas.

{ESSÊNCIA ODONTAt.
GICA — Rmnedio ins-
taiitauco contra a dor de
dentes.
Possue este antigo esta-

b.lccimcnto o sortimento
completo em todos os me-
.icarnentoa komoopathico-,
meamo oa modernamenlt
empregados, e que lhe são
fornecidas por casas, as
maia importantes da Europa
e da America do Norte.

: — BAR.EIi *. O.

MOVEIS
A cnsa que vende mais barato 6"A COMPETIDORA"
RUA SENADOR EVZEBIO, 75

Can»as «Je peroba, para casal, ae.,
30$, 35$, 40$, 50$, 70$ e 80$; toilettes,
70$, Sof^ 90$, 100$ e 110$; mesas
de cabeceira. :o$, 23$ooo e 305000,
guarda-vestldos,, 45$, 50$, go$, 100$ e
120$; Buarda-l.ut.as, 30$, .0., 50* SI*
120$; meias uíobilias So., 90?, 100$,
t3o$ até 180$ | guarda-comidas, 23$,
30$, 40$ e 50$; guarda-casacas, 14°?.
170$ c 180$; colchões «le capim, «le 3$
ai.,; ditos de clina, de i.-$ a jo?ooo.

Nola — Tada a compra superior a
100$, será entregue gratuitamente a
domicilio. M 4oo3

...

SATOSIN
é um remédio único pela sua ef.
ficacia curativa em todas ai af-
feccões pulmonares;

SATOSIN
Mr

de
Isuar
1'aris,Madame Seguiu éléve dc

dou prof. du Couservatoire . ,
continue ses cours de chant a sou ecolc
dc musique 127 Avenida Central -

éla.c. tous les .amedis dc S a 11 licures
«t jViidi 2 »|a á 4 »l*., ..

Cours de piano, prof Arthur i\apo-
léon, les lundi de 2 a 4 heures..^ .

Cours de violon, prof. V. U-rnic-
chiaro.

GRANDE ARMAZEM
.precisa-se alugar por contraio longo

um vasto armazém, próprio para grau-
des exposições, nas ruas: Ouvidor,
Gonçalves Dias, Sete de Setembro,
Assembléa o Avenida Central. Guarda-

Cartas nesta folha a \ asco.
(S =1-7)ie reserva.

cura os caUirrhos agudos e chro-
nicos do» bronchios e dos pul-
niões nos diversos periodos d»
moléstia;

SATOSIN
110 tratamento da tuberculose
comprovada .exerce effeitos ire-
troativos sobre a infecçio até
um limite tal «pie paralysa o dos-
envolvimento dos bacillos de
Kocl» ate sf.pprimil-os com o em-
prego .prolongado;

SATOSIN
suniniida-
e estrau-

A'
cias

é reconimcndado por
des médicas brasileiras
geiras.
venda ein todas as boas pharnia-

e drograiias do Brasil. 

COMMODO
Aluga-se um com janella para a rua,

mobilado ou não, com ou sem pensão:
rua S. Carlos, 18, sobrado — listado
de Sú. (S 2999

Aos verdadeiros ne-
cessitados

Pessoa «pie não deseja ser conhecida,
mas que cumpre com satisfação um
voto por um milagre operado cm pes-
soa muito cata e estremecida, que após
trinta annos de cegueira, reputada, in-
cura.vcl, acaba de recuperar a «islã,
distribuirá, por isso, hoje e amanhã,
eeni esmolas de sSooo cada unia, á rua
Kilippc Camarão 11. 05. (S 29SÍ

IMPOTÊNCIA
A cura da impotência pelo Magneli-

sador D. Mont.ro, membro da Spcictla-
«lc Mcsiueriana dc Barcelona e Xuntla-
«lor do gabinete Mésmeriano no Rio cie
Janeiro, Chamadas á Travessa de Sao
..'rancisco 22; applica.õcs, toSooo para
a cidade'; as consultas são pagas á vista,

O 3''|6.l

Motor Otto a Gaz Pobre 140HP.
VKÍ.DIÍ-SK, completo e conjugado

com Dynaino de 22o Volts. Quadro
dislriliuidoi- e Motores electriços per-
teuceutes ao mesmo. Para maiores in-
formações, diriiíir-s'c á rua do OUVI-
00I< N'. ;« -' andar .1 LHON.

K l/l«)

EMPRESTA-SE
ao nitno

pruniis-

m MARCELLE
Cartomante — Tendo trabalhado em

Londres. B.iiim e Moscow onde. ad-
quiriti .rande pratica sobre oceiiltismo
faz trabalhos para o bem estar, assim
como regula negorios ma! suecedidos.
etc. Vala ingiez, allemão, russo e por.
Itlgnez. Rua do I.avradio, 36. J 2962

DENTADURAS ;
Coniprain-sc dentes dc dentaduras ve-

lhas, paga-se bem, avenida Kio Branco
1.18. iu andar. Santiago. ________•'

Convém a todos
6aber quc o "Tridigestivo Cruz", é o
-.mico remédio approvtdo pela Dir;
ctoria dc Saude Publi a, que cura as
moléstias do estômago e intestinos.

DINHEIRO E FORO
Pessoa habilitada iucumbe-se dc todo

t qualquer irabalbo forense, inventario.--,
extiucção du usufruto, divorcio, paga
imposto predial, pcnna dc agua, etc.,
adcàntando para tudo o dinheiro pirei-
so; jnforniaçõcs com Viviano Caldas
na rua do Hospicio n, i., das 3 ás 4
libras da tarde. (30S5 JJ

Para dentista
Vendc-sc um motor de chicote do ta-

bricante S. S. VV., completo e quasi
novo, no gabinete dentário do largo de
S. Francisco de Paula, 44, sobrado.

(J. 3800)

»;iíiB!(i|:aiSi!B««i«ii«i«»i!!iisaiía:í*f«
i A CUKA DA 1

SYPHILIS 1
l.nsina-se a todos um meio «le m

<M saber se tem syphilis adquirida ¦
ou hereditária, interna 011 e:-.ter- ||
na c como podem curai-a fácil- &

H; uicr.le em todas as manifestações ||
e periodos. H.erevcr: Caixa Cor- ig
reio, i'6S6, enviando sello para ¦
resposta. M

ii[;í_í!_;ii!!_.!!:iiiji:!_.!:]_::;i_i::,!,".íi:!ii«i5ilia** .1194

cdora

ê
BÚnit. VIEiTAS

CAP.OM..XTI' estrangeiro,
em i« logar 110 «rande concurso «e .**'•
iõinãheia do a.recKilo seraanano U **'.">'
urbano" trabalha com pciieiçaa na scieu-
cia ilu òcctiltisiuu, diz o .rrs.ute c- preat.
o ftttnru; dcsvciiíla qualquer 111vst.no ^a
vida, concerta qilàlquer diffloultmd» em. 11.5
gocios, faz reinar . naz »o lar d.s fami.
fiiiSt ime os ilcsililidos; Possue-aa vcr.la-
ilciras nedriis do Sivab vindas directanicm»)
«le j.ruial':». Poderoso uliainaii coiiliecliH»
até h-iiu. , .

Kua dà Carioca 63, *° «mdar, r»n;.i«la
peio in-oi.0 da Carioca 2.1 e rua «Ia l .1 ru.-a
6-, caa.i de loterias, lioaiingos e deis le-
ria.loa alé ás •» horas da tardj.

(.1 _i).ol

AVISOS MARÍTIMOS

II. YS BRASIL
PRAÇA DAS MARINHAS

I.NTR-* OUVIDO K ii ROSÁRIO

Quer ganhar
dinheiro?

Pessoa pratica em cálculos mathcma-
ticos no jogo do bicho, offerecc-se,
nu-ilianio gratificação, a ensinar um
niêthodo para eom ilfooo ganhar yÇsoo
pas unidades do bicho! Portanto, mais
i$joo do «tue os banqueiros pagam com
o mcthndo usado preseutemi-nH-, «pie
sãu SÇ01.0 por cada i$ooo. Pelo lliçt»
luotliodü não só garanto ganhar ¦ mais,
como lambe-iu nunca ter prejuízo, como
demonstrarei pessoalmente. Cartas para
á Caixa do Correio 598, a Soares.

(K. .Sou

Harpa "Erard"
perfeilaiiii-nii- nova, vende-se; Informa
Viviano Caldas, na rua do Hospício nv-
iiii-ro 84, sobrado. (J- 3°b-J

OFFICIAES

M

DE ALFAIATES

A CASA LIES AO PUBLICO
Cròinbs de nusso «lcv.r prevenir os con-

sumi.uv.s que ein vinude do c-'>no aUau-
çado pela no»sa

INÍ

**.

\m*

íACAS4BERTHOLDO§

tí-it. íinfjarcçjdo á f.cíiJo por preç*__s n».u8•yanlàjo-Os iiüi}íertisãa iiniítiçôua fitiç. eniliora
[rnlir.n. um hx^Mo parecido, sua llitcnõitlAM'-
;;ppa:c..te «ticsapparece ['aj.iil.iaicutc, stíiittq o
3011 Cm.iuuio ej-tial ao de ([iirilqucr o\ttra
!aiiirM«:!- dc íilíunéülo *U* melai.

L*&i jáso, quem desejar uma lump.tta dc
\\n "watt,p, (levtí compfai* súmente cm caso
¦lo toda garantiu 0.1 consKiiainlò ante «is
rtpjiárellios _ écoi.oiuin #rcal tl;i lampadu <\}^

s offcreçam. — Avenida Pusí-osi ZC c 3U **
j i.rc..\„ & _

-A Adiui.-i.ic5o dos proprietário.^ da Aliaia.
lari:.» «lc Manáu.. das qtiaca ia;>-:i parti
os prinioiras casas 110 8°W..0i VCHI (le=le
a:o«lu conimilllicar a ipicai nitcreâíur .possa,
quc precisam <U- bons opeiqrio.i 11110 . S9
lialiiliudos cra qliras de niiiiigas < cmtu
coma lambem ubni meu.Ia.

li por issu toilo aquelle, que c-l.oji <*:»
condições, e quoreiido óeciipar 05 íiuimnai
ros logares vagos, deverâp logo quo apori
to nest. cidade diriglrse ao« 100.000 la-
Icu.t.v tito á rua Municipal "- _'>, ju 11a
11-.C.31H.I rua it. 70 á Alfaiataria Ulomijo,
a_ quacs sc comprometi em a niantcr-IIia
sctviço cftcctivo. , , ,

Para orienta, o iloj srs. qffiçiaes al)i»I.NO
pilblicinnos a tabeliã «i««s piccos. (ine se
papa a mão ile obra, «1 de enj" nel ç.lini..
primciitii f,'di*atilimqs; sçndp ;i Aiíociaiiio

o nrincípal íi-ol.
LásctPil. fi*i>f I srj!n*o-c;»..:u-i,

40a; fracl*, ^t»S; jaquot&ó.
2-$; c.lb-.l 0. o 10?; col
paliitot, iu$; calça, 5Í -¦
a íIÇüüí».

UNHA ÜO NORTE
O PAQUliTE

Sairá a.»*do coricnle. ás i-' ho-
ras, para Victoria, Uahia, Ma-
ceio, Recife. Cabodclio, Naial.
Ceará, Maranhão, Pará, Santa-
rem, Óbidos, ltacoaliaia e Ma-
náos.

LINHA AMERICANA
O PAQUKTH.

LINHA DO SUL
O PAQL-F.TE

Kio k Janeiro

;-.s; slllOUlp-í.
jbí: tmlelut.

ele. SS; bnü>:
.5; eollcte, 5-5

tit 1155)

S_TO__Õ
26 do cor
Páranainúi,

Sairá sexta-feira,
rente, para Santo .

Autouina, São Krançisçô, 1'a.ia
hy, Ploriauopoli . Rio Crande tí
.Montevidéu.

LINHA DÊ SERGIPE
O PAQÜETR

JáVARY
Sairá no dia ^.1 do i-oircme, as

14 horas, para Xova Voil;, esca-
laudo 11a iiuhia, Uecili-, Pará .
Sau Juan.

AVISO: — A.s iii-s.si>i»_ «mc «mídi-aiii »r A bni-ilo lios pa«i»i».
tns li'«ni* os» i-i'e«'li«!»- iiiissaír«-iri>-i. (Ifvoi-ãn Bultçjtav «•ni.oi-s
»lc iimrcs.so nu Ktiacii»» »l<> l»'»»l'o

Sairá quinta-feira. -'5 do cor-
ente,, ás 16 horas, para Cabo
jírip Victoria, Caravellas. P.
Areia. Ilbéos. Haliia, Aracaju,
Penedo, Maceió o Recife,

*_r

ACTOS FÚNEBRES

AS CAPAS
DE BORRACHA

roupas de mer-
gulhador

de H. SCHAYE'

dinheiro sob li.vpothecas 10 °y

avisos ou conlns «lo 1'liesour
sarias, caução ou juros de apólices, alu-i
(jucis dc prédios, heranças e todos-os
negócios comnurciaes. Kua da Altan-
«lefiii, 4 . sala o, entrada pelo elevador |ile irá 1 e .| ás í horas. J i5lS

OUR01$900 A GRAMMA

PRECISA-SE
iiKcitiHOuio iNi)i_'i:.\i»i;\rio

Nn Avenida Rio Hrunco, i-u.i «1»
Ttosnvio alú o iionlo ilos buudus.
Piiun-sc 200$ 1» aOO$i taiiibem
lióili" ser peito «Ia Avciiiiln Sele «le
Silenilirii e Assmblfil. S<> minto
uroxiiiio; csi'1'cvei1 neste joriinl ús
inicines lt. A (IMBü.

Platina, prata, brilhantes, cautelas do |
Momc Soceorro c dc casas dc pcnlio- ;
rc>, coniprnm-se'; na rua do llospicio ,
n. .16. itnica casa quc melhor, pa.ua.

.1 -'7'Ml

s
bon

raonii.

MODA
Xa casa IFOÜRCAIDE en.comram-se

sempre «ts ultimas novidades cm calça-
«Ios finos. Uruguayana, -*.| -• Teleplio-
ne, 10.10, C.

PARA RECREIO
¦Alugam-se em uma fazenda do inite-

rior aljpiiiias casas modestas a 155000
por mez. Para infprniaçõe. com o sr.
Guilherme (iaiiRlitz — l-.ugenio de Mel-
lo 15. 1-. C. B.. Eslado de S. Paulo.;| mc

U jo.

tendes liéiuorihoidas, muito cm-;
intigas, niesmo ha -o ou 40 au -,

nos i- liaveis -provado ioda a classe dv
tralamcnto sem resultado algum alé o
ponto de fazer-vos perder a fé na liu-|
manidade, fazei-ine uma visita, garan-
to fazer-vos nina ema • petinancnti' e|
sem operações. Xão sof.raes cm wl"H I
cio. curao-vos ponpie as hcniofrhoidas I
tornani a vida cheia dc soffrimciilos:
e trazem em conseiiucncin a terrível
fistiila cancerosa. Consultar, das () |'is
11, das -• ás 6 e por correspondência.'
dr. ".elle. Kua Urúgiiayana, o.l. ob.

T

A CURA
1XÍ.'AÍi-ÍVBli

TABELLA
OPERARIA

OâSAS l>H 1:500S»000 u
5:5008000

t(l — liiin ilu Cni-iiii-n — 10
A COMPANHIA ''AMERICA Hfi SUI,"

.facilita a coiislruceão «le nciiuciias cosas,
nus sulmiliios, entrcRaiulo-as cm -. ;í. -i-
8 c u> nicres mediania prestações mensaes
A vantagem d\.: con..lrticQão íiumcdiala viyo-
1: .-tt«í 15 de iiuilio depois só acceitam ne-
jiocio na Tabeliã Operaria <lo 1'rospecto
¦r.eral, «iue niarc.i .10 inc.es dc espera. I-.m-
cc-se o terreno e uuc esteja livre.

Procurei.. ..'. iuformaçíít.- na sede, da
i ;Vi fi lii.-v.n d;i lavdc.

LEILÃO OE PENHORES
KM 2S Oli MAIO

L. G0HTH1ER & C,

DA IMPOTIOXCIA Vllill.
A perda tolal ou mesmo parcial ti» j

virilidade depriuu- o liuuu-m.pby.ico " i
lor ' dotado, encaniinhnudo-ci _ para

uma velhice .precosc. Xãii ha affécçãp
que lhe cause tantos soffrintenlos mo-
raes. ipie lhe Iraga mais discussões iu-
tintas, ás vezes mesmo sarcasmos e ea
coada, tornando assim sombria inda ;.
sua existência. Deixar este estado «e»n
cuidado na expectaliva de uma cura
próxima, c «•mlialar-.se com uma esperai»-
ça cliiinera, quando pudipdo a brocliu
ra do dr. Zelie, intitulada A RESTAI
RAÇÃO 1)0 HOMEM, acompanhado
dc uma folha dc consulta «Ungida fran-
ca aos «iue não podem vir ás consultas
na RUA UI.UÜUAYANA, p_, sobrado,
das a ás 11 on das 2 ás o, adquirir.-.
a certeza dc rehaver a totalidade da sua
virilidade. Essa interessante brochura
de distribuição gratuita contendo expli-
cações e conselhos indispensáveis aos
homens, deveria ser lida e relida c pon-
dernda nas horas de desanimo c «le-
.pressão invencível. J 2973

T EXA. É INFELIZ?
Procurai) o professor KAD1R, o

SOMNAMBULO VIDENTE, na rua
Mariz c Uarros 07. Além de responder
tudo quanto quizerdes saber, incumbe-

RIO 3-»3__ _r___JSl__3IRO
x\yenida Rio Branco u. 50
avisa a frcg^-iessia cine

está veiT-tloiiclo as
Lâmpadas ^QE-Edison

PELO SfioVlj SYSJPEÍÍA AMERICANO:
Cada comnru «le liinijnulüs dá direito íi lim

oiiiiiaig «COUPONS'. «a seguinte
liroporeão :

Por csila lâmpada aié 58 vslías se en.íepí I csypoii
dite dito 100 vellas corai!!• • 2
dito dito 103 votas [W w_.lt). 3
dito dito 20*3 vellas
tlito dito .08 vellas
diio dito 603 veilas
dito dito SOO vellas
dito dito 10 O vellas
dito dito 1500 vellas
dito <iito 296.1 vellas
dito dito 311 vellas

Os í*oui»oiis serão resgatados na

CASA BBR1
AVEE-3ÍQA SUO BE.-.I3C0 H. 50

Os prêmios achain-se iiidicudos «na lista <le
brindes o estão em exposição permanente

nu Casa Bertlioldò
AV£BB!DA ÜIO BRANCO H. 50

Peç_i9si <_ lista do. brisííáes
Compras a [iraso uão tem direito u Conpons

«5

>>

.5
YI
".12
MS". 18".21
".25

P?*.''Tgmsm\n'CA„ & c.
H r*vt":«;« . rl« OlVc«_• Ao 3 de H. SCHAYE' B| <f
^^ Officina cie Plisses I „ „„..¦.„, ,, ,....| 9
|S@ iiiici-í.-i.-o.iiia. a *
mm Fazemos jf^s Plisses | i__.,„•_ s«>b medw», ^ ».»io. 3 .-_.
___«^ '• mnilnoino _5__Sn Pill m os ú-iiio. «.- «.-m mhíks nvniu.-. ;¦¦-¦¦¦ 3 "'
^m íioaeinos mm tm s [w Sfll!llll,l, c „_„,.„, (l,„. a .;.
mM todos os ÍÈiM systemas o ccrum-.-c t-a..!».^* i--.-;. a «•• '

•" ÜH r > Mim 11b 1'1'<11l]t' j 29.Í6

Bjj •^al sobrado ^^^^^

mm füilfewSBs»^ | méw' __- _a_-J
Mm t 

'a OOfflÇAS 0AOTR0-1NTS8TIHAE8 MM ,^Hl|B|
^KS? .nuiThea vc.ilc dns tecera-nnsciilo., gi-líM -4/Jmi?}.' ">*** 

\

WÈ, ¦ lEl»»., B«_cni_, Purunoulos, .l_.fl •' YiY.
" \Wm 0mfí SEGUilSa«S_las5*_S**«_l /^!^'.

Wk\ ioANTiSE.imcoM&i-roDKiiüao] Ji \ y k ; 4*
ii íí.! i »om)Korourio n«m Cobro W?§!p\ ^e->* Ml i |

MEAI i nalo_ do _ a 100 eoUua ihimas o '; .i!i _----«_•,#.'"'-4.-f

im
Sobral.

Helena Bej.uttí Mo-
reira

lieraclilo Augusta Moreira e
seus 1 ililos, |i_ni.i|iínn nos sem
parentes c amigos o fiillccimento
iU- sihi bon c qiit*FÍ«lll espòsil c
mãe lli-I.KXA KKItUi"ií MO-

KI-ir.A. eujo ú-ieiiu sairá, hoje, «lo-
uiiiiHO, ji cio corrente» às io lioras, da
fasa ilu Saiul. ilu á. Sebastião, ma
üeillq i.isl.i.-i. iOu. para n cemitério (lc
S. [fraiioisco Xa.íc (aoUÜ J)

Manoel Joaquim de
Barros Costa

iio Brasil Cosia,
ir n niljisn í)ü li'í-
1; aMna ile seu UU>-
. MAXUl.'. I0A-
I1ARRÔS COSTA,

«lu cori-cnli-

..rnestina
ilijindii
t-i-tinii
lairml
Ql l.\

s ilr íin.ahl.i-

dia, ,,
espof

D li

na çgrçjíi dc H. lfr!iilciseo
•ouvida us pari-nu-s c ami-
ulo-s-j grata pur esse acto

(.'fie d

í

A

k'H SENHORAS'B
SESllüUlTAS
A Casa

David Ferro
Chamaaatten-

ção para as
suas vitrines
Hua

'«»¦/--

EüUAIII) 1'IS
RcHilcnciiii Ceiii-ii -
Curmio co 111 11 Eli.rir tle Aoiilici-

ru. «Io 1'ln-u Clicu .lonii du Sjlra
Silveira, de rlicuii»nli_niu nus-jiei;-
nu».

Ajíiicla Coiinos — Ili»

dc Setembro, 1?4
< _t_>

! átiNOKRfí' eSí

MOVEIS A PRESTAÇÕES

_ Hiw> coii.píica^ócs.
pfuct»-OS icguroi c
ABREU. Daí 8 ;i»
l»o_¦:¦•*¦; Gi rua de S-

Cura riditil poi
lapid.s. Ur. JOÃO

11 e das 1) >¦ il
P.iiro. 5i

V. es. quer compnir
nreslaçõe.., po_r_ íyrc«;os
„em fiador ? Visite a cass
Senador l-.uzel.iu ns. n,"
plione, 5-u(). Norte,

1.1.. v .•!-• em
baraiissimos,
Siun, á rua
c no, tei--

S. 1S51.

1 
"thesouro 

mobília 1

__^»^^reJ^:-^*--T.J^^^^11»^--¦i^I-_^M^¦^. TT- gffl jPC.r'**' ___*_*_______**'

SMOVIilH 

A IMIKSTACòKS
íoe

Kua Visi-uiiili' «Ir lllllillll
- -¦'-•¦<?(•¦• ;-,- »«---.,,i-*j'j _¦'.,¦¦ •*."•_¦»*»

(,l •_!»»»«>)

ü;

lioras
aula e

gos confessi
iii; religião.
____.____f_.jt'_!.=___j'*síjí7';.-;;-.•**._bb_. .-de,
Antônio Caeiano da

Silva Junior
(CKNI-KAI. RHI-01.MAPO*

A viuva fillii... irmãos, mira,
sob.inliQS c cunlia.l.i pruíuuila-
mente gratos aos parenli-.s u ami-
gos >i'au ncoinp,inliarain « assisti-
iam 11 eiilorro lio C.l'.\l-,lí.._,

ANTÔNIO CAETANO DA SII.VA .11'-
»' IOH,, convidam para assistir á missa
c sétimo dia ipie farão celeliarr, ás o

lioras. na egreja de S. Krnnçiseo «Jc
aula, a.ra.k-cciulo dos. c já a Iodos quocoinparccercin a esse acto de reliiriáo.
__ (sgfio .11
^^*^^»^S<-__-_-________«|

jose Dias de Arruda
C.naro Dias e familia, suii ir-

ina ç i-unliado. mandam rezar
iinili missa pulo i-u-riio rçpuuso
c(e seu cxiio.iHí.sii pae, sogro c
avó, jinianliâ, scBtinda-íelra,Y_do

eoi-rcnle, á.s 1.., horas, na e.reja (Io Car-
mo. Tara «.-si-, aclo eouvidiiiu seus pa-rentes u amigos, eonfcssaiido-sc eterna-
mente gratos. p.fi J

Antônio Manoel Pe-
reira dos Santos

CTR1GKS1MO DIA»
A/.elina Dulneinii- «|c Castro

Bitleiieourl Santos e filhos, con-
vidam a todos os -parentes c ami-
gos para asMslir _ niissii de ln-
gesimo ilia, «pie mandam reznr pordo seu sem-pre lembrado esposo e

ANTÔNIO MAXOl-.l. PIÍRR1KA
SANTOS, fçrça-feira, 23 du cor-
ás .1 horas, ua egreja do Sanatório,

em Cascadura. Desde já se confessam
agradecidos. (J 2940)

Juíia Barbosa
Homero Pitnnro llaralta 4

l.aura finio Da.ratta convidam
lis pessoas dc sua amizade para
assistir á ijjlsua d.- ." dia pelo
fallecimento du J.I.IA MAU-
l»OS.-\, que mandam celebrar na

egreja de Santa Kiia, ás S i|; lioraa
di- amanliã, -'--, antecipando os seus
._f*r.idccimèt_.os. (1 ;.;6o)
3_a^*:f_!w-5_JS_____r_?BSi^^

Liborio da Costa
FALLECIDO l-.M l'1-.XACOVA

(•PORTUGAL)
José Rodrigues da Costa «f

ICaroliua Assuiup.áo <la Cosia.
tendo recebido noticia do falleci-
mento de sou pau o sogro 1.1-
r.HKIO DA CUSTA, pedeni aos

seus parentes e .pessoas de sua aniiza-
U- para assistir á missa de trigesimo

dia que por sua aluía mandam celebrar
funauhã. 22 do corrente, nn egreja «le
Santa R-iljl, ás çi binas; desde já a.ra-
ileceni o coniparecimcnio a esse piedo-
_i aclo. '¦ K.I-.-I'

Engenheiro Miguel de
Teive Argollo

t

t

í
;ilm:i
pau.
DOS
renfs

Joviaua Crissiuina de lei«e e
Argpllo, Quoil vul-Dcus de, iei-
ve c Argollo, Joviana dc içivt
c Argollo (ausentes), Antonin
Muni/. Sodré dc Aragão ç: se-

iiliora Maria de Argollo Moniz, Mar-
.ari.la Helford e filhos, Lconor de Ar-
giülo WatLlav e filhos. Urpesto Uís-
siuuia e filhos, Au.euslo Murei e seillio-
ra, Kaul dc Carvalho e senliora, \\«1-
í.-inga Paranhus e filhos, Al.lerauo
Cri-siiuua e senhora, l-lildcbrando Cris-
siiinia, major iirnz Marcondes de lo-
ledo c senhora, Garcia Pires «• filhas,
marechal Argollo e senliora, Antpiyt*
Pires de Albuquerque e senhora, João
Biilcão Vianiia c senhora, çajiitao i'«
rc-- de Albuquerque, Joaquim Pires, e
senhora, Garcia Piles ,- senhora, l\la-
noel Vires c. senliora, liriio.lo Crisáui-
ma de Pignciredo e senhora agrnilceeiii
niuilo de cora.ãu a todos que pessoal-
mente, por leli-grauimas c varias lhes
têm trazido o conforto das suas cou-
doloncias pelo fallccimeiito do seu que-
rido esposo, pae, sogro, genro, irmão,
cunhado «- tio, o engenheiro Mli.l l'.l.
DE TEIVE E ARGOLLO, e convidam
os parentes c amigos para assistir ji
missa de sétimo dia que em sullragio
de sua alma iiiuiul.-.m celebrar na egre-
ja de S. l.anoisco de l'aula, nniaiiba,
segunda-feira; 22 do corrente, ás 9 '!'
horas, por cujo comparccimvuló a esse
acto religioso su confessam .profunda-
muni,- gratos, 'JL__1____

João Manoel 
'Martins

_ Luiza Maria Uosselcl Martins,
Erinelindn Mariins (luiinarãés,
José -Manias, Domingos Salgado
Ribeiro (luiniarães c Paulino,
Salgado & C., piofiiildaiiienlcagradecidos a todas as péssuas ipié se

dignaram acoiupaiilfui'
il

eslação
capital,
e mais

HIIXlvY __ A_!__A_._.0.Si!_ce8S0«_es
Casa fuiiiliulii em 1S».7

-ir» KUA 1.1M7, 1»K CASIÕIJS. -17
1 .izem leilão Uns penhores ven»

ciiliis o iiyisnni nos srs. jnutnnrios
qno |)o(l««ni i-i-furiiiiii- ou rustiitiu* |
ns siius cuutolns itté ti vufii
leilão. (¦'"C.ÃÜT»),MA.\TK 

li ClllKOMANTK
i;..l'i;\X('_lliO

Trabalho coni uitatro baralhos dc caria* e
pelas lialus «ias miuí. faz niueaquer ira-
í.„!1i-f. une o^ desunidos e f.iz reinar a
paz nos lares da. famílias— único na Ame-
ri... do Í>"1 'l*"^. P°r Il,cí° d? tuna consulta
nocturna. descobre nualiiucr segredo. »>or
mais difficil que ..cj.,-. trabalha lia dez an-
«ms ao Kio de janeiro, onde se tornou
limito conlicoido lielos seus acertos e bons
trabalhos lá feitos; mora na praça da Repu-
blica ba s o.nnus, c sempre safsíc. a pes-
sua m;.Í5 cxifivntc. .

P.Esuc us verdadeira* peflras ile fcivnl,
vindas «liiectamcnie dc Jsrtisalem, («deroso
iali*maii couheculo uo Brasil — Consultas,
«ias o da 111-nliã ás 7 113 d-« "";lc «*»„ fi™'?
•I.i K.|iu-llc„ ti. Si. - rit.M.-A 1. A Rl-.Pl •
lil.II*. K. ía- (lÍJipiiiu da ma ijínoor dos
]'.,-sas). <«> I

TABELLAS M e H
UKRlIfOS ATK* 10:0008000

ili, RUA ÜA CARIOCA, iG

de trabalhos, devolvendo o vosso
dinheiro, se o resultado for iu «ativo.
Dá lit-Ocs de I1YPNO-MAGNETISMO,
garantindo que eom oilo lições iu-1
(llienciareis aos demais. . H5. .11

PEQUENA FAZENDA
í Vende-se nma perto dc uma

da Central, -• ii- horas desla
com -|o alqueires de terra.-, Ou

| cabeças de gado. produzindo ... litros
' de leite diários, animaes de sella, regit-;
! lar casa de murada, boa agua. grande]

pomar, moinho, bons pastos de capim
gordura u jarnguá, cnpoeir.es e uma I
pequena matta; informações por favor I
á rua du Ouvidor, i.i., eom Frota,

(4183 J).

Pessoa habilitada encarrega-se de no
Thcsouro ou cm qualquer repartição
federal liquidar montepio, meio-soldo,
etc., ou outro qualquer assumpto; in-
forma Viviano Caldas, á rua do Hos-
picio u. _.[, das 2 ás 4 horas da tar-
de. (joiSó .1)

Leiteria e sorveteria
Metade de uma casa
lY-nuMia iainÜia tle

a.? Propriedades em Juiz ds Fóra &v.
Hiena

mura nas mesmas
casa, \';l rua

noS Companhia Predial "AMERICA
Sil," mediante taiifa trarisaria ncceiln
eoutratos para CONSTRUCÇÃO 1MMI*.-
.111 STA, uu seja cnircga- dn predio em 2,

• ,• 1 nicze" ua TAHE1.1.A XI (adeanta.
íncnlo de 10 a 20 "I . c na TAIIl-ll.l.A 11
(sem nenhum adiantamento) 1 'pagamento

<-à. 72 prestações nicnsaes, a partir d,, data
dii contratOt

l-"x-ge-SC o terreno e este livre de caus.
lista tarifa vigora alé junho: depois a

-Companhia só fará contratos confonns u
prospcclo Geral.

Peçam já seguras informações
ía 1 ás 5 lioras dn tarje.

trataiucitlo alui
'unili^õc. metade
S. Clemente, ól,

(.1. -767)

IJU.M lUiri.li.GO DK CAPITAI,
Vende-se uma inonlatla com todos os

1 | requisitos bygienieos, sita em bom pon
10, trata-se com o sr
ás ^u lioras, na rua
«•siação do Riachuelo.

Salvador dc
24 dc Maio 1 ts.»,

24 a.

Vende se nu troca-se por uma tr.--.cn-
da 011 predios no Uio uma boa easa de
residência, contmoxlos para carros, teu-
«ia . ferraria, cocheiras para animaes.
eslabttlo .para vaceas, duas casas para .
aluguel, um bom armazem. tudo cm um !
conjunto, murado, cercado, eom por-1 g:
lòes, luz electrica, etc.

Informa-se com o proprietário, o sr.
A. Dimas, Juiz de Fóra.

Tambem se vende a 20 minutos da
cidade outra propriedade, com 50 c
tantos alqueires, com boa casa de re-
sidencia, muito boas pastagens, com
divisões, cocheiras, bom capinzal. ba-
nheiro de carrapatieida, bons curraes,
ranchos, terrenos para cultura, pomar,
boas águas, 12 casas para aluguel e
muitas outras bemfeitorias; local alio
e niuilo saudável; informa-se com o
mesmo. 1 R. 2363)

j ImMm^mm^^^mÊWmm^mm^^

COT-» \ ÍKtnm
Nilo tendes mais que

alugar uni uos còircs tia
CASA FORTE (com luz

mi CASO-, eiectnca), insfcallada uo
60SOOO fflei» a*.A«^iT!S!nRffSBBS

.tuYDYALlAXDEGAUlXOllilHClCialdO 
1.10 dC • Julia 0,,a, Mede, filhas,

...to ' Janeiro, ií mal-de Mar-T
eo, lado do Correio.

ji* lá podeis depositar «...
I todo e qualquer valor, qÜ!"
I jóias, documentos, etc.!'o.

| A CASA FORTE eslá £
r á disposição do jpnblicc

III1' !¦!¦ MTTT |*r—'"•¦'*^Mr,tf^HKM-1

I GONORSHÉAS
I Flores brancas (leucorrliéu;

Curam-se radicalmenlc em pou-
cos (lias com o XAROPE E AS
PÍLULAS OE MAT1CO
ROGINOSO,

resios mortaes
seu saudoso marido, pae e sogro, as

convidam novamente para assistir á
misssa de sétimo dia que se realizará
teri;n-fi-ira, 23 do corrente, ás 9 i|_ ho-
ra», no allnr-inúr da egreja de Sâo
Francisco dc Paula, antecipando a to-
uos os sei.!, sinceros agradecimentos.

R 3Sd3

Keiiro. c netos, líimcnia V .
marido e filha, Anie-lia dc Olivei-!
ra. marido e filhos, agradecem á
todas ;is pessoas que acomaaniia-;

o enterro de sua soiítíi, avó e bis-
I.IÍOXOR ORSAT MKNDES, c de
convidam paia assistir á missa |por sua alma, inaililain rezar, ama-

segunda-feira, __ do correnlc, ás
ras, ua capclla da Coilcui*.o do l-ui-'
.' de Deutvo. 386S f •

C5*P3_S

A CASA JARDIM
participa aos seus ami«;Os e fresueze»
que se acha sempre prevenida "«
flores para qualtluer cneomnu-nda _ ile
coroas de flores naturaes, á ru. Con-
(¦alves Dias n. 38. '.teleplione 11. 2852 — ¦

<ésW^ãiJ3mmBBi®gnEaK£&m!ifà

f
Etelvina Pitanga

lírcilia Pitansa
os parentes a

impanliareni o
prczíi inna

Maria I.uiz
convidam lo
amigos para
enterro <!<• sua prezada
i-:ti.:.i.vi\a pitam; v, «me

realiza-se hoje, doinini-o, 21 do correu-
lc, ás iu lioras, saindo O feretro de sua
re.5iden.ia á praça Scrzedello Corrêa
para o cemitério dc S, João Baptista.
Desle já se con.cs.am piofitndamcnte
gratos. _____-l''-'"!R*s'__..___^__e5x-'ffi_í._R:ra*__^
Dr. Edmundo Pimente

(MISSA DF. SÉTIMO DIA.
Adolpho V. dc Oliveira Cou-

tinho <- .lenny dc Oliveira Cou-
linho participam a .-eus parentes
e amigos que, em sttffragio de
seu cunhado e irmão, DR

EDMUNDO riMKNTA. fazem ceie-
luar missa na esteja da Gloria, á?
o lj.- horas, amanhã, segunda-feira, 22
•Jo correnlc, sétimo dia do passamento
do saudoso exlincto. (S. 40J0)
C^f9_____--_S__^-***^I^<^**^^
Barbara Corrêa Lima

f

FER- _

v-''•¦•'• '¦¦"¦<-¦•-':"¦" ,!'1 p^-sjtodos os dias uteis das
macia liRAC.A.Vi IXA
Uruguayana n. 105.

rua

tm 1

MOVEIS A PRESTAÇÕES
il9ásÍ7 lioras.

A Joaiíieria Torres Carneiro
t

iíh Martins de
Araujo Baptista

de

Di
noel
mais
soas 1!
á missa de 6" mez

empre leinbr

de Sá
parente

}••-.(¦ Baptista, Ma-
.raujo, familia c
convidam as pes-sua amizade para assistir

l*.k\ por alma
Ia 1UD1TH

GONORRHÉA-IMPOTENCIA
Por niais antigíís o

jam, curani-sc certa
rebeldes íiue sc-
rapidamente por

meio ile plantas medicinaes, infalliveis
e inof.eusivns. Milhares de pessoas se
têm curado por intermédio destes me*
dicamentos. A* venda n'A Flora Brasil, |
largo do Rosário n. .;, icUplionc, 240S,
Norte. 3943 J

(om iórma de pílulas)
0 mais poderoso especifico para a cura da Syphilis

|e dc todas as doenças resultantes da impureza do
ssaiijíiie.

O DEPLKATOL 6 imminenlemente superior nos
Ssctis effeitos a todas as injecçOes.

Líarante-sc a cura.
Tubo com 'ÍZ 

pílulas, S a 10 dias do tratamento, 5$ü00, pelo
[Correio mais '.00 réis; b1 tubos, 27$0-0, polo Correio mais I$0o0.

deposito GERAL: Pharmaeia Tavares
63, Praça Tiratlenles, 6í. — Rio de Janeiro

Querem
ções, por
liando
fiador
7, teleplione.

comprar moveis cm presta-
prevos harat.ssi.no_, enlre-

¦ na primeira prestação, sem
na casa Sion: rua do Cattete,

7uo. Central. ?. 1S5J.

í
Neves

_____

^a_.o.(_)&
PARA VIDRAÇAS'
JOMEALLM

119 OURIVES
—uio -

i

Leopoldo da Silva Neves, .l.y-
s.-r da Silva Neves e Eugenia
Moreira Lima, esposo, filho e
mãe e demais parentes de UAH-
BARA CORRÊA LIMA Nii». ES.

1'aüeeiiU a 14 do corrente, agradecem
ás pessoas amigas c parentes sue os
acompanharam na sua d-V pelo trás-
passe da indítosn parente, _ e de novo
as convidam para assistir á missa de
sétimo dia, que cm sttffragio -lc 'ma
alma mandam rezar na egreja de São
João Baptislaf rua Voluntários da Pa-
irin, ás «1 lioras. amanliã, segunda-
feira, 22 do corrente, e por esse acto de
piedosa caridade se confessam ^ anteci-
padamenlc gratos. (S. ^o.|i)

OU

sede

PENSÃO
Alugam-se a famílias uísttnclas e a

ravalbeiios respeitáveis, esplendidos apo-
seutos, a preços razoáveis. Cozinlia de
Ia ordem. Rua Fialho 11. 20 (Palacete
Kiaoho, Cattete-Glorta). Teleplione Cen-

•I.-.1-. (R 410)

ROUBO
te

£lixir de Pepsina Com-
posto

(C_iiií>mí.'i_, Rhuiborbo, Calumba e Pe-
psina) Fórmula de Brito

Approvado e premiado com medalha
tle ouro, Efticaz nas digestões mal ela-
boiadas, dyspepsia.?, vômitos, eólicas do
figado c intestinaes, inappctencias, do-
;cs de cabeça e vertigens. Vidro :$ooo.

Depósitos: Drogarias Pacheco, rua
dos Andradas, 45; Carvalho, 1* dc
Março. 10; Sei-- de Setembro ns: 81 e
gç, c Assembléa, 34 Fabrica: Pharmacia
Santos Silva, rua Dr. Aristides Lobo
n. 229. Telephone n. 1.400, Villa.

(3087)

Estômago
Tridigestivo Cruz, _ o único rcwe_Ho

que cura as doenças do estômago e in-
teetinos. Drogarias e pharmacias. V».
dro. s$5oo.

AGENTES
Acceitani-se agentes em todo o Bra-

sil para Carimbos, Typos, Placas, Ora-
vuras, etc., etc. Fácil venda e uso ge-
ral. Comniiis.es vantajosas. S. 1.
Longstrcrh, rua da Quitanda 1». uo,
sob., Kio. (B. =.M>

de-se a quem comprou uma pul-
de ouro, eom os dizeres "Deus
nde". cntregal-a ao sr. Theophi-

de Lacerda, á \v.a Pinto de Figuei-
Ia a. fi-i. Andarahy, (pie receberá a
portancià que deu e mais 10S000,
i-que i de estimação; ao contrario,
:i buscar por meios legaes, faltando
idi os seguintes objectos: uma al- ...•,,-a de ouro, um broche de ouro. 3 ,P".nt0 :« J01.'.r a l,,co1* ;' ••0D r"13* i

ris è. ouro. uma carteira dt mar-1 . '"'* a »oo reisj aa casa nime. Costa,
aom dinheiro esfrangeiro. á 1... Se:e dt Setembro, 1*7, 1' andar.

Kio. 1.-5..16. (Mj,-q6)i (S- 3X3) '

PONTO A JOUR

Floricultura e avicultura
Traspassa-sc n centraio de uma boa

loja, muito própria para este ramo de
negocio, em rua central e nonto de pri-
meira ordem. Para informações com o
sr. da Costa. (Travessa do Paço n. 14,
madcireiro.l (J. :*0iS)

Escriptorio no centro
commercial

Aluga-se * um com sccrelaria, escriva-
uinlia, armário e cofre Fichei; trata-se
á rua do llospicio, 03. f..S-1 B)

CHÁCARA DE FLORES
Aluga-se optimo lerrcno «â 2 minutos

do bonde I.. Vasconcellos, rua Minas,
iS; informações uo mesnio. (jSi*4 Rj

Prata, brilhantes, cautelas do
de Soceorro, compram-se; na praça
radentes 64. Caía Gu.cía.

-'07 S ! Aluga escriptorios, próprios para me-
I dico. advogado, dentista, etc. Rua do

Ouvidor 159 c Gonçalves Dias r.--
(J .374?)

Monte 
|

PROFESSOR DE INGLEZ
Lições praticas e theoricas

mensaes. 2 vezes por semana,
riz e Carros 346, casa ...

Ma-
-*u_

Transporte de
II ! (.SiXHOSIXlKii

I(_llll3. 6 CdFYdO! 1 ^^w}°^ ^aMht't™sã

M \RTI\Y Ul- AKAUJO BAPTISTA,
mandam rezar amanhã, segunda-feira,
22 do corrente, üs o horas, na egreja
da Conceição i- lioa Morle, pelo (|úc
desde já sv confessam sumniamente
gratos. (_ J077
mummmsmmSmmmmsmWsm
Mario Proença Gomes

Dama.o Procnva Gomes, seus ,„„„„-„ _.
filhos. Rosaliua Fi .u. iredo I"roen- | tíV!£Bl^m!miWmW?Ík^&S&!m

p.e.^mausrvit.i-a0'1. 
"frflo' Esplendidos aposentos

saudoso MA-RIO PROENÇA GO- '
MliS, convidani os seus parentes c ami-
uos para assistir á missa do ,.o" dia de
seu ..lassaiiienu-, amanhã, segunda-feira.
2j do corrente, á_ u i _• horas, na egre-
ia de S. Francisco de ('aula (capclla
da Victoria), e desde já agradecem.

' (S 2.98

Hernani Antônio
Jorgí

(SiXlIOSIXIiii)

Familia respeitável, residindo cm
lindo pre.lio, alugam um ou dois ma-
gniíieos aposentos bem mobiliados, 1110-
veis novos, tendo uma linda varanda ai
lado, jardim, salão de \isitas. piano,
sala de bilhar, luz «electrica, telepliona
nos aposentos, optima pensão e iodo o
mais conforto preciso. Automóvel a sclí
e cinco a hora. e garage. Inforntaçõcs
i.atS. Villa, S 40 .

Vendi
logar d

S. GONÇALO

GãSa
e solida
dando-se

quatro

Compra-se uma. dc niodern
construcção, aié 9 ;ooo$ooo,
metade á vista, tendo tres
quartos e m>is dependências hygieni-
c«os, no -perintetro de S. Francisco Xa-
vier c ?'ari_ c Barros, Cartas nesta re-
da:ção, com as inciaes X. M.

•-.Ü- -*í»9).

linha

; uma situação com pomar no
Mangueira, ver e iratar com

Américo dos .autos Andrade,
cido por Ncaczmho), perto da
bondinha. Rua Dr. Portclla.

(.»7ü. J)

COLCHÕES
Vendem-se para solteiro a ,..•". 4?. 5.

c 6$: ditos para casal, a ;$. p$ c 1.$;
na officina ¦»¦ depósito á rua iFrei Ca-
neca ,»üo .cm frente á rua Visconde
Sapucah}*, '^. 3555)

_>_._w«ÍK!i-<.p (];»!• rsto SOV-- llilnl ;l 'f"'í,s il5 !,es3oas de ami-
... __.._._. IXCLIS.l S>- U.II l_l_l*- sil .ad. pa|i. a...sli. . missa j_ .. di.

/111-.» f\K mfTü^Bi*!/!?**)33 viço por empreitada. de herxan-i antonio jorge, o
CURi. 3A 1U*_-AUJUJJM ! Dh-iglr-Se a Castro, AVÓ- muito l>re_ail-o primo, esposo, pae, fi-

nida líio Branco lí, 1 an- "^ '™a0* DcsJ" >:í sc confessam
dai*. J_0-9 :_____£DR. A. DANTAS 1)15 QVlilKOZ

Modernos mcthodos de tratamento
T.cdico e cirúrgico, conforme a melhor
indicação. Consultas, das S as 11 «Ia
¦nanhã. Rua uruguayana a. 41.

15 32S0

(J-mao.

SYPHILIS Balbino Izidoro do
Nascimento

Agentes no interior,
querendo ganhar 201

diários, com pouco
trabalho

t Jcronymo Fernandes da Fon-
•eca convida 05 seus amigos

para assistirem a uma missa (ju.

liSSl-IM IA Itl-ilHIJATIVA COX-
( I*\.i!AI!A DE GAltORA .MUDA

(Formula de Ihiioi
Approvada c premiada com medalha

de ouro. Cura: empiges, bonbas, sar ^Mf manda celebrar amanhã, segitn
nas, «lo.nças do nariz e dos ouvidos, da-feira. 22 de maio. ás 8 lioras,
borbulhas, comichões. darthros, pannos na egreja de N. S. da Conceição em
cczcnia. crysipela, syphilis c rhettmatis* Catumby. por alma de seu tenro BAL-
mo anti.o e recente. 1'rcço .$500. liixo IZIDORO DO NASCIMENTO,

Prcciiamós, eom urgência, cm todas! Depósitos. Drogarias 1'achcco, rua j _ juntamente agradece ao amigo Mi-
as cidades grandes c pequenas do im - dos Andradas 45; Carvalho, rua 1* de guel Meirclles Marques o favor pelos'rior 

«Io» líslrtdos, de um bom agentej Março 10; á rua Sele de Setembro seus bons serviços prestados ao mesmo
fixo bem relacionado. Com-ptoir Indus-l-gi e oo u á rua da Assembléa ,14- I'"a-J fallecido desde o dia do seu padeci-
Iricí de Representai..a-. Caixa 1'oslal brica; Pharmacia Santos Silva, rua Dr./] memo -»Ct á lwr_ cm (pto falli-eeu.
u. 129, Riu de Janeiro. .., S .1.; I Ari.úiei Lsb. .' ... Tel. l.Wi*Vii||, l, - (l< .£.j*

OURO 11900 A GRAMMA
Platina, prata e brilhantes compra-s*

qualquer nuantid-ulf, na casa "M-criílin.-*
no", rua Uruguayana, 77. {M.?óiS)

PROFESSORA DE PIANO
ensina pelo program -.« do Instituto _*>
cional de Musica. I'rcço razoável, Tra-
tar na rua -Estacio de Sá, 71. (I! 5-39

Cofres e Registradoras
ior.Vendem-se por metade de seu va

Trocam-se preitsas, carteiras, : ¦¦:¦¦'•'<
rias, etc; I*. Republica n. ;
Caneca ns. 7 a 11. •(.Y

Frei
67)

Machínfsntos de assucai
Vendem-se, cm perfeito estado, um

Wetzel, turbina, bomba de mel, 15 ra*-
fria.leir.s e tres taxas novas; .nforma.
ções nas officinas dc M. Morena & C.
á nta Visconde Itauna a. :t.

¦-:ílS
¦-:._-
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PEQU
CORREIO DA MANHA - Domingo, 21. de Maio de 1916

VENDAS EM LEILÃO

ESCRIPTORIO E ARMAZEM, RUA
DO HOSPÍCIO N. 8s

Telephone n. 1901, Norte
Leilões a se effectuar na semana de

22 o 27 da maio dc 1916
TERÇA-FEIRA, 23, ás 12 horas:
¦I.cilão do contrato de arrendamento

do predio á rua do Estacio dc Sá nu-
mero 73. Liquidação de Amaral «5*
Corrêa, será vendida á rua Hospicio
n. 85.

TERÇA-FEIRA, 23, á 1 hora:
Leilão de fazendas e armarinho, a

rua Presidente Barroso n. 116, massa
fallida de J. Caetano dc Oliveira.

TERÇA-FEIRA, 23, ás 4 horas:
Leilão do terreno á Avenida Beira-

Mar. junto á rua Dois dc Dezembro.
QUARTA-FEIRA, 24, ás 4 horas:
Leilão de sete predios, á rua Silvana

.is. 22, 24, 26, 28, 30, 32 e 34, Pie-
Jade.

QUINTA-FEIRA, 25, á 1 hora:
Leilão do grande predid á rua dos

Arcos 11." 41'.
QUINTA-FEIRA, 25, ás 4 horas:
Leilão do pequeno predio á travessa

11 de 'Maio n. 38, Cidade Nova.
SEXTA-FEIRA, 26, ás 5 horas: _
Leilão de inoveis,, á rua Benjamin

Constam n. 52. espolio de d. Arniinda
.Martins da Costa Miranda.

SABBADO, 27, á 1 hora:
Leilão de moveis, á rua do Hospício

11. Si.

PRECISA-SE 
de uma boa corpinheira ^\%^^^^^J^a^:^^^^^^^^Jl^^^^^^i^^^Í^

boa eaieira; rua S. Clemente n. _it4, | ff>"?."?*.:?"?'.W.*47^^^^^^<^<^^^^^VJt?.oVJV-V*^
sobrado. (3259 D) J

PRECISA-SE 
de uma menina até 13

annos, para casa de pequena família;
rua do Cattete 110, sobrado, (3655 C) R

PRECISA-SE 
do

casa particular,
viço. Trata-íe nt
70 — Encantado.

Um con fei tetro para
para pequeno servi-

ru» Teixeira Pinto n.
(3347 D) J

DRECISA-SE de um menino dc 12 a
14 annos, para serviços domésticos,

rua Miguel de Paiva 27. (3795 C)M

PRECISA-SE 
de uma empregada que

lave e engonimc bem, faça mais ai-
guns serviços c que dê boas referencias;
rua Bambina. n. 127—Botafogo. (3541 C)

PRECISA-SE 
de uma pequena para ser-

viços leves, até 14 a 16 annos, rna
Porto Alegro n. 51 — Engenho Novo,

(3778 C) S

PRECISA-SE 
de um margeador para

machina de pautar, com pratica; Ou-
vidor 72. (3716 D) II

RECISA-SE de um rapaz para vender" fiel e que
4, qui-

(2780 D) J

.lA.lJÍUli UC Ulll t UJIiW. JJ-iiu
quitanda na rua; que seja fie'
c fiança; praia do Caju' n.preste fiança; praia

tanda.

PRECISA-SE 
de bons officiacs de cos-

tumes tailleur, no Ao i" Haratciro;
avenida Rio Branco 100. (3906 D) "*•

QlUEJI precisar de uma senhora séria,
fiel, sem compromissos, para dama

dc companhia a um casal «em filhos, ía-
zendo «serviços leves, não faz questão dc
grande ordenado, quer ser tratada como
da familia, preferindo em Todos os San-
tos ou Meyer; quem precisar dirija-se á
rua Clarimundo de Mello n. 246 — Pie-
dade. (3686 D) J

i

COMPANHIA DE SEGUROS MA.irilMOS E TERRESTRES

CAPITAL Rs. I.OOOiOOQSOOO
AUTORIZADA A FUNCCIONAR POR CARTA PATENTE N. 20

DEPOSITO NO THESOURO FEDERAL. . RS. 200:000$000

Telephone 1.236, Norte; Endereço Telegr. PALLAS

CG RUA DO ROSÁRIO. G6 Sobrado — RIO DE JANI.DRO

José Rainho da Silva Carneiro
José Bruno Nunes
Cícero Teixeira Portugal
Affonso Viseu
Humberto Taborda
'Cotninendador José Pereira de Souza
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"üeivas
Manoel José Lebrão
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SUlfLENTES:

{
{
{

IMPLORANDO A CARIDADE
Por intermédio desta rnUcçío, uppellam

ytru a caridade publica, as seguinte*
senhoras:

VIUVA ANNA DO AMAI.AI-, cíga, e
além disto doente e iem ninfutiu para sua
companhia, recolhida a um quarto;

VIUVA ANGELA PECORARO, cons
85 annos de edude, completamente cega e
pmlytlca:

VIUVA AMANCIA, com 68 annos de
edade, quaii céif»; ,_ .

ANNA EMILIA ROSA, pobre velhl*
nha, viuva, com 70 annos de edade;

ELVIRA DE CARVALHO, pobie, cega
sem amparo de família;

FRANCISCA DA CONCEIÇÃO BA.R-
HOS, cega de atnbo-s os ollioo e aleijada;

JOAQUIM FERREIRA CHAVES, em
tievadti. sem recursos;

VIUVA LUIZA, com oito íilhos me*
nores;

VIUVA MARIA EUGENIA, polir» re-
lira aem o menor recuiso para a sua sub.
•istoncia;

SENHORA ENTREVADA, da rua Se-

Shor 
de Mattosinhoi, 34. doente, íninossi*

lutada de trabalhar, tendo duas Iilhaa,
tendj uma tuberculosa;

VIUVA SOARES, (.-líia, «em poder
trabalhar.

VIUVA SANTOS, com 68 annos d«
edade, gravemente doente de moléstia in-
euravelt

THEREZA, pobre cegulnha sem auxi-
Uo de ninguém.

VIUVA BERNARDINA. com 78 an-
"- |

SECCAS E DE LEITE
\ MA DE LEITE—JPrccisa-se de uma

2~X. que tenha atlcstado do Instituto Mon-
corvo, rua 8 de Outubro 11. 76 — Man*
gucira. (3G13S) S

de uma nina secea
um cozinheiro , para
rua do Lavradio n.

(3íS8
Pl.KCISA-SEcreança e,
dc íamilia, na
j. obrado.

PRECISA-SE 
dc uma creada para ama

secea c serviços leves; na ladeira da
Gloria 11. 5-'. (3757 A) J

para
casa
161,

B)S

RECISA-SE de uma menina de 12
\ hruio-s, para ama secea; trata-seP

rua do Ouvidor 148, loja (3554 A) J

PRECISA-SE 
ile uma ama de leite, «jue

será examinada pelo medico; quem
não estiver nas condições t nao se
«ente; avenida Mem dc Sá n, iii

apre-

PRECIsA-SE 
de uma creada para ar-

rumar casa, copcirar e engommrir,
dormindo no aluguel; ordenado 40$, na
rua do Cattete n. 92, casa 16. (3315 D) J

^IIB!!!'ll?lil!i_-l:lll-ll!lliai!l!í-ll;!l!líii;ii__i:ii«S>:«i!í_i:!!!li.l!lgllli OS QUE SOFFREM DO ESTO- §
I MAGO DEVEM USAR |

1
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CASAS E COMMODOS, CENTRO
A IjUGA-SE uma loja no beco

"-"Htíos Barbeiros. Trutu-so no so-
bi-iulo. (J 305S) E

A LUGA-Slv um pequeno sobrado; na rua
il-doi Inválidos 12. (3457 E) M

AUGAM-SE 
boas casinhas com quintal e

muita água; rua Visconde Sapucahy nu-
mero 310. (3759 E) S

10 frio yos incommoda? I
TT?
TTT

Existem á venda cobertores para
cama de casal,, com desenhos visto-
sos e originaes, pelo diminuto preçode 6$000»

!Í! Os mosquitos vos ÍB*iFÍt^m
e ¦qÉjBM__a_BBÍÈèB^^

Comprai FILO' de boa qualidade,
tendo de largura 411150 que apezar da
falta, é vendido cada metro a

5ISOO !—: isrjh..-  - —

t
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CASA LEITÃO
LARGO DE SANTA RITA

Rio de Janeiro ???
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ALUGA-SE 
um bom quarto

tfiro, em casa ti•Andradas 71, 20.

a moço sol-
familia; na rua dos

(3756 E) B

ALUGA-SE 
uma sala de frente, ricamen-

te mobilada e com todo o conforto; na
avenida Gomes Freire 152. (374»E)J

\ LUGA-SE cm casa dc pequena familia,
XVtim bonito quarto, independente, u mo-
ço do commercio; na avenida Mem de Sa
n. 331, sobrado, esquina Frei Caneca.

(3762 E) J

A LUGA-SE uma boa oala de frente, cara
*1.6enhor ou senhora dístlncta ;rua Carioca
50, 2° andar. (368S3 E) B

ALUGA-SE 
uma optima sala de frente,

scin mobilia, com luz e limpesa; na ove-
nida Central 103. (3B17E.M

ALUGA-SE 
um quarto para rapazes do

commercio, em casa de família; na rira
do Hospicio n. 54 (20 andar). (M3816)

Gonorvhéa \
iffi_gnx__gaaao_»'_F*8-.<'tBi&^^

cura-se eni 3 dias com
Injeoção Marinho

Kua 7 do Setembro, ISO

Aí,;1LUGA-SE o sobrado
Rio Uranco ri; 7.

da rua Visconde
(3-767 E) J

ALUGA-SE 
barato,

ru
bello sobrado da

rua da Harmonia n. 95, com duas sa-
Ias, quatro quartos, cozinha, terraço, W.
C., chuveiro, tanque, luz clcctrica. Tra*
ta-sc ua loja. (2731 E) B

ALUGA-SE 
uma grande sola com qua-

tro janellas de frente; na rua da Ca-
rioca 11. 28, 2 ° andar. (3320 D J

ALUGA*SE 
grande parte de um sobrado,

independente, com 14 janellas para a
Urugiiayana, 22.

ÍJ181 E) J
rua, próprio para negocio.

AILUGA-SE 
por preço muito razoável .1

excellente loja, Indrilhada com tres por-
tos da rua do Cotovello, quasi esquina da
rua da Misericórdia n
trata; está limpa e é
sito ou negocio limpo

45, loja, onde sc
própria para depo-

(3iSi.l*>.

ALUGA-SE 
um commodo a pequena fa-

milia ou a casal; na rua de S. Pc-
dro n. 333- ('7S5 E) J

A 
LUGAM-SE
ços solteiros, de ,35$ c 4°?;

bons

S. Pc dro n. i4s

commodos para mo-
na rua de

(2778 E) J

na rua Gene-
  180, preço 140$; as clia-

ves estão no botequim defronte. (2776E) J
ALUGA-SE 

um 'sobrado,
ral Câmara n.

A il.UGA-SE cm casa de familia. 11111 es-
Xi-plendido quarto; na rua do Ouvidor 24,
1» andar! (2756 E) J

A LUGA-SE uma sala de frente, a pes-
-ü-soari muito decentes; na rua Treze dc
Maio 11. 37. casa dc familia. (3858E) J

ALUGAM-SE 
desdo

c salas dc frente,
45$ a 80$, quartos
bem mobilados; na

•pensão da praça Maná 11, 73, 2» andar.
(29i(i E) J

ALUGA-SEna ladeira
minutos da

uma boa casa para familia,
do Castello 48, casa II. a 5

Avenida Central. (3870 E) J

A LUGA-SE uma loja com tres portas,
XXcom accommodações para familia; na
rua Frei Canceri 11. 436. (2778 E) J

A LUGAM-SE em casa «lc familia, bons
_T_Lquarlos para moços solteiros; para ver
e tratar na Marechal 'Floriano n. aa.

(3499 E) J
A LUGA-SE uma magnífica sala para es-

-ílLcripJorio ou ofíicina. no -u andar do
predio novo do largo de «S. Francisco de
Paula 11. 44. (30S2 E)-J

ALUGA-SECâmara n.
Rosário n. io:

1 armazém da .rna General
30S. Trata-_e' tia rua Jo
i° andar. (3506 E) R

ALUGA-SE 
uma boa casa; 2 quartos, 2

salas, cozinha, ouintal, etc.;-rua Sena*
dor Euzcbio 144. fundos. • (37S4 E) R

\ LUGA-SE o segundo andar d.i rua
itlkÜrugiit)yaiia n. 33. Informações na
Casa Clavlí.em baixo. (E)

A LUGAM-SE 110 Avenida Central
-íi-ii. 15, sobrado, Pensão Minei-
ru, imiítiiifiviis sujas e quartos de
frento elegantemente mobilados c
com pensão; nnrn uniu pessoa de
100$ á 120.S000: para duas, de
1780$ a 250$000. (M 3637)E

AI.UGA-SE, 
a. moço do commercio, sol-

teiro, um excellente quarto, bem mobi-
lado, por 50$, em casa dc poqucnaj familia;
na rua do Itiachuelo n. 05. (3787 E)M

A LUGA-HE uma boa sala de fren-
Ate, niobiliida, com pensão, para,
casal do tratamento, cnsa de todo
respeito; rua Costa Bastos 11. 20,
próximo á rua do Riachuelo; IJ011-
des S. Francisco, Chile, Praça 11
e 15. Tel. C. -Í61S. (M30S3.I.

ALUGA-SESetembro
um eôerintorio; rua Sete dc

20; trata-so no armazem.
(3-08 E) J

A LUGA-SE, na avenida Passos, esquina
JrAda rua da Alfândega, uma sala c gabi-
nete, rodeados de iancllas, com água en-
canada, própria para escriptorio ou cônsul-
torro; a chave na pliarmacia. (jo48E)J

A'LUGAM-SE boas salas
.íi.rios. á rua da Quitanda

para escripto-
n. 165.

(2802 E) J

TOSSEL a
São incontestáveis os effeito»

maravilhosos do XAROPIO DE
•7L'CA\ «le ALBERTO, na cura
do moléstias que já resistiram
a outros medicamentos! que se
diziam os únicos indicados. I"'
de um ÉFPEITO rápido nas
BRONCHITES, TOSSES, COQUE-
LUCHE, COXSriPAÇõES, RIOS-
PIUAIIOS, ASTHMA, TUBER-
0U10SE o ESCARROS SANGUI-
NHOS. — A' venda cm todas as
Pliárnincins e Drogarias do Rio —
Em Nictlieroy.* Biircttllos, Av. Rio
Branco, -113 — VIDRO 2$000
Dcp. geral: Av. Mem de Sá, 115

(M 4027)

ALUGA-SE 
a sala de frente, no 2° art-

dar da rua Rodrigo Silva u. 28, com

A I.UGA-SE o armazem da rua da Can.
Xidclaria n. 97; trata-sc na rua da Qui-
tanda id... (-'803 E) J

ALUGA-SE 
o sobrado da rua Conselhcl-

ro Saraiva 11. 21; trata-so na rua da
Quitanda 165. <JSo.| Iv) J

ALUGA-SE 
em casa de familia, com

pensão, um prande quarto, claro e are-
jíido, bem mobilado; na rua do Rosário
n. 157. 2° andar. (3260 E) J

A LUGA-SE o i° andar da praia Tira*
iiLdciites n. 46, completamente linipov para
familia ou consultório medico. w*_>.}K)S

A.LUGAandar
LUGA-SE o

na av.
S. Paulo; trata-se

grande salão
Kio Branco n
no mesmo.

corrido 1°
129, Café

2760 E) M

COZINHEIROS E COZINHEIRAS
A LUGA-SE uma perfeita cozinheira, ou

xUavadeirn, i de cor, bem asseada c dor-
me fora: na rua Senador Furtado n. 12,
d i'._ toda a confiança. (3351 L) J

ÍJRKCtSA-SE 
de uma cozinheira, uma

lavadeira e uma ama secea, em casa
dc familia, moradora na ilha de Paquciá;
trata-se na rua 24 de Maio ig. (3522 B)R

PRECISA-SEJL ra» dc
de uma perfeita cozinhei-

íorno c fogão; que saiba fa-
..cr mas&is e que tenha pratica dc todo
o serviço de cozinha, e que _ durma tio
aluguel. Trata-se nas mus Alice 64, La-
ranjeiras ou Sete de Setembro 171.

(2790 B) J

A I/UGA-SE sobrado novo com 6
¦^Mqunrtos, 2 salas, banheiro,
W. C., copa, dispensa e bom ter-
rnco com tanque; na rua dos Ar-
cos n. S; as chaves estão nn lo.in.

(S 987) E

ALUGA-SE 
confortável sala dc frente

com entrada independente, a casal sem
filhos ou a cavalheiros; na avenida Ilenri-
que Valladares n. 21, sobrado. (3320E) R

LUGA-SE o i°"andar do largo dc Sito
25, -por cima

Nunes. t.ioSn E) .1
Aí;
da Perfumaria

electricidade
commcrcio

corrente, a pessoa do
(2779 E) J

ArEUGAM-SE uma boa sala e gabinete,•ticom quatro _ janellas de frente c aicova
espaçosa, próprios para escriptorio ou con-
sultorio; na rua da Carioca 11. 42. í"
andar; trata-so na loja. (2780E) J

ALUGA-SE o 1° andai- da rua•"-General Câmara 58, pnra es-
criptorlo ou moradia. Trata-se na
r. do Ouvidor 90 o 92. (B2917)E

a:LUGA-SE unia sala de frente, na rua
.do Rezende 74, sob. (2786 E) J

AIvUOA-SK 
o inagnifico sobrado do predio

da rua Acre
accommodaçücs e

82. com
bom quintal.

excellentés
(ioi4E)R

AI.UGA-SE 
um commodo,

com electricidade,
família:

bem arejado,
em casa de pequena

a rua do Sonado 52, sobrado.
(4016 E) S

A LUGA-SK uniÉ bom quarto com pensão,
m7\.-\ moços solteiros, do commcrcio; rua
Sete de Setembro n. 211, tu antL (.(otoIC)S

A r.UOA-SK uma boa sala de frente, in-
__Cl__dcpendente, a moços solteiros ou casal,
cm casa de familia; rua Visconde de Ma-
rai.-Ruape n. 43, sobrado. (4004 E) S

ALUGA-SE 
uma linda sala

Cl

IyRECfSA-SE 
de uma boa cozinheira

do trivial, que durma no aluguel; á
rua General Silva Telles n. 69 — Anda-
rr.by. (4009 11) S

J3REC1SA-SE de uma creada para todo
.1. serviço cm caf-a de pequena familia,
que saiba cozinhar; travessa Muratori
»• J5- (3135 B) S

dc frente,
.completamente independente" e com pen-

são. a um casal ou dois senhorea de tra-
tamento; na avenida Central n. 2.1, 2"
andar. '3<'.w W 5

um consultório montado,
icleclricidrldc, por ;o$; na nui
Setembro n. 06, com o Antônio.

(3343 E) J

ALUGAM-SK 
magnificos commodos mobi

lados, com boa pensão, a pessoas do tra-
tamento; «a rua Kiachuelo 156. (3557ií)*^'

A IilIGAM-SE conunodos mobila-
"*dos, com roupa de citnin e pen-
são, a cavalheiros distinctos, casa
de todo respeito; rua Costti Bus-
tos 29. 1'roxiiiio ií rua lliacliuelo.
Bondes S. Francisco, Cliile, Praças
11 c 15. Tel. O. *1618.(M3«28)E

AlI.UGA.SIJ o sobrado novo da fua de
-Í4.S. Pedro n. 102, com salas de visitas
e de jantar, tres quartos, saleta, cozinha,
quarto dc banho, dois pequenos terraços e
Jtaz: trata.se na rua Primeiro dc Margo
ni 37 do. meio-dia ás 4 horas. No predio
aclia-sc uma pessoa para mostral-o das g
horas ás 3 da tarde. (2730 E) 11

ALUGA-SE 
por 50$ uma loja em frent«i

á Prefeitura, <para negocio ou escripto-
rio; na rua Josc Mauricio u. 144

(33í8 E) B

ALUGA-SE 
o sobrado da rua Menezes

Vieira n. 29, por 100$; informações,
trlcirhono sul 1014. (1904E) J

A'LUGA-SE uma loja para negocio, na
Xl.rua dc SanCAnna 11. 40; trata-se na
Casa Fortuna. Praça Onze dc Junho.

(307.1 E. J

LAPA E SANTA THEREZA
JTVi
familia

JVLTGA-SK um commodo. com entrada
independente, luz electriea, cm casa de

ua avenida Mem de Sá 06.
(3839 E)

LUGA-SE o sobrado da rua Marangtia;
a chave na loja; trata-sc á
Santa Thereza. (3751 l')J

A1J_Xpe n.
rua Aurca

ALUGA-SE 
um bom quarto de frente,

independente completamente, a rapazes
decentes, em casa de familia de todo respei-
to; rua Taylor 5, Lapa. (3676 F) B

ALUGA-SE 
a bòa casa da rua Augusta

25 (Santa Thereza), com •; quartos, sa-
Us. cozinha, banheiro, quintal c jardim; as
chaves no barracão, ao Indo; e traía-so na
rua Sachet n. 12, sobrado. (35O1 l1) J

i LUGAM-SE salas
i\Viini-'i--ulo_. ou não,
rua Taylor 47.

de frente e quartos
eom ou sem pensão;

(3l>23 F) R

A LUGA-SE, em casa de familia françeza,
XTum quarto mobilado, por 4?$; rua da
Lapa 57- (3586 F) J

A LUGAM-SE, o pavimento terreo por
_C-Í.i2»5, e o sobrado por' 150.. do predio
da rua Moraes c Vnllc n. 271 Irata-sc ua
rua da Carioca n. 28, Ioia; eslá alia-lo das
8 ás 10 horas da manhã. (.1488 F) R

ALUGA-SE 
um bom commodo, com linda

vista, não tendo outros inquilinos, com
pensão, sem mobilia. a senhora, por go$;
rua Cassiano 66, Gloria. (3572 F) J

A LUGA-SE unia boa casa na tra-
¦Avessa Muratori n. 49, com ex-
cccllcntes accòinimodações pnra fa-
cellentes nccoin modações para fa-
so aberta das 8 ás 5 da tarde.

(S 3132) P

ALUGA-SE 
o armazém da rna da Prai-r

nha n. 45, com accommodações para fa-
milia; as chaves 110 sobrado, onde se trata.

(381-2 E) 
"M

ALUGA-SE 
o esplendido segundo andar

com elevado no centro commercial.
Informações na Casa Clark. Rua do Ouvi-
dor, 105. (H)

IN- Hii:!ígí!l!E!líi|-aí!!;iB!!ME«H5i!EKaB3K_;
PARA O ESTÔMAGO E

TESTINOS ";' UM REMÉDIO H
SEM EGUAL g

Guaranesia 1
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¦VI(UGAM-Sli. arejados aposentos de fren-
_*í"3U.c, mobilados, edm ou sem pensão, a
senhores distinctos ou casaes. Pensão fa-
miliar. Rua 'Rodrigo Silva n. 6, 2» andar
(cstitiina S. José). (M 3820)

A LUf.AM-SE 2 boas salaa. próprias para
XVescrip torio commercial ou deposito de
mercadorias, com luz electriea, etc; rua do
Carmo 71, canto de Ouvidor. (3324 E) J

A LUGA-SE o predio assobradado da rua
-fXMoracs c Valle n. 21, Lapa. recentemen.
te construído, com 2 salau, 4 ouartos c todas
os commodidades precisas; trata-se na rua
da Alfândega 14.' Io andar, sala 2; as cha-
ves estão 110 local. (3072 F) T

ALUGA-SE 
a casa da rua Moraes c Valle

11. 11, com 4 quartos, salas c mais depcn-
dencias; trala-se á rua Asscmblca 18; chaves
na rua da Lapa 11. 26, armazem, (30941")J.

ALUGA-SE 
o sobrado da rua. da tapa nu-

mero '87, por 200Ç000 com 3<( quartos, 2
saias, cozinha, banheiro; in-ormaçóes, Jelej
phone, sul 1014. (2831 F)-J

ALUGA-SE 
um quarto,

ou casal sem filhos, por 40$
Mem de Sá 15.

moços solteiros'; na avenida
(2552 E) M

A1
Gloria

LUGA-SE um lindo commodo com ou
ia rua Cassiano n. 49.

(3656 F) S

!_.í;;__!:::.íí-i*-inii-gr«i;^::?Bi::i!HiiiiFS!iiiíai:,!!!_fiS8!ii
1SOFFREISI

DO ESTÔMAGO,
DOS INTESTINOS E DO
CORAÇÃO f USAE A

Guaranesia.
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ALUGA-SE 
o esplendido s

fto da Gloria n. 7, tend.
idido sobrado do lar-

-fto da Ulorla 11. 7, tend. 4 quartos, 2
snlns, quarto dc banho, luz clcctrica, etc;
as chaves na loja, botequim; tratar, travessa
S Francisco 11. 32, Confeitaria do Anjo.

(2942 F) J

üiecuaüiüsi iiisg-.Ni-ai^iEBtüiE* :!'Si.;;üai::!!ai!i!!ai:!iiHi:i:iBiriiwi.!!;Hi:::iEsi' 1^1

ALUGA-SEuod
Sete

ALUGA-SEpa\"
o excellente predio de tres

.pavimentos da rua Evaristo da Veiga
n. 47, hygienico e reformado. Para ver
das 12 horas ás 4 da tarde c tratar na
rua do Cattete 11. 338. (3067 E) .1

A I.UGA-SE o andar lerreo da. rua Ge-
jtl-iieral Câmara n. 353, com cinco apo-
sentos. cozinha c quintal; trata-se na run
da Constituição 11. 56. com o sr. Santos.

(33-'0 E) J

Drogaria Granado & Filhos
- a_stt«ap___cCT_fl rr' ¦.

RUA URUGUYANÂ N. 91

DROGAS NOVAS
Remédios g-£).r_aiiticIos

fOr\ mmti /Rk IFi
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% Grandes !Presnios do
I RADIOL"
I O melhor preparado e o mais barato para limpa
ig todos os metaes
i

l
t* =_\

T--?-f_r.«--_i-__F_.v__Tl

t.i.'-_ --.oií-iyiawi-vr—asa»

Preços 1_>a,ra.tis si 111 o a
Balança americana sensível a 1 gramma para pesagem

gratuita da nossa freguezia.
**BEi3ffm--j^

TJKlíCISíVSE de uma perita cozinheira
X portugucza( de forno e fogão; que
saiba fazer massas, doces, gelados e sor-
veles e que tenha pratica de todo o ser-
vtvo do cozinha. Trata-sc com o «r.
Cunha, á run Sete dc Setembro n. 171
sobrado. (3321 B) J
-JJRECTSA-SE dc uma eo/inlieira de for-
_i 110 e fogão, para casa dc familia c
que (turma cm casa; na rua Alice n, 64.
Laranjeiras ou rua 7 dc Setembro n. 171,
Pagá-se liom ordenado. (3346 D) J

CREADOS E CREADAS
'IJiitlXISA-SE um menino até 14 annos,
.1 para pequenos serviços; na rua In-
il—-tr il u. ry — Haddock Lobo.

(j.oo C) R

1>I.I_C1SA;SE dc uma
.1 runur nuartos, na
l*'n-'rc n. o.*.

creada para ar-
avenida Comes

(2926 o j

IJUÉCISA-SE 
de nina creada para toda

serviço de pequena íamilia; rua d.i
Mattoso n. 165. (.1156 S) K

I)'RECISA-SE 
de uma

vtços domésticos,
para um casal, A rua
rã.** n. 3fl—***** 

¦">

ia«',a_a^^-J-S^!rstI=3f-:J'

creada ]>ar.i ser-
menos cozinhar,
D. Anua Gutma-

Rocha. (jij.iC)S

A WJGAM-SB tinas snlus de fren-
•^i-tc, com <J iiuirllus e suctiiliis,
em cnsn «Io duas pessons, com luz
electriea; na rua S. Pedro 155.
esquina dn Urusunynna(S<3134)É

A I.UGA-Slv uma hoa
-ti. Car uso, á rua H.irà.
tm ta-sc na

casa, na avenida
ds S. Felix 97:

mesma rua 93- (j6-t'J M) S

\ LUGAM-SK, para pequenas familias,
xXos dois pavimentos superiores da rua
D. Manoel n. 55. Kstão abertos d«i meio-

horas. (3641 E)

A LUGA-SK uma hoa sala dc frente, com
xXtuobilia, para uni senhor distineta ou
para um escriptorio; na avenida Passos
n. 41, em írente ao Thesouro Xacional,

A LUGA-SR o predio no
Xi.deira do Castro, junt

novo n. n da Ia-
. timo ao Riachuelo,

doi1: quartos, duas salas, dependências,
c luz electriea. Ciiaves no o-lí; trata-se
na rua Gonçalves Di.is n. 58. das 2- ás 3.

(3321* K) J
A I.ttGA-SIC a casal s

¦£\ soas sérias, um bom
nella, dá se pensãc
n 3-U Xão tem outro inquilino.

m fillios ou pes-
coiimindo com ja-
rua Silva Manoel

(3321 V.) J

EiViPREGüS DIVERSOS
nOSTUREÍRA, oi-fertec-e para cisa
U família; r-a Hilário Ooutca n >
'opaca liana*

de

(33.12 S. R

71RECISA-SK de
J. trabalhe bem 1
X122 r.dro Américo

tim.i co-tiucr.i ipie
m wi.13 t cnrpinhosi
__, .{313*1 ws

ALUGA-SI*!, 
em boas condições, o predio

da rua do Lavradio n. 157, constando
de luja e i° c -" andares, de construcção
moderna e sendo a loja üm -cllissiino c am-
pio armazem: se o pretendente preferir¦pudesc tambem traspassar o contrato de
arrendamento. Para tratar na rua da Aí.
fandega n. 105, com Gonçalves, Pinto í.-'Cr.mp. (3501 E) J"aTiui-ví-ií
Ü.do Cas!

oredio novo. ir da ladcSra
jinitii ;,o Riachuelo; j quar-tos, 2 sat.is. dependências c Iuü clcctrica;

cha*.ca no 9-l>; tralar, tjOHÇalvea Dias 5-^.(ia. . _t S. (;,-8o E) J

No sentido de fazer apreciar ainda mais o já bem §
conhecido "RADIOL" temos resolvido distribuir |

10:000$000 EM DíMEIRO !... 1
™ O "RADIOL" vende-se em 5 tamanhos, (ns. i, 1

| 2, 3, 4, 5). TODOS ELLES TEEM PRÊMIOS, |i desde i$ooo até soo$ooo. a
Pnra stilier se íi lata «íue S

1
1
1
5

20
50

100
200
500
750

LISTA DOS PRÊMIOS

Prêmio «lc . . . ,

a 1500

íoo.s
50íü
20$
10«

5$
:ís
2$
IS

se n
V. Bv. cnmproii tem íireniios

OOS HASTA COUTAI; 0 ROTULO 1
I00S NO l''l'XMIA:.!KS'|-0, elle sol
200SJ«leslocmií intüliTtniiíiito a casos
500$| cstii Intii tciiliti prcinlo, o valor S

1:000$; desto 6 tndiendo com tinta s
l;000$iivei*mcllia :-.U VKI5S0 DO RO- I
000$
000$
500$
500$

TULO. FB

;il2S Prêmios Total.

Os íiremios iln 1$000 ATE' —
5$000 PODEM SEU PAGOS I

500$||PELA CASA ONDE A LATA h!'Foi VENDIDA, os prêmios «lo ã
10:000$, 10$, 20$. 50$ o acima, na 1

llConipiiiiIiia ilo "RADIOL". 
|

ROA SENADOS DANTAS N. 79 - RIO - TODOS OS DIAS |
PARA O.S FREGUE7.ES 1)0 INTERIOR, basta nmciilar o i

rnlulo premindo, 110 mesmo endereço, pnra receber IIMME- @
DIATAMENXE o valor respectivo pelo Correio. __i

ifs'.«':. iB'..':a,::is «.'.o::.<b- ' ira:. !S'. «Hm ib «";«¦¦' .ej .iB ¦ :is ,s e .a g 's : :_2 ¦ :3:_:!S.:: «b:: ;s-¦ ib

ALUCA-SUformado; p;
uma casa. rccentcinento re-

para pequena famiüa, no beco
dn Lagüiulla 23, perto dos bondes do Syl-
vestre! eliavcs c informações. 110 n. 19.

(joio F) B

,4 r.UC.A-SH, por 100$, a casa assobrada-
_ri-d:i. com jardim c quintal, da rua Miguel
dj Paiva n. 18;: cliavcs junto, lionde Paula
Mattos. (.15)03 F) R

A T,CGA-SI. o sobrado, para pequena (a-
^linilia. na rua Augusta n. 4. Santa lhe-
rtzat 110$ trata-sc 110 n. 2. (3890 F) J

A MJGA-SE em casa de ttma senhora so,
IlLopliiiia sa'n para descanso; iníorma-se
na rua da Gloria iorr, sobrado. (279+ 1') J

uma casa, com 2 quartos, uma
ha e quintal, r.a avenida da, "ia

alu .uel 6i$, cm Santa lhe-
(2/77 

*')J
AI.UGA-SI! 

t
sala, cozinha

Pctropolii

AIvUGA-SE, 
á rua Conde dc Laso n. 21,

unia esplendida casa de tres pavimentos,
própria para pensão. (2535 ¦*-') ?

4 LUGAM-SE bom
_£lsem; na nia da

conunodos, com ou
Passagem 98-

(4018 F)

A LTJfliV-SE por 350$000 a Villa
J.-V MURTINIÍO rua do Curvello 11. 54
(Santa Thereza?,'tendo seis dormitórios,
íocâo .1 gaz c carvão, luz electriea c de-
mais commodidades. (3551 F) S

OATTETE, LARANJEIRAS,
BOTAFOGO E GÁVEA

A LUGA-SE uma casa. com quatro quar-
_MLto... duas salas, duas cozinhas, pando
quintal, cem vim commodo nara creados ou
casal, com entrada independente, clectrici-
dade. forrada e pintada dc novo; a rua
Mirria Angélica 38; trata-sc a rua Conde
d2 Irajá 134, ou General Câmara .170.

(2721 G) R

U

ALUGA-SE 
a uu

nhorca dc tratai
um casal otl a doij se*
ainento, um liom qviarto

com pens3o, mobilia aova -o com todo o
conforto, em caía de írinlrlia de tratamen-
to: na rua Júlio Ccsar n. 66, 2» andar.
(Carmo). (3559 W t1

A LUGA-SE, para qualquer negocio limpo,
-Aa magnífica loja do predio 11. 24-; da
ru.i da Alfândega. (2536 1-.) _S

A LUGAM-SE commodjs c salas, a preços
-TXmodicos, a inoços do commercio; rua
Mfpiiilo Santo 11. 45. (2907 MIM
_r-.fi: iaBE_í.iafi.iíaiP!_jf_-sBBÊ5Brr-S "j^

g DOIS CÁLICES DESTE POPE- H
I ROSO ANTI-ACIDO EVITAM |
1 AS MAIS GRAVES DOENÇAS j=
s Guaranesia f.

\ LUGA-Slv erri casa de familia, tini quar-
Xito, com ou sem mobilia, tem todas as
ccniinodidadcs; na ru.i dc Santa l.-.izin 24..
sobrado, junto á avenida Rio llranco.

(.1701 Kl R

i LUGA-SK viria sala dc írente, em casa
¦_rl.de familia. a um moco do commercm;
paru tratar na rua do Lavradio
cobrado. (35--I I.) R

A LIGA-Sll um espaçoso quarto, cm casa
-T*-de famiüa. a casal ou rapaz do commer-
cio; rua Riachuelo 3S3, sob. (3551 K) S

ALUGA-SI*. ri boa casa 11. 150 da rua
XVOtíneral Pedra, nropríj oara qualquer ne-
«ócio, londo nos fundos boa moradia nara
familia; 150$. (2536 E) S

A LUGA-SK o i° andar da rua Luiz Game
-TjL.io; as chaves no botequim, e trata-se á
rua do Hospicio .6, armazém. (3;jfj K)_l

A LUGAM-SK uma sala 1
XVrua dj Alfândega 65.

Uni quarto,
:u andar.

(4012 E)

na

•V LUGA-SE um armazém; na rua do Hos-
jCipicio n. 23-.; as chaves eatSo no 230, c
tr?ta-sc cem Carrapatoso; Sete de Selem-
bi.-i 20. (.1610 E) J

» LUG.VSE um bo
•Ai.Tre.-v dc Mala n.

sobrado na rua
6; trata-sc no 40.

(3.1--3 E) J

4 LUGA-SE um quarto para dois cava-
-ti-lheiros dc respeito, boa vívenda, banhei-
ri o lúz electriea, barato; ,na rua dos In-
validos n. í-i*;. i° andar. (372Q E) U

A LUGA-SK, por 130$, a boa casa da rua
iXAssump.ão 11. 25. toda reformada, com
jardim na frente, lur electriea. .tendo tres
quartos duas salas e bom quintal; para
ver e tratar, na rua Sachet n. 12, sobrado.

(3559 G) J

X T-VOAM-SE 11 preços muito rc-
¦Ãduziüos, bclln sttln üo .fronte e
ouartos mobilados; um quarto
mini diiiis pessons, com pensão
confortáveis, desde 200$ men-
sues, luz electriea. tcleplione, per-
to «los banhos de mar. Pr^José
de Alencar 1-i. Cattete. (J31S0. G

ALUGA-SE 
o a" andar Uo yidio da

Clirislovão Colombo II. 5S,
tratando-se na rua Candelária

onde se vè.
n. 53.
(3581 G) J

A LUGA-SE a pequena casa da _rua Ma-
-__-chado de Assis n. 15, próximo a avenida
c banhos do Flamengo; . chave no rua do
Cacete n. 24S. officina dc carpinteiro.

(3753 G) J

A I/UGA-SE por 2S0S mensaes
^Ã,um;i boa cnsn com todo cou-
forto pnra famillnt na travessa
Cruz I.ini.i 25 ...otafotto) ; ns
cliavcs estão na venda; trata-se na
Avenida liio Branco 50. 1° nndnr.

(li uuOo) Ci

A LUGA-SK por iwí mensaes o bom ar- ALUGA-SE superior sobrado, na rua A o-
ílmaicm ,t.i rua Vasco da Gama 11. I79Í il-luntanoá da.-?atna n. 271, t«?i.S„'J""*
lodo pintado de novo, em ponto importai.- I to-, -- salas, «mintal e todas as maís_accom
tc .pam vareio. Pura ver e tratar dirigir- modações par» íamilia; trata-se na ca, ¦. ..e

s= i ma Sacliet n. 12, sobrada. (0362V.) llfeiragcM. (3S.:S G)M» '

4
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Minas modas!!!
Utimas novidades!!!

Ultimos preços!!!
Jfõo se illuda ninguém

com as oííertas de mira-
bolaníes DESCONTOS:
O systema invariável de
marcar todos os artigos

preço minimo é apelo

_B_EK___^_i^5EBaE_^EEa^285SStES__E_a__SESS -B*^^BB^^_____a______-IB____2____ JB!BI_Eg--aaS-í

que uma casa seria pode
ofíerecer ao publico."Viísitexn o

^ItVmVmWmrltmmmr^iSÍSlS^

1 mmmm%mmmmmmmmMmm^
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UM SENHOR
Que steve eUcado por uma forte

íuberculosc e de «trema gravidade, of-
ferece-se para indicar gratuitamente a
todos que eoff-em de enfermidades res-
riratorial, assim como to.aes, bronclu-
<es tosse eoimila», aJthma. tuberculose,
pneumonia, etc, um remédio que o
curou completamente, luta indicação
para o bem da humanidade, e conse-
(-acácia de um voto. Dirigir-se por car-
ta no sr. Eugênio Avellar, Caixa do
Conein 1.68a, 

ALUGA-SE 
um ou dois nuartos. mobila-

dos, com ou sem íenmo.-jjimaj.oii.dua»

ffiNüB IIIBBIllilWIIIBBIBJIWIif iüllBflfflllilB "

RE

nhoras. legar esplendido para banhos
informa. Viviam» Caldas, a rua a"

Ü4, sobrado. (-o8° *>' 'iii ar;
Hospício

A;LUCÂ-SI. o confortável predio da rua
de __ysan_u* ti. ¦•>£.: as chaves no

armazém. Trata-se na rua do Ownáotai.
eom Magalliâca. ___ií___l__-:
*A 

LUCA-SE um sobrado dc dois andares,
Avnilo sete q__rto., duas salas, banhei.
ta luz cleclrica. ele.; na ma do Cattete'_,, 

esquina da rua d» 1'lnhtfrg: esti aberto
das 8 horas da manhã as 2 üa taruc.

(3911 W I

ALUGA-SE 
um ouarto

mobila-lo, com pensão,
liecto; rua Uuarquo dc

de 
'frente, bem

a um senhor dis-
Macedo i7-,_ T

(3214 G) J

JUVENTUDE ÂLEXAND
Faz com que os cabellos brancos fiquem pretos, nUo queima, nâo

mancha a pelle.
A Juventude Alexandre desenvolve o crescimento do cabello e ex-

tingue a caspa com tres applicações
YENDE-SE EM TODAS AS PERFUMARIAS

PHARMACIAS E DROGARIAS - Preço 3^000 rs.
!B!RB!KBI!llliM^

11 MM
Cartomante disliuguida com honrosas

referencias pela A Noticia, Jornal do
Brasil e Mahéa, de S. Paulo, continua a
residir á rua Haddock Lobo n. 113.

N. B. — Trabalha com um novo ba-
ralho, inteiramente desconhecido no
Brasil. (R 312=)

ALUGA-SE. 
pira familia, a

d
casa n. XIV

dá" rua 
"Felix 

(la Cunha n. 112, no largo
dj Seguiula-Feira; preço 101$. (253° ^>J

a salas, 3
ALUGA-SE 

uma casa. com _ .. ,.
quartos c mais dependências, na rua Ge-

ticral Koca 113, casa lll! as chaves estão
na rua Dc-cmbarsador liidro n. s. Padaria
Estrclla Matutina. (tou í*) ll

A LUCA-SE a casa da rua Salgado Zcnlia
as chaves estão na rua Conde

rua 1" de

¦iiaiaiiBii niBiiniii Hllli

ALUGA-SE 
uma boa

dente de Mo
casa. â rua Fru-

-oraes n. qi. Ipanema (Copa-
cabana); o inquilino mostrará, por obséquio;
trata-se telephone n. B16, Sul. (3490 H) K

A LUGA-SE, por 100$, -_c:llente casa, A
-Cirua 1'orcira Passos ..8, Copacabana; in-
foimaçõcs á avenida Atlântica 762.

(354S H) R

LUGA-SE umA
dro Amctico I3S,

departamento,
mirada indcoci

sobrado. Cattete.

com tan-
que e iardim. entrada independente; Pc

(3861 G) J

ura ouarto. este por .0$. con; mobília
o tlcclricidi.de. cm casa de família fran-

rua Corrca Dutra 78. (2773 W 1reza;
casa"A 

LUGA-SE, nor H0$ mensaes,
_l*_u!a rua D. I-olyxona. cem 5 quartos e
lions o-conunodaçõcs para família; trata-se
no o. ss.  __ _ (-"-5't G- J
"Ã~LÜGA-SE. 

cm caca de familia, uma má-
i\"iiiíi-a sala dc frente com clitraila m-
dependente, ou um auarto com ou.«em mo-
•VSlia: rea Corrêa Dutra .... quasi esquina
.jo Flamengo. WS3 ^>

A LUGA-SE, por 180$, a casa da rua N.
___11S. dc Copacabana n. 994. com 4 quartos,
2 salas, despensa, etc, jardim e bom quintal;
chaves 11a mesma rua n. 1040 (padaria):
toi. 26.1, Sul, ou 94.1. Sul. (37.G 11) J

ALUGAM-SEModai-õcs,
casas, com boas .iccoiu-

para familia regular, :'i rua
Barroso 11. 67, Villa Mimi, Cqsacabana;
trata-se no 11. 73i preços 110$ c i-"*.,,

(--532 11) S

A LUGA-SE o predio novo da rua Almi-
xLraute Gonçalves .0, em frente á avenida
Atlântica (Copacabana), com todos os rc-
quis-tos para pequena família dc tratamento;
lrata-sc na praia de Botafono 51S. (27401!).!

ALUGA-SE 
o confortável predio

do K. S. de 
'" da
Copacabana n. 808.

(3555 H)

mu

A LUGA-SE, por c.o$, a casa
J-Li

101G da
avenida Atlântica, para familia de trata-

mento; chaves & rua N. S. 1040; tratar,
Uruguayana 77. loja dc jóias, de 1 as -lis.

(.1649 II)

iA LUGA-SE uma casa nova. com dois
fSLqtiartos Rrandca c um Dcqucno, salas,
histallaçõcs eleetrica», lavatorios. lopo a
K.-«* 011 lenha, por 100$, á tua 10 de tovcret-
ro"n. 'C, perto da Voluntários; trala-sc na
rua lácic de Setembro 11O. das 4 ás ...

(.. 1S1 G)

ALUGA-SE 
uma casinha, para casal, eom

todas cs commodidades precisas e bom
iiuinliil, completamente independente; rua do
{* .leão ll.-ipti-.ta n, s\. Potafur.o. toSilQJ

A LUGA-SE a casa da rua H. Marianna
i. Vn. 121; lrata-sc no n. 111; aluguel mof.
Botafogo, (-1773 G) J

A LUGA.SE, para familia. n esplendida ca-
Xa-sa 11. 50 «la rua 1-urquim Wcrneck, cm
Copacabana; preço [Seí. (2536 ll)S

Vesti Yossosiõs ^vAri;
 .,„, .„, Kai-7 n. 134

E

4 LUGAM-SE pequenas moradias de pprtas
X.Ve jancllas com sala, quarto, e coimha. na
rua Colina, 26. Eslacio de ca, (2843 1) .

ALUGAM*S 
15 sp.lat quarto, cozinha, tnn-

que, latrina ,bnm quintal, apua eom íar-
tura; á rua Erincliiida n. 89, Catumby; alu-
rucI 40Ç; a chave está ua mesma. (J086JJ.I

ALUGA-SE 
a casa da travessa da l'a_ 45,

com 3 quartos, 3 salas, cozinha c qjilil.tal; trata-so na casa da esquina da rua lís-
trclla 70. (353= J) S

-fl-n. 73.
Bomfim n. 211, e trata-se

'paulic
Março 91; aluguel 15°?. (3901 K) R

predio da rua
com tres

A LUGA-SE, por 150$. uma casa, dc con-
•ÍXstrucção moderna, tendo tres quartos,duas salas, cozinha, despensa. quintal c
luz eleclrica; na travessa da Luz 28, Uio
Comprido. (3189 J) J

A LUGA-SE, por. 1S5S. o
-C__-Vi.conde dc Figueiredo .... -

banheiro c aquecedor; cha
rua Miguel «le

(3847 W J
quartos, 2
ves no to
Frias 39.

alas.
tratn-se

837 da rua
ALUGA-SE, 

por 260S, .
Conde Bonita, com f. uuartos,. copa

banheiros ouente e
gaz c electricidade»

frio, porão habitavcl,
c zrando quintal.

(2755 W I

cm casa dc familia, um bom
com 011 sem mobíliaALUGA-SE,c arejado quarto,

c com pensão; rua S. «ancis-o .*«...-¦ ....
íroximo Haddock Lobo, esquina dojargo^ila
Stç.uiida-Fcira. (2769 K)J

A LUGA-SE rm cosa de .araiha. a rua
il-Aristides Lobo 11. 237. magníficos com-
modos o casaes sem filhos, cavalheiros ou
senhoras dc tratamento e bons costifmes,,*a
,-ia _ servida por ("versas linhas de bondes
de cem réis e .1 casa, além de ser muito Um-
(.a, dispõe de um grande terreno |n<>_l)rio_para
recreio dos seus
mesma cum o sr.

moradores, trata-sc na
Oliveira. *

ALUGA-SE 
metade

casal, com direito
dc uma casa, a um
á todai as conuuodi-

dades da casa, muita a_ua. bom, quintal,
au-obiadada, toda hrgienica; rua Sara 39.

(J.« 3ho7)

A LUGA-SE o oredio da rua de S. Leo-
iT-poldo 351. Campo dc Marte, com 2
r.v-ndes salas, 4 quartos, ete.; trata-se no
mesmo, das 8 da manhã as 4 <Ja tarde,

(3498 O J

A LUGA-SE d confortável casa da rua Dr.

•!:i::af::l!;i!W,;i_iiÍ__l,;,iB|.í!_i5ii_lt!!H( Il.iil«il!M:ill«EBi:«SiEI«i::«ll

Campos da Pa;
pieço 130$

17; chaves no n. 11
(.1O07 J)

A LUCA-SE por fot mensaes a casa «
Atravessa de S. Carlos u. s-tl t"1."
com .Manoel Ferreira dos santos, rua \ 1?
conde dc Itauna -'ji.

A LUGA-SE um bom escriptorio. coin qua-
/Itro jancllas de frente paru á rua Visconde
Inhaúma, rua da Ouitanda
ro café.

Irata-se
I) J

(3:44 J) 1

Ar.ÚGA-SK 11 ciwu da rua flcf»?.0
_t*(l.ulz'Gonzaga 3-Í8, nor IJ»!.,
sentlo grátis o ilecliiw» seauu-
do nioz de íuornditi. Jis cliavcs
estão no armazém i-m írentü 1?
tratn-se c om Jabordn. "'l„,,n,;H
Sachet II. 15. (J a_»Sa) ili

"" los 
t silas, "o sobra-
dc Sá 11. 77; lr.it»-

(2.-S0 J) J

DESCOBERTA ASSOMBROSA!..
I TÔNICO CAPINETTE |
WM ___^_^^^_^_^^^^^ __________________________________________________r*-Tl_________r^__________i m
*_^ Wmmmwm\m%%m%m\wmwmmWmmwmmmmmm ¦

(Mocidade dos cabellos) §
f. A cura da calvicic, da queda dos cabellos. da caspa, dos |
I cabellos brancos c das parasitas quo vivem no couro ca-
¦ belludo. , .

Com o uso de 2 vidros oblcm-se o resultado satisfatório.
Possuímos milhares de attestados que confirmam o nosso
successo de 30 annos. ¦

VIDRO •4SOOO |
Vende-se ms Perfumarias Pharmacias c Drogarias |

Rio tio Janeiro |
liliBIMÉIfllí»

A l.UC.ASIÍ còiiiniodi
_.T-ilo do largo do Esla
sc no mesffiQi

A;
i.o:

LUGA-SE ua km tvirto
ctrica, « ca:-t» >-.« tn-inturaa
rua S. Clcnicnlc n_

com ltl_ ele-
de iratantcn*

Uolafosn. (-'77'>G)J

,i LUCA-SE -líccIl.Mi* aposento, para ca-
JrXtcl ou cavalheiro, em casa de família,
perto doa banhos de mar; na rua Tliiar«i_c
de Macedo 36; O762 I.) J

• A LUGA-SE uma casa, com duas salas,
iVdiiis (Uiarln.., folião a ca_ c lenha, banhei-
rn. forrada «lc novo; travessa Fernandes «;
5; as chaves no 7. UolafnfíO. (2QÜ2 G) a

13

ca- ü

O mais completo sorti-
mento em tecidos e agasa

lhos por preçosde verdadeiro combate
MANTÉÃÜX

E CASACOS
é tal a variedade deste artigo

e preços tão baixos
que a todos causará espanto

COBERTORES
Aos milhares para casal

e solteiro
PELI

;¦
59
IEHIII

Caixa r»ostal r.
mw7MmnwmsmmM,\

,i LUGA-SE o casa n. 399 ila rua Itapi-
XS-ríi, no Uio Coiiinrldo: as chavo3 acliain-
se á rna Barão dc 1'cti'ODolis n. (-2, 011 lc se
trata. (.»¦*¦ J) J

ÁèLUGAM-SE casinhas de 45v a 55$, "»
-CXcstalascm da rua Viseonitcssa de li-
rjsahumç.i n. Sj, próximo á avc.ii.l_i Sal*
vadar de Sá. (2969 .1) .1

S. CHBISTOVÃO, ANDARAHY
E VILLA ISABEL

/1 
LUGA-SK, ror aGuí. 11 casa da rua Ba-

V1.11> (lc Guaralilia 181. com boas accom-
iiO(!.-.-i's; trata-sc na rua da Alfândega 12,
rei.-Oto s C, (.t.iu '¦) 1

A LUGA-SE, .mr R.St a capa da rua D.
__Xl'oly_ena -f-II; trala-sc na ma da, AI-
f.iidcpa ia. Pclxoltj t C. (3,1'.-l G) .:|

; A I.UGA-SE, peilo dn mar, for «to?, um
-[_l«liiarlo, mobilado, com cleclricidade, em
rasa dc lamilia (ranecaa: rua Cnrrèn Uu-
ira 78. (.156a ti) B

A LUGAM-SE nu vcndcin-ae duas casas,
xinovas, por estrear, com dois quartos,
iíua» salas, cozinlia e larpicza; barato; rua
Mwmlo Novo ui, BotaCono. C-*.5'S G) K

Á I.IIO.A-SM nor 150S mensaes
¦*' Vimu cnsn fum -luas salns, tn:s
«ninilos, cozinlia, firi-n, taiuiiii'.
ele; mi Iriivossa Cmr, Iilina **!!>
(llotiifotrii) j 11» chaves estão na
venda: ..ruta-so na Aveuidu ISio
Kiiiiiro 50. 1" nadar. (J3«56)G

ceimnodim e casinhas, muito
.ua Ce-

noral Severiano rt; trala-se eom u sr. F.liscu,
(106; G) .1

para salas e corredores, grantle sortimento e variedades ein
padrões chegados ultimamente, preços sem competência.

Secção de armador, estufador e tapeçaria,

CASA ROSA E SILVA
Rua do Cattete, 34 e 36. Tel. Central 1136,

A I.UGA-SE nma tieqvem casa. nara
-_í~l_pe Hiena familia, logar muito saudável
c uniita lar-gucza; travessa do, Navarro 2$.
antigo; infornia.se na rua It,apÍrú 90. veiula.

E de m
1>K AL1.I.RT0 — T fl"? -Ç F
Unico lutnlllvel nivIUuw*- dns
ci-eunens 11 ndiiltos, Auplicndo eom
exito em Iodas ns moléstias dn
hi-voi-o bronclilea.—Vidro !í$000.
Km toilns us pliiiemaclas e droirn*
rias. l!ep. Av. Mem de Sn, 115.

ISFÍíôTtijüga

A LUGA-SE uma boa casa. na rua Ç-eue-
XlLral ümcc :t;G. nara nequena família dc
tratamento, com crande quintal c Jardim;
nliiRU-l commodo; trata-sc á rua uo lios-
meio 75* .

A LUCA-SE unia linda casa, recentomen-
_l.__.ie construidii, com ledo o. asseio,. com
1 quartos, b:>as salas, visitas e jantar. V..-1...
banheiro ik-nir.-i dc casa. tiorão de arruma-
çi-ics, b:i>-, electricidade; á Villa Laura i-'.
di ma .lnrge Kudge n. 40: s» st aluga l>
recuena familia dc tratamento; alugue! 100S,
trata-sc rua do llospicio r.i. ''

ALUGA-SE uma casa pequena, ncir 50$!
Xl.ua rua l.otics Souza n. 1 . ,S. ClinsloviiO.

VLUCA-SE 
a casa ti. iS ila rua Eclli

Lembrança, Andaraby. tem dois quartos,
dua*. salas, etc. As cliavcs estão 110 11. 10.
Trata-sc na ma da Alfândega nS. (•_

A 
LUCA-SE em conta
da

niattnifico predio
rua Nove de 1'evcrriro 00. Bii Coçn-

cabana, perto da praça Scrzedcllo Correi,
com 5 quartos e mais depçn Inicias moin
nas; a chave está no armazém perto:
1726, Sul. •""

tcl.
H. R

A LUGAJSE a casa ila rua Santa Clara
XlLn. .12. Copacabana, própria para fami-
lu dc tratamento; está n poucos passos Uo
mar; informações 110 u, 52 da uic-iiia rua.

A T.T.'GA-SI. uni esplendido sobrado
XiSalvailor Cotr'  

quartos,. bom
boa cozinha.salas, 4

quente,
quintal; junto ao ponto
de mar.

í rua
4K. Leme; tem 4

banheiro com ugua
grande terraço c

des bjndcs c banhos
(..ÍS- H) J

A LUCA-SE o
XÍ-iCi; trata-sc na rua co

A LUGA-SE um sotão. com sraiule
JTXv uma alcova, cm caia de família,

tasal; na rna Dr. Mcsa.tiita Jumor

rua S. Leopoldo
liezcnde 106.

(,i3l,1 I) lt-V

ia Ia
puni

A LUGA-Sli i.or 110S. o predio ii rua
Í_LArislidc3 Lobo í.i-.lll. c por 150$, o
iiridio ú mesma rua ti. 146-l\ ; ir.ttase na
1 ompaiihia «lc Administração Garantida, Qui-
lauda «S. I1

A
v.  A LUGAM-SK as loi.is dos nredios '53

anliga travessa das Saudades. (1C.1? 1)S ' 
xS-c 1 S'7 ,á av. Salvador de Sa. com -*¦* m.

-Ide ccnipriuicnto Pur O d-, laraura, nftpdia
ir.tdo a ii.«. fundos, para pequena familia, quintal,
): esta |-t_jii|uc, rtc.; chaves o informações na
grande; j mesma avenida i-g (pliarn,aci_)'i nreço iíí'Ç.

(32,-,:, 1)111 Ctíoi )i .1

lerrcp do f
rua <lo Propósito n. 2. (Sau
LUCA-SIÍ o andar

A LUGA-SK o excellcnte c confortável
X\.prcdio para familia de tratamento, com
cinco nuartos, duas salas, copa, sala «lc
entrada, banheiro com commodidades mo-
(lemas, c mais dependências-, tia rua de
Sanlo Henrique n. ^.:; tralase uo li. Sj
da mesma rua. 1'abrica (Ias Cintai. ¦ 

,(.134! K) J

r.isa
A 

LUGA-SK por 1.1-. _
cção moderna, da rua Senador

limpo, pintado, tem Iu_ rlectrica
a iratar. á rua llumaytá u. S=.

ALUCA-Si: uma

0111 contraio de dois aunos
ensaes. n cana u. rua Vallada-

próximo á rua Nossa Senhora <lc

A LUGAM SK .
rvarejaitas c por (ircço razoável;

A LUGA-SK. por
XXci

icof.
Lcom 2 quarios, 2 salas

í iii?, \\u cleclrica, tle, á
ptista 66-A.

unia crtEa nova,
c maia depeaden-
rua S. João Ba-

<J0J5 •_) J

A LUGA-S IS
X__c 4á'o$'wi
ren n. 20, tiro.-v  .. -  - -
Copacabaua; pódc ser visitada a qualquer hora.

(3-00 11) J

loa sal.l de frente. .1
.ciiaal scnl rfilho. ou a trci moços sol-

teiro». cm ca?.- dc familia, completamente
independente; na travessa ilo Sereno <i.
sobrado iSaud.), próximo ao largo de
•S. Francisco da 1'raiuha. Tem lun e.i-
ctrica. <__ '*

a;LUGA-SK por 81 Sooo o predio inr.iie-
16 da travessa ilo 1'inlieiró.

(273I D 
"¦'

A LUGAM-SK. á rua Pr. Carmo -\cttn,
Xics predios ns. 13S e "o, por Sj?:
11. 21S, loja, o'.;r 130$. c 11. 21S-A, sobrado,
por 100$; Irnta-sc na Companliia dc Admi-
n!straç..o Garantida; Quitanda CS. (3oo.|l)R

A LUGAM-SK commodos limpos, na easa
X_Ln. 45 da rua .-S (i_ Setembro (Muda da
Tijuca); trata-sc na mesma. ,co;n d. lieir.vin-
áa Baptista. -^

V LUGA-SK, cm casa (lc familia, á rua
x3_.Háddoek Lobo 11. .ur. uma sala de
fr.-nto c dois quartos qi.-.mlcs. bem mobi-
i-.úos; cozinha á mineira. (3549 W 1{

.•inistrii-
Alencar

;í. 14;. com tres quarios, salas, luz ele-
ctrica 

'o 
varanda ao lado. As chaves estão

defronte. (3,112 L) _-

A LUGA-SE bom nuarto. com jane
XXcavalheiro, rasa de nediiena.famil
toso i'04, bonde de 100 ri. a poria.

(3317 L)

00SA LUGA-SK, po. ... - ,,Xlvcs P"ari.i ai-11: trala-sc ua rua da At
fandega 12, Peixoto "¦ C.

1 casa (la rua Cha-
rua da Al-

(3310 D .1

Em profusão, e paratodos os preços
CASEMIRAS w >rtE FLANE-LAS
Grandioso sortimento a preços

baratissimos

AGASALHOS
Para creanças e mocinhas,

grande variedade
Colossal sortimento de

ROUPAS BRANCAS
para senhoras e creanças com

grandes abatimentos
Sí .Grandes Exposições dc Artigos de Cama e Mesa

ED

A LUGA-SK
Ji%.2 qiiarius,

boa easiiiba. assobradada, com
2 salas, cozinha, (minta! (.*¦ tn-

.la.; a? commo..Hdades, nor 101S. c outra,
V-K 91Í; as chaves ú rua i-T. Carmo^cLlü

I i;n, açouguc. (.i.i-S J) J

A LUGA-SK um nuarto. bonito, sem mo-
X-Uiilia, cm casa de tienuena familia, n sc-
r.lior ou moço de tratamento; rua Corrca
Dulra 172. (3204 G) B

\ 'LUGA-SG n easa \rHI da avenida da
XVr.a Panini 11. .5. os chaves estão na
«asa 7; lrata-sc na rua do Lavradio 200,
õfflciiía. • (Sif>3 

C) J

.- IAÍ0.\M-Í.-Í a 180$ liiidns ca*
¦^an-i confoiiiivels. á rua 1). Mar-
< iimo 89 o a Ü808 á do 11. 9S.

(lt 1T02) E
' A LUGA-SE uma «ala. independente, sem
X-Lniobilia, com ! sacadas de_ frente, a pes-
i_oas <lo com mercio; rua do Cattete ti. *3*-3*

(2751 G) s

ALUGAM-SE 
«alas para cavalheiros

liustos; r.a rua do Cattete n. 9's
i.rado. (2"!

A LUGA-SE á ma General Severiano nu-
-'-.'poro iuo. boas csaas. 2 ouartos. duas sa-

Ir... electricidade, etc. a qoi; informa-se na
mesma ma 10B. (2920 G) t*.

A LUGA-SE fl cas,. n. 1.1. da rua D. Ma-
IViit Amélia. Cl, uni armazém. 150$ trata-
¦.. 1111 n| o. Casa VII. Villa Yolaiula.

(2010 G) E

VLUGA-SE 
uma casa i rua Iluiiiaylá nu-

moro 203, qualquer informações. U-Irplio;

.>, FABRICANTE ...
WjV ._ ,.__ A vj_

A LUGA-SE o
xXliomfm- ri)',
chaves estão no
Moura Brito 19.

predio da rua Conde dc
com 5 bons qunrtos; as
açoURlie; trata-so na rua

(3555 K) .1

A LUGAM-SE os casas ns_ 2 c. 5 da rua
Xi Dulce, com Ires nuartos. duas salas e
mais deiicndciicias; trata se na rua mcira
dc Sinueira u. S9, padaria, onuc sc acham
ti cliavcs. (.333S - __

A LUCA-SIÍ a ca=a ti. .-o da rua Costa
_f.l('.«'.iiuar..cs, próximo á tiracn Aiceniiiia,
bendes «le S- Jainirario, com commodidades
para família rCRlilar; preco 120$; as cha-
ves eslão na venda próxima, com n sr.
lirandJo. C__45 D «

% Teiieira k Ç.
LOCAÇÃO DE PREDIOS

Serviços Commerciaes e Agrícolas
27, SF.ua Buenos Aires

(ANTIÚA DO HOSPÍCIO)

\ LUCASIC uma confortável casa, íi ma
XSiVisconde Ki-jucircdo n. .1. rom 4 iiu.-.r-
tos, 2 salas c mais ih .1. udcticij-; trata-se
á 111.1 Haddocls Loba 77; as c'_..v.s se acham
nu venda da rua Conde Donilini, (lefroule
;, 1 club. (.i'"7 K) R

nc sul 1014. (2.48 G) J

A I.UGA-SE
xxco dn Ro1

uma confortável casn, no lar*
ik» d" Boticário n. 3;. Asuas Férreas,

com cram-c chácara e jardim, (com n»--".*1¦elcctriciilade, aíir.i nascente. Pude ser vis-
•*a r:n qualquer liora; [»rn tratar na rua
IVi-ieiro de Março n. 86, i", ou Senador
Oclaviauo :6o. (20.13 G) S

A LUG \.'
Adio da

I.IÍG V-Síí o primeiro a:
rua do Cattete a,

loj-i (iilurmiícia).

dar (lo pre-
gi. Trata-se
<--0-S G) S

A LUGA-SE uma casa, tom s oiiarlos. para
/VfnínÜji de tratamento, enire Senador
Vergueiro e n ven ida da lílgaçüo; trata-se na
iua Senador Vergueiro 210. (2077 G)H

t LU0.VS15, no tuiticiiMo d^ rua Tavares
XVllastos, no Cnltctc. i.ma bna casa, co:*n
dais quartos, duas salas, nm Rrando porãoli.-bitavel, fogSo a naz c illuminada a lus
eleetrica; ns cliavcs estão nu armazém da ca-
«mina da rua Dento Lisboa, onde íi- trata.

(308.1 G) J

UHica casa nu Brasil especializada 11a constriicção
planos tíiclin-tdos

typoa d© _-_,-i_a,cJai_t-.__!,s
ibo, manivelas, botão de pres. ro o bolão

. Elevadores cm cpnstrocçfio
ílevadores cm fanccioiiaüiento

ruça com alteslados de sati

elevadores, montocargas,

j&$ ^. Manobras a cn

vação mensal — Transformaçi
Telephone 1454—IVorlo

Á

. 1.1
/V11

UCA-S-5 uma excellcnte casa para fa-
dc tralrimcnto, á rua Vcitiaude..

¦ 'i.i'..'irrt:.*i u. 7O. rm llotafogo, com boas
.- ar ciadas accommodações, imitada t forro-
da de novo; as chaves por especial favor
A mesma rua t.. 71. Preço, i8:$ono. Tra-
1.1-se á rua do Kosario íiO, :'¦' ondar, com
1 dr. liado vai lio l.eite. OS>a G)

Aí;'LUGA-SK bom predio, com todo o con-
•rio: praça Ferreira Vianna --o (Ipa-

iiema); trata-so na pliarmacia ou Ouvidor 75.
(3865 11) J

VI.UG.UI-SK. 
na rua General Pedra, os

prédios ns. I..2-L por .0$; I.12-VI. nor

\ 1.UGA-S12 a casa q da rua Bento I.isboa
ÍV70; tem tros quartos, duas salas, cozinha,
i-ti-truo iardim e auinta»', as cliavcs vn Sr.

(383? i.r _t
A l-l-OA-S*'. uma casa, por tjoS com doi**¦Moaartes. duas salas, cozinlia c norão liabi-

1 :»vcl «a travessa Cruzeiro do Sul ... 42;r .-.jupa-sc lambem um commodo co-.w dois-. v;,-.:ciMí>:-., iudcpciulcnte de tudo, por 40$,i*.i íneíiua traveasi n. 4c; sobe-se pela rua
Tavares llaitcs. Cattele. r.Got O) .1

TOSSE
Tome PEIIOR-Vl MA11IM10
Itun Sele de Setemliro 1S6

,i LUGA-SK, no Leme. rua
Adiu n. 64, uma casa, r.ova,
chave está no n. bC.

Araujo Gou*
por ;f>.-S; o
(--U.14 11) '

•vO* Uma
- ^.._i_fc_ ^^__. \ I.UGA-SK a easa 11. .|i da rua Conçalves

^g^-fe». juLCrcspo; ,*. bons quartos, - Fala?, cozhilia,
 ^*_N^* i li-uilici.-o, t.iu«iuc, luz cie.tiica: aluguel 1.10.1.

A.'LUG
I _-\v.;a

_. .. _ I CatÜO 111
1'lYil

A T.TJGAM-SB ns cnsas dn rua
*ti.j>. Miirla 71 (."-Idciu Campista).
transversal 11 run Pereira Ktincs.
üovus, cmn dois quartos, tluiis
salas, cozinlia, batilieii-o e tnnquo
ile liivaccm, todos os comiuodos
llliuniuados a luz eleetrica. As
chaves no local. Trata-sc nn rua
Gonçalves Dias 31, próximo da
cldado, a iioucos passos dos bon*
Ues de Aldeia Campista, cuia pas*
sii-tein em duas secções « 00 -O»)
réis. Alucuels 100S c 908000. I'

Nobrezasf crépe China, linho e
seda, setim fiiberty, chai*-

meuse< «ase chiffon em todas
as coras a PREÇOS 3ARATIS-

SIMOS E FIXOS
TODOS >

A' PAULICEA
Travessa de S. Francisco, 40

Largo S. Francisco, 2
,1 LUGA-SK, para familia. a boa ca.-a n.

da rua do Mattoso. a 15 minutos <]a
cidade; lircjo 1611$. (_;.6 L) ti

ÁLUGA-Sli, 
para familia, a lioa casa n.

30 da rua Josc Clemente, cm S. ChristO'
vão, logar muito sa-tiüavcl; preço 0*5$.

(=536 1*) s

A LUGA-SK n caía n. 47-t da rua Barão
XX.dc Mesquita, com 1 quartos, 2 salas,
copa. cozinha, luz cicctrica c mais commo-
«lidados; cliavcs 110 11. 478; trata-sc ua rua
Araujo Lima 13... casa 6, (-T5» '<__

ba-A LUGAM-SK casas nova. com dua.
_t_Llas, dois lions (iiiartos. quintal,
nliciro c W. C. dentro de casa, electri-
cidade, entrada independente, etc; r.a rua
lockcy-Cliib 11. 157, casa 11. da3 6 as
i_, menos ao. tlomincos. Trata-se na rua
do Ouvidor ii. 18.. Telephone 3117 Nor-
te nas .t ás o, com Chacon. Aluguel, 91?.

(01.1 1.) .1

raujo __

A LUGAM-SK unia
X-Lf.-cnte, por 30?, :
Tlieodoro da Silva 1

sala e um quarto de
casal sem fillios: rua

167, Villa Isabel;
(2787 L) J

,i l.UGA.M-SK
X.V11. 08; tem
no, n 20$. ~S$>

quartos na
multa aRua
.10$ c 3SÍ.

'rua Uonifiin
!' muilo terre

(3S10 L) J

A LUGA-SK, barato
Xl-dircito á cozinlia
Vicente u. 83. cisa

AíI.UGA-SK um quarto n rapazes,
7; na tua dc S. Cliristovâo II.
1. (383.

um bom quarto coin
; quintal; na iua .losé

o (casa de familia).
(3857 D J

tem
366.a.) J

A 
LUGA-SK por 140$ uma casa eom Ire
quartos; na

trata-sc na 99-
rua Senador Furtado 100;

(3287 L) J

ALUGA-SE 
o armazem com

160$; na rua de S. Clirisiovão n
as claves estão uo sobrado
rua da Quitanda 118.

moradia, <por
515:

trata-so na
(3536L) R

por

cidade; na rua da S.
A 

I.UGA-SK
ponto de cem

uma boa _ casa cm
-n 15 mlmitoa da

Cliristovân ti. 623.
(3472 L) II

3ti$, c ni. por no5; lrata-sc rc Companliia
_s Administração Garantida, Ouitanda 6b.

(3.100 1) K

\ LUGA-SK
iTÍ-pagipc 11. 13;; ns chave
mesma rua 138, quitanda, t
Riachuelo 155-

rua liarão Ila-1 0:.dc:, por favor, r.:i 1
trala-se na rua

(3:03 .1) K

A Si'., per 260$, mensaes, a casa ria
Ur. José Ilv.iiio n. _<Í7; as chaves

rua Antunes dos Santos n. 50,
traia; tolcplioiie Villa 1131.

(21,34 K) S

A LUGAM-SK boas casas.
XI.3 quartos. 2 salas. etc.
«io Valle e Janiluzzi;
de S. Chrislovno n.
do llospicio 11. 1.4.

por 112S. com j
á rua Mourão i

havos tia praia [
if.i, e lrata-sc na nia

an lar. (1513 L) J

AiLUGA-SK o pavimento térreo do pre-
rua do Livramento n. .-o.í. com

excèllentes commodos rara íamun, pintado
c forrado, com installação eleetrica, ete.,
ete.; trata-sc na rua «los Auiiradas a. Si.
chapelaria. (.n-l» D »

.\ LUGA-SK. por 40$. n cara s, eom sala,
_r_.al.-ova, co.iinha, banheiro, luz eleetrica e
tanque para lavar; na avenida á rua União
n 30, mnlo á citação Marilima. bonde «lo
Praia Formosa ás barcas: para ver c tralar
com Mano.. Cruz, casinha .*, ua mesma
avenida. <":'• -> •'

A LUGA-SK, rara familia. a boa casa u.
XV-.o.i da rua Sanlo Christo des Mii:.'ies:
com íicquono quintal; preço (ji?. (2535 Ií!>

A LUGA-SE, nor rooS.
ANabuco «le Freitas 10
panhia de Administraçüo
da fi..

3 prc«l:
1: rata-se *
Garantido

á rua Dr.
ua Com-

Ouita-
OS) 1*

A I.UG.VSK uma boa rasa. para familia;
Á"_krtia do Cunlia 5b; trata-sc nn 4$, Ca*
l-.-mliv. (.171.1 Jl J

A LUGA-Sfí uma casa, coui 4 quartos,, -
Xisalas, cozinha c mais dependências; in-
fonaaçõcs, .'1 rua £. l.uiz n. 25. (27*11 3)J

A LUGAM-SK c.-isinhas, muito deeentOT.
-nUssobradadas. pintadas e ferradas dc no
v.\ bondes dc 100 rüs, nroprias para fa*
milia regular; na rua Krci Caneca ¦":*:'
trata-sc na avenida Salvador de Sá im.

(.1707 ii r

uma saA LUGA-SK
XVde i:i.ixi"io rc**-;
1... r cleclricidade,
Ainda dn Tijucn.

Je frente c-v, casa
dispondo 'Jc banhei-

rua Uadcmacker, n. ^7
(1S8S K) R

(, I.UGA-SK. por 100S, o predio á rua
Dillanvío lóll; trata-sc ua Companhia
Administração Garantida, tjuitand.i 68.

. (3010I R

A LUGA-SK. por 2.0Í
_rV5Í'..e .;:; trata-se 11
miiiislração Garantida,

. o predio á rua Ser-
1 Companhia de Ad*
Quitanda OS.

(3010 1*

AI.UG.YM-SK 
duas portas próprias .para

pequeno negocio, c um quarto, área,
Ianque, ele.; para ver c tratar na rua ile

I.uiza 11. 89, Maracanã. (37«3l,)J
da

no-
Al

Palita

Aí:LUGAM-SK ns casa-, ns. 10 c 1 =
.rua Miguel Vi ias. com vastas accon

(lições para família: trata-se na rua (la
fandega io. 1" andar. (27611.) .1

A l.UCASK uma.
.fXqualquer negocii
do Caiu' ..

porta, .prompta para
, bom ponto: na praia

(278= L) J

FERIDAS,

A I.UGA-SK
Jt\.\i

SO

(.

4 Ul'.A-SK, por iSoS.
XJLcont quatro quartos,
cozinha, ele; á rua liar
8.-.,: trata-sc com o sr.
ao lado.

',—7,', 
.._TT. m 

~l__-. Tmiiii 
__________ 1 ii LUGA-SK uma ma' Xi^XÍSSíS^SmWff^t-SBSaasrtSmMS^mBi A*i.salas. i.i uuart

fi 

raííio e luz

: 
'i..c.no*-47o;.uma casa nova.- salas, I.nli.lr.

o de Mesquita
Silva, nn padar

(2531 d

seu_ .
esta ãhPt

K TATtAM-SK casas confortáveis
íAiitnrti-s, 2 salas, 'banltciro,

l(;nacio, rua S.
etc., perto
CitMiiente -*
(3572 G) J

*_ I.I'i.A-SK o maf^-ifico
rt.s.i'.. -, a quartos c mai

licro do Uio z$, proxhao(.' tii.

nredi
lcçcn Icncias;

iar.tim da(.*.;«. C) I
X Ui

ilMar
A SK uma bani

tr.-
T).

1 •...-, ckctrichladc, .te. (3711 G. II

i í,l*í".A-SI-i por soS, um espaçoso quarto¦fí-i..' frente, mo^-Ü.i-lj oi* não, em casa de
). :i.:!i:i «ocegada; rua Vtíiintarios d.i Pa-
irta 121). (a.<|.| G) .1

h LUGA SI) o prc.lio dá rua Nery Fer-
i \.clra tt. S'>. com quatro quarto». (i*..;i5

s-1'n** c mais dependências, jardim c quinta!.
rijual-açãp cicctrica: as chavci cstüo ua

jttiiaria defronte, onde se informa.
(ii«.i, Gj TC

mmmmmmmWmmWmm^mmmzsmmQ
Systema complc-

lamente novo
A SIAIS rBRPEITÀ IMI-

T.U'AO DOS ÜKXTBS XA-
ilKAlíS não sil cm licilc/.a c
.itiliiliide 1'onui em segurança

o solide*. <lo trabalho. Dcsojanilo tornai* conhecido o mais '«^^^"'ícSífl'''01 CSte "°V° svstom"*
OUI*: TANTAS VANTAGENS ÜFFEIIHCK SOBKE OS ASIIGOS i'KOCI.SS0_*
MÍNIMOS para quo fiiiuc bem no alcance tle tortos. Qualquer denta dura <l"i
nequena despesa, sc fará soeut-ar perfeitamente. As dentaduras velhas pociem mi
damente, ficando outra vez novas. A primeira consulta para e.viime
srutulta.

políramos HRIÜÇOS
não dê boa pressão, com

reformaili-S ratii-
o cxplicii-õcs é absolutamente

i^ír^í Tom? sefli
\l__n______l_____. . _í_íl

Estômago,

tema
TAYÜBAYTÉ"'uxiR esro.-nciL.

cicctrica
trata-se

tira casa com rttvas
.-*. cúpa, cozinha, i'or*

na rua Kcrreira l'ou-
1 :-:c=::'.a. Andarahy,

(3jS ..'

tiara pequena familia, unia
pequena c hoa casa, por rrc.o commo-

«io e a.ur.dancia de anua: na rua da Li-
herdade, cr.i S. Christovão; a., chaves es-
tão uo n. 22 da mesma rua, onde se
trata, liondes dc .lo-Wy-Clr.ll. (-'840 DJ

A (LUGA-SE uma lioa casa co:u
-f*__.(iuorlo5. duas salas, es.pa50f.1s
dependências! iia rua Luiz Barbosa

quatro
mais

1. 43.
(-.33 I.) .1

LUGA-SE
dc

.4 LUGA
_'Vír«nte

por
ma,

ioc$. uma boa c;t;a,
coiti bon; conunodos e

luz cleclrica; na rua Jorge KudBO 11. 57;
chaves na avenida junto. UMI L) )

,1 LUGA-SE por 65$ lima easa cnm dois
_"V .-.tario?, duas salas e mais cammodida-
des; na rua Jorge Hudge 11. 5.1. (2030DJ

e m fi 1 ti-
gens, dar-

thros. ecitetiias, sanlas, pannos, co-
', micliõcs. etc, dcs..ppareceni rápida-

i mente usando Pornadâ Luslianti.
I Caixa i$ono. Deposito: Pharmacia
I Tavares. Pra.a Tiradentes n. 62.
1 (Largo do Ivorin- (A 4Q3°M

B

A LUGA-SE a easa n. 77 dn rua
-rt-jAra-iio J.ima, bonde do Anda-
raliy. com tres quartos, duas salas
copa, despensa, banheiro e co/.i-
nha. lllmiiiiiaila á luz cleclrica,
com porão habitavcl o quintal mu-
rado; as chaves estão 110 n. 71:
trata-so com o sr. Iieon. rua Mu-
nlclpnl 2S. escriptorio. (MIM»li Yh

A LUGA-SE, nor moS. n lioa casa da rua
-fjLSIojor Fonseca 11. so. um <los locarei
mais saudáveis de fi. Christovão, perto «lus
hondes dc S. Januário, com .. quartos, :l
salas, cozinlia c despensa. illuminada a lll.
cicctrica; para ver. as chaves na rua bau
Luiz Gonzaga 108, onde sc trata.

(3620 L) M

hom quarto com electricida.
.... __ja (tc un

rua Torres Homem
ALUGA-SE 

 --¦
de, em casa dc um ca'al cem füuos;

A LUGA-SE uma hoa «ala de visitas, com
-ZTJLIu/. cleclrica e entrada independente. _
rnn Francisco Eugênio ig6. S. Christoyao.

(3611 L) J

A 1,1 <iA.M-SM na Avenida 1 *edro
il_vo 11. BI. easa 11. 8. a familia
dc tratamento, pelo preco meiisni
,li- 170SO0O. DAND0-SK 1 MKZ
|)E BOXllTCACÃO EM CADA
ANNO DE 1-EKMANENCrA, iua-
íiiiiflens eii--:is eom -1 qunrto

ficado e m
testin is,

curam-se cotn o 1TAYUBAYTE,
«lr, pliarnu-ceutico _ Porpliyno
Barroso, rua do Hospicio, cr.! "-
Drogaria Granado ir 1-illios^ rn.
Uftfguay.-iia, Çi• Preço, 3S0-0.
F»lo correio. iSioo.

uheiros <1-- iimin quente o
(ilitiiiiii installação eleclrica,
-fosõe**. sendo 11111 a saz
bidet. etc

fria.
dois

dois ,V.(*.,
(,T aiiKl) ii

A LUGA-SE por 80$ uma casa com d.'.s
Aquartos, duas salas, luz, cie.; na rua
Conselheiro Thomaz Coelho 11. ;.*; as cha-
ves no armazem .Aldeia Campista.

fiiSo T.) K

A Iil'(J ..!-*¦ B 11 rapazes do eom--«Vm(.icio <> rns.-il sem filho., riniii--
tns 1* salas avinlos; na praia de
Hotiifoiro 11, lSfi. (15 11127. G

LEME, GllPáÜABÃNA,
IPANEMA E LEBLON

A l,t'GA*SM uir.a easa rom roíifor-
^^iiiviis e li.y_.iciiicns iiiicoiiimoda*
ei'y, para fijiiilia; na rua l>r. Pni;
dente de Moraes 155. em frente á
«raça iiinidiiiiiila Ferreira Vianna,
Ipmienia. (A 27',','M II

ií -Espsoialisía. Rua k Carmo II, esquina ila do Savita. A 2289
c_-___£_______S33JEÍ__

IA I,L'GA-SE rara família, n casa da ladci-
__í"\r,i do 'Leme n. cu\ aa chaves estão «o
armareta ila câijuina e trata-se n.i rua da
Quitanda oo. (2792 II) J
F_BU*'*,'^,**aí5'**" WJt»- mm»

A l.UCA-SU a casa da rua Marqucz «lc
XX.S. Viceutc n. 452. ponto dos bondes* dt l'»avei, rm salubcrrimò bairro, cem boas
mc.=*. *i 1.7,¦¦¦-; ics pata rtRular iViniilía. A'
chi'.-:- iMr favor «o nrmazfln |iroxi:*no f
b*»:.í-. v. ran dos Ourives a, 02, cotn•» «' Cirralho. _|H) J

PB' CE UÍS «MIA»
Medicinal, adherentB e perítu.i.ido

Lata 23 '00. Pelo corroio -S"'0>
Perfumaria Orlanlo Ranga!

A LUGA-SE. por «to?, uma casa. na ove-
jn.ni.la á rua Santo Christo 22c. cora sran*
de quintal. (¦'¦¦-") " u

.i LUGA-SE, por 00$, o predio n travessa
____.Dr. Araujo 6o, com 2 nuartos. : suas,

I quintal c mais depende mias htí cleclrica.
i __z. etc.; o i>rciliri acha-se oberto iode o

: dia; trata-se na Companhia de Administra-' 
ção Garantida, i rua da Ouitanda 63.

A LUGA«E o predioxlft} quartos, clcctricid:
rua ds Alíandcça n. 3
virs n. 2Í<, Egrojinlia,

7 da rua Marinho,
o paz; trata-se á

2o andar; as cha-
(srs- U! 1

A LUGA-SE.
xi-corn dois
QUtntál,
Pormosa;
Marinho

por preco barato, boa rasa
quartos duas salas o bora

rua Cardoso Marinho, Traia
informa-se na mesma rua Cardoso

escriptorio. C-"^*^ ' '**
ra

\ LUGAM-Sli dois quartos, independentes,
J_\coni jancllas, em casa dc família» a ci-
sei sem filhos; na ma d.i Gamboa n. i.ií,
sobrado, próximo á esquina da rtia do I.i-
vramento. (-915 I) U

li LUGA-SE, n«
rXiiciili- Cisía I'
!e Administra-ão

SoS o predio á nia I e.
is; trata-se na Companhia
Garantida. Ouitanda (<i.

(3012 K)

ie S. Francisco X
hia casa com se

os chave; eslão i
(3C64L)

t LUGA-SE, por 1.10S. i
Blsís Bueno 4?; lrata-re
J: Administração Garanuaa

predio á rua As-
• na *¦ Conipaiilija

Quitanda 68.
(.00;) J

- LUGA-SE na rua
X*.vicr n. 7;.*. "ma
quartos c duas salas;
mesma ti. 689.

A LUGA-SE, para familia dc tratamento,
-i-l-a esplendida casa n. . .7 da rua Mariz
c Barros, com magnificos aposentos; preço
;nSooo. (-515 D a

Villa Elor. á

Vesli vossos Filhos 110 Paraíso
rias Crianças
Iíua 7 n. líi-V

A LUGAJI-Sí
ÍAconimodc
tanaue, bar.
Cavalcanti

s e quarios, tados os
tem janellas, nraude quintal,::ro e cosinlá: rua Affonso
4. (_»8i 1) R

i LUGA-SE o predio «Ia rua S. Leopoldo
jCÍl,?.,; a. chaves «-sião nn 163; trata-sc na
rna do Kczcnde 106. (-"S3 1) J

rua da America
salas, quintal.

0-94 D RALUGA-SE 
a casa

o. _;S; 2 quartos,

em», estacio
E rio comprido

salas,A LUGAM-SE rs rasas na
ià-travessa S. Salvador 161
sendo a de visitas independente, a ouartos.
ecoa banheiro e W.-C. dentro do casa, tan-
íue quintal c electricidade; nreço 112.,

cncarregalo da villa.
(r.Q- K) .1

gotta

rua Soares, São
.Christovão, «om dois pavimentos, qua-

tro quartos, «luas sa'as, banheiro, dois
VV. C, quintal, tanque pnra lavar ro.tp».
terraço e. mais commodidades modernas,
Pôde ver-se a qualquer hora; tralase 11.1
rua do Ouvidor n, 173. charutarm.

(359i D J

familia de tratamento.
Visconde dt- Itamaraty

n. 7. com duas salas, uma salcla, Ire»
nuartos. banheiro qucnlc c cozinha, pono.
liabitavel. com Ires quarios, satera, tanque
de lavar, banheiro íriu c quintal. Trata-
sc na mesma ma n. 17, onde csl5o 03
cliavcs. (3?;,> W -I

AR

ALUGA-SE para
-CXfl casa da

AILUCAAI-SE os bons predios ns. i'-7
XXc 400 do Boulcvard Vinte c Oito «le
Setembro; as eliaves estão no n. 417-
1'adaria. (357" Li J

K por 70$ a casa n. 154 da
utn tirpsso, próximo no largo du

com bons commodos. (355-* *«í ^
,A LUCAS
ücriia Mati

liaCan

ALUGA-SE1

A LUGA-SE n casa da
Xlu. 40; 61$; Andarah:
1.0 armazem em frente

rua Comes líratra
; as chaves estao

(--7S4 D J

A LUGAM-SE. por contraia, o predio e
_CXchacara, da Estrada Velha da Tiiuca iii.

(en.-,2 K) J

A LUGA-SE.
_i*_Uadcira Joâ
terreno; a cha

barato, a boa casa n. 71 .da
] Homem, com um ma*gnifico
,-e esti no n. 63; preço i<p$.

(-?33 I.) S

ALUGA-SE 
bon

vo, lendo jani
bom predio assobradado, no-

dim na frente, duas salas
c dois quartos espaçosos, cozinha, banheiro
-'cetricidad-, quintal, etc, por 9

<lc S. Luiz Gonzaga n
n. 557» casa I.

rado dá rua Barão de
ItapaR.pc ::. 107. completamente refor-

nrado com cinco quarios. duas crandes f.t
Ias. -rorão liabitavel. cozinha, banheira -es-
maltada, privada, dcsjicnsa, luz eleetrica.
Bonde Itapagipc c Bispo. Aluguel 24»%.
Chaves'uo 11. r3<r, trata-sc na rua da Al.
íandesa n, 11 com Rocha. (.isü.lDj

,t$; na rua
Chaves no

(31..0 L) S

íormações com

i rUGAXI-SE, cm easa de tratamento,
iibons*quartos, mobilados, cora pensão,

«em filhos, senhores e rapazes
rua Haddock Lobo.i... ...ersaes

tvatamento;

A LUCA-SE por preço módico, a casa ..a
ÜLrua da Estrclla n. SO. tem seis quar-

mais dependências, jardim c quintal;" 'ict 11. 7. sobrado.
13113 Jl J

10'
informações na rua
Ttlc. .'..IJ Central.

GOLLYRlOlM
NOME aEQISTRADO

Cura infJatnmaçõos e purguçoes
dos nllios.

Pharmacia MOURA BRASIL
37. Uua Vriiguaraiui, ».

\TVG\-SM a bclli» <*a«n «la Ira-
JtXxossu de S. Salvaiior 5K. per?
te, ila rua fíacldock Loboi íiitmnia-
se nessa run n.39*». (.j-<s.>mv

A I UGA-SE, para família, a hoa casa n.
-_"\-i7 'ia rua Jo-é Clemente, cm S. Christo-
vão. logar muito saudar.!; nreco ijoSoco.

(25.15 L) b

ALUGAM-SE casas novas a So3 c uo.;
Á.\.m rua ConEolhciro Jobim. esquina da
rna llcila Vi.-ta. bonde dc Villa Isabel

(J.p.1 D

_ LUGAM-SE boas casas novas, na_ mo.
jf\dcriii c higiênica Villa Eugenic. á ru:
Mariz e lísrros n. 250. próprias para fa
milias. (;5J<J L) *:

1 LUGAM-SK um ouarto e sala. por 30,-
XXmensacs, a um caiai ou duas senhoras
qi-e trabalhem fora. em casa do um casal de
tedo respeito; na rua General Argollo 11. 100,
S. Christovão. (.-u'J<i L) ]

A LUGA-SE, por 280$. o sobrado da rua
XXConde de Bomfim 240. com 7 quartos,

'alas, quintal, banheira, luz cicctrica, pro-
para grande familia. socicdade_ ou.4

prio_
f.c:i-*i (27S4 K) j

basta

>.

A LUGAM-SE, «'1 rua Ilaildo
XVa cavalheiros de tratamen-o
Editos, cora 011 sem pensio;
a domicilio.

ü; Lobo 422,
. ootünos apo*
dd-5o comida
((--5.17 K) S

A LUGA-SE uma casa pintada e íorrada
I X-L-de novo. com tres quartos, salas, etc-,

11a rua Francisco liugcnío n. 2S9* •'l5 c;-3*
ves nn armazém do canto da rua de São
Christovão; trata-se na ivenida Passos 105.

(*92! L) 1

K LUGA-SE o sobrado novo. com
ilLto*. jardim na frente e entrada
ri-lonsamcme Mari; e I>ar.-c>9 s:.i,

B-.--,i d- Amazonas- trata-se no__Si._

4 quar-
io lado,
fim da

fU,1
«r.de WÜo ia chaves» (3330 K) J

' "GAM-SE, ptr m$ fcoai casn. com
./"Vi (jaartos, 2 salas, e;c, á rua Janur«i
c Mcnr_o do Valle; às chaves na praia (je
!. Christovão 161, e trati-se na ni» d»
Hospicio ». M4, i" andar. (H7J L)b

E- CALVO QUEM QUER.
PERDE CABELLOS QUEM QUER.
TEM BARBA FALHADA QUEM QILR.
TEM CASPA QUEM QUER.

porque o

PILOGENIO
hí miitr tmoi cabellos, impede a ma queda * ,Pct",*tl- comoVIamente caspi
t quae.s.,,er parasitas da cabeça, ^arba e -(.brance.has A vend^ «s bo., pb.r.
mLcias. drogarias c períumanas e no. deposito: DROCAKiA üii-ruril, RO»
J-RIMEIRO SS MARÇO _, »7. intuo »* t. R'ü **-*• JAnWKWi

''7:7
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ÍJORKEIO DA MANHÃ — Domingo, 21 de Maio de

DE 5Q$000 A 200SOOO
POR SEMANA

Í"OIt UMA HORA DE TRABALHO
DIÁRIO

Oom uma lüela na cabeça o
508000 cm dinheiro para co-
mecar, íiz 100:0008000 en»

dons nnnos.
8« o tosso emprego vos traz preso so-

fcre um jogo ele livros de contabilidade,
ou por dc traz d'uiii balcão, ou agarrado
á machina do escrever, ou guiando um bom
íiro de cavallos, ou sobre o bonde, ou
n'unia qualiiuer oSíicina, ou onde quer
que seja que o vosso trabalho vos detenha,
i.u posso mostrar-vos a estrada real, rápida
c seguia de obter mil
Tezes melhor. Dcraons-
tw-vos-ei por que mo«
di, iniciar um nego*
cio, absolutamente vo*
«o, com um t pequeno
capital, c só durante
as vossas horas livres.
Podeis dc facto co-
operar comigo no no
«ociar por meio de va*
les do correio (venda
de gêneros .por cor-
rcio),. o correr com o
iiicgocio da vossa pro-
pria morada, c como
(propriedade exclusiva.
mente vossa. Se cs.
taes fazendo por an»
no i:soo$ooo ou . ••
3:ooo$oooo, ou
t>:ooo$ooo, c deveras precisaci fazer em
cada anno io:ooo$ooo, ou ao:ooo$ooo ou
umi.*». eu posso mostrar-vos como.

-Nada imporia quem vós sejais, ou cm
•que vos oceupeis; nem a minguidadu do
vosso _ salário, ou a pobreza daa vossas ¦ ex-
pectativas; nem tão pouco quo estejaes ou
descontente ou desalentado; ou qu. os
vossos amigos c parentes vos considerem in-
capaz dc bem succcdcr a facto é <iue po-deis de vez, vir a ser sócio do maior pro-motor no mundo dc todas as cmpresis porordens poslacs. 1'odcrcis assini, e talvez
pela vez primeira, começar a ver o di-
nheiro rodar cm tomo de vós a cada vi-
«ita do Correio, sem ralardcs corpo e aí-
uia por cada tostão adquirido. Mui nber-
tamente aqui vos offcreço a opportunida-
de. talvez unica na vossa existência, de
fazerdes uma grande fortuna, sem vos -pe-
dir que me liypotlicntteis a vossa vida. c
soai vos cntralll.il- cm contrato leonino, de
fria usura, com um escorcliador como Shy-
look.

Uu principiei cort 5o$ooo e recolhi um
lucro de ioo:ooo$ooo om dois annos, uo
negocio de "onlcns pclo correio". Ensinar-
vos-ei muito depressa o verdadeiro segre-
«Io dc ganhar dinheiro rapidamente; e de
o conseguir limpa, legitima e honcstanien-
tc, de modo que podeis encarar o mundo
todo na face, sem nunca perguntar donele
vôa vieram os vossos mil réis. O meu novo
livro, que tem por titulo "Opportunidades
"de ganhar dinheiro no negocio de Ordens
pelo.Correio", cabalmente explica tudo. Es-
•e Ijvro só vos custará o pedil-o. 'Não é
preciso rcmcltcr dinheiro algum. Querendocobrir a verba de portes, póde-se enviar
sellos (mesmo #do seu próprio paiz) do
valor oc 500 réis fracos brasileiros. A di-
recção c : Hiigh «McKcan, Suite 5500. No.
jlío, W.stminster Bridge Road, «Londres,
S.E. Inglaterra.

FSS f-V

lllVCONSULTE V. EX. QUE.
C_pt^ 

fl&JP os preços baratissimos qne Tendemos
¦ ¦ VMH os bel os moveis que possuímos
^^ Éfi as facilidades de pagamentos qne fazemos

Só não mobilia a casa quem não qíier
Marfins Mal heiro & C. Rua da Alfândega n. 111

A 
LUG.VSE um armazém com armações,
próprio para seccos e molhados; na rua

Adriano n. 2, Todos os Santos; trata-se
na Confeitaria Japão, estação do Meyer.

(3523 M) R

ALUGA-SE 
uma casinha nova, agua em

abundância e esgoto; na Tua Dorges 54,
Meyer, 40?; trata-sc na rua Honorio 289.

 __ _ (3.81) M) R

ALUGA-SE 
na Villa Thereza n. 3, En-

genho de Dentro, metade de uma casa
com chácara, com todas 'as commodidadcs
precisas, por <lo$,( a familia séria; para
ver e tratar na mesma. (3481 Jí) J

A LUG.VSE uma boa casa tia rua Dona
XÜLAnna Nery n. S4G; trata-se na mesma
rua, esquina de Magalhães Castro (hote-
quim). (3083 M) J

A LUGA-SE uma cosa. na rua Virgilia
¦flVitln! 96, JacanipaRtA Tanque; aluguel
40$; as chaves estão na venda próxima. }(.1313 M) J

ALUGAM-SE 
ou vendem-se duas casas

novas, na Estrada Nova do Engenho
da Pedra, entre Ramos e Bomsuccesso e
próximas ao n. £01, onde se informa; tra-
t*-se na avenida *Rio Branco 11. 171, Com-
panhia Perseverança Internacional.

(3067 M) J

ALUGA-SE 
a casa da rua Duque Estra-

da Mcyer a. 112, eom quatro quartos.
Trata-ie na rua Minas n. 18. Meyer.

(3a75 M) J

AMIGA-SE 
uma bonita casa tem dois

quartos, duas salas, cozinha e mais de-
(pendências e bom quintal, tem luz electri-
«li na rua Maria Eugenia n, IV, JardimZoológico; as chaves no n. 18, (3684 L) J

A 
LUGA-Slí, por 182$ mensaes, o predion. 737 da rua Barão de Mesquita; cha-

vcb na padaria próxima. & rua Leopoldo 11.
39; trata-se na rua da Alfândega n. 98, com
o tr, Maia; telephone Nort; 1870.

(3605 I.) J
ALUGA-SE, por 90$, na Villa Marina, á
XJLrua Uruguay io.t, uma casa nova, com
duas «bons salas, dois grandes quarlos. cs-
pendido quintul c luz elcctnca; as chaves
um nicsiim villa, cisa VII. (3687 L) R

ALUGA-SE, por 60S. o preilio i rua Tnii-
Ia Brito ijy; trata-se na Companhia de

.administra,fio Garantida, Ouitanda 68.
(3013) R

A I.UGA-SE, por 115$, a casa da rua
-ÍJ.GonzaEa Bastos 64. com bons commodos;
trata-se Uriiguayaiia 116, das 2 ás 3.

(3146 L)'j

Placas Esmaltadas
POR NOVO PH3CE3SJ

Grande perfeição
Mais durabilidade

E muito mais baratas do
que as fabricadas atõ hoje

-Fundição Indígena
L RUA CAMERINO

A LUGA-SE um predio para familia ae
¦ÍJUratamcnto, tendo tres quartos, duas sa-
Ias c demais commodidades; .para ver e
tratar na tua Assis Carneiro n. 16. Por-
ta da Lua. Piedade. (2935 M) J

AII.UG..-SE 
uma easa na rua Vinte e

Quairo de Maio, portão 335 c casa 4.
Villa Palmyra. (2913 M)n

A 
LUG.VSE uma boa casa *por 33$; tra-
ta-sc na ma Engenho de Dentro 26.

Pharmacia. (2912 M) J

ALUGA-SE 
uma boa casa por 66$, 4

rua Wenccslào n. -90; chave no 8S;
trata-se na rua Engenho de Dentro 26.
Pliarmacia. (2912 _M) J

AMIGA-SE 
boa casa -pintada e forrada

dc novo, com duas salas, dois quartos,boa cozinha, quintal c elcctricidade; ta
rua Dias da Silva n. 7, dois minutos da
estação do Meyer, 80$; informa-se eom o
sr. David, quitanda 35. (3887.U) R

«TIMÃO
Tome PEITOBAIi MARINHO
Rua Sete do Setembro 18CL

A LUGAM-SE tres. boas. casas hygicnicas,
.iXpor 60$ cada uma; trata-se na rua Im-
perial n. 166. - (3879 M) R

AeLUG.VSE 
por 200J mensaes a excellcn-

te casa da rua. 1'ernandes n.. 40, ee-
quina da rua Martins -Lage. cm frente fi
'csliição do Engenho- Novo, tendo cinco,
optimos dormitórios, vastas salas,-' grande*
banheiro, varanda, luz- electrica e grande
chácara. Pode ser vista a qualquer hora'e
trata-se na rua da Misericórdia n. 45. loja
de ferragens. (3187 il) J

ALUGA-SE 
o preelio da rua Joaquim

Meyer n. 52, junto á estação, com. tres
quartos, duas salas, salcln, bom quintal,
agua. gaz e mais commodidadcs; trata-se ao
ledo, 11. 54« (33'3. M) J

ALUGA-SE 
o predio á rua Paraguay n,

53-A, junto i estação do Mcyer. com
deis quartos, duas salas, luz electrica, bom
quintal c mais commodidadcs; trata-se a rua
Jcaquim Meyer 54. (3334 M) J

ALUGA-SE 
o predio da rua 24, de Maio

575, Engenho Novo; trata-se a rua i°
de 

'Marco 66, Casa forte, A. Mello.
(319' M) J

A LUOA-SE, por 100$, uma casa
aliara íiecoelo o pequena f.uni-
lia: na rua liarão üo Hoin Retiro
11. 300: trata-so na travessa Ucr-
incngaida 44. Meyer. (3084) M

A LUGA-SE uma casinha com sala, quar-
JXlo e cozinha, pclo aluguel de 31?; ua
run Clarimundo de Mello 234! a,, chave
eslá no n. 232 e trata-se na nia figueira
207. Roclnu (3'3' -M) S

zLUGA-SE a casa dá rua Cupertiuo
n. 3-A, estação dc Quintino Bocayuva,

tem cinco comniodos, bonito jardim, chu-
veiro e pequeno quintal; trata-se 110 n. 7.
Aluguel 70ÇUOO. (3.141) M) i

NAO -MHIAlfl
•Juranto oa tempos FRIOS o HUM100S

Ntn tw aa boeca om»

Pastilha VALDA
ANTISEPTICA

PARA. PRESERVAR
» GARGANTA, os PULMÕES

e EVITAR
TODAS AS DOENÇAS

DAS VIAS RESPIRATÓRIAS

vendem.se
tm todas es Pàarmnctos « Orwrtas

Agentes geraes |
FERREIRA NEWKAMP & CÜ

n» da Quitanda 164, Caixa, N. 35

RiQ DE JAIEIRQ

CONDEMNADO A CORTAR
: A PERNA!

Rio de Janeiro, 12 de julho de

Sr". Pharmaceutico Alfredo de
Carvalho. . __.,-..

Venho por este meio-man;lestar-
lhe a minha profunda' gr?'.idão pela
cura verdadeiramente maravilhosa
qué acaba dc me f-zer com o seu
-magnifico preparado RO B DE
SUMMA. .* ,

Eu'esta*.a ha anno e meio de
cama, com uma grande ferida na
perna, que não cedia a remédio ai-
gum e antes rada vez mai3 au-
gnieiitava, fazendo-mc soffrcr hor-
livelniente, .

Procurei os especialistas mais
eminentes desta capital e, destes,
cinco foram accordes em diagnos-
ticar um cancro, aconselhando-me
a amputar a perna, visto que a fe-
rida não melhorava con^ os trata-
mentos mais enérgicos. Foi quando
o procurei e bemdigo esse acaso
providencial. V. s. me declarou
que se eu ficasse 30 dias de cama,
usando o seu preparado ROB DE
SUM.MA estaria ao cabo desse tem-
po completamente curado. Posto
que duvMftndo dessa affirmativa,
segui todavia, rigorosamente, o tra-
tamento indicado e eis que, pas-
sadòs precisamente os 30 dias, pos-' so vir pessoalmente trazer-lhe este
attestiido, porque estou completa-
mente curado.
Deste pôde fazer o uso que lhe
convier, porque 6 verdadeiro e con-
sidero utn beneficio para a huraa-
nidade soffredora a_ narração des-
sa cura extraordinária, operada em
lão pouco tempo pelo ROB DE
SUMMA. '

Eu mesmo serei um dos seus
propaganelistas e jamais esquecerei
que lhe devo a vida.

Com estima e consideração creia-
me" seu muito grato, admirador.- — (Assignado) Pedro Silva.

Rua de S. Roberto 11. 53 (Es-
íacio de Sá).

Empregado em S. Diogo — Es-
trada de Ferro Central do Brasil.

(A firma estava reconhecida no
tabellião Cruz.)
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COPACABANA 
— Vcn^lemrio terrenos

em diversas ruas, na rua do Rosário
n. 138, com o proprietário. (3479 N) J

COMPRA-SE 
um predio em Botafogo,

até 25:ooo$ouo; informações a José
Ilcllo, para osta redacçâo. (3115 N) J

COMPRA-SE 
na zona dc S. Francisco

a Todos os Santos, perto da Central
ou dos bondes, um predio a prestações,
em meto dc terreno, coin tres quartos,
duas salas e mais dependências, esgoto e
agua, ate o preço de seis contos. Cartas
a S. V., nesta redacçâo. (3C79 N) B

CASAS 
cm Villa Isabel, dando boa ren-

da, vemlem-se duas inclusas a lindo
terreno, esquina, com passeio, murado e
bons alicerces para receber um ou doía
cdiíicios, c próprio, e tudo se vende por
12 *50o$; não sc attende a commissionis-
tau; informes com o sr. Miguel; rua Sou-
za Franco 107 — V. Isabel. (3550 N) S

ENimEÇO

MEU

ê a qne mrfhorcs vaiw
tagens o segi.rai.ca

effereee nas vendas de
terrenos em

pequenas prestações
mensaes

VEHOAS

AO ALCANCE DE TODOS !! I
Possue elevada quantidade de lotes

nos seguintes baârs-ss :
CilSSPQ OOS CAfiDGpna

CASCADURA
Estes saluberrimos terrenos suo servidos pclt,Estação de Cascadura da Estrada dn Ferro Central,

pelo Bond de Cascadura e pelos -12 trens diários da
linha Auxiliar, pelas Estações Cavalcanti e Engenheiro
Leal. O eseriptorio 6 em frente á Estação «Cavalcanti».
Lotes de 1:0000,1.2000,1:5000, etc, prestações de 200,
250,300, etc. : Local recommondado pelos eminentes-
médicos como um dos mais salubres desta capital.
«Sitios com magníficos pomares» 11
SAPE'

Estação da Linha Auxiliar, bellissimo local e ter-
ras apropriadas para qualquer cultura. Lotos de 400|,
5000, 0000. etc, a prestação de 100, 11$, 130, etc, cs-
criptorio em frente da Estação.
PAVÜNA

Servida pelas Linha Auxiliar o Rio d'Ouro com
mais dc 50 trens diários Bolla localidade para mora-
dias de pessoas dc gosto. Clima de primeira ordom,
eseriptorio em frente á Estação. Lotes de -.000, 500J,
COO0, etc, e prestações de 5$, 00, 70, 8$, clc.

nsano «ovo
Local alto, bella vista

e excellentes lotos. Es-
lão situados cm frento
daEstação nas ruas Sou-
za Barros, Propicio, Vaa
Toledo c outras em aber-

turas. Um dos pontos mais bem servidos de conducção desta Capital, a 20 minutos do centro. Es*
criptorio na Rua Souzar Barros, 144.

jr^.n.j3i]\a: botânico
As Ruas dosOifis, Camelias, Magnolias, Accacias já possuem valiosos palacctes. E' um be!«

lissimo local para se ADQUIRIR lotes para residências particulares de pessoas de gosto. Escri*
ptorio Rua dos Oitis, 55.

COPACABANA
E' um dos pontos predilectos da nossa Capital, ainda temos ali alguns lotes, magnificamente

situados em rua entre Ipanema e Avenida Allantica. Preços sem concurrencia.
X-LESAXi^NG-O

Bons lotes cm centro commercial deste bairro. Preços sem exemplo cm condiçüios vantajosa».
Temos terrenos e predios em quasi todos os pontos desta capital e vendemos com facilidade»

nos pagamentos. ,•_.,-. »
Á COMPANHIA PREDIAL mantém em qualquer dessas localidades, pessoal

de gunrdn, perfeitamente habilitado a preslari todas ns informações, mostri.r o»
lotes e fornecei- as plantas, em quaosqupr dias mesmo feriados o sanlincados. (jual-
quer informação e distribuição de prospectos também são feitas no Lsiriptorlo
da Companhia ú RUA. D A ALFÂNDEGA, 28.

.=r^=r~-~r—-"i-zrr^

J^^^^^. MIUDEZAS iE jíSfliTs^J^ÃSA BATTO **"•* e?,:f_ta1gf3s> Plas;B^|

COMPANHIA PREDIAL "AMERIOÜ DD SUL
J6 — UVA LA CARIOCA — 16

ContiacU constniw.Ci dé prtdios. a prestações, mediante io a 4° *l*
«desnudos (T«bf'!_is M., J. e G.) e sem adeantamento (Tabeliã H.), ou a
prompto fijaintiito, nesta cantai, Nicthèroy, Campos Petropolis e Barra ao

Eni i- mezes construiu a6 predios, a prestações, no valor de *7o:*oo$ooo.
Tem em construecâo mais 4 predios no valor de 63 :ioo$ooo e novos contra-
tios firmados, neste mez, para mais 24iooo$ooo, ¦-.'.„ _ . ¦ ,-

Vende á vista, ou *m pi estações, vários lotes de terreno na Bocca oo
Matto (Meyer). -* f, ¦ ¦ : ¦

Proipectcs e informações na sede, com DIRECTORIA

AMJC.VSI,. 
barato, a casa n. 99, qua-

tro minutos dn estação «Io. Uoclia, com
duas salas, cinco quartos, cozinha e mais
depciidciidas, luz electrica e gaz, vasto
quintal murado; trata-sc ua mesma.

(2767 *I) J

ALUGA-SE 
por 70$ a casa «Ia rua_ Don«

Fnincisca n. 7, bonde Lins de V.iscou-
cellos. Cabuçu', cora dois quartos, e «luas
salas c jardim. (2758M) J

Ar,UGA-S15 
o bom -predio da rua Tc-

nente 1'rança n. 17, no Mcyer, bonde
de Cacliamby; quairo quartos, duas sajas,
grande quintal, elcctricidade e gaz. P. 160$
e fiador. ...87..' M) 'b

Thesóuro

A 
LUGA-SK ou vende-se uma grande cha-
cara; ver e tratar em Merity, com

«Lomba. Í2-1S3 M) J

\ LUGA-SH bom quarto, cosa de jardim,
J\a pessoa muito séria; ua rua Piauby
n. 35, Todos os Samos. (35<ió M) J

ALUGA-Sl. 
por 20$ um bom qiiarlinlio,

no porão, com janella o entrada inde-
pendente; na run Barbosa da Silva n. 42,
estoção do Kiacbuelo. (2421 M) S

ALUGA-SE, 
por 70S. 0111 Vigário Geral,

um grande armazém, com boa moradia
para familia, cm frente á estação; tratar,
7 dc Setembro 190. (2991 M) S

ALUGA-SE 
a casa da rua General Ca-

nabarro u. 58. As ebaves csião na mes-
raa rua 64. (.1708 I.) R

A LUGAM-SE bons comniodos na praia
ildo Caju' 95. (3695 I.) R

A LUGA-SE casiiilia ou quarto, na rua
X3.Arabro.ino 11. 26. Aldeia Caiimpism

(3284 L) J

ALUGAM-SE 
as casas novas ns. 269 e

271 d«\ rua Horda do Matto (antiga
•Serra do Andarnliy), logar saudável, lem
luz eleclrica. Cliaves eum o sr. Manoel
liamos, á mesma rua n. 260, onde sc tra-
ta. Aluguel mensal, 5«>$oaú. (3568 L) J

A LUGAM-SE, por 80$. os bons prédios
Aassobradados. IX e XII «Ia rua IJir.lie-
lina 2.1, Cancella. Exeellcntes. arejados e
limpos comniodos, luz electrica, quinial, bon.
«Ics de 100 réis até o Canino de S. Chris-
tovão, (3'5S L) J

A LUGA-SE á nm Ávila n. 114 (Ale-
jÍIliíií.i) a excellente casiulia n. 2. pro-
pria para solteiro ou pequena familia, lo-
cal alto. Iranquillo. muito saudável. Alu-
gucl mensal. "0$, incluídas luz eleclrica e
t»:,«i. Trata-sc no mesmo. (81,1 L) J

A LUGA-Slí. pnr 7^$. o prclio n rua Ba
-ÍVrãi dc Hom llftiro I50-.VI; tral.i-sc
ra Companhia de Administração Garantida,
Quitanda 08. (jgog) K

A LUGAM-SE as casas ns. 4i e 48 da nn
XXdos Uandeiraiilcs. Derpciidicular i Mariz
c llanos, roín Iodos os commodos para la-
milia do tratamento; as chaves, por favor,
na mesma rua 11. .(-'. c trata-se coin o pro-
prieterio, á rua das Laranjeiras 280; tele-
nlioiic 2.79. Central (3096 I.) 1<

AIíUG.V-SK 
um bom armazém para see-

cos c molhados; ua rua mais central
dos subúrbios, é bom ponto; trata-se na

Dr. Manoel Victorino n. .67. Ple«
dade, (2775 M) J

das

A LUGA-SE a casa 28 da rua Barcellos;
J^2 salas, 2 quartos, cosinha c quinial; as
chaves no n. 30; bonde dc 100 rci3.

__ (3513 L. R

A liUOA-SR 0111 cnsn ili' uniu se-
ItAii.Iioi'.. vlnvti. um liom nunvto,
roni .liiiii-ila ií luz itlcclrlciii u unta
fonliorn do rósnolto; nn v:ui Ko--
Iíi>iio ('iinuirão <>, cnsn n. 10, Villa
Mauricio. Mavncnníi. '«

VfiSli VOSSOsfilílflS dnTcrianças

Predio á rua S, Francisco
Xavier n. 757

Prcviitc-so íi fluoni interessai'
liossii quo uste predio, que purtcii-
co ao espolio tlu fiillecitlii mino.
Zi/.iiin está cm litluio, correndo
pel« ti" Vara do OrpbSos n ncçíío
de relvindiciição Ucsto iiinnorcl.

(,T 351»)

A LUOA-SE cóiunletanicutó livro
¦tt-0 ilcsciiiliíirafiido o predio du
run S. Francisco Xavier 757; mo-
(liou nliii-iirl: trntu-sc uo mesmo,
com o proprietário; das !> ús 11
da manliã un r. da Quilniula 157.

(«T 3516) M

ALUGAM-SE 
uma sala e quarto, inde-

pendentes; na rua Capitulino n. 36.
Rocha. l*rcço, 40$ooo; trata-se com o sr.
Ribeiro, secretaria da egreja da Candeia-
ria. (3899 M) R

ALUGA-SE 
no Engenho dc Dentro. !l

rua .Martha da Rocha n. 171. 0(1111015.
laveis casas novas, por .t'1? c .)S$Í infor-
mar na casa V c cm Cascadura, á rua
Itamaraty n. 21 a casa IV por .10?; in-
formar mi casa i; traiar á nia da Qui.
tanda 127. (3890 M) R

Corrimentos
«•'.TK-W uJO*1

cuntm-so em 3 dias com

Inje&ção Marinbo
Una 7 de Setembro, 186

ALUGA-SE 
uma casa com cinco quartos,

duas salas, cuzínlia, despensa, chuveiro
e tanque; trala*..c na rua Lopes ->n; 107-A,
a cosa i n. 103. Madurcira. (3575-JÍJ J

SBUR6ml
ALUGA-SE 

a casa da rua Alice n. 38.
estação do Rocha. Chaves ao lado e

trata-se 113 rua .Felix da Cunha n. 31.

A LUGAM-SE a casa c chácara da praça
wtXSeeca n. 3a, Jacarcpaguá; ns cliavct
com o sr. Almeida, no armazém.

(3810 JI) B

A LUGA-SE 11111 commodo com luz ele-
«CXctrica. a pessoas decentes; ua rua do
Marro do Vintém u. 1, esquina Marques
de Leão. E. Novo. (28.(1 M) J

ALUGA-S1C 
uma casa, para família, na

estação de Ramos; ten: bom terreno piau-
tado, luz; travessa Araujo 15; as cliaves es*
tan no 13, na 2" casa. (3084 M) J

ALUGA4SE 
um predio, novo e moderno,

com 2 salas, 2 Quartos, etc; tem jardim
na frente e «rande quintal; rua Condessa
Belmonte 104, E. Novo. 12-$. (38ioM)Al

A LUGA-SE uma casinha; quarto, sala,
XX-cnzinlia e luz electrica. por 3S$Í rua
Vaz do Toledo u. 178 (Engenho Novo).

(.1793 M)M

ALUGA-SE 
um quarto do fundos, a uma

senhora que trabalhe fora ou a uni casal
sem [thos; rua Caròlina Mcyer n. 15,
Meyer; aluguel 23$, com luz eleclrica.

(3682 M) B

\ 
LUGA-SE o confortável predio á rua
Anna Nery 432, cm freute á K, do

Kocha; trala-se General Câmara So: a? chn-
Vcs nn mesmo. (3.1' 7 M) J

A LUGA-SE por 20$, no porão, bonito
Xxnuarto, tem janclla, independente, etn
predio com grande quintal; na rua LV. liar-
bosa da Silva n, 42, estação do Riachuelo.

(3729 -M) I!

ÁI.UGA-SK 
o predio 11. 57 da rua 'Fran-

cisco Meyer 110 ICiiRcnho do Dentro,*
por 70$, dois minutos do bonde da Picaa--
de; ns chaves eslão no n. 55 c trata-se na
rua Vinte e Cinco dc Março n. 243.

(3M M) B

A T-JUGA*S1Ç uma casinha, constando de
-ÍÜLquano, «ila c cozinba, a um casal sem
filhos; informações na rua Barão do Bom
Retiro 11. 2S7. (31S9 M) ¦-•

A 'LUGA-SE uma bella vivenda na rua
xjLjosé Bonifácio n. 25,] (Todos os -San-
tos), eum boas accommodações 'para regular
família, bondes dc Inhaúma á porta. A ca*
si c illuminada a yaz e electricidade. Aa
chaves estão uo armazcm da, esquina e tra-
ta-se com o sr. Carvalho, á rua dus (lu-
rives n. 92. (33(2 M) J

Rua Alfândega 108-110 Caixa Postal 911 Rio de Janeiro
Imnojjaçgo — Exportação — Consignações

A 'IJ.T-A-SIÍ uma casinha com agua c
JÍTVluz electrica, ^or .jo$; na rua Sylvio
11. 95, estação de Kamos. (3341 St) J

A LUGA-SE por 80$ a easa da rua N
«i*VAmerica ti. 6, com cinco comniodos- •-
terreno. Trata-se na rua 1'. Anua Nery
n. 74. armazém. (-'«133 M) 3

ova
los e

A I.UOA-SE uma csulendlda vivenda, pro*-Tlpria para familia dc tratamento^ com
jardim na frento, porão liabítavol, situada
á rua t#ins de Vasconccllos u. 481; aluguel
mensal .2511$; as chaves eslão. por favor,
com o janiiueiro do nredio ao lado; trata*
se á rua Sete dc Setembro n. 130. leia do
chapéos de sol. (2383 M) .1

Secção de seccos e molhados
Stook permanente de

Whisky Buchanan Marca Red Seal
» Iilack &

WhitoOld Tom Gin Marca Gato legitimo
Vinhos do Porto «Consluiilino»
Vinho quinado «Constantiao»

» de mesa San Marco
t> Bordeaux Tenet et Georges

Biscoitos inglezes Marca Carr
Conservas » Batly

» Norte-Americanas marca
Heinz —- 57 variedades.

Chá marca Estreita Azul
Prezuntos inglezes » »

« cosidos sem
latas

osso cm

Sabonete REX
Sabão IDEAL

Secção de armarinho
Stock permanente das afa-

madas meias norte-ameri-
canas para homem marca
«Intcrwoven».

Ligas de seda marco
Rcx & C. & G.

Bijoulcria. cintos, gravatas
de seda, navalhas de segu-
rança ¦ "tlarca Cross".

Secção de ferragens o drogas
Sempre temos cotações de

folhas de flanders, arames
farpados e lisos, telhas de

zinco.tubos galvanisados, ba-
rilha, soda cáustica, chio-
rato potassa, bichromato de
potassa, salitre, enxofre, ai-
vaiade de zinco c chumbo,
chloralo de cal, parafina,
amorphos, phosphoros, oleo
dc linhaça, etc.

Secção de estiva
Prestam-se optimas contas por

qualquor consignação do feijão,
arroz, milho, farinha, banha ou
qualquer outro prodücto do paiz

VENDEM-SE 
pre«ros no lloulevard Vinte

e Oito de -kicinl.ro, Villa Isabel, 011
cm ruas transvoraaCfl, Andarahy ou em rua»
transversaes, Enstvilio Novo on eni rua!
traiisvcrsacsj para mais informações com
'Mourão, á rua «Io Rosário n. i(ii ou »
rua Souza lErauco 47. Villa Isabel. N

TlTiENDEM-SF, 
prédios em diversos loga*

rcs, ou subúrbios o empresta-se «lialieiro
sob liypptheca «le prédios; tr;ita-9c com Mou-
r.ão, á rua do Rosário 11. líi. N

çoe
nu i
bel

Acceita-so consignaíCíes da
couros

SOMOS OS FABSiGAHTES MAIS IMPORTANTES HO BRASIL DE ESTOPA PIU LIMPEZA DE MACHINAS
Compramos qualquer qualidade d© resíduos dc fa-

toricas e metacs vellios

AI.UG.VvSlv 
uma casinlin, nova, na rua

Moura n. 24-A, Mcyer; ai uru ei 50$, c
bom fiador. (3612 M) J

CASA 
nova — Vcndc-sc uma por 2:200$

na Penha; lrata-se na rua Machado
Coelho 11. se, perto do Mangue. (s99oKT)S

COMPRA E VENDA DE
PREDIOS E TERRENOS

CASAS 
— Vendem-se duas, grandesmodernas, na rua Flack; uma na rua

Ambrosina, Aldeia Carnpista, e outra na
rua K, quadra :S, Penha; preços dc oc-
casião; IJosiiicio, 95, sob., Ribeiro, das
10 á 1 e das 2 is 4 horas. (1169 N) R

casas

ua.^—^^jww. Jttift 7n. 13 l"^ 
SUBOHBIOS^

A MJtíA-SKt l,I)r ?&&> o predio n. 16 da
Xi-lravessa do Pinheiro. (j;S.. M)

,i l.lll-AM SK. em Jacarénaituá. á rua Can-
ÍAdi.1.1 Bcnicio 541. nono de 100 r«;is,
prande cisa. com 7 nuartos, 2 salas, cozinha,
despensa, W.-C, lu* eleclrica e boa cha-
tara. e á rua liarão l.lt. nor ,10$. boa casa:
tratam-se á ru.» .'.| dc Maio 70. (.;So3M)M
• A l.UGA-SE o predio «Ia rua Iril-issú, em
./.LC'. «cadura. com niiatro ouarlos duas s.i«
ks, cozinha, dispensa, foiiã.i econômico, com
fia. tanque, anua encanada, W.-Ç, no cen;
trn ,le uma Riallde chácara. ("'*!". "M _¦_•

A I UflA-SS á rua Francisco Fragoso n. io
A (Encantado), tini lindo clialet. eum nmi-
U tem. esgoto, sai e lu: eleclri.-i,¦»'•;•?»<*
«icdièo r chave» no n. ai. U?5» nt -¦

A I.rCA SE OU vcnJesc unia boa cnsa de
iv-i-ceme construecâo. á rua Lucio <lc
Mcndonea, na villa Gerson, cstaç5o «le Rn-

A l.l't'..\M-SIÍ dois prédios, á rua Lia
_ÍÃ.lJarhosa c IleniicliRarda 11. -|6. Mcyer,
«li.i.i minutos da eslaçâo. (ao7<> M) .1

AWJOA-SE 
uma boa casa para pequena

familia, com porão, elcctricidade e jar-
dim. ucS mensaes: na rua Maria Cilunn
n. 33. Mcyer; trata-se 110 11. 33- U/">>M)j

A LUGA-SE por 62$ a casa ila travessa
X.VCer,iiiei.-.ii I.imn 11. 31 (Riacliuclo),
com duas falas, dois qunrtos, coaünha c
mais deoeudcncias, iardim e grande terre*
no. As chaves Calào uo 11. 33, onde se in-
forma. (2732 M) B

A LUGA-SE, nor too$. uma boi casa, sau-
-CXdnvcl, grande quintal, electricidade; na
rua Goyaz u. soS, cm frento á K. Piedade.

(1:563 M) S

A I.UC.A-Sl, para qualquer negocio, pon-
! XVto central, esquina- Bonde á porta, tem

todas ai commodidadcs; na rua Dr« Can-
dido Uenicio n. ao8. Cascadura. (.',---6.M)K

i f-UGA-SJÍ uma casa* com entrada ao
xVlado, dois quartos, duas salas, cozinha,
luz e bom quintal; rua Bella n. 102, .'«dos
o» Santos.  (.!,«>- M) J

A I.UGA-.SE a csplendiih vivenda da Es-
iltrada de Jacarcpaèu.. n. 319, com 5
bons quartos, tres í-.ií.is todas as ilcpcn*
delicias. W.-C, abundância d'agtia, luz ele-
ctriea c espaçosa varanda toda em volta,
Urreno arborizado; própria para pessoa d;.-
gosto. (3S3Ó) R

AEUGAM-SE 
dois quartos a mocos sol-

teiros on pessoas que não cozinhemi'' 
na ma Costa Pereira 11. .!*¦''>. perto da
estação «lo Bangu". (3S;o NH

Vl.UGA-SE 
cm Anchieta. por p.-cço mo«

dtco o novo predio da rua da Kstação,
I ao lado do madeireiro. .As chaves csião
j coiu o sr. Ah'cs do madeireiro c lrata*-e
I ra ri'.i Vinte e Quatro de Maio n. 19.

(S. Francisco Xavier). (.;•*•-.. M) R

m informaçücs coiu o "epilj"! M. U'.'.l''

íiii 0'ari.i c tratase á avenida Rio Branco
n. 171, Companhia Perseverança -™"m;
cional. (i^'> -'¦' J

Í.UGAM-SE ca.=r,s de 45$ a 63%, com
todo o conforto, bondes dc cem reis;

transe com Alberto Rocha, i rua t-aauido
Bcnicio s. 501, Jjearépaauâ. (3J99M) B

¦V l.l'(',A-SE para casa de pequena fami-
. /Vjia, uma cozinheira c lavadeira, muito' fiel: na rua Torres Sobrinho 11. 37.
Meyer. (.'913 M) J

A LUGA-SE por ;o? a familia de trata-
r.Ví.i!'u'nío. uma caca nova, com grande
terreno, r.r!*orisaeio. dois quarto*;, duas,sa-
la--, cozinba. banheiro c Ttiz electrica; na
rua «Macedo Braga ti. .-j, Engenho de Den-
tro; tr..;a-se na rn» de S. Clemente =;.
Botafogo. (3)37 M) J

'A LUGA-SE uma casa, própria para ne-
-TXgocio, em bom ponto; na rua Dr. SU-
va Comes n- o5; as chaves estão na rua
f.opes n. 107-A; trata-se na mesma. Madu-
deira. (3575 M) J

A LUGA-SE por 160$ mensaes « grande
«irl-e claro armazém da rua l>r. Dias da
Cruz n. 176, 110 Meyer, illuminado a luz
eleclrica. tendo ao lado casa de morada
com quintal: as chaves no n. 13 da rua
Magalhães Couto, c tratase na rua 5*a-
chet n. :e. sobrado. (3500 Mi .1

ARRENDA-SE 
o prclio á rua S. Chris-

tovSo 11. 197, inteiramente novo, si-
tuado cm esquina, a poucos metros di
praça da Bandeira, próprio para ncffocto,
eom excellente sobrado parn familia. Trata-
sc na Companhia de Administração Cia-
rantida; Quitanda CÜ. (3014S) J
/"IASA — Compra ?e perto do Estacio á
\J praça da Handfira. Cartas a A.
Castro, rua Salgado Zcnlia n. 69 — Ti-
jlicn. (3777 N), J

A LUI5A-SE mn bom piano
Xlnia Turres Sobrinho u. 3;

Pleyc
. Mey
(3751

na

SI) T

asseladas
COMPRz\M-SE 

predios clia^ar;3s, tçrre-
nos, sitios e fazendas, para pedidos

na T cit-ria Leoiiolditiense, Quitanda 63,
J. G. Dart. (2385 N)J

Tapeçarias c ornamentações. Armadores e estofatlopes
Dormitórios modernos com 0 peças a 500$, 550$ e GOOjjOOO

Cortinas, storos, roposteiros, sanefas colchoaria etc.
Capas para mobílias, 9 ps. 60$ o 70$00t)

63 - RUA~DACARiOCA - 63
Alfredo Nanes tt O

Nos suburbios ? t0^ aqsuepfc:
nham necessidade dc remédios, devem, de
preferencia, enviar Eeua pedidos c recei-
tas, h pharmacia e drogaria Silva, á rua
Domingos Lopes n. 30(1' estação de Ma-
duretra. Tem dc tudo que sc precisa, eni
casos de mole-tia c a preço.-, mínimos.

VENDE-SE 
uni bom terreno, com 6 me-

tros de frente por 45 de fundos, tendo
meiação 11a parede, na rua Affonso Penna,
junto .ao ti. 149; trata-sc com o dono. á
rua da Misericórdia 11. :5o, loja. tR3i-'jJ N
\TENDEM-SE «íualro lotes de terrenos na

V Avenida Atlântica, livres c tlesemba-
raç.idos, juntos ao palaceté u, go8. tazen*
do frente para tres ruas, e um lote com18X45 ms*, na preça Senedello Corrêa,
Copacabana, todo murado c prompto paraser edificado. Preço de oceasião; trata-sc
com o proprietário, á rua N. S. «le Copa-
cabana n. 535. Os terrenos já têm alicer-
ces e bemfcitnrias. (NiaSl)J

VENDE-SE 
o prclio da rua Dr. Padilha

n. 24. '1;. de Dentro, bondes á poria;trata-so no mesmo. (J 2946) X

ViENl>EM-SE 
em S. Christovão, mirados melhores pontos, com bondes de100 reis .'perto, os predios assobradados

l«l'.iv.si novos, da rua Francisco Eugênio114 e 118; tratar 4 rua da Alfândega 31,sobrado, das 11 ás 5 da tarde. (2321 \) 1{

VENDiICM-SE 
duas casas novas, na Pa-

_ rada do 'llclfort, Linha «Auxiliar, comdois lotes dc -terrenos «Io 11 de frente por50 dc fundos onda lote; vendem-se baratas
porque são de herdeiros; traia-se nas mes-
mas, corii Carlos J. da Cru'. Preço
3:ooo$ooo. (J 3.8,) N

\7-*E.VD*E-SE 
um bom terreno, á rua Ma-

noel Victoriio, próximo á estação «lolEngenbo dc Dentro, medindo 12X84, Por
preço de oceasião; írala-sc á rua do Ria-
chuelo il. 391. loja. (S -i_,6.) X

BRANCOS ficam pretos progressivamente com a AGUA INDIANA, produ-cio scientillco, o melhor para dnr a cor projjressivatYtenti! quo o melhor
systoma de dar a cm- nos cabellos, nâo mancha, nâo é tintura — Vidro
3S00D, ms drogirias, pharmacias e porfumarias. Depos.to: KUA SETE
DE SETEMBRO 61. Casa Huber. s 3012

T>R..CISA-SI. comprar um predio•*• nus iiumediaeõcs da run Riu-
clinclo atít o liiruo da Gloria, que
tenlin 3 quartos, 2 salas o iilmnit
terreno: para tratar á travessa
Muratori 63, (S 25IT) «\

TERRENO 
— Compra-se um cin Jaca-

repaguá ou Bocca do Matto. «ine te-
nha, no mínimo io X 50, a i$ooo o me*
tro quadra ilo. Xão sc quer neffocio com
intermediários. Tropostas a C. Miranda,
rua Kibeiro Guimarães u. G-i — Aldeia
Carnpista. (.'5;oX) S

T71ENDE-5E o elegante predio novo. para, familia «lc tratamento, cm centro deter-
reno. com entrada para carro e garage, darua Duque dc Caxias n. SS, junto oo bou-
levard vkitc c Oito dc Setembro; trata-sc
no mesmo, com o proprietário. (11 3845) N

1JRECISA-SE 
comprar a prestações uma

chácara com pequena casa, que íi-
que perto'de bondes ou estações. Cartas
á redacçâo deste jornal, a N. 1'., com
informações completas. (J535 N) K

TTEXOE-SiU um excellente predio. acabado
V de construir, na rua Maria Calmon, 37

(K. do Meyer), a 2 minutos da estação c
Te todos os bondes, coai dois grandes quar-tos, duas salas, cozinha, W. C. e banheiro,
tudo em po:ito grande, e bom quintal; as
chaves, para ver e trator, com o propric-tario, no n. 39 da mesma. Preço io:ooo$ooo.

(3 2565) X

\JT.EííUE*&S 
a casa situada á rua Major

Fonseca n. 2O, pomo dos bondes de
S. Januário; informa-se no n. 22. Trcço
8:ooo$ooo. (J ;gei) x

Tf.EXDI.-SE o predio dn ma Visconde\ de Tocantins n. 34 (estação dc Todosos Santos), couslrucção solida c moderna,com muitas accommodações, porão habitavcl,
jardim c terreno, a 2 minutos do trem cbu-nde; trata-se no mesmo. (J egj;) X
XT4NDEM.se, no melhor logar da praça*/ Secca, Jacarépaguá, duas boas casas, emterreno ban arborizado, com frutas diver-sas, terreno de 1-.0X.13; preço, uma o con«tos c outra io contos; para tratar á rt-aCândido Diyiloio a. jSü, casa dc inoveis,na praça Secca. (J3I9?)X

PIANOS AMERICANOS -
mt,mmmmm n nmi.i»»»! mm^tMuiMecmxmemmwmmemÊwmeeriemmmi*iem^m*K?a—3amimÈm

\r.EXIjE-SE por 1. contos. { pechinch-,> Um bonito predio, construecâo o qae liadc melhor, pertinho da estação do Mcyer,
com accommodações para s.-aude familia detratamento; trata-sc com o proprietário, á
rua Anna Barbosa ri. et, Meyer. (K .i».jj)N

Últimos modelos recebidos recenternnnle;
vendas a prestuções na CASA FREITAS,
rua Lins de Vasconccllos n. 23, cm frente álUstaoão do IC. Novo, s 4008

V.EXD.E-SE 
uma casa feitio de chalet,

tendo ioi|a metros de frente por 32
.metros de fundos, jardim na frente, tendo
esplendida sala de visitas, idem de. jantar,
cinco «íuartos, sendo quatro 'eom jancllai),
copa, cozinho, quarto para c.rcados, W. Cs.
*!<iterno c externo e bom quintal; para tm
c tratar á rna Senador Nabuco 11. 6í, lo-
gar mais saudável de Villa Isabel, «lias uteis
das 12 ás .1 e doininROS e feriados das o »s
11 hora?. Preço 12:500$, c para. informa-" ! com Mourão, á rua do Rosário n. i<ii

á rua Souza Franco 11. .17, Villa Isa-

AOS DOENTES
CURA radical da eouorrlica oliro-
nic.. ou recente, cm ambos os nexos «
em poucos dias, por processos moder-
nos,sem dôr; garante-se o tratamen»
to. Impotência, cancro syplíilitico,
darthros, eezemas, fciiilas, ulceras.
Appl. 60C o »14 — Vaceina tf
Wright—estreitamento de urethra; appl.
do poderoso especifico contra moléstia,
venere,..*, e!c. Paftamento após a cura.
Consultas diárias das 8 4> 12 e das 1 ál
10 da noite Av. Mem dc Sá 115.

VEXDl.-S.. 
por 16 con!o3 nm preilio, na

rua Müjor Pinto Sayão, subida pelo rua
Camerino, a 5 minutos dos bondes, feitio
assobradado, com porão habitavcl, tendo ,1
janellas dc frente, entrada ao lado, com
varanda, tendo duas «salas, quatro quartos,
cozinha: o porão eom crende salão na ex-
tensão do predio. Também se faz. uma !«¦>
tntita pór 11111 predio c:u S. Christovão oa
Villa Isabel; trata-se com Mourio, i rua
d.i Kosario 11. 161 ou i rua Souza Franco
11. 47, Villa Isabel. N
¦VfiKXni.-Sl, uma casa nova, eom dois

V quartos, «luas salas c coiinlia. com ter-
reno dc jo do frento por .8 de fundos.,
«ia rua Falle! n. jí, Catumby, próximo a
travessa «lo Navarro; trata-sc na mesma.
Preço 3i500$ooo. (J 3188) N

\TKXOl*:-SE o predio da rua llapiru', 276,
V construecâo moderna, com 2 salas, , 4

quartos, dcspc»nca, banheiro, cozinha, quin-
tal, j.irdim entrada ao lado. (R 3907) N

PREDIO 
— Vende-se com 3 salas, 3

quarto?, cozinlia, dispensa, grande ter*
reno com jardim e horta, não precisa de
obrasj ultimo preço 6;5c,**S. N. D. —
O preço é este, e não é r.egocío de turco
que pede 10 para deixar por 4; quem não
tiver os 6:Spo$ é favor não appnrecer.
Estação de Todos 05 Santos, á rua Dona
Clara u. 58, via, íuo José Bonifácio.

(3471 N) J

I rpi.Ril.EXOS na Tenha, altos e bellissi-
1 X mos, a prestações, desde SS500; rua

; du Hospicio, 95, sob., «ala da írente, Ki-
beiro, Jos io á 1 e das 2 ás 4 hora...

(1168 S) R
"CTiENDEM-SE esplendidos lotes de terre-

f nos, á rua do Bispo; informações em
frente, n. 177. (K 3.117) N"

\TEXDE*SE uma casa bem constmida, á* ru.t Costa I.obo; tratar i rua Jockey-
Club n. iSj, . Ü .i3:v>) N

XrE-XDE-SK uma e.isa ciovissima, isso-
V bradada, com jardim e grande terreno,

tejido 2 quartos gr-nles. 2 salas, banheiro,
\V, C., coziniia e mais dependências, luz
electrica, etc. á rua das Andorinhas n. 37,liamos, por preço baratissimo. Vemlem-se
também .orç* de terrenos de 10X30, bara-
tissimos. Trata-se i rua Visconde «ic luiia-
uma 78 e So, com o «r. Sucena, das 7 ás
9 horas dt manha, ou dns 5 ás 6 da tarde;
ou com o ar. João, na venda próxima, em
K;.iiio". (iSj. X) S
"\7"'ICXDI.-SK, 

por preço de oceasião, um
V terreno de iSX-jo,' na rua Angélica, cs-

tação dc Olaria; tem agua e electricidade;
informar i rua Antônio Rego n. -aS, OU-
ria. (S 4..iq) X

V«*'*n?^**' ° s nlm'J!os da estação de» D. (.Iara. uma casa em meio do terreno,
çom 6 commodos, por i:onc*$; as chavesa rua Capitão Macieira ti. 2, armazém.

(R ..SS.) X
VTEXDE-SlE, â Estrada Real de Santat t_ru: a. 2.439, uma caca cora 2 saias,2 quartos, coz nha com pia c asua eomabundância, foRão cccíiomic, tanque, chu-veiro, caixa d'agua, quarto paro crea.lo no
quintal, gradil de ferro na frente. íq me-Iros de quintal, nlatü.aiida na frente, tudoem candições hyuienicas, bondes de Casca-Jura para a cidade de momento a momentoá porta; trata-se na travessa José Bonifácio:i. e.!, esquina da rua Augusta .Nunes, em
Iodos os Santos. (K 3SÍ0) X

T TV., X DÊ-SE um grande terreno, com
V .0X130. alto c nivelado, prompto paraser edificado, no locar Bemtíca; {vara tratar

á ru:i dos Ourives n. 131, alíatataria. Vende-
se "todo ou tm lotei (5 J.-f.-) X

T7IENQE-SE nm predio de construecâo mo-
derno. em lonar saudável, com dois quar-

tos, «luas salas, cozinba, banheiro, tanque
c bom terreno; trata-sc com o sr. Teixeira,
á rua Ccneral llento Gonçalves n. 8, l-.nze-
niio de Dentro. (J 3->3o) S

T7-1'.XD!.-3E um predio dc conçtrucção mo«
derna, eom porão 9tabltavc!, tendo mo p*«

vimento assobradado: sala de visitas, cor-
redor, dois enormes quarto-;, sala de jau-
tar, cozinha toda ladrilhada a ladriMio bran-
co, com mesa de pia, uma quente e fria,
e banheiro com boa banheira dc ferro e*-
nialtado, com ogua quente e fria, todo Ia-
drilhado e com latrina; rodeando todo o
predio, uma bra varanda dc cimento ar-
mado, com 2.\ metros dc comprimento; no
porSo tem dois enormes salões, cozinba com
fogão econômico c pia com agua <iucntc e
fria, c tanque com chuveiro, Vende-se csíe
predio com urgência, o qual pódc ser exa-
minado pelos 

"srs. 
compradores das io ho-

ras da manhã cm deante, onde sc trata,;
Xão se aeccitam intermediários. O prediflifica situado na estação do Mcyer, a rua
Cachamby n. 7, bondes dc José lionifaclo
á porta- _ (S 2363) W

ÜTENDIDM-SE ns propriedades abaixo; io.
formos, oífertas e tratar na rua Bue-

noa Aires n. i*p8. Figueiredo & C.:
28:000$, predio á rua do Rezende, de md-

derna coiutrucçiío.
80:000$, predio à avenida tMcm de Sá, Htt<

di palaceté.
I3:oooí, i*rcdio ú rua D. Anna Xery, rae).

dc?to. '
*jo:ooo$, predio á rua Domingos Ferreira*;

Copacabana.
80;00$, predio á rua Moura Brito, lindo

palaceté.
6;soo$, predio à rua Pereira de Almeida,:¦Mattoso.

iGo:oúü$, predio â rua Haddoctí Lobo, p^tm
grande família.

14:000$, predio ií ladeira Schmidth dc Vas-
concelloS.

4o:r:oo$, predio mcdcri.o, á rua D, Mar-
ciana.'J5:oo$, predio ó rua da Passagem, predio
moderno.

55:00?. predio i rua D. Qirlot.a. tlotafogd,
55:00$. predio á ma D. Anna Botafogo.
31:00o?. predio a rua Silva Guimarães, f.-

dos Cintas.
5:000$, predio á nsl D. Anna, molesto.

Olfertaj razoáveis serão acceitns.
(S 2529)

"tTENDE-SE um ferrem em hom lojar,
Tr, por preço barato. Estrada da Penha, ti-

quina d,i rua Leandro, estação de Ramos,
Linha leopoldina: Irata-su cem o niadei-reiro, pegado, r.o n. 1,20.1. (I20.1;) X

T71EXD.EM-S.E: por 12:000?, na rua Ma-
V clmdo Coelho, Som prcdto, com tres

quartos, duas salas, vtrjnde quin!..! c mais
dependências; por !3:^qo$, lindo terreno,

á rua S, I«enpoIdo, cnm i^niõ.. por qita«
renta e tantos de fundos Acccita-sc offerta
razoável; trai.ir com Corrêa, â rua Frei
Caneca n. 387. íj 2765) X

TT'KXnE-..K por 114000$ um prclio mo-
V demo, co-m quatro quartes. duas salas»

dc jantare de visitas, cóp.1, cozinha, W C,
] abundância d'acua, iardim c pomar, ed.fi-
i caria ha um anno: rua INlagalhSes Couto lí,

Meyer. E' pechincha. (J 2;8.)N
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CORREIO M MANHX — Domingo, 2X d«LMato de lj^lG v

Grande laboratório e Pharmaeia Homceop atbica I
FUNDADOS JB5M 1880 |

ALMEIDA CARDOSO * C._._v. §
DISTINGUIDOS COM GRANDE PEEMIO, A MAIOR RECOMPENSA 

'.

CONFERIDA EM HOMOEOrATHIA NA EXTOSTÇAO NACIONAL DE *908

Fornecedorei dl Armíd», íxerelto e principies estabelecimento! médicos o .
pharmaecuticos

MEDICAMENTOS HOMCEOPATHICOS QUE CURAM

AIMEIDINA — Cura 1 gonorrhéa chronlca, recente e suas conseqüências.
CARDOSINA — Cura tosses, bronchites, üõres no neito, costas e laoos.
CARD1TOS CARDO — Cura moléstias do coraçSo e liemorrhoides fluentes. '
GYPSUM BBAS1MENSE — Facilita a dontiçío e toniíka.-as creanças,
SEZORINA — Cura a febre intennittcnte (sezões ou maleitas).
KOSALINA — Cora e previne a tosse coqueluche. . .-, . . .
CONSOLARINA — Curi a tuberculose pulmonar-em primeiro e segundo grãos.
SANASTHMA Cura a asthma hereditária e adquirida.
VITALINUM — Restabelece a potência viril aos dois. sexos.
ALBINGIA  Pó-dentifrieio: O melhor para limpar o« dentes. . .
DYSENTERIUM — Cura a -diarrhéa de qualquer caracter e provenicnci»*
SANA RHEUMA — Cura o rheumstismo cm geral. r
SANACALLOS — Faz cair os callos sem incommodo,
OPHTALMINA — Cura todas as alfecç - milammaçõcs ila -vista.

SANADIABETTES — Cura a diabettes saecharlna e suas conseqüências.
CHENOPODIUM AHTHEI.MINTICUM — Pó vermifugo — InUlivol contra as

lombrigas ou verrats intestinaes.
SANAGRYPPE — Aborta a infiiiinzi e cura constipações com febre, tosse e dores

no corpo.
CARICA AMERICANA — .Regulariza as evacuações e combate os mcommodos em

conseqüência de purgantes. .
¦ANA SYPHILIS — Cura Bjrphilis, lymphatistno, rheumatismo sypliilitico, moléstias

da pelle e couro cabelludo.
ESSÊNCIA BENEDICTINA — (Odontalgico). Cura dores de dentes e ouvidos,

em s minutos.
DUARTINA — "Tônico «constituinte": Cura nturasthenia, anemia, dj-spepsia e

todos 09 incommodos do apparellio digestivo..
•ctHAFLOKES — Cura a leiicorrhci (flores brancas), caraçterizod» por .coirimeoti»-da vapna.

nnLOKIFORA - Auxilia o parto, combate as collieas uterinas e mais sytnptonias-das partunentel.
S?ie*iiri nF AWNICA — Cura golpes.contusões, friéiras e unhas encravadas.
£££&*«£ Pira^nP^CAl,HAU - "Tônico «parador". Contra anemia em ceral. ¦"¦¦'¦
?TLf?itM SAWVUM - EHieeifico para abortar e curar a mfluenza, constipações. tosses, coqueluche, lebre » todas as mo-
ahjum *»» le-.tias 

proveniente» de resíriamento.
ncu/»inmniKA _ Combate todos os incommodos -pelas hemorrhoidas seccas ou sangüíneas.
IIEMORRHpipiNA —^°_m__.r:..__„.... i„,.i„„;„, „ nnrie du Correio, úoíooo, Os medicamentos acima são aconselhados

HABÔjBriO Hün««WW™

Ri MarecMl Floriano, 11
RiO DE JANEIRO

.._._. i - m *• - 

,i t ,i-, mm~i.ci7« mnliramentos. inclusive o norte do Correio, úo$ooo. Os medicamentos acima são
Uma bolica com estes meoicamcnius. ¦"«» _•¦,  _ _ „„i.,-»,i„. it»» awin rninmnn r

I
* , ~ F ;-"."üsi.üi,;ii„. Ar, «iodo de sc usarem e levam a marca registrada; UM ANJO COROANDO UMA AQUIA
pelos médicos. «eompanhiA»[ à° *™ü.° 

ffl.te oi m*S exigentes encommeiidai' de HOMOÍOPATHIA EM .TINTURAS,fc " -- PREÇOS RAZOÁVEIS,— Cuidado com as imitações __„„„
GLOflütOS, PÍLULAS E TABLETTES.

Rua Marechal Ploriano Peixoto, 11 — RIO DE JANEIRO
A' VENDA NAS -PRINCIPAES DROGARIAS E PHARMACIA3 DA CAPITAL E INTERIOR

XAROPE õb S. BRAZ
CORA TOSSE»,eR0«CHITE,COQUELUCHE,TüBERCÜLOSE

EA5TKMA. T0MAL-0 ÉTER CERTEZA OE
SE ESTAR CURANDO. RECUSE «S «UT1W&
BaafU&ÃBÕEtft QUEV0SOFFERECERH1
EXIGAOOE S. BRÁS.
DEPÓSITOS SgSãôSÃSeSÍ?5^08™^fa mWECHAL FLORIANO J53,

tmuÊimWB
^^—M^^^^^^^^^^i^^—¦

E'oUi*tdot* fiwf d \ioha entre os dois circulo*, pondo rocio palmo 1
¦xücol.JMolhot. para v.r como o «ww m i.l»«I
ta Jfsapar»c«r lodoso, outros.

VENDE-SE 
o predio edificado em ecn-

tro dc terreno, á rua lichnira, n. 87;
chave nn .11, 8p, estação da Piedade; trata-
se no Cavaquinho de Ouro, á rua Uru-
(guayana n. 137. A cinco minutos da esta-
Ção c bontlcs á porta, (,-;G>'S N) 'At

ViKNDEM-SE 
terrenos cm lotes, sítios e

chácaras jios subúrbios <la central, auxi-
¦liar c I«eoiioliliiia a ¦dinheiro <¦ cm pcqiicfias
iprestações mensaes, para mais informações
com Corrêa Dias i rua Visconde de Itauna
i;g, sob, das 4 ás 6 da tarde. (3IS1S N) M

TrEVDEM-SE cm prcstncõcR ma-
V icniricos lutes de -torras, nu ruu

Silva 'iVHcs, om Oopacaliann. Tra-
tu-so á rna da ADiintlcKii HS, Coai-
pnnhia yrcaiiü. íí
"^rKíDB 

cm Vigário Geral, E. de Vçrro
V I.eopoldina, a 35 ni:nulos de \:iuge:h,

ilotes dc terreno -de 10X50, 10X67.30 *¦
iraaiores desde 35"$ á 1:500$, i vista ou
«111 prestações conforme tabeliã .abaixo. Qeni.
¦agua crnialisada do Rio do Ouro. passagem
ide ida * volta em i" cla9Jc soo tcis c cro
a" classe 300 réis,

líote de:
Treço

1:500$
i:200&
i:000]

Soot
700$
6ooS
SOO]
450}
350?

Signal
?3$ooo
()0$0OO
5o$ooo
40$00O
35$ooo
,1O$0OO
25$ooo
=-$50
i;$50

Prestação
37$ooo
30$ooo
23$OO0J
aoÇooo
17$300
I5$ooo
J2$S00
jr$ooo
9$ooo

No local se encontra pessoa encarresada
de mostrar os terrenos e trata-se com o pro-
prietario nos dias uteis à rua S.. Januário
So das 4 ás 7 da tarde e nos domingos das
8'horas da manhã á i hora da tarde no
Vigário Ceral. (R 3* n) *

ÍVEX1)EM-SE na "Villa Pavuna
S " cvcrllentos lotes de terrenos
icm iiequciias prestações do 5$
¦em deantti. Os srs. pretendentes
ipoderão tomar os-trens da Linlia
Auxiliar do "Rio fl'Ouro" e pro-•.curar em trento á' Estação da'Pavuna o escriptorio da Compa-
.nliia Predial- Prospcctqs o plan-
itas são distriiiiüdos na rua da
Alfandcira u. 38. (NK

T^ENOEM-SE oin pcnuciias pres-
V tações do 8$, 9$. 10$. etc.

mensaes maenificos lotes do ter-
renos na ínacnlflca localidade de-
nominnda Sapé. servida pelos
trens da Linha Auxiliar. O escri-
Utorio é em frente da Estação dc
Sape-i Ainda existem «leuns lotes
na Praça dus 1'erolas. muitos nas
ruas Oimlas, Turauczns o Saplil-
xas. Os prospectos com plantas
não distribuídos no escriptorio da
rua iPAlfandoKa u. 28. ¦Comv*-
nlria Prcdlnl. <M

VENDAS DIVERSAS

DELTA
U'K ¦ '.;

MCTBwumimimiMii «i g

Wffiiicial I
Preparado cora substancias

antisepticas, conserva a pelle
£ elimina os suores e espi"

companhia Usina dc nhas, refrescando deliciosa-
productM chimicos ,.
Marca Registrada mente a CUtlS.

D Humi ideal gaia Maios
Perfuma e amacia

M^a ^.ada a cutis fina dos Bébés
;'.A USINA DE PRODUCTOS CHIMICOS'
Fabrica: Una'Soares. 13-S. Cbristovâo) g;
Eseriptorio : Rua General Câmara, 40)

¦\fiENDE-SE uma maclün» do cos-
V tura. em perfeito est-ado; na

rua de S. Petlro ^?. ^ohrmlo^

nio da Janeiro I

VENDE-SE 
grande quantidade de caiinasj

ua rua Dr. Caiidido dieuicio w. 4f'7. Jj-
earépaguá. XI2711») -O

Como 'desembaraçar a
pelle das suas impurezas

O SABSD C&OUM é o sabüo indicado

para a toileite e o lianlia.
Graças á sua -crjmnia rica e abundante,

1 lie adoça iiiuitu a agua! além disto, possuiu-
do os piiucipios aclivos do CADUM, o Ia-

moso remédio, tllc -purifica a pelle, proser-
u a cpidtuMie e aíignituita a liellesa das
cúrea.

Extremamente iptiro. o SAUAO CADUM

1 úde ser empregado .com tonfiança na pelle
nio delicada das -ctcnnças, -que cllc proteje..
iuesmo contra aa •irritações.

Kao boas lojas c -liharinacias.
UM 1S'AH0HRTE aísoo

Vil?XE»K-Sl} 
por 14:000$ um magniíico

predio, em centro <1« ¦terreno, k
rua 1'aula Brito, lendo duas salas, qua-
tro quartos e mais coimnodutades, perto do
blinde, etc, etc; rua do líosario 151, ío
brado. (J =845) N

VENDE-SE 
oi bom -lote de terreno, com

uma casa de sane, bem aliorízadu, com
agúa á porta, luz, locar atto; ver-e tratar
á rua -í.-milio -n. 3, Jacarépaguá. 1'onto dc
100 réis, (R Ji3.1l m

\ .i-:n7ii;m;st;:
Terreno, r. Oito de Alencar .(Jtscola Mi-

Jilar.
Terreno, r. Vieira -Souto, Ipanema,
Terreno, ovlriitl.i -Atlântica.
Terreno, rua •rrudcnlc de (Moraes, Ipa-

cremo.,
i-i-rcno, rua Oustavn -S.iiupaio. Leme.
Terrena, rua .N. H. dc Copacabana.
Terreno, rua Ocucral üiuncs Carneiro, Ipa-

uenia.
Terrena, r. I'urqiiim Wecncck, Copacatana.

T1.1v. H. 1'ranclsco dc 1'aula, nG, -Casa
Crua tn.i escriptorio). (S S4J.1) «

¦ÍT.KNIJICM1SI? 'Ires casinhas novas c con-
V foiliu-i-is. á rua lfeli|i|ie Camarüo 11. 04,

jicrto ilo ilioiilcviiEtl Vinte c üitu dç Scton-
bro; trata-se a nicsnía ruu 11. 100. 1.1 -';»r)>>

^Jl-:\"l'-l-l-.S'i; 
um maüiiitico predio, na rua

llr. Custa ldibo (prusiiaio ao 'lockey-
(Iiiii). edificado em terreno arborizado co^i
11 nictrus dc frente ipor (io de fundos, jar.
.lim, Ires quartos, duas salas, banheiro c
mais dependências, 1'reço ií:ooo$, com o sr.
Camaiti. i rua de S. 1'edro 11. 140, '"J-'1;

(J 2-.Í-3) 2i
'\T;i:Nlil'l-S.K 

lim predio,-peito da rua Tre-
> zc dn Maio, com duas salns, dois quar*

tos, co/.iulia, lamine, 'bmillciro c boin ter-
reiur. 'trala-se cum o sr. TcUeira. á rua
lUyieral llciiln Gonçalves 11. 8. (S4".if:.1^

\fENDE-SE 
lira terreno com barracão,

bem plantado: tem apua. SPrejo 1:500?;
rua Dionyst» Vcrnandes n. so. citação do
iliiRenlio de Dentro. (JjoSa) N

TfKXOIvM-aK tres casas, á rua Capitão
f Machado n. 88, Marangá, cdifiaidas eni

nm terreno que niciic xíX-gá ms„ -dividi-
das cm duas salas, dois quartçi e cozinha
cada tuna; para niais wifownaÇõcs ú rua
Coronel Kangcl n. 22, Cascadura.

(J 33O0) fl

VliNimi-STi 
on «liiga-Se nm esplendido

sitio, situado 11a iF.strnda Nova do l'ln-
genho da Pedra (estação de lJoinsiiccesso),
'medindo -de frente 361 -metros por-489 me-
troa de .fundos, todo cercado, tendo unia

¦casa com duas salas e quatro quartos, dois
llxirracõcs construídos de -podra e cal e-mais
dependências. O tcrraio tem muitiis arvores
frutíferas, etc. etc; propostas .A caixa dn
Correio li. Í177. X» .1S.ífl> N

A Cura da Paralysia
pelo Miaunctisino pcssofil de JJ Monte-
ro. Cliumados á travessa do S. Fran-
oisco 11. 22, *.(»* 3'-'l-

V/iivNl-hK-PIÍ 
unia casa com nsua, por

1:400?, Teria Nova; rua Muriii_ .Tten-i
jamin n. 20. ÍJ ,"',Z„ 

'

TTKNDTl-Sil'; por .15:000$ 11111 predio a rua
\ I-rei Caneca, junlo ao Campo; trata-

se i rua do Carmo 11. CG, 1o andar. Ren-
da, ssoíoòo. O 33S.O rt

JA CHEGARÁ
lí

os afamados pneumaticos
J5

\TON1"',-Sli 
o lindo

1 lia 11, 5.;. Meycr, Sredin 
da rua Aurc-,

qndes <lc Josú Ho-'
nifacio na esquina, 3 quartos, duas sala?.
quintal grande, (jardim, «miro novo c gradil
de ferro, .fogão o gar., plcctricidafle c ou-

1 ras bcmíeitorias, Sem intermediário.
(S 3S7G) N

TTIR.NDiE-lSE uni solido predio assobrada-
T do, com quatro bons quartos, duas grau-

íttss snlas o mais piítcnces, distante da rua
'.-'i.i C.vi.-ca ,i jniiiiilos; renda annual
1 :Siir$uoo. 1'ri'ço 'i-i:ooo$; tratar dlrcctamen-
ie coin o proprictariOi á rua Conçalvcs Dias
si. ;fi, das 10 ás ii c das 4 ús 6. (3 40o:)N

\T'i:N'l)rl-SM;, 
á rua da America, -um ter-

muo d» i.s pnr 17; infonues e tratos
i nn 'Huenos Ahcs n. 19B. (S 2530) N

TT-KV1M-: SE, a rua Vinte Ae Novembro,' T no Ipanema, u:n terreno de 10 por 50;
Irata-se 3 r. Huenos Aires i()8. (S 2530) X

Íf.l-IXUE-Slli, em iUntaCoyn, mu terreno dc
% 1.: pur 41, prompto a edificarj trata-se

á rua .líticiids Ífííivr 'ti. io!í. (S -330) N

\7iBNl>K-?U, distante da eslação do dín-
>> caütado -s tniuutos, mn oxccltcnte pre-

(\.o. civisíruido iia ítres annos, situado á rua'
,'üm'; Ii.^iiinjiur.ç, -,í.'om 2 -nuartos, a salas,
vnrr.uda, jnrdiui c quintal, Utz olectriea,

í:a-: i- ..cu.i ctu (jUvitltidadc, por 6:900$; rua
(i.i ,j\iíitn<iega, 130, v andar, das 2 ás (>•

(S 403-0 K

\TIC.\'l)i;-KU, á ru.i Torrei lloracm, Villa
í IsiIk-1, pioKinio ao ponto de 100 reis,

um predio com* 3 quartos,' 2 salas, cozinha
<¦ nutras - d e pen deneia si por 7:500$; rua da
Alfândega u. 130, 1" nadar, das 2 ás fi.

(S 40.-:) N

\ ^"-KXJ^lC-Slí itm terreno, á !".:a Visconde
y de Pauta Isabel (e:n frente ao Jardim

Züoloiílcuí, com 9X8S, dando fundos ou
fretíte pnra a rua Anfielo Bittencourt. Tam-
Jicm rc vende cm dois lutes; trala-sc t-nui
Mourão, á rua úu Rosário n. 1C1 ou á
titii SuH.Ta 'Franco'iu .J7, Vil'a Isabel. N

Claytoo, Olskirgli &
Rua da Alfândega 110

Comi).

VENDE-SM 
por ,i.-:oooS tini grande pre- T^EXDdÍM/S-E

dio c uma fiara BC, á rua Aristides L,o- { ?
bo; trata-se ú rua do Carmo n. 6(1, i°
andar. i(J 33H31 N

VlEXPlí-Slí 
um sitio com apta corrente

c Rrandc pomar, pelo prego de 3:qod$;
trata-se com Carvalho, no botequim do Adi'-
lino, Pechincha, Jacarcpagtiá, (J .;58,i) N

ViENüE-SE 
o terreno da rua llr. Silva

Pinto, junto ao n. 38. a, um minuto tío
bóulevard A'inte c Oito <fè- Setembro, .nicr
dindo fnn,ioXl^m,.7 de fundos, prompto a
Ser edificado. líreço 3:1.00$; tambem accoi*
tawiíse offertos conscíenciosas; trata-se com
o proprietário, fi rua PxilVieiro íle 'Março
n.' .üfi. Casa Éorte. Q 319a) N
"XT^KXDIvSK 

uni bom predio, cm 'loqré-

\ 'paguá, á rua Dr.. Cândido líeiücLo
n. 360, com 6 quartus, salas, luniu-iro,
W.-C, luz eleclrica e porão habitavel. no
centro de grande chácara arborizada; [>ara
ver e tratar no mesmo, N

bcnrfeiiorias de nm m-
tio/ na Serra <lo Matheus; a tratar com

Autlicio llonorio Cernira, rua I.ins de
Masccíieèllos 11. 520. (J .1.140) N

VlíXDiE-SE 
um predio on nm lote dc ter-

reno, á listrada Nova do Engenhoca
Pedra (ilomsuccesso), n. 146, iparte á vista
e -parte cm prestações; trata-se un mesmo.

(J ?Ü4Q) N

Vil',NI)K-SE 
por 1:500$ grande terréiío;

lodo plantado . dc batalas UÍ)ceB*aiiKm;
milho c outras .miudezas, <IÍat«í*to«Uft^ftj«»
quita 12 minutos, -H. 1'. C. lio 'Brasil; ib6n
casa, boa agua, grande gallinheiro de 'tela
de arame; tratar c mais informações, rua
S. I/Uiz Gonzaga n. 2O, -S. ChristòvSo.

(.1 31001 'X

^rilXim-l-SE 
por 18 contos um predio, á

rua do livramento, de dois pavímcÃtos;
rende 4011$ mensaes; trata-se ua avenida
Mem dc Si u. 32, sobrado, das o ás 12.

(li 348;) N

Etfxir de Nogueira
Empregado com sue*

| cesso nas seguintes mo-

VTiIiXlní.B-H um terreno, ú rua Dnqticza
1 dc llrafcMiiça (Aridaraliy), r. lim minuto

d..s liiindcs, que iiassam pela rua Darão dc
-Mc.-uaita, com c.iX-i. lodo mitradii na
ireuti1 e no3 lados; -tratar com Mourão, á

ua do Rosário n. iT-t, ou á rua Souza1'ranco 11. 1;-, Villa Isabel. X

%T'l.\n;i>E por 13:500$ um bom predio,1 ua estação do Meycr, assobrailado, «Üo,
ih sr.mdas de ferro, entrada ao lado, novo,
ii.- solida fonstrucçãu, com bonde» á porta,"bundo cm centro dc terreno, com tres

¦ iii.irli.â, iro salas,, quarlo para liaiiho, W. C,interno, iiistllluião. eleclrica cm todos os
«"Hiipiiriinientos,-jardim u.i frciíte c nos la-¦!'.-. balanço para creança e ppinar; trata-¦•¦ v ii Mourão, A tua do Uosariu n. ifii
«¦ 1 .1 rua Souza l;railco n. -|-, VillaI '.ilu- X

A rKXl)JÍM..í>M por 3_* conto.-; ntialro pre-
.> d,'os. á rua liarão dn .llom lU-liro. bon-

iva a porta, com jardim na frente, entrada
.iil.il). i-jin duas íalis. dois quarlos, co-
: uma o quintal, rendeu!-. 400S mensaes;irata-íe cr.m -Mourão, â rua <]a Rosário
'!.. 161. "ii ;i rua Sonsa franco 11. 4-.\ 'l"i Isabel. X

15rii.\»I*-Slí por ;j cwilos mn predio á
í i.u Monle Alegre (Santa Tbercía),• .-:¦.'. bondes á portu, no centro de terreno.

;io alio. com dois pavimentos, cem isXoo,'c-Kii jaidiui, Rradll e Rrandc portão de £«¦'.' 
;!c entrada^ cem 8 janellas de f.-entc,

• "',';1 .1 :^> primeiro pavimento c 4 no se-
nüo, com varanda corrida 11,1 extensão•'" preilio, com teis «ahs, selo quartos,«r.-.i<. a li.-i-ihciro, quarto eom \V. í ., boa«tiiinha ^; hom quintal, cim saMa para ou-:r.l rua; lrala-se com llourão, á r-.ia lio

Kosarni 11. ¦'.! nu á rua Souza Tranco¦1. •!.-. Villa Isal,cl, X

/(•-ipileslias:

jrft
m 'NOGliPHÀ.SALSrt iH
9] tUROBUcftWIA* o > g9

mSÊ ^'N^ioüuHAOüjJj „, om
3 ^opur<l)ivífdbblhÍ}ur BW

Vm -.fíhwvdimli.opiihir H||

Estroptiulu.
Dartliros.
noiilai.
l)tul;i'iis.
InÜtiniinurPivi lio Dlrra.
Corrtmcnto ilosr ouvldoi.
GüiiorrliÈas,
Carbúnculos,
Fistulta,
Espliilms.
Cancros venerMi.
llilCllili.-IIlO.
Kl.res IlranciU.
lllccias.
rumores.
Siuiiiii.
Cryslas.
Hlicumatismo em scnl,
Manclias da |'ollc,
Altecçõeí BypIiilIliCM.
Ulccras ila lio: ra.
Tumores Brancos.
AIIcciõpi d-., lif-ilo.
Dores noiwllo-
Tumores noa ossos.
Ijilcjamtnto dns an*
riu. d" poMiiCO o t'l-
naluioKtt», em
todas as molon-
Ua» provoulon-
tos do >niniu»

-SC

T ¦ l.NDl-.SiH por 13 coutos um bom 1>re-
,' d;.', .1 rua lioa Vir.'.! n. f,S. em centro

ne terreno de 11X63, com jardim o crailillc l;rro na frente, com tre» janellas dcTiite, entrada no lado, com varanda cor-
rida na 'extensão do predio. com duas salas,tres quartos, sendo um destes um salão,
boa cozinha, desnensa, quarto com banheiro
- \\. (..., clectricidade cm todo o nrcilnilira eiiacannbai tralii-^e com Mour."'..'. ú rua
dj IÍ.i-.k:h u. i'>i eu á rua Souza Tranco
a. "47. Villa Isabel. N

.cdas as pharmaeias,
árias e casas qua

Pvecdem ir:§a3.
«íNi.vrau do or.mtN*.

GRADE DEPÜRÂT1V0 DO SANGUE

\ líXOM-Slí btirnlo, nn Avcnltln* Allutilii-ii, mn (i-1-ri'iui 11 ikh'
50; rua ilu líosario 151, siilirndo,

d: 3r.2<») x
'Xn*N iMí-SK uni correr <le boa casinhas,

y 110 liiij; de Dentro, por S coutes, rnv
dem 2:?$; trata-se om r> sr. Affonso, rua
do Carmo H.-.C-5, sala 4, ás -, horas. M' pj-ebir.clia. (i rrõ.i) X

XTd-.Nllli-SE por 31-leoS uma b.-.a casa 110-
t va. d.- rvstc.na modrruo, rom uma p;.la,

uai q.-.::-¦. Rraude eozinlia, tanque, latrina
<• uma varanda nos fundo?, passeios c sar*
Rct.i tui vo':.i, terreno Rranile e.ecrcíid» a
7Íuco. ficando o predio 30 tnclro-í disiante'
da rua, ti*ndo »ma boa entrada alé ao pre*'Y\\ 4 minutos <I'-s*nntc da estaco de U."!*
titOí. d.i U\ào alto: trnta-?i> na Padaria Cen-
irai, cm frente 5 estação. (J.itpo) NT

\7"'T*?trnrvStí por so:oooS a t'.T?-t da :* r Íb'iai03 n ?0. próxima ;i rua X.--ytna. Só ferve para o comprador
fc;.y.lar; i>üde ser vista a qualquer liora.

(.1 3190) N

Vr.Vl)KM-SR í.":-':0 !ott>s il^ ter' i-ctios do ¦J"*"'-!, losnr nl!-i i*
sauilavcl, ;i 100S, ''in nrestarões
ilp IOS. hnns Tir.p.-i innvailiii C i>l:ui-
taor.i-s (Jo rimcnras. trrns ílc liora<mii lu"-:!. ,i.iss:i'.riMii Uin C volta,1.'. "!>;) íris. Linha An\lllni,1 os.t;i-
wn de S. aíatlieiisj informarõpsno Inr.-tl e fvave-ssa do Ouvidor

.a. "(í. soliraüo (JC .)'«•

\]rlvXDr.',-Sí\. 
digo, eonstrôem^c

por dez, (iuatorze, dezoito e viu-
tc contos dc réis, etc, etc,, bcilos
f nrtisíicos palacetcs, com 2 salas,
3, 4 e 5 quartos c mais dependen-
cias; c, por 7:500$, elegantes e
iiygicmcos predios, com duas salas,
dois quartos, eozinlia cem fogão
ccanomico ou a gaz, chuveiro, etc,
etc, contendo iiist.iliaçõcs complc-
tas dc ngaa, esgoto, campainha e
ijtuaunação elcetriea; cousülucçúes

sólidas, ciYiíortaveis c de estylo mo-
derno. Malcrial^ de i» qualidade..Rigoroso cumprimento aos contra-
tos c rápida exccaçfio <!;ls obras.

OC facultativo aos interessados por-
correr o> prédios cm cDnstrucção
c pedir c.-n seus domicílios TlttiS-
ri-XTOS com plantas, fachadas,
orçamentos c mais cscJarec;mcntos.
fambem encarrega-?» de reconstrn-

cções c reformas, cm condições van.
tajosa;. Pagamentos: parle r.o de-
correr das obras c parte ca: pre.--tações mensaes, depois da entrega
dos predios completamente promptose habitaveis. Pedidos directos oo
cngenhciro-architccto 'Enéas Marv-.i,
ovo:::.la Passos n. 7; c rua Sc-
Khor dos Passos n. 61. sobrado.
Telephone, Norte, 2.710 —Importa-
cio direcía dc cal. cimento c ou-
ires m.-.tcrl.-.cj de cansirucções, Não
contimdir esta c.-,s,a com sociedades
anoaymas c por m-.ur.r/idadis..

^^l!'l^'DK•S!'l 
um terreno r.a travessa Ho-

racio, com 6 lotes, contendo ti.; , de
frente por 50 -:1c fundos, com casa, e p.an-
tado de laranjeiras e servindo o terreno
para plautação dc hortaliças; travessa Ho-
racio n. i;,;. tJ ôU?/ »

XrnXDHM-S-K duas casas novas, com 3
> quartos, duas salas, eozinlia. luz e af.ia,

pomar, muiia fruta, laranjeiras dc todas
as qualidades, terreno de cada uma uXs.í,
ao minutos do ccnlro da cidade, 5 da esta-
cão e 5 dor, banhos dc mar, oo preço de
S contos; rua Angélica Motta n. ro. esta-
cão dc Diária. (R 35-'o) N

Tf.EXDElI-SE por 42:000$ cinco prédios,
, > cin ilotafogo, rendem ^;o$ mensaes;
inforuiações á i".:a SaíUet u. ;• sobrado.

^Im!íN'I>KM->E — Tolos podem com pouco
^ CAPITAI,, adquirir situs chácaras o ter

renos cm lotes nas seguintes localidades:
Ma.vmtlíomba, Andrade Araujo c llonorio
tV.irgel. «Em todos esifs logares são ven-
didos a dinheiro c a prestações e os terre*
nos estão livres c desembaraçados cas con-
strucções são livres. Pnra mais in for nn-
eõ2S com Corrêa Dias, à rua Visconde dc
Itauna, 179, sib, dos 4 ás õ da tardo.

(3"9 N) J

"TfJiXDEM-SS, 
por preço dr oceasiâo, 3t casns, a v sta ou a prestaíôes livres

dc qualquer or.-.is; travessa Oliveira n. 53,
estação d; Kamos, s minalM, por C:soo$Voo.

Ci ini) X

TJEXRH-5E um chalet na rna Henrique
y Lie Mello n. íS; ver e tratar nr. mesma.

Rio das Pedras li. F, C. 13. (js«7 S) J

VISITSIVI
.^¦^¦^ •^¦^¦¦¦¦^ ' -mmm. D"^!^. Op |MMk ¦ MMHtt mmT^^^

JU DE PÃRÍS

^TIEXD.E-SK 
unia parte de nm sócio, em' tres caminhões com animaes e fresue-

:ia; trata-se á rua liarão dc S, Felix 11. 140.
(S 4003) O

\TIvNDEM-SE uma armação fnvidraçada
T 'Uma divisão dois espelhos de crj-stiil,

uma cscrivwinlia, -mn tòldn í mais objectos
nu "General Câmara -n. 240. loja.

(3801 O) Sl

VENDUC-SK 
nana -macliina Sinscr, nova,

com 7 gavetas por isoSooo lè utn mane-
quim por :'u; rua " - : ¦-'¦¦ ''¦-•
casa 1.

"llenjaiiiín 
Conslante. 4p,

(33002 O) J

\7ENI>E-SE 11111 piano inteiramente novo)
vV miandmlo vir de .lyiconmieiidar com cm-
xa dc nogueira, cepo de aço c cordas cru-
zadas, rua da Alfândega n. :?o. (331- O) J

E VERIFIQUEM A VERACIDADE

DO QUE ABAIXO ANNUNCIAM

Aventaes para cri-
ancas desde 800 rs.

Ricos avciitios para
seiilion», desde 2$90().

Pannos ncolidinados
para mesa, desde 15$500.

Lotes e lotes de co-
liertorcs avolludados, desde
?§500. f

Grandes saldos de
casacos de lã, desde 5$O0U;

Nlanteajix de casi-
miras com finos bordados.

Grande saldo de ga-
Mês, grclots-o franjas, des-
de 100 rs. o metro.

Grandes lotes de sal-
dos de Musas, saias e cqÍ-

Grande saldo de co^
tnmes de brim tnssor o bifai

de cores, para senhora, a
•12'tfOO,

Grandes lotes de mo-
rim desde 5SS00 a poça.

Flaneílas, casiuiiras,
draps e sarjas.

Gorros e chapéos in-
glezes, para criança, desde

Vestidos de linho
branco e de cores desde
25$000.

X/iENDEM-áK c compram-se armações el
W uteiisilios para casas commerciaes c mo-.

veis antigos c modcriioa, E. do Hospício.
305. (3871 iüQ Ml

\7iI?MDlí-M-SU 
fogões «ovos c usados, tis-' sim como deposito para agua grades

portões e doubradiçus grandes para porteira.
H. da Prainha lli 4-1. (3ÍBB O) 11

ITlüNDEM-BB com craiiilo nliatl-
* monto; iinnino ide ciuiplla ou

poroba. liara casal c paru soltílro.
ti 25$, «0$. a&$ « 45$; ilitns do
arame, Oe 8$ a 12»; tollcttes in-
cIpzcs, u 45$ o 50$; illtos cora-
íuodns, a 90$, 100$ o 120$;
euiirilA-vrcstidofi, de 40$ a 00$;
euarilii-iiratas, a S0$, 35$ e 50$:
cadfiras liara tala de jantar, a
2*500, 3$500 v «$000; inesim
liara sala o cozinha, a 6$, S$ até
80$; ditas do cabpooirti. a 25$ o
30$: ditas elásticas, de 50$ a
00$; cuarda-contidas, a ü!>$.
35$ e 50$; nioliiliiin pura salas
de visitas, tapetes para quarto •
snlns. mulas pari» roupas: dita*
paru colleeio « outros árticos. Te-
mos 'comiüeto sortlniento de col-
cliões pra .casal e para solteiro; a
3$, 4$, 5$ até 12$; ul mofadas
macias, a 1$. 18500 e 2$000.
Ka/.em-se e roforriiain-ae colchões
de crina com perfeição;' nn iifflci-
im o deposito "TJiUKOR 1M)S 15\-
KATRIHOS". á rua Frei Canocii
n. 309. em frente & rua Viscoiida
do Snpuciihy. (K 3620) 0

MacMna pra matar formigas,
resultado

certo
CHARLES 80MITÂ

Hospicio, 238 e266 |
KS

Colossal stoch de ar-
tigos do cama e mesa.

Variado sortiménto
de colletes para senhoras,
últimos modelos,desde9Sr>M

Cortes dcvoil xadrez,
artigo chie, 12$000.

Cortes de eolienc em
seda a 181000.

Costumes de casi-
mira para senhora desde
45$000.

Crepon de seda, cre-
pe da China, charmensc, ta-
tetas, mcssalines, setim Ly-
berty, gorgorões e chama-
lotes.

Sarjas. tricotines. ca-
simiras, draps, gabardine,
flaneílas. Voile liso, enfes-
tado, metro 2$400.

Meias para senhora,
desde 700 réis o par.

Chapéos para senho-
ras e meninas, os mais mo-
demos.

\MvNl)KM-SB oito paiolas com pássaros•V do Xorte; na rua I). Anua Nery, .)6S.
(lt 3540) ü

Xr.P.XDlíM-Si; baratos um casal dc Or-
> piugi.vi preto e tres üallos Uas raças

riymoulh carijó, lMymouth c l,e.;liorn bran-
co: rua líenjaniin Constant n. oq. _

(R ,isis> o

V.lv.VDESE 
-Rranile quantidade de mote-

riacs para obras; na rua da Alccna,
junto ao Gato l'rcto. (J 3300) O

TTlfvNrxli.RIv ícln dc arame para cercas e
\ gallinheiros n Coo réis o metro; gaiolas

c peneiras, para todos os preços^rua Sele
dc Setembro n. 190. (J .1.150) O

^^rC^Tl>l^ííl•; 
um bom plano americano,

' 
pericito c «armitido, dc fnmilla quo

breve se retira; rua Jorge RiuIrc n, 78,
^asa <), Villa Isabel.'. U 33") O

pão fazen*
do bom jiegocio; ínforma*3e á rua Ca*

nicriuo, padaria .Mar e Terra n. 99. _
(38:8 O) R

TT'líNlil'1-Si; um deposito de
y do :"r ""¦- -

ViKMüE-Sfi 
um bom automóvel I.orclley,

icforniado, por 2:300$; acecita-se a me-
tade á vista; ver, á rua do Ilispo v. 104
e trotar á rua D, Minervina 11. 23, das 18
lioras em dcante. C'B 194S) O

ITJJNDilíXl-SiG ternos dc casaca, sobre-
\ casaca c palclot ciniii; é muito barato,
ia rua Corrêa Dutra n. '37. Cattcle.

(R Jij4) O

VENOEM-SE, 
por preço módico, deis ca-

saes dc frangos .I.e!;!iorn branco, amcri-
canos; ver c tratar
Aldeia Campista.

rua Alegre 11. 15.
(J 3-'8«) O

TTiENDK-SU mu blitfet, um guarda ves
\ tido de eanclla em bum eslado, rua fo-

gtindcs Varella 11. 100. dvucatiado.
(37S8 Nl '.T

S!lliffi;ll;ll!!!ill!llilUi!!!Killll!!lll!!:a!il!IIIBII l!lli;iBlllllIBlBI!i«IIIBUI!in!lllflliniB''"

PREÇOS FIXOS

Bem moiilada ofíicina de costuras
Enxovaes completos para, noi-

vas e haptisados

BANCO ALLIANÇA
SEDE: NO PORTO

§

| CAPITAL: 4.000 COUTOS FORTES j
P1UAL XO RIO DE ,TA\I?IRO —¦ RIA 3)0 ROSAMO lli f

(Kdifieio próprio) g

' AGEXCIA EJI XICTHEROY — RUA TIA CONCEIÇÃO 21 |

g Sacca sobre Tortusal e Ilhas adjacentes - Hespanha, França. |
Inglaterra, Itália, clc e.

B Os saques são entregues inimetliatamcnte. ... ¦
Carta cl'ordcni, carlas de credito, depósitos a ordem c ft prasom fixo, contas correntes caucionadas, descontos, empréstimos cauciona-

íB tios, ordens tolegrapliicas. ,..¦ Encarregase da cobrança dc juros, alugueis e administração tle m

18,21 ÍMÍÍS.llB(IÍm iua
"ÇfEXDE-SIO 

por 4:.-o.$, uma bonita casa
y nova, <*'>;n 3 Quartos, 2 salas, cozinha,

banheiro, W. C, quintal, todo murado, va-
rnttda ao lailo, gradil 11a frente, <iRua. com
abundância) lnx electrica, t jardim, ã tra«
vessa Francisco Uanios n. s. canto da rua
Pltilomenn Nuties. estação -de Olaria, S :ni-
mitos, distante <ia estação |IÍ, 1-. I^eopol-
dina; traía-se 11a mesma. 1'xcço de ocert-
sião. (3r>'4 N) R

f ^'KXDTi-SK em Copacabana um solida
y predio, ainda não habitado, em ccvitro'

dc terreno, muito nerto da Avenida Atlan-
y tica: lrata-sc á rua Marinho 11. ÍÍ4.

Copacabana. Orotl N)
¦\7*HXDE-Sl5 o preJio novo ;'i rua Gíaj

y rimttndo de Mclló n. ídt, com -todas
as occonimodaçúcs necessárias; trata-se no
mesmo. 'Encantado). (373S >) D

T^KXÜK.M-Si'* duas casas de constrncçfio
> •moderna, com dois quartos c duas p.v

Ias, perto da ;K. do Meycr, pnr 12:000$;
informasse ú rua Archias Cordeiro 11. 16,1.
co'.u Freitas, das S ás 11 horas. (R 2914) N

\TI'.\1H'1-SE b.-.rr.lo um bom «ltio, cm
S lEnijenhciro Nciva, K. V. C. J!., plantadocom laranjeiras todas <!c enxerto, iú dando

frutas, tuna casa de telha e terreno muito
grande, cercado coin arame farpado; mais
informações á rua UruguajMtia n. iu, com
o sr. Vicior Brapa. C27Í") ^

XT.EXDEM-S-E no subúrbios da ^eopoldína
y uai optimo terreno, com olaria distante

da estação (15 nictroí), com frente para
duas ruas. pnr menos da metade dc sou va*
lor rc.il; para mais informares com Cor<
rèa Pias, rua Visconde Itauna n. i-g. sob,
das 4 5s o da tarde, )3^-P N") ^*

\7iEXDE-SE por i:-ooJ nm; boa casi
1 r.ova coberta de telhas francesas, tem

agua encanada. distante da estação Jc Ter-ra Sova. na ru; Maria Bcsjamin n. 2-\ A-,
Linha 'Auxiliar. (.uc; J)

\Til$Nüli-SE o predio novo da travessa
y Patrocínio 24, dc rorão_ habitavel, com

3 sala?, s quartos, etc. quintal c jardim,
por 15:000$, bondes de Urugiiay á porto;
tratar no mesmo. (ioo; N"i lt

TTMXni-l-SIÍ o bom lerreno á r-.ia Hota-
V foco 11. 0=, moder::.", Piedade, prompto

a editicar. por nreço dc oceasiâo; trata-se á
rua do Kiachuelo n. 351, piioraiacia.

(J 3-'") N

TTEXDEM-SE barraca e toldo de lona,
V muito forte, pouco usaáoi; rua Santa

Alexandrina o. ici. (R ,109;) O

ITlCNW-l-cil-: uma boa casa, fc:'.io de dia-
T Jet, tendo 10 i!- metros dc frente por

Si dc fundos, jardim na frente, tendo cs-
plcndida sala de visitas, idçm de janur,

1 quartos, sendo 4 com janellas, copa,
cozinha, quarlos para creados, «c-.cr-clo.-ets
interno c externo c bom guvital; para ver
c tratar á rua Senador Xabuco u. Co (lo-
gar mnis saudável de Villa Isabel);, d.-.s
íitcis. das ic ás 4. e domingos e feriados,
dai o ás 11 horas. 'Preço 12:5005000.

(R 35.M) N

T7ESDE-SE uma linda casa, 2 quartos,, 2 salas, cozinha, luz electrica, por filoo;
na travc-i-i Cosia Mendes n. 3. Estflcãodc Rimei. I,eopoldina, Urso X) ll

T7iEN*PlE-SE um armazem dc liquidos e
cercaes, fazendo bom nceocio: Informes

á rua Ilucnns Aires n. t«S. (í 3»*0 O

T7'EN"D"-5E. á rua do Rezende, um pro-
dio moderno, para renda; trata-se a Tua

Buenos Aires n. 10S. (s 3141) «

AQS QÜE SOFFREM
O J>11. MAXOIil, IiAVRATlOlT"

Amigo Pliarm.tceuiíco Alfredo de
Carvalho, — Pnra bem do.s quo
soffrem de niolcstins d.i pc'1'1-- °
ílieumatismo, affirmo a V. com
juramento, sol) a fé de meu gráo,
para que sc divulgue, que os seus
preparados ROE DE SUMMA
S-ALSADO e CICAPOBEL para
uso inlcnio, o POMADA M1I.A-
GROSA para applicaçõcs locaes,
são a ultima e definitiva palavra
para tratanienlo dc taes molcs!'as.

Tive cm mim próprio a niillior
prova, pois quo, havendo fiel e
sncccssivamcnlc executado inntime-
ras prescripções dc doutores afa-
mados, nada obtive que nic alliyias-
se, eniqtianio que o tra lamento por
V. indicado mc Ía2 hoje sentir a
perfeita cura c me permitte a se-
gurança dc que a divulgação c in-
ilicação, dos medicamentos que usei
são obra altamente moritoria.

E visto que a Y. devo a cura,
justo 6 que nos congratulemos.

Com or. melhores cumprimentos e
votos sou

Seu tle
(a) Dr. M. Uvradoii

cc de abri! de 1912.
{Pinna reconhecida pelo ta'-c'!üio

Fonseca Hermes.)

\ri;NDf:.M-Sl-: 
á rua lloddocl; T,o'.io n. 47'lindos "Fox-Tcrriers", puro saijfftiç, ca-

naríos franeezes e beljí^i» c um foRão á íaz
i com quatro foi;os. (.1330 O) lt

T71EXDEXI-SE: um guardadouça. dc vinha-
? co, 35S; uma mobília com friso.; dou*

rados c dois porta-bibelots, por ioo?; um
tiarda-vcstidos, fle desarmar, $fi$; um bom

toilctie, 55Í1 um gunrda-comidas, com Ra-
veia, 30$; um buffet, ::icr.a elástica c mais
inoveis; na rua Treze de Maio «1. ,"06.

(S 25?7) U

H propriedades.«——ul—-
—fc TAMOI-T-A I)E DEPÓSITOS

Deposito il ordem r-i.i :.•
á urnso ít mezes. ,., i.i 1.1 1.,
A " O " .' 1.1 r.i r.i r.i
á 

" » " 1.1 1.1 '.i r.v t.i
,1 " 12 ' 1.1 1.1 ..' r.i -.'
& " ai " . •. -.' -1 ..•

%
5 Vx Voo %
7 %
7 ii %

aiiÉÉBi»^
\7iENDE-SE 

por motivo de forca ma'or
11:11 bom botequim com armações novas

dc peroba, livre e desembaraçado licenças
pag-is, á rua Magdalena 11. 11. Estação dç
Kamos em frente a citação. (.ir.íc M J

tTENDE-SE um botequim cm ponto de
V muito futuro; iutorma-se na rua J!';'']a

de S. João n. 185. (3702 N 1 M

T71ENDEM-SE um piano d^ mèio-armarlo
> e uma pianola; na rua tiant'Ai«ia, íaopi.

(Cidade Nova). (S 3650) O

f niXDE.MfSE tecidos de .ir.ime para cer-
V cas c gallinheiros, o loo réis o 111C.ro;

fdbricant-se gaiolas c ratoeiras de Iodas as
classes; Avenida Passos 104. (O105OR

IT.EXIUl-Slv íi rua Haddocl: -T.obo. 417,
V canários íia-.icczcs e belgas, de cores
diversas. 0952 O) R

¦"ITKNpii-SE, 
família que se retira desta

> capital, vende garantido um excellente
c luxuoso piano de acreditado fabricante
allemão, cepo de aço c cordas cruzadas, em
perfeito estado.de conservação; para ver
p trat.ir 4 rua do Cunba u. 62, sobrado,
Catumbj-, (K4o.|i)0

XrKXIJMM-SM íirua Haddock Lobo n. 417,
> lindos "lfax Tcrricrs" puro sangue, ca-

narios franeezes c belgas c um foRão á rhz
com qualro tocos, (3550 O) U
¦\r.KXHK-SK 

uma mobilia completa, coai
\ pouco uso; trata-se com remando de

Angcllis, praça Quinze de Xovcmiiro n. r,
bilhetes. (T 2703) O

T7"JvXDl$M*S!5 um motor de tres cavaüoe
^ c uma serra circular, >na ladeira Pedro

Antônio n. 3-, principio da rua Senador
Pompcu. (s c.ícS) O
¦%T'i':XDKM-&lv m terninhos dc 4 n :o nn-

V nos, para desempatar o dinheiro, a
f.$ir,r\t brim branco e 'cores; rua Visconde
de Itauna n. lu, casa 65. 0380.1) O

[TENDiE-SE soalho usado;
V n. 13C, Encantado.

rua Tavares
(RcSCÚ) O

\1TEXDE.\I-SE 
armações, balcões, escriva-' niiibas, cúpas c balcões de mármore,

mesas de dilo para botequim, mesas para
hotel, divisões para repartimento r escri-
ptorios, estantes ipara livros e papeis, cai-
xas de ferro paia agua. vidraças e vltn-
nes, cadeiras diversas, dilas para barbeiro,
e espelhos, ferragens e ferramentas, vare-
jo» para fumos, dc tudo temos novo e
usado, assim como tambem fabricamos t
recebemos qualquer encommenda e nos en-
carregamos de installaçõcs cm casas com-
merciaes e escriptorios; na rua do flospi-
cio n. 1S0. ('5So O) S

\7'K.VDKM-Slv bonitos cncliorrinhos felpu-
S dos, de r.iça Teneriffe, bem pçuucrii-

nos; na -rua Carvalho de Sà n. C7, Callcte.
(II 35Ío) O

TT.ENDE-SE on adr.iitte-!e um sócio para
V uma boa casa já montada para qualquer

negocio no centro da cidade, nova, pequeno
capital; trala*sc na rua Senador Ktizobíii
n. 344. (33iC O) .1

i VIEM PI
I manifesl
I volta do

33WM-aiftPM
A tndos rts fjue snf.
from do qualtiuer .no»
lestta esta sociedade
enviaríi, livro do qual-
([uor retribuição, os

9.-. F».'. I-I1." moio3 de curar-se. F.X-
ÍLO CORUE10, em carta fechada—njome.morada, symptonpis ou
acõo.s da moléstia —e sello para a resposta, que receberão na
Correio. Cartas aos IN VISÍVEIS—Caixa Correio 1125,

TfKNDM-SE uma boa mobilia para bar-
t beiro, para desoecupar logar: á rua An-

na Barbosa n. c8, Meyer. (lt"l!3°o) O

TTEXDEM-SE canários belgas c uma grau-
V :ia; rua Manoela Harbosa 30 (Meyer).

(J ôcSi) O

Tr.EXDE-SE, á rua dos Arco--, um pre-
V dio moderno; informes o tratos á rua

Ciciic-s Aires n. 198, (à 3'4'.) -N

V!:;\DE.M-SK em pcnucnns nvos-V tncões. no nlcnncc ile todos,
maenificos lotes Ue terrenos 110
magnífico e novo bairro di-nonii-
nado "Campos (Io* Cardosos".
Estes são os melhores terrenos
oue são vendidos ein ijrestncôes."
S'ã« servidos pelos trens dn Linlia
Anvillnr, com r.s estações "Cavai-
rnuti" o "Enjzhnhciro Leal''.
Díniils de Cascadura e Estrada de
Ferro Central nela Estarão dc
Cascadura. Escriptorio, rua dos
Cnrilosos .lõü, Cascadura. Tros-
necios com plantas na rua d'Al-
fnndcca n. US. Companhia Tre-
tlinl. CX)

\riEXDEM-SE 
em prestações «?as e ter-

renos, no Realengo, na Kstrada Ucai
de Santa Crttz; trata-se com o sr. Mar-
quês, na iEstrada Rea! <lc Santa Crur. 105;
r-ais Informações á rua da Alfândega, cS,
Companhia Predial. « o

\T41XPIi-Slv 
una mobilia dc sala de jau-

tar, de canella, por< 450S, c inais obje*
cios para casa de família; á avenida IVdro
Ivo II. 30. (.1 27Õ-3) O

TTHX[>H-Slv ou aluga-se, cm boas condi-
\ çôc?. para fabricação dc< doces c biscou-

tos, uma bem montada fabrica, constando
de bom forno, systema de padaria, vasilha-
me c accessorios necessários; trata-se h rua
Santa I,uiza n. 52 (praça da Bandeira).

O =941) O
¦Çr-ENDE-SE "ma linda cliarrittc, complc-

V lamente nova, com rodas de borracha,
própria para pessoa dc gosto; na rua do
Riachuclo n. 36O. (3 3358) O

> *rr\I"Hv*r£ 
um esplendido piano do r.fa-

V mado autor Cavcau, quasi novo; na rua
da Alfândega n. 261 (sobrado). (S 2978) O

TTT'!.\"DK-Sn barato n mobilia quasi ítova
V de uma casa de família, em Copacabana,

dormitório c sala de visitas peroba, sala de
jpntar de inbuia, moveis avulsos, quadro?,
louças, etc, informa-se pelo teelphotie nu-
mero Si6. Sol. (.lS;c)

TTEXDE-SE por 4S, em qualquer phar-
V mareia ou drogaria, um fra«co de AX-

T1GAI., du dr. Machado, o melhor re-.ne-
dio da ac "a'idade pa:a curar a syphilis e

TTIÍXDÍ-SE um superior piano Plej-d,
% bem conservado, i*>t 650Ç; na rua Luiz

Camões 11. 40. (3318 O) J

Xr^XnEir-SEi para entrega da casa, nr-
Y úraçües, balcões. t copas, divisões, para-

vento, portas e vários moveis; r. General
Câmara a. 232. (J 3."M O

TTEXDEM-9E um bom piano novo, <lo
V celebre autor Tiitter. com treü pedaes

e S3 notas: u:n dilo Pleyel, perfeito; tam-
bem trocam-se, compram-se, concertam-se c
afinam-se. Ao Piano de Ouro, casa de. con-
fiança, do Guimarães, á rua do Riachuclo
n. 4ci, sobrado. O 33'O O

^]^,^;^*DI¦)^^SK 
canários de origem lran>

ccza; ilSstratla Kcal de S i.ra Crui
n. cie-, 'Pilares de Inhaúma. Podem s-r
vistos diariamente. (R 3?**) O

\r-IÍXDE-S'F, 
uma snotocycletta Premier

3 1J3 IIP. com pouco uso, tem stde-car
e está licenciada; rua doj Andradas, S$, I*
andar. (3833 O) Mm\\ MU

TRASPASSA-SE
TRASPASSA-SE 

ou aluga-se o bote-
nuim, á rua da Passagem n. S.í.

(3;ia P) 11

TRASFASSA.SE 
um deposito dc pão.

livre c desembaraçado, fazenda bom
negocio; á rua Conselheiro Paranaguá n
a. esquina da rua Souza Franco — Villi
Isabel; devido ao dono ter de sc reli
rar. í.iSjc P) J

DLLTMfl 11 Kl

raeumatismo.

(NOME REGISTRADO)

Oas^a ^ inflaünmaçâo © pia^sga-

Sm "tocio.s as jjiigirjaasbolsba-e -ârogrâirias
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paletós e blusas de malha de lã
IwIJÍLlsrTÊA.TJX

paletós e casacos de casimira pana senhoras
e senhoriias

COBERTORES, PELUCIAS, ASTRACKAN E
VELUDOS

Colossal sortimento de CAP0T1NHOS de astra-
ckan e pelúcia para crianças de todas as idades

Grande quantidade de todos os artigos
deINVERNO
MOS PREÇOS D

Madeiras è Materiaes
A. Costa Araujo

RUA TREZE DE MAK>, 36
Telephone Central 3339

Especialidade em' madeiras, serradas e apparolliadas para marceneiros, carpintei-
ros e para construcções,

Grandes stocks de toras de Peroba, Cedro, Vinbatico, Gonçalo Alves, Guarabux
das demais madeiras de lcl nacionaes. Pinhos dc Riga, Sueco (branco e vermelho),
Americano c do Paraná. Taboados de todas as qualidades. Cimento, Cal de Cabo
rno, de Pedia e Marisco; Tüolos, Telhas, Ladrilbos, Zinco nata cobertura e todos
os demais materiaes c artiRos para conjtructorcs. Encomincndas aviadas com prom-
ptidao e pelos preços mais vantajosos.

SÓCIO 
para uma

brancas, acccUa-se com
fabrica dc roupas

5 ou io, con-
i tos sendo casa .montada; está íuncciònan-
! do'com installações dc. machmsraos aper-
í feiçoados, para costurar, lavar c engorn-
;mar: Barão do Uio Branco n. 8.

(4015 S) S

nhiea-sc a p«-
Senador Furta-

(4035 S) S8UARTO com pensão,
soas de tratamento.

isa. Tem teleplione.

TOMA-SE 
roupa de homem para lavar

e engommar, não se fazendo mo ae

] «eua sanitária, que tanto estraga a rou-

1 pa. Todos os cngonimados com pertcujao
, e lustro admirável; rua Cassiano
I Gloria.

n. 66-
(35>3 S) J

DINHEIRO 
— Qualquer quantia a ju-

ros módicos, para hypothccaes, anti-
chrcsis, descontos e cauções; com J. Pin-
to, Rosário 134, loja, (utn S> T

DINHEIRO 
emprcsla-so sobre moveis,

tjualquer quantia; rua da Prainha 7,com Querino. (.785 S) J

DINHEIRO 
—

thecas de predios
Emprcsta-se sob hypo-

alugueis, mes-
mo em usolruto ou dotal, que precisem
dc obras ou pagar • impostos. Heranças,
inventários, apólices ou acções dc bancos
011 companhias; compra e vende prediose terrenos.; cncarrcga.se de administração
do t propriedades e recebimentos de alu*
Kucis, dando as garantias precisas; rua
Jlella de S. João n. 196 — S. Cliristo-
vão. até ás 10 e das 5 em deante.

(3551 S) S

lll lliq
aos

lia t
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"TVINHEIRO 
ropido sob' hypothecas, só

SJ negócios sérios; na rua lliienos Ai-
rea n. 198, das ia is 18 horas. (569 S) M

DENTISTA 
—- Vende-se um motor Do-

ríot, e utn encosto; preco de ocea-
sião; Miguel dc Paiva 27, (1701 Si \[

ca?a dc pequena íamilia
iquilinos, aluga-se a um

decente, 11.11 quarto, com ou
por preço módico;
22—Botafogo.

sem m.iiH
cavalheiro

sem mobi-
travessa do Oli-

1.1323 S) J

NOS

ggjjjUS ESTflBELECIM
Jk.* Fortuna,

Praça 11. de Junho

AU PETiT MARCH
¦EMVUMw ar asai t&izuamavijz Jur>.TiKc«_vmarj'Z í

Ou.vic3.or. 86

A.Ó 1 Bsi:r*£ttei:z*o
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦íii 11 írnwwBtiR^g."afflWfcjaa»wMBPUM!gm»wwnem hwwnra—pa !¦___¦ iniw ¦ iiiiiiiniiiwiiiiiiiwn 1 nini—iiiin

Avenida Kio Branco, Ioo

"IPMPUESTIMOS 
sob

JU potbcc.i^ aluguei

blus
avenida,

promissórias, hy-
f. i.mjsui.13, moveis, etc. Com

rua da Misericórdia 11, 57, i° nn-
(3J19S j

lã a
5$;

iüG,

TUZEM-SE vestidos de seda e
X 15^000; vcstido3*_dc baptisado<j

3$;
primeira

General Caldwell
casa à esquerda.

(3902 S) II

Gramophones e discos lravorite,
Odeon, Victor, Co-

lumbia. Gaúcho, Miraphones c Gramopho-
nes a qualquer preço. Tudo em grande
quantidade, encontra-se agora na antiga
casa de gramophones c discos, á ma da
Constituição n. 3f'. Ofíicinás para todos
os concertos c peças avulsas. (.690 J)

EISConserva

os dentes

rpECIDOS de «mme part cercas e gal-
1 linh.iros a ioo leis o metro, nn la-
brica da avenida rasos 104. (105* o)1*

IPMA íamilia chegada de fora. deseja
falar com o sr. Afionso 1'iirno, ou

sua família; i rua General Pedra n. 27,
hotel Itália Brasil—Rio, 19. Wgj a) "

MA senhora traspassa um a° andar,
bem mobilado, com. bons. inquilinos

pensionistas,
da Carioca n

pagando adeantado! na rua
8 2" ondar; preço 600?.

(4028 S) S

TJ MA senhora séria precisa- emprestado
quantia dc 200$, que

nicttc a pagar corrcctaniçnlc;
der fazer esle favor, queira
neste jornal, para I

compro
quem po-

deixar carta
(2760 S) J

MÉDICOS
DOENÇAS DOS OLHOS

I)R. RODRIGUES CAO*
Com longo estagio da hondation Ko-

ttiehld de Paris. Assembléa, 5<>. <"« J
ás 4- Tdep. C. 33/6.

e desinfecta

a DOca,

Graphit - Pluáapa Compra-
se qmilquer

quantidade, mesmo minas in-
teii-as, on arrenda-se qualquer,
lugar fiava explorar. Offertts
com amostras a Kd. Duarte]
Kio do Janeiro, Caixa do Cor.
rolo 1501. n 1413
/CRAVAI
VXsníctcs,

DOR sobre metaes, óarhnlíos,

relevo dc ]Kipel. Timbragcm a taille dou-
Gravuras sobre cri-stacs e porcel lanas,

de Março 8;. -° andar, Ü739S) K

rvroTiiECAS
grandes ouII

dez c juro modi
ta, rua do Rosário
dos.

na cidade c subúrbios,
lequenãs quantias; rapi-

Informa o sr. Pimen-
147, «obrado, fun-

(3878 S) R

Homceopathia — Pharmacia dc
confiança, fundada

lia 28 annos, Adolpho .Vasconcellos, rua
da Quitanda 27, cm frente ao becco do
Carmo; filíacs, ma Engenho de Dentro
39 e Assis Carneiro 9, (-548 S) S

milASVASSA-SE uma boa pensão fami
A liar, 110 cenlro, com 9 quartos c :

«.alai, tcinlo bons pensionistas, _ O niotiy
explicará o proprietário;
ií.i n. i-t-i, -' andar.

l LUCA-SE
xl.11.

da Aliando-
(3630 P) M

cisa d.i rua do Curvello
I xj.11. 77. nor fi..$. tondo uniu boa s.ila.

tres quartos, cozinlia, quinlal, um linm po-
rão c luz clectrica, coniprchcndido distante
111 minutos da cidade. 12571 I-')_>

TrKASPASSA.SE uni mitigo botequim,
em .Madureira. Tem contrato por .1

annos, paga ('5$ de aluguel, com boa mo-
radia para iaiiiilia e um bom salão paru
l.ilbares ou casa dc pasto. Preço muito
nn conta. Informa-se á avenida Passo-i
11. 12 011 com o sr. Barbosa na Coopera-
liva cm Madureira. (2786 V) )

PRECISA-SEX appartemcnt
On_ demande un petil

mcnblé, avec bonne pen-
siort et indcdendaut; cerirc a Lcon, nu"Correio da Manhã".

T>1SRDEU-SE
.1. senhora, eom

um chapéo dc chuva, dc
abo dc madeira preta

.. com caslão «lc ouro. no qual está _ es-
«-.ripto "Fclieia llraua". Quem o tiver
encontrado e tiver a bomladc de entre-
-iC-o ú rua 7 de Setembro n. 32, Marce-
naria Carvalho, será bem gratificado.

(388(1 U) R

mUASPASSA.SE, cm boas condições, o
L conduto ile nrrciidatucnto do predio

á ma do Lavradio li. 157. constando de
Via 1" c -° andares. O predio e dc con-
4ii-ttcçi.u moderna e a loja é um bclllssi-
mo c innplo arniazein; pode-sc alugar sc
u pretendente preicrir. Para irutar a rua
,la Allantleiw n. i"5, com üonralvcs.
Pinto & C*. (35'? P)

1JRECISA-SE 
de oíiicial sapateiro, para

acabar e montar obras dc homem
senhora; na rua
Casa Sumaré.

Estacio dc Sá n. 50
C404C U)

—-I-

PRECISA-SE 
dc uma cozinheira e mais

serviço;, para um casal de tratamen-
to; pre feri ndo-ise italiana; avcniila Rio
Branco 11 .153, loja, (40.19 11) S

1Jl\Ki:ISASE 
dc nina .moça paru borda

. íi machina; avenida Passos n. Í19, sc
brado. (4CPI U) '¦

C1ART01I) mas, v
8 da manhíí
picio u. 101

MAXT1C pernambucana e feia;
ence o impossível; consulta das

is 10 da noite; rua do Hos-
1» andar. (Z..39 S) M

/10MPUA-SI-. ouro í
\J joalheria (Casa de
Gonçalves Dias 11. 39.

paea-se bem; na
Confiança); á rua
Tel. 4.127, C.

(1268 S) 11

COMPRA-SH qualquer
jóias velhas, com ou

qualquer valor e cautelas
Soecorro; paga*se hei
vcs Dias n,
lephonc 00^1

37, Joalheria
Central.

«líuilidiílc de
acm pedras de

do Monte de
ia rua Gonçal-

Valentim. Te-
(.'947 S) II

flARTOMAXTU scienlilica, Rarante seus
KJ trabalhos;, consulta das S ás 9, ;$,
casa dc família — Cottcte 48, sobrado,

(2859 SJ l(

D13rtAUTOES
Kj Ourives, 6o, papelaria,

VISITAS — Cento"*^.
(1=63 S) .1

¦prvro.THECAS —.
11 seriedade c diâCrii
sobrado, sala da frente.
1 ¦: das 2 ás 4 horas,

Ktnprcsta-se com
ão; llospicio, 95,
Ribeiro, das io á

(167 S) R

A.' venda em

URÍ j5j£§

tOda parte

EpKj^ftS* ___W

Oeposít. Paulo Stsrn-39 r. S. Pedro
OFFERECE-SEducla afiançada,

uma senlioríta de cou-
para casa de familia

distineta, como dama dc conipanliia, sa-
bendo bordar; ou para collegio, do que
já tem pivitica. IWra mais informações
111 rua do Lavradio il. OS- (j"8o S) M

OS VISIONÁRIOS S: S: B: quo lera por flm
soecorror a todos os necessi-
trulos. Quem soffrer de qual-
([tter moléstia esta S: S; 13: en-

via gratuitamente os recursos para a cura oompleU.
Dirljam-se em carta fechada aos VISIONÁRIOS. Caixa do

Correio 191-7, doclarando os symptomas, as manifestaíõos da rao-
J-. lestia, o no.no, a residoacii o o sollo para a rasposta.

DnEHÇAS DO APPARELHO OIGES-
T1V0 E DO SYSTEMA HERVOSO—
DR. RENATO DE SOUZA
LOPES, docente na Fa-
culdade. Exames pelos
ralos X, do estômago,
Intestinos, coração, pul-
mões,etc. Curadaasth-
ma. - Rua S. José 39, de
2 às 4. Grátis aos no-
tres às 12 horas.

A362

PARTEIRA' Mme. Maria Jose-
pha, diplomada pcli
Faculdade de Medi.

cina tíe Madrid, trata dc todas as doen.
ças das senhoras e faz appareccr o in-
commodo, por processo «cientifico e sem
dór nem o menor perigo pam a íaude; tra-
talho, faranlidos c preços ao alcance de
todo». Avenida Gomes Freire n. 77. tele-
phone n. 3.642 Central, consulta» grátis.
Em frtntttc ao theatro Republica.(S 2530) .

Professores e Professoras
A IiLEMAO, inglez, francez o por»

•^SltnEuez, paia estrangeiros .0
anulplinlictos, cm 3 mezes; desdo
lO$O00 mousaes. llua da Miseri-
cordin 57. Io audar. (S 2578) 8

PROFESSORA 
allema, bem rccommen-

dada, di liçõea de francez, inglez.
allemão c musica tm casa de familia ou
externo — A. B. (3478 S)

Professora
piano; informações
rua Iladdock Lobo,

Ensina portuguez,
francez, iniflcz e

com o sr. Peixoto,
327. J- -998.

PROFESSORA 
de piano, ensinando

pela escola moderna, dá liçüe-s a pre-
cos módicos. Pódc ser procurada das 10
ás 14 horas, á ma do Cattcte n. 160.

(30S0 S) J

INGLEZ .pratico, Mr. V*.
ter garante ensinar
em seis Kiezcs. io$

mensaes. Rna da Quitanda n. 50, 1" au-
dar e rua dc S. José 72, a" andar. Vae
a -domicilio por preços módicos (2010 J)

ROFESSORA do piano leceiona pelo
methodo do 1. N. dc Musica; preço
duas lições per semana; rna do ( uium

(,2, sobrado, Ciiliunby. (403^ c«) a

LÍNGUAS — Uma professora de
liiicuas, dispondo de

nliíuiiiiis horas da manhã, acceita
iiliniiiios do Francez, Inglez e Al-
lonião práticos «> tlieoricosr fl-rua
da Carioca 47, soli. (J 2035) a

INGLEZ 
— Uma

este idioma em
tc; r. S. Joíi; 79,

senhora ingleza ensina
aula ou particularmen-
2" amlar. (3897 S) S

CAMPOS DO JORDÃO _ Indica"-'
ções seientificas sobre o local, seu va-
lor e sua adaptação a indivíduos enfra-
queeidos ou a tuberculoso!». Ur. vou
Dollinger da Graça. Mem de Sá, 10,
sobrado, ás j i|a. Telephone, a.íio.
Central.

Dr. von Dollinger da
GraCd do IIosp' da Beneficência

„ . . .Portl|K'ieía e com esürio
11» Real Universidade de Berlim, nn-
enças do rim (exames com ;i lu_.j Cirurifia, .cura radical das hérnias' he-morrhoides, estreitamentos da urethraOperaçõea aem chloroformio c com 1anestliesia regional. Mem de S.i iòsobrado. 11 ás 12 e ú 1 1I2 T,|,'
phone 4.8.0, Central. 

3 ' ldc"

GRAVIDEZ O mo constante
do Hetnatogeuoli!»

,, Alfredo de Curva,
lho. em um caiix ás refeições, .em cuja
composição.entram a quina, kola, coca
lacto-phosphato de cal, pepiiua pan-creatma diastase e Rlyceiin» é a me-
hor garantia á vida do feio c da mu-lher grávida, poi« o Heinatogenol, além

de poderoso tônico c digestivo, vende-
»e em todas as pharmacias e drogaria*
do Rio c dos Estados. Deposito: 10,
Rua Primeiro dc Março.

DR. ÂLVINO AGUIAR
MOTjÉSXIAS internas t„estômago — figado — in-

testinos - rins — pulmões,
ele Consuliorio: rua Rodrigo Silva,
n. 5. Teleph. 5.271, C. Das 2 ás 4
horas. Residência: travessa Tones 11.
17. Telepb. 4.c65> Cent.

DR.ED. MEIRELIES — Doen-
(ns inter-
nas, et.'

ançc- c vias urinarias,—DÍSpôe dc ínstru*
mental completo, apparelhos electricos í
microscópicos para exames e tratamento dai
doenças da urethra, bexiga, rins, recto, in-
testino e estômago. 'Prataminto rápido da
gauorrhia. syphlhf, liydrncclts, etc. R. 7
de Setembro gfi, das 3 ás 6 horas, Had.
dock Lobo 458. tel. 1204. Vi!'.c. S

VeSli VOSSOS FilllOS das 
"crenças

Uua 7 u. 131

Mr. Edmond O popular carto*
m.iutc brasileiro c

grande "médium" clnrívldente, continua a
dar consultas para descobertas de qual-
quer espécie, na rua Fclippe Camarão 95,
(Maracanã). Somente trabalha pelo syste-
ma das principaes notabilidades européas
c da sua "irmã." a celebre "Madame 'IÀ-
zina", (pie tanto suecesso alcançou uo
ürasil inteiro. (E' incomparavel cm tro-
balhos a distancia). (--125 S) S

CURA RÁPIDA pela nia«sagis-
ia Mine. Ma-

rietta. Da paralisia, obesidade, torç5es,
contusões, eniagrcciincnto, dores rheuma-
ticas. pelo meu processo especial c pa-
rantido. Das 7 ;')« __ no Hospital S. /.a-
ca rias S. Casa dc .Misericórdia, dc 1 ás
2, na Pliarmacia, avenida Gomes Freire
'¦i. Tel. 4139, Cent Residência: Kua do
Riachuelo jSj, sob. Acceila chamados para
loniicilio. (J ,1084)

Moléstias dos alhos, nariz e ou-
vidos- O OR. NEVES DA ROCHA.
membro da Academia deMedicina do Rio de Ja-neiro, medico de dlver-
sos hospitaes desta oi-dade, com longa praticaino paix o nos hospitaes
de Berlim, Vienna, Paris
e Londres, dà consultas
diariamente das 12 ás 4
da tarde, em sua clinica
àA VEMIDA RIO BRANCO
90 nesta cidade, j 1510
Gravidez ?:Ustím

O lll-
jector — Xantorro. Fácil
commodo e liygienico.

A' venda nus casas do clruwin.
Perolina Esmalte ~ 

p™fn° V"B
adquire c conserva a belleza ilíi pelfc, au
provado pelo Instituto de llclbv-i de Vi.ns, premiado i-.i Exposição de Milano
Preço 3$ooo. PO' DE ARRO/t !'ERO
LINA. suave c einhellcrador. Preço .ií
líxiiain esles preparados, á venda em to-das as pcrltimarias c no deposito deste n
dc outros preparados, â rua .S"te de .<>
lembro n, 209, submilo, (17J7S) l

CARTOMANTE

DIABETES
O prof. dr. I.eonissa. da Academia

de Sciencias de Portugal, ele, garante
fazer desapparecci- o assucar em 15
dias. Clinica geral; operações e partos.
Consultório: rua da Carioca, 26, dc
ás 3 horas da tarde. (-1090 J)

Bronchigía^^^Sc^"-
remédio, c não panacéa. A' venda nas
pharmacias de Adolpho Vasconcellos, 27,
rua «Ia Quitanda; 39, Engenho de Denlro
c o, Assis Carneiro. (2955 S) 11

DENTISTAS

IMPOTÊNCIA 
— Cura-se com as ;

rafas dc catnába, remédio vegetal «
do dn íertão do Ceará. Encniitru-sc
rua Santo Cliristo 11. 09. (2?--.| S)

R

íTRASPASSA-SE
lo lote J.''.l

cm Cascadura,
saes, até lazer 1:5"
:.s bcmíçitorias t cum
nma cozinha, alicerc

o contrato da _ compra
:1o campo dos Cardosgí
pasatnentt] le 50$ "len-

Tambem vende-sc
tes de uma sala,
para um armazém»

c 4.1 metros ue parede de tijolo dobra-
do, pela iiisigiiiíicancia dc 5.'°,?. J,r'-
se Ir» da Quitanda 57. sob., ultima
sola c indagar telephone Central 2883.

Oúc7.\) .1

OPILAÇÃO—ANEMIA PRODUZIDA
nor vermos intestinaes. Cura rápida e secura com o PHKXATOL
do Alfredo de Carvalho, Kacll do usar, não existe iniriíantcs e ó
bem acceito, pclns croaiica.u. Iiiiiumcros at testados do cura. A'
venda em todns us nliarinnciiis o drogarias do Kio c dos Ivstndos.
DciMisitnrlos: Alfredo de Carvalho & ('. — Uua Io dc Mni-ç-o.

I.VC.I.KZ, 
francez, portuguez, nllcinão e

latim. Cursus 15$ mensaes c aulas cm
particular, Ensino rupido. Paul, rua São
Pedro 11. 51, i° andar, esquina da rua da
Quitanda. (4008 S) R

^1RASPASSA¦SE 
uni deposito do pn".' 

com hoa freguezia, na eslação de Ho-
uorio Cursei, linha auxiliar, Vilb Santa
Thereza devido ao dono ter outro nego-
.;,,. 

(3550 1') .1

riTRASPASSA SK uma casa de chapéos
dc se.ilior.i c liwngcm.dc chapéos de

iem; é cosa iintiga e aíregiiczada; faz-
qualquer negocio; becco do Rosário
9 A.

Vesti
J.17T7 

P' M

r;iL no Fnralso
VOSSOS llinOS lias Crianças

DIVERSAS
VliTl.TCKA -Vendas c trocas coin

Dan, rua da Quitanda 11. <>.i. lei-
tetia. (32S4S) R
Av

i CCETTAM-SK alumnoí internos c eom
j\. instiiicção. por preço módico; quem
precisar, onnunciu pur esle jornal, 11
.Mendonça, (jSss ís) .1

na

UM cavalheiro, i
tos com entrada

1 porto, em K.
rua

(iu

do

jgam-sc dois
independente; bon-

Thertzaj informa-
Rosário 133. (3.13.1 S) J

A GE."
XÍ. na

GENTES rj5« Estados, seceil.-im-se
fabrica de carimbo, c gravuras,

á rua Sacbet n. 18, Ria. Peçam comi;-
ções a losc Xavier. Opiiuia comniissão.

U104

(lOMPKAM-SE 
plan

J cantes, na rna c
A Parrcirinha, dc i

CA

I '

10 S

de bons fnliri-
fandega u. 1,11.
, coni Freitas.

(.-•75" S) Ri

I^r.I.KZ 
— Uin senhor recentemente

chegado (la America do Norte, «lá au-
Ias de iuplc/, pratico e theorico. Preços
razoáveis; rua. Gonçalves Dias 11. o, 1"
audar. '.!-"» S) J

TNSKCTOS — Eliminação lotai, cnm
IL i-.ni enxame das legitiuia-5 Cuyabanas,

J. Rezende—Rua S, Pedru 38. (_.M ,u-i.|)

d. Maria Kmília, a ce-
do lirasil c PortUBal, con-

ido povo cou\o a mais perita;
cm seus trabalhos ijtte desafia

;e di/cm mediunul

1ART0S1ANT!
lebre

sagrada
confiança . .
as (pie sc di/cm medi ti md ^ clarividente»,
Mpirita-s e professoras dc sciencias occul*
tas; ás exmass. familias do interior e tora
.la cidiulc, consulla por carta sem a prc.-
sent;a das pessoas, única neste gênero; á
rua de Santa l.um n. j.[S, sobrado, jun-
to i avriirln Rio Branco, casa do íamilia
de toda a seriedade. (--S1.1S) J

c-tllAri.OS  eiilcitam-.se por [iRunno,
.1$, 4$ c 5$; ciinccrUm-se a a$; ia-

vam sc aicreitei c plumas e tinscin-se, á
raa da Carioca 11. 4S — Saia Eleganle,

sraiilc variedade, brancos
c cor, preços can vida ti vos-,
vcttdeni**c nn conhecida
lí.MIIKlCA CARIOCA, ea-

sa de toda confiança, UUA
HA CARIOCA, .--', junto n-i 'Mercado de
Elorcs. 'Exposição todos os di-.is, ale ás 10
horas da noite.

Lenços
L WANDERIA Modelo, 1

a única que lava c
roupa, tanto de homem.

e 1

nhora e di
luxo, com
perigo do c
a domicilio.

i su '.nua,
enipmma toda

como dí sc-
pectalidade dc

i máxima perfeição; fcem «»
litígio, munia buscar c levar
Telepb. Sul, 5"o. nw S) lt

Mc cisa dc uma
primeira of-

ODISTA dc chapei», ;"-'(
para Ajudante, cm 'uma

lu-.ma tle mudas; ordenado 100S; infor-
mar com o .sr. Fernandes; ovenida Cen*
trai ti. i'.i. (3S19S) S

fACHINAS para costura — Vendem-:
mvas Singer, preço 1
Caneca n. 52.

Ü5J0 S)

TIT0VK1S usados — Compram-se mobi-
i}X. liaríos completos, avulsos, objeetos dc
arte, antigüidades, ornamentações, pinnos
de Sons autores, ele; rua Senador Dan-
tas fc. ¦*"-, térreo, com í',. Ribc:ro. ' _,

(34.13 S) J

,di-,
rm

OENSompram-se mol
tapetes, trens dc cozi- ,
ia, cautelas do Monte
ru.1 íí. Luiz GolizaRa j 

"''

_'""" 
s' ¦". TJEXSAO - üe

•STATIIEMATICA — Theoria e ri -:"' A '"' f'
i.ri professor de comprovada
leceiona cm domicilio. Chamados a L. Mo*
reira, á rua Delphiin r-b (5<>3 S) R

S' H l U"40 s's JJ1 ,-mi..i, ,1.,, :___. .—.. min • ¦¦¦ t"»: >— oceasião; rua Erci

mm E PERDID0S [¦ ^^Õ^^T^M de )

'> !. Pcrde-.i-.-c .1 camela 11. 114.110, des àM^^—VUfS- -- ^ rnrinn pn B Mr>P"í? fl J,i '"'¦ 'i'-""'"'8
..'. _«-i- us(,:q,j ;^^^la Mananciaes do ESTADO FRANCt£| ;. -.._.™^ «ic^

rjíííilT7^^H^.wa"irnrToÍ;.i:, ''S^aiJJ 
em garrafas I AHeoçõeB dos Rins e da Bexiga j MM,íiáira,'

.1 .ia .-,.'i de pn.liorcs dc Guimarães s fjg* âS^« "^ el/SgârrãíilS} Gota, Pedra na Bexiga. ArthrltSS b 1.1- 'iicnie 11

L.eJfL!ÜÜ^"fl" "'.— P_^l2!l __WsFjM Wl^Bl^^iíftilIfiS^BHIE D06nçasáoRoado 'ãi i¦i>i:ui)!-:r.si- ., liceu,;.-, do eamininio dc pi^gg^rk' wluiil l3lll«SlllS SifaâLLS liiApparolhohlllariO 3 Í'iffl'*3C» ¦'• !,c,!o íf
í . 11. „,<. ,i::.-::i iielur, levar ., rua llc- 

__%£&___%_?% I mW ã_\frdicio ilu-i-ovt.i n. 2\.\ nuc -sc:.i era- Me3rQÍI!eáiJit* . _. «> _ .- jti-- 9 b3B-Jí2-*viií,.-.i.i.« «-..in i;.s..oo. «.•:.MO) « KêHgsSflliS UI^iLIU ISííSDITfíí Molsaísasdo Ebt.omago•p^^7^^;c *n p^_ ^^B ™*** HOrlTfll^_edoInte.Uao ||^"t^V

BHnEtt.SE a zsrsrSÊ-í Desconfiar tfâs Substituições»designar iem o Manancial ] j Jjpi
1. Soecorro do Rio de Janeiro, n. 17.533 WWMi8IH8BWB^MBBBBB8^BB8BS^BB858BÍ^8SS^SS8B^ I 

'

1f 
UIHT-Sl-: a camela n isr-, dc A CCEITAM-SE propostas para forneci-1 /COMPRAM SE malas, roupas e mais _!_.'
nus .lo Monte de Soecorro do Rin -£"*• mento de lenha, a metro cúbico; di- VJ objeetos «le uso. Carla p.ira IS. Gui- ,.,,

dc laitriro. tli')2 Dl I rui" cartas á ma da Quitanda 11. 5;, so- maraes; rna ua Constituição 11. 57. qu.ir- a
brado, <i li. Confiança. Tambem se eom- 10 11. 5. L-S11 ,-s) J Fernandes 11. 19—I

ÍHEUDEC-SE 
a 

'caderneta 11. z-.«l-l da pra carvão a metro cubieo, vindo dos Es; ——-77-^7-777 -— ; da manhã is 8 da
i» serie da Caixa Econômica do Riu nulos do Kio ou dc Minas. Propostas ale ítASA NO\A _ Prcoisa-sc de unia nte

,1c l.uu-iro f34Qlü) R I jo de maio .le iqiò. (31.74 S) 11 \J aoof cem 3 quarlos, -• salas e todas -jir OVEIS —
I 111 vendem-se

Cattete n. n.

MAI.A 
COMMODA —

esplendida, de cedro
rna de S. Pedro .339.

Vcndc-se uma
cuvernizado, á

(zpíSS) J

M
dc

PARNASO —. Çartotiiantc brasileira,
illustráda c viajada, enearrega-se dc

tudo oue ú concernente á esta carta.
Analysa. pela letra, o caracter, proceder

lualqucr pessoa, eíiviamlo por escri
pio suas prophccins. Trabalha com dois
baralhos c_ búzios* seientificaudo qual-
quer negociante, do seu estado commer-
eial c financeiro, evitando-lhci assim cri-
ícs .decepções, clc. Abtlcvia casamentos
e une ca-saes, ])ur mais tempo separados
í[uc estejam, mesmo enj distancia. Cede
aos seus clientes, um objecto maravilhoso,
Lrazido das_ Gntacuinbaa de Roma. K' dc
prompto effeito c du mais feliz exito,
para realização de qualquer negocio. Con-
sul tas das dez da manhã á« 8 da noite.
Sendo com prévio aviso, depois das íi da
larde; rua du Hocha 11, 35 — Kstação do
Rocha. (z.).'5 SI .1

DENTISTA
lt. Baldas Von Planckeustcin
E»p. em ohturaçõcs a ouro platina,

esmalle e extracçõcs completamente
sem dór; colloca dentes com., ou sem
chapas, a preços reduzidos. Garante to-
do e qualquer trabalho c acceita paga-
mentos parcellados. Das 8 da manha,
ás 6 da noite, llua Marechal Floriano
Peixoto n. 41 (sobrado), próximo á rua
Uruguayana.mWni

DR. S1LV1N0 MATTOS — Ex.
traecões, absolutamente sem dór, a 55!
dentaduras a 5$ cada dcnle; concerlos
cm dentaduras a 10$; obturaçücs a
5$. Trabalhos garantidos e paganien-
ios em prestações. Rua Uriguayana
o. 3, esquina da rua da Carioca; das
7 da manhã ás o di noite, Telephone
n. 1-555. Central. J 2Q52

G"FFJCUKCK-SE uma moça para arru-
madeira, em casa de familia dc tra-

lamento. Tratar á rua Marquez de Olin-
da 11. 48. Tel. 9J7, Sul. (39"S S) M

1J»IiKrfSA-.SE 
<Ir uma boa casa para

pequena familia de tratamento; Cio-
ria. Cattete, Lapa. Offertas :í caixa do
Cr:cio 747. (3337 S) J
"PRECISA-SE — Estudante de mediei-
X _ na, deseja 11111 quarto cm casa dc fa-
milia, co mpensão, até So?. Cartas á rua
do llospicio 273, ao sr. Antonico. (3ó(i3S)

XíWKCTSA-SE dc um quarto ou sala cm
Ã Botafogo, cm rua rem bonde, para
ser oecupa do tros vezes por semana, á
noite; é para palestra seria; png_i.se 15$;
informa-sc na rua Marechal llemea n. .irt.
ate ás o horas da manhã. (36S5 S) J
"OlANOS 

USADOS — Comprani.se de
X bons fabricantes; n'"A Parrcirinha",
rua da Alfândega ti, 131, dss 11 ás 16,
com Freitas. (11751 S) U

li-1.

DK. S1LV1NO MATTOS
Laureado com grandes picniios _c

medalhas dc ouro cm exposições uni.
versaes « internacionaes a qne con.
correu com trabalhos dc sua profissão.
Extracçõcs de dentes, sem der, a 5$;
dentaduras a 3% cada dente; coiòas dc
ouro de lei. de 15$ a 25$; obturaçoes
a 5$; bridgc Work a 10$ cada dente;
concertos cin dentaduras a 10$; etc.
Trabalhos garantidos c pagamentos cin
prestações. Rua UmBuayana, 3, canto
da rua da Carioca; das 7 da manhã ás
p da noile, todos os dias.

Telcphone — 1.555 — Central.
J 295,1

DENTISTA
ÍEC1SA-SE _ alugar uma cadeira p;
dentista, dirigir-íe á rua Getulio

— Todos os Sanlos. (38(13 S)

ra

R '

AMERICANO
DR. C. F1GUEI-
REDO especialis
ta em extracçõea

completamente
iem dir c outros trabalhos garantidos ;
lystema aperfeiçoado, preços módicos, a
em prestações, «Ias 7 da manhã ás 9 da
noite, ma do llospicio n. 222, canto da
avenida Passos.

)i-::;s.\o —
casa dc f.

Hlyratcij variados;
l bngenho .Novo.

Foi net

\l li Í2 J 2?
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I IL ®*" i

1 tílfíTIlnff g 5, E
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brasileira
Rosa Jardim— Inspirada e verdadeira. Consultas,

hecco (l.l Carioca, .u. liiurada pela ru.«
Silva Jardim. u8o l

ARTOMANTE _. Mme. TaRiId, ini-
ciada lios mistérios do oceultismo.
possuidora dc grande poder em
sciencias oceultas, diz o presente, o

passado c prediz o futuro, faz quaesquer
trabalhos para o bem-estar, como sejam:
casamentos dtfficein, reconciliações emba-
raçor. commerciaeii, etc, á ma Prei Cr.-
neca n. }8, sobrado. (,)-"rf S) M

¦ Carta-
manto

diz tudo
com cia-

roza o
quo su

deseja
sabor,

realiza 03 trabalhos pur mais dil-
jfleeis íue sejam amigavelmente e
bota o mal para cima do quem o
faz, à rua da Constituição 11. 29, so
brado. IUODI.

ffllici
Di<?co<; fie Ü'"'!.'iJ" ope". i'"'.'"xyiav.u_s uc 0çL.asião. _ Gramophones

Operas
A

2$000

cõlõrína,

dn
íophones u

discos. Sempre novidades.
V. FAUI.IIA1IKR; 110,

RUA MARECHAL FI.O-
RIANO, 113, defronte .1
Camerino. (._-'"rS) .vi

Tintura ideal ga-
rantida, para rei1

tituir .10 cabello a sua còr original pie»
ta ou castanha. -- Preço ioÇo.10; pchl
Correio, mais 2Í000. Deposito geral, run
7 dc Setembro 11. 127. — R. KANITIÍ,

DTNHETRO ~ Empresta-se coirtUíl\ríS_ÍS\\J rnpi(le2 (8 ,j|as)> ,olJ
hypothcca do predios, uo centro c suburi
bios, <i 10 e ia °|'J; grandes c pcqucna_l
quantias; rua tio llospicio n. 95, sala d«x
frente, com Ribeiro, das lo á i e de i

•! boras. O5S2 S) _

GONOBRHEAS;chroniease
leccn t es.
Quereis fi-
car radi-

calmente curado cm poucos dias.' Pro-
curae informações com o sr. Feijó, que
gratuitamente as offerece, não conhe-
cendo caso nenhum negativo: rua
Theophilo Olíoni 1ÍÍ7.  R_£ií?

(ncido urico) e todas manifcstaçSej (rlieu-
matiâíue, moléstias <i,i pelle, areias do fi-
gado c rins e impurezas do sauKUí.O tir.
Cura gar.-.nihla pelos Banhos isuadorrs),
Luz, Vapor, Sulphnrosos, Massagens. Ave-
nida Gomes Freire, oo- das 6 ás 20 horas.
Picço ao alcance de lo-los. Instituto dc Phy-
siotlierapia. (.M .<.-1 s) S

Artigos para chapéos de
c(>nlinra [Iorr'' ('"]r"'5?. «Igretles, pa.
DClIUUia, r,,,jis. Ctns, cie., arlixos de
gosto, parisienses. Aos senhores negociai!*
ící e modistasilo interior remettcrenios
qualquer encominenda contra vale postal
— ). I.oho h '.'.,, ininortadorei ;itu do
Hospício 11. un, cobrado, defronte á pra-
ça Gonçalves Dias, Telepb. U43, Norlc.

(19O0 S) .1

LIVROS
tissimos, Casa
Passos n, aS,

— Envio-se catálogo d^
livros de ocea^íão, ban-

Torres, rua Senhor do.1
Rio. i.i.-S.iSi J

ni.i. /Vsácmblêa n,
ras, Serviço do
LIIAES. TclenhoiK

e sua>s eonsc(jttcncias.
Cara radical, injccçòcs
completamente 1NÚ0-
LORES, dc sua pre-
paraçSo. App, 606 c

íj dns u ás ií ho-
Ur. PEDRO MAGA-
1.009. C. 'S ,H 1; 1

Quem desejar ver-sc \ I «
dos atrazos
da vida, sa-
ber o pc:

samento dc pessoa de amizade, atlrahii
amor e bons negoeioí, ter felicidade na
commercio, tratar todas as doer-
ças, obter o que desejar, por mais diffi-
cil que sejn. por trabalhos scientificos o
garamidos, dirija-se :í rua du Cupcrtino
numero 7, estação «h Quintino JJocay-
uva, enviando envrloppe, scllos e sub-

I scriptado para resposta e consulta. no
gabinete e por cseripto, todos os dias:
realiza-se o que desejarem por mais dil-
ficil «me seja cm qualquer distancia "
Estado. Gonorrhéa ebronica e inip
i^neia, cim garantida, 1:0111 hervas 111.
dicimics. .1. Pinto da Silva. J 3<"

o para tora em
preços módicos;

dc Julho n. j —.
(.'0-9 S) s

AO ABRANTES — Rua Marquei
Abrantes 11. ;6. Telepb. 151, Sul.

optimos comniodos a alugar. (11446)11

DENTISTA

Iara Couderc — M.inicura, pe-
massagista diplomada: rua S.

. 105. Telepb. :..•;.;, Sul. Vue
(1157 S) li

leila
me:1.

Cir

>rnccc-sc, farta,
com gciicros de primeira, a ?ü$

, á rua Coroucl Cabrita n. 52 
stovão. (.1578 S) J

Heitor Corrêa,
especialista era
trabalhos a ou-
ro c dentes arti-

ciaes. Gaóine-e moniadp com apparc.
lhos modernos de electricidade. Preços

lamina «leccn- | mmi;cos. ]Jas y ír_ _ l,0ras. Domingosbastante variada | a(. ág _, ,10r,3_ Travessa do S, Fran.

ipoíenci
ito de forças, .-

caimcni
NI IO
1)0, de

líjactrfaçõcs pre-
maturas, fraque*

£,\ sexual, enima-
Sji*ecÍaien!o rapi*

d o, depaupera-
c radi-1 « «

pelo poderoso tônico ihusctilnr VI- ! AlllaS
ií CACAO IODO '
:\. A, Casic!

ra

scmclitica -
única no ge
nero. — Ru.
General Cr-

.V94
IMU1-E

dos Andradas, 45. D ro; p.

1'IIOSPJIATA. ,
Vendc-sc á rua I [;.¦',

nocturnas _ E<i

iirco. («170 S)

cisco de I'aula, 12.
a 38.0

T3IAX0S — Afinam-se por 6$ e concer-
X tain-íc por preços baratUsimos | ciia-
¦nadas á rua do Hospício n. iCp, loja,
papelaria Teixeira, próximo á rua dos An.
"'•adas. (j;„,j S) R

DENTISTA ASIER1CAXO

-'¦.'¦ na cmliecida 'KA1!!
CARIOCA, casa dc toda
íiança, RUA DA CARIOCA

.Mercado dc Flores. Espo-
dias, até às io heras da

TJEXSAO —
,,- ||li mçsji 50$,
.... I íçjoo, Pensão

li. .'" andar

E. OLGA -- Alia cartomam
com quc os amantes c os espe

reguem de corpo c alma e faz
[ualqtter trabalho, sendo os mesmos
lidos. Consultas c$ooo, Tem um
para o socègo do lar. Preço•respondeaeia com rSioo, em f-c'

resposta; só nttende a senho:

J)ERI)EURA.M-SE 
as cautelas

.- i.'.o,-ü dc iyis, do llunt

1JERDEU-SKMonle '

reiro ile 191

V ' RUA 7, 109, -¦", das fi ás -•-• lio.
il raí, nào <m curso, ensina-se mesmo
n edosos e princíjiiantcs c para coueur*
sos: portuguez, arithm., francez scogr.,
etc, tudo «lesde iu$. mensaes. (jcS; S) J

pinta
Itas
lal k-ii

Marie
ns li-

üiferece
:ic para*

Cgiiir o que
. (JSJ-ISJS

— PrcctKi-sc *ic uma até
com 3 quarlos, - salas e todas

mmodiüadw de hygiene. Só scn"e nos
bairros de Tijuca, Iladdock Lobo, Kio í
Comprido, Andarahy, Engenho Velho

igenho
loite,

bre-
ooo;
para
rua

.Novo, d,
(=354 S) S

Alugam-se, compranvae e
na Intermediária: r. do

:leph, ss;, Cent. (.jc-8 S) ;

proximidades, 1'ropoátas
rua Silva .Manoel n. 54.

Gandra:
-'5.-: S) S

HAUE1RA AMERICANA,
para enfermo. Vc
rua 1'rci Caneca, .'

uma
(4'->l.l

rodas,
nova:
S) s!

rjAHTOMAXTlü
^-'u mais iifiii
run Miiii'i'li:il

I 11. 17. sobrado.

—- Mino Aiiuitn ,
«' V«'l(I:llI«-ir:l ('' n;l I
ll«ili:>110 1'oiXOto

(S iílliia) S

Caixas de papelão
mcdi.-biac-

jno. (i'P.1 Q)

o cautela n. 4-007, do
iíc Sóocorro, dc .•-* dc teve-
(j. , u' c ii) / 1AKI 'OMAN l "E espirita -Mm-

.__ '¦ ii —-—- V-' l.ouise, .ia consultas por ;?. I

1JERDEU-SE 
uma carteira com as !:- nha-s das má.-, c lal ga.rautin

ecnç.i.s do carrinho n. i..-;¦>. r.ven"..l.i dos stus iml.il!u.«, que so reci
Kio liranco entre liencral Caiuar.i u Al- menlo depois dn pessoa cou
iiin.l-vi. (ii.-itifi.-a.se .1 ij-.-i-iii a eulri-ijar de-eja; av. Meia .ie Sa :-¦(..

ii i n V II r n n clareia nos seus trabalhos. Só .utcniic a:

NIG1 HEROY í^ 
r::.i ItaiüodeS. Eelis^n. 

> 
14. 

^
"k 

11trXfsFüin" mí~dõir quartos, com ou pOMVRA-SE de oceasião.. tuna nuclii- cgjiae, iiP.

èsHKcS^i^h^^iír: ^bj:csriio' ^!^ ^.(.19°S T) K|f^;-.,.M,,C ,;-.':.„i:C. por alíaiaie, riOMMODO independente, alu^a-se um
fl _?V—r1.-'¦_."_._— i\_j ,„, _,.,iu,.,, ügurinos, a preços mn- V^ cm casa decente, a senhor dc trata-

niTIIinO IIIÜIMtininO «ticos; ii rna da Carioca n. st. Tele- mento; na praça da Rcpubuca n. 89. so-

ÚLTIMOS ANNUNCIQS _____i*___ i_í_í!L_i ü-± ^èip.
—. / (DMlüA.SE um molor e;«..-:ri.-.« 1:111 TVNHEIRO sob

- «-..ndclaria n. »«>. \J Iiom u«o, para - 'machina 
de cosl-ar.i; \' nas melhores

por -pai, Atícml.lÍM ::. Cg. i.ím.-S) S nao se trata com 1
;"<40|i' 

lV™S r<OMER HEM? por preco. módico, só
—e-1—, \j ,;„ .c-t.,.,r.ii,t e pensão iiiinciia e chi- |,

de íanii-i neza; 5 praios v.T.a.los, com niantfiía, IJ
1 j mo- por lS-;-: cuinpraiulu cartões bo$; fura, pri;

-* | 70$; manda-se em iiualquer parte; a rua v:o
I Bucho, Aires a. ij», loja. l«8i.i5IJ tor

! ITiVXTKlGA
i >!A mente a dc
I líiorcs cuiiihcüc:

Pedro 11. lüp.

ESPECIAL,
Minas, vc-

receü

¦:a de São
O69S S) R

nglcz c ai
tícameute. ("urso ci
rios para admissão ;
Rua Mariz c Ilarros
viu I.cile).

mao, ensina ios pra-
niilcio de preparato.
i escolas RiípcriorSP,
I. 358 (Collcsio Sv!

U759S)M

Torniado pela Faculdade de Medicina «lo
Rio dc far.ciro, Premiado com medalha de

lfOMcoe-se farta c variada, ouro e cntz rlc mérito Industrial, iu líxpo*
a domicilio -0$ e avulsos ; (içjo internacional de Milano.

familia. R. Rodrigo Silva K.itracçòes de detessem dor.de .íí a io$ooa
(esquina S. José). Dentaduras dc vulcanile, c^da
(jS-i E) M j dente  5Í«"

_,,.,..,. T Coroas dc ouro ile lei, de 20? a 4o$oooUL.M>AO — 1'nrnccc-se bem feila, ee obturaçoes de dentes, de ;$ a. . 10Ç000
X casa de familia: na rua do Cattcte p-ulgc Work, cada dente, de
11. 2S7, larso «lo .Machado. (3357 S) .1 ; joj  30$ooo

V".'-,~,r."; ;—¦ r— ¦ Concertos de dentaduras. . . . ioJoto
l.vlIU) rapazes dc tratamento, desc-; Trabalhos garantidos c «cet la pagamento

iam 2 quarlos bem mobilados e com em prcstaçScs, Todos es dias. Rua do Hos-
J* A. | ir.Q-.o, 2::. canto da avenida Passos.

iM-so com
c v i d a d e,

.esmo sem
rtidües. ci-

religioso, 20$, inventários,
meio soldo, justificações,

Bruno Scliegue, á rua Vis-'do O
conde do Rio Branco, 32, sobrado. To- — ¦

^«ic0^sfa\ts^q%^4:| EXPLSGADOR PARTICULAR

vil, 15$,
montepio
ele, ccni

Calista - Miguel Braga, Rrnndfi
ipechliata em cxtracçlo
e c^.los c unhas encra*
1 ].i2i, acm doi, ck.; i ua
:h., tel. Norte, i.íos.

Teleplione n, 4.54?, Central, S ifi.14
dartliros,
eezemas,

— i Habilita

QT
rcdacçüo

dc tratamen
2 quartos bem mobilade

níro. Cartas ao sr'Correio ú_ Manhã
(J.-18 :) R

Ií
])

ELOGIOS,
trocam-se,
$5'.", 1$,

> ETRATOS

barata

des;-prfadore*, compram-*'c,
vendem-se c concertam-se

2$, etc.: rua Urupuayann
: gramophoneíi. (4^4* S) S

artísticos, na photographia
Passos n. 55, pur

ao alcance dc todos.
(3322 S) .

ENTISTA _ Coroas de ouro _-.;.
; chapas dc vuleanite a :o$; :
la rua Sele dc Setembro 11. -x>

(2527 S)

PARTEIRAS

- M*£i Zi:
da vida

Estitiçção completa com
emprego das legitimas formigas

a esclarece todos os pon-1 Cuyabanas. Peçam prospectos  J. Re-1
QAU'VASO o emp:

PARTEIRA
e concerta

5Ü -
Consultas

Cascadura.
rende; rua S. Pedro n. (M .1.-13)

ai OVEIS Comp

A!,r.'..\-M': 
a rua ¦¦'

2' ..r.ihr, um op.tnto niiai;!)" 
di-eilo ás de-i:ai; serve:'-

lazcm-sc p;
,mpo!as e i
1 papei., per

i de arroz, sabonetes, fcte. etc.
nelhores cittangeiras; rua Pa

Ilarros — C.
(-!iS., i

hypothcca de prédios,
condiçõea^ possíveis;
ermediarlos; na rua

, Uoriies. (.-717 S) S

Ei
ido da Car

bem
n. eS
(3S02

DENIIORA de tratamento, aluga
iJec cm | ^ independente, mobilado, café

I etc., 50S; rua do R.
:1o Rocha.

cha

S).M

ALUGA-Slv 
um,i saln, em easa

lia, 11 um casal seni iilhoj.
i «o, solteiro,; u ia* aa s. !us«

[rntiu. <40« E) S

XSTXA-SE pínr.o pela methodo da In-
stitulo X.icional de Musica e curso

:narío, por preços módico*, á nu Syl-
Rcatcro n. JO lunliãi íravessa Mura-
i). (35Í3S) J

llOiilsT.V — Confeccionam-seitxvestidos, -«(«ii t<i(l«)s os modelos,
a preços módicos: Atolicr de Mine.
Guedes.—Oiiituiula 21. 1' .andai',

(S Í5560) S

TJ fODISTA, trabalha com nrillo Eosto,
iii. faz vestidos desde ;S$; c acceita
reformai; tambem faz costumes a preco
mudtco; rua do Hospício n, i.ís, i** cn-
dar. (4o;S S) S

MODISTA 
de diopéos c vestidos, ar.

ceíia encommendas dc ^a-sas de cuiii-
mercio desta capital c do interior; ã rua
Uruguayana n. n, 2° andar. <j;íii S) J

nrACIIINA LITOGRArHlCA — Com-
JltX p:.i-:c uma cm segunda mão. do for-
oíjIü A oa BB, CaLta d-j Correio 747.

.(¦::o S). J

çao

quarto
roupa,

35 — Esta-
(3675 S) lt

Mme. Francisca
]iL-is, diplomada,
{.-.?. appareccr a
menstruaçao nnr
processo ícienti"

garantidos c ítc-
ços go alcance dc todos, sem o menor pe*
riso para a sacie; «rala de daenças do
•utero; rua General Câmara ti. no. Tel.
n. 1.368, Xorte, próximo da avenida Ccn-

isultas grátis. (M3611)

em flor; trabalhos

empigens,
frieiras,

«-¦unas, brotoejas,
etc, desapparcnem

faeil e completamente com o üKRMI- j hórãs.
CURA. (Não é pomada). \'inde-se em 
iodas as drogarias do Rio «• Nicíherov,

tndidatos a concursos «'.*
Fazenda 15$; Central do Brasil inf:
Correio (carteiros), 5$; prepariilnrioi
110 I). Pedro 2". ires matérias 10$; rua
Isolina 11, .-.|, Meyer. Das nj ás ;.*

(J 3587'

Deposito
Acre. 38

ncral: Pharmacia
Tel. Norte 3:fi5.

Internato K

\crc,
Preço :

rua
$onn.

ESCOLA AMERICA-
NA, ba 18 annos nos

subúrbios,, resolveu reabrir o internato em
sei edifício próprio, á rua Augusto Xu-
nes 11. tj, Todos os Santos, a 3 minutos
da estação e 35 do centro. Pedi prospe-ctos c compaiae. (Sj

Clinica de moléstias das
senhoras e syphilis 7J& %&

parteiro, cura os tumores do?
«io ventre, as moléstias «Ias vias

, genitacs, as metrites, os corri.
uterinos c vyginaes c regulartsa

CAIA
i3 um

quarto, alugam-s
sal este dois

OU sem mobiiia a pessoa
com limpeza dur clectrica

\ em casa dc
tposentos, com
dc tratamento.

c banhos, casa

iGRAVIDCZ^sll
velas an. 3 í

nova, e aposentos espaçoso? e de todo o
conforto, todos com janellas; preco mui-
to módico, para «ser visto das 8 ás 12
horas t* das 7 frs 0; rua Ba:2o Guarati*
ba n. 55 — Catlclc. (388S S) .1

tencour!
seios c
urinaria:
mentos
a menstruaçao por processo seu. Applica
o 60G c 914, com ou sem injecção e esta
sem dor, trata a tuberculose e hérnia
(quehradura) sem operação. Consultório
perfeitamente apparclhado; rua Rodrigo
Silva 26, esquina da rua da Asscuiblé':.,.
das :o ás 2 da tarde. Telephone n. 2.511;
residência: r, rfer.adur Euzebio 347.

(J 3280)

PENSÃO UNIVERSAL
R.-..1 D, Geraldo u. R", esfiuina d»

Avenida Rio Branco. Alugam-se excri-
lentes coninioilos mobilados para fami
lia e cavalheiros dc tratamento. Cozi-
nha dc I* ordem. Com ou sem pensão
Acceita avulaos. (S \}l«

CARTOMANTE "AFRICANO"
Diz com clareza cnlnquc «e dese.i...

Desfaz iodos os mnleficios. Garante os
seus trabalhos, Consulta, das 9 da m.
ás S da noite. Rua do General Caman.
n, 178, sobr., entre o laryo do Capini
e A. Passos, (àl 3211

QENHOR discrclo. deseja ajudar com
O pequena mensalidade, uma moça séria,
quo precise de ul auxílio. Cartas neste
jornal, a N. (4017 S) K

SOCIII
IO comniauditario — Precísa-se de

om o capital úc s:r<co_, com a
retirada de 150$ mensaea. E' negocio
cercado dc toda a seriedade, dando-se iu-
formações com referencias ile coimncrcían-
te« conhteidos, Quem pretender dirija
correspondencia n J, Rodpgues. Caixa doCojreia a. i-iit íaí« SIM

tistpticas. S5o inoltensivas, coinmod
e de eíiei-.o seguro. Cai.\a com
velas 5$ooo. Pelo Correio mais $'.'
Deposiurio: praça Tiradentes n. (
pharmacia Tsvarís.

e moléstias de
m.iii.er, o DR. 11
DE. ANDRADA,

cura, corrimentoF, (icmorriu^ísã e suspen-
sôeã; de modo eimpleã, evita a gravidez
nos casos indicados, fazendo appareccr o
incommodo, sem provocar hemorrbagia,
tendo coin.. enlermeira mm. IOSEPHI.
NA GAI.I.iNDO, parteiia do llo_,pi:al
Clinico dc itRrcdor.a; coc&ultas diárias
líratis ias pobres. Accriia clientes em

tensão. 
Consultório c rc.ideneia: rua do

*_Ü»Í'J> U. fi («•T»IÍ9.

MOVEIS, n«

.(4438 S)J

Colchoaría do# Povo,
subúrbios, a ca«a que

maior sortimento tem de moveis nov03 e
usados .colchões e almofadas de Iodas ts
qualidades; não tem competidor em pre-
ços, ainda t mcsmo( ata melhores casas do
centro, pois, fabrica em suas officinas;
não façam negouio sem visitar a nosba
casa. Colclioaria do Povo, rua 2.; de
Maio, 505 e 503 A, entre Sampaio e E.
Novo. Tel. 1,-85, Villa. (1514 S) J

ESPIRITA ~ r^-d-tiio,
126, sobrado, entrada pela traves-sa da
Luz n, 4, Had doe !< Lobo; *fgunda«, quar-
tas c sextas-feiras. d»is b da manhã as ,_,
da tarde, frata ue todos os males, Tra-
balhos garantidas, Milhar-ci de pesçoas
a tt cs tam o-s bons resultados obtidos. Casa
Jv .f«.-"n:'u4 fCSprjUvel (R J54J) j

ARMAZÉM
Alugaa-se

limpo; tia r
no sohrado.

V(

uma r.rmnzem espaçoso t
a S. Bento a. 15. Trata-sc

(R. 3-19S'

TERRENO
nt coni 20 metros5 4r in-na

le. poç -o de fttndo9.. todo muradoj
tendo na írente cantaria com gradil do
ferro, na rua Aguia-r entre os ns. 5,n
o 60; trata-se na rua da Assrnibla i6<
laja, com Jorge de Souza. Telephonri
2502, Central. (B ,15«Í7):

UM BOM ESCRIPTORIO
Com duií con-.p-:r;inientos por 70$.-^

Tra-.i se dí Cm* Muni*, Ouvidor, 71.,
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CORREIO DA MANHA -"Domingo, 21 de Maio de 191G ir,
O*

f: VáraGEM DOS CLUBS ff TER MUITOS SORTEIOS
Com nina só prestação tem-se 6 sorteios por semana

e> direito si .repetição
COOPERATIVA CHRONOMETRIGA

O maior e o mais antigo estabelecimento no
gênero, Clubs de jóias, relógios, gramophones
c discos, ternos de roupa, calçado, louça, mo-
veis, Guarda -chuva com castão e argolinha
de prata e muitos outros artigos de utilidade.

Ucsultado das extracíes para todos os planos

ví.f^^^^iSiMl^teHl l!i do maio segunda-feira 537 c 37
terça-feira 079 a 79
quarta-feira *Í57 e 57

quinta-feira 002 e 02
sexta-feira 113? e 37
sabbado 803 e 08
DR. ANNIBAL BBSSENE".

Rio da Janeiro, 20 de maio do 1H16.
Barbosa e Mello

Accoitara-se agentes na Capital e nos Estados.

RUA BUENOS AYRES N* 154 - (Antiga rua do Hospicio)
Tel. lSSO-Norte — Patente n. 7

1-M$_____*£~__
.*. S_ -"Vj __*~£_3*________i____ l'i do maio

in '. »
17 D
18 »
19 • •

Varejo cie cigarros e poslaes
Traspassa-sc uni, muito cm conta, em

ponto muilo central. O motivo é o
dono eslar empregado c não poder lo-
mar conla; informações á rua da As-
sembléa li. 4, v.irejo. .1. 4-3I*

TERRENOS
Vendem-se lou-s promptos a receber

edificações no prolongamento da rua
Mariz e llarros, fim da rua liarão de
Amazonas. Trata-se directamente como
proprietário tn. 514. J 295/

«HHttfflinü.L.i.-_-i
Companhia ile Loterias Nacionaes do Brasil

Esíi-accoes pabücaa sob a ...GaUzação do governo federa!
ás 2 1|2 e aos sabbados ás 3 boras, á

_.*•__. W.SCOMOE DEZ ITAKOKAISV N. 45

PÜSLSs"
IWIBIKIIM^^

SA CURA da SV._!II,
Adquirida ou hereditária em todas as suas ra ani festações. Hliemnatism-C., -^

moléstias da pelle, Feridas ..a bocea, ri.iri- e Firgantii, Ec-emas, DartliroS, »|

I-iiriineiiIos, dores musculares, Diflonimação das glândulas, I.aiej.iment. das ai- 
_=

teria-. Dores ..os ossos, Uleeras, Tumores, Manchas da pelle e toda-, as Uo- g
cnças rcstillanlcs de impurezas ilo Sangue se consegue com o _

1 I___I_J_GTY___-_ |
Licor Vegetal Bi-iodado I

™ O mais poderoso a.ilisypliililieo — O mais enérgico depurativo. APlJjev"j32 B
sã pela 1). Ci. ds Saudê Publica e registrado na Junta Commcrcial. O LUETYL» gS noü-suc um valor thcrapeiUico e scientifico incontestável, comprovado com m::a H
ja infinidade de attestados médicos e de pc_soas que com elle se curaram depois gjs de já estarem «em esperan_a de obter a cura. liste prodigioso remédio e a ~\

má salvação das sypliilitícos desengana dos, Cura n doença» purifica o Sangue e lor- gj
_ tuleee o organismo. O LUETYL é dc palladar ..grad.ibili.-.-iiuo. toma-se as rc- _
m feições, não tem dieta e não produz Eátomatttes, ementes, tyáo-.*>tar, etc. ||
g como muiios de seus similares. Toma-. LUETYL o UNICO que com UM p
jjj VIDRO (aa: dcsanparecer as manifesto ções da Sviihilis e as doenças do Sangue, jj-j
M i_nccmtra.se cm todas us Pliarmacias e Drogarias do llrasil. Preço *;5$000i 

§

Fabricanto: Phc.-Chimico, ÁLVARO VAFIGES 1
Av. Gomes Freire, 99 —¦ Tel. 1.202, Cent. |

i!b«:-!1í:k««

COFRES
Novos e usados, nacionaes e eslran*

tfciros, dos melhores fabricantes e de
diversos tamanhos, grande " stock.'! a
preços de oceasião, na rua Canierino

1.14. (M 3209)

MOVEIS fi PRESTAÇÕES
Prazo eo mezes 30 -." no acto .(Ja

entrega, 174, rua do Clfttere.. Empresa'
Mobiíiadora. Alugàiu-50 moveis nu-os,,
casas mobiladas. llui-a-ti-ss-íne.*.

(:T .a3. )

V, Ex, não quer mobilar sua
casa sem gastar dinheiro?

* E' o que pôde conseguir facilmente,
por aluguel mensal e módico, todos os ¦ prestações,moveis; riia do-Riachuelo .a. J, Casa
Pro. re sso.

Fabrica de tecidos de malha
Vende-se uma para .1 fabricação de

100 dúzias de camisas de meia por dia,
trabalha com fio nacional, preço de
oceasião, podendo o pagamento ser em
Iircstaçõcs, Trata-se :i rua 7 de Sctem-
i.ro n. 17-'. (5I-3-S-1-.

CHÁRUTARIA¦PREDIO PARA HOTEL
tcs^T^r, 

° r"'!-Ie, P1'Cdí° Ia flcniii,-,!;.., o motivo s, .lir.i .... p. ..-¦..-(Io Aical n. 40, yi-u-lw ao Senado. • rf *,_ .nf.,r.,,.. sc 5 „,.-, Marecha Pio-Optimo ponto para ,„n hoi-l ftM^ffiiS n; 62 (Alfaiataria),ra ordem, próximo á Estrada de 1'errp •'•uw *'-*-w-u *¦ ' a.- ^

Traspassa-se uma, em bom ponlo,
litiu afreguezada, tem sete nnnos de
contrato, o motivo se dirá ao preten-

Central e praça di Republica. .Tciii
grande terreno.. Tl-ata-sc 110 mesmo.

(R, -1185)-

: Sellos para collepes
(.ompra-se e paga-se bem qnale.iK--.i-

quantidade dc. sellos nacionaes e rs*
trangeiros. ;,«im como .mociliis e meda»

PENSÃO

WWfaf*

334-11*
30:OOOIOOO

Por $750, em Inteiros

K5epois de amanhã
3 37 -UL-

.1)11 I 4_mf_%ff_

Vor 1$600. cni meios

SABBADO 27 EiO CORRENTE
A*s 3 horas tia tarde—3ÍÍ0—-_>'

OOO
For 4$0O0 em quintos

50:000$

Companhia Industrial e €on:trübfQra'•_30M-UJB'Ti¦_-.0,,
(('. \1'1T.VI. Uli.M.lZAIKJ, =oo':oi)õ$ovoS

Hiicnri-emi-se de CO-.STRUUí.O.í.j
PRKIJIAÍS em terrenos próprios, oa em
terrenos iÍoí clientes, mediante còtt-ii--0eií
muito vantajosas, sc.hIj o pagauieiilo a
prazo longo e cm hequènas presívíães^
C0X3TRUCC0KS IM.MifíDIATAS COM

MATKRIASS l)R i* OlíO .11
Kn-.-ai-.ega-.-:.-.- laiiilic...:
— du conservação -Cie predios, recou*

•Irucçõcj, recebimento de aíttfftjejs» com*
l»ra c venda d. terrenos e de todos os nc-
pücioa ouc sc relacintiem com iímnove-'-..,
1'EÇAM PK0Sl'IÇCT08 li i:xi'.[,ll'\*

ÇOKS A' RUA HO»' OUUlBFaâ N'. 4a>' 
pii. Norte .1 ir" —- Kio dc Jai.eín

vende-se uma. no Cattete. por (1:300$,
teudn i.' nuártos, todos oecupados por
familias c cavalheiros de trato, li' nc-
gocio urgente, por ter o proprietário
de retírtir-se desta capital. Para iiifor*

lhas aiuigiis-do-llrasil. Kua 1° de Mar* tiKiçúes, escrever a J. Campos, 110 es-
Ço n. 39, casa de cambio, (41.4 J, criptorio deste Jornal. (.'. 31-~5)

Pomada anti herpetica
TORMULA DE U E. DE BRITO

Approvada 
' e premiada com medalha

de ouro
Infallivcl 0.19 empigens, darthros,

damas, lepra, comichões. uleeras, eeze-
mas pannos, ferida., frieiras c todas as
moléstias da pelle Pote i$5°c.. DeP°-
sito: Drogaria Pacheco, rua dos .An-
dradas n. 43 e Sete de Setembro, St.

4110 J

COOPERATIVA ESPERANÇA
Vutprizada a funecionar em iodo o Br

ÍATA '«ORÃ"
Cbmpra.-se, uma, ijcie tenha oito ...doze. -mezes de edade- "na-..-.ua d.i Al*.

íandega ií. i-**, loja. I'.~"e,i.;.

fRBFESSOBA
íjceeipiia portuguc., francez, • deze*

nho. -pintura a olièo -e.__.»hiwriasn'. Infor-
.na.si>.í'« rua. do Hospício ií. 1S4, sobrado,
com Vivlilno Caldas, J. 3081.

TRILROS DECAUVILLE 
"

Vendem-se le.itiiüos, de S e o liüos
por ínetro correntt.*, á rua do ÍUaehuelo

'"¦ 359- J 2ç>G3

MORRO DE SANTO ANTÔNIO
MADEIRAS

Vendem-se madeiras, ziuco de iic.no-
lições no morro de Santo Antônio, U-
minlio Pequeno n." fi. } '"?"2

PAPEL DE SEDA
ttc todas ;is còrcs, impermeável c para
embrulhos, liarbantes e miudezas. Rua
dò Hospicio, 11_-, próximo ,i Uruguaj-a-
na. Tclp. Norte 4443. (". 2S13)

PHHIUGIII
Vcnde-sc

dc Boliifoí
Moraes, .'.
andar.

u.ua. cm magniiico ponto
1", informações com « dr.
tia da Ouitatida 11. uo, 1"

lí. _5..S.
- *-*->-»3_rii-or1**-'"'

Granie e Extraordiajria Loterii de S. JOÃO
EM TRES SOIlTRIOS

Sexta-feirti. SS e Sabbudo, 2-í «le junho
A's 3 IIOUAS DA TARDE A'_ llol DA TAl.DK

3-iO - 3-
g- sorteio ... íoo:ooo$ooo
2- sorteio ... Iooíooo$ooo
3- sorteio . ¦. 2oo:ooo$oo©

Tm d°ürSlM 
maiores 400:000-1000

Preço do bilhete inteiro lüíOüO em vigesiinos dn SOO róis.
Os pedidos dc bilhetes do in terior devem ser acompanhados de mais

ío? réis jiara c porte do correio e di
rua do Ouvidor n, .4. Caixa n. 81;
liinriics, Kosario 71, esquina do Beco das Can.dia . c_i__ do correio
nu ít- l.*_?_t.

mi intui ucr.111 -ici ui-.i»i'n»"-*"*'-~ •*--¦ ¦•-»¦-
dirigidos aos agentes geraes Nazareth & C,
17. Telcg, laUSVEL. e iu easa F. Gui*

:-S FRACOS - PER3. O VIGOR ?,,
Ti.l-erc-.ilo.-i-. dj-opepsia. com (.-.-.niicii.-. Kc.-al, debilidade ncVvo.a-. tieurastlienla e

fraqueza genílali anemia, còrcs pallidas, masrcsn, pontadas. tosse, tl«r i'""1 peito, c-

carros brancos e com sa:.;;...*, cansaço, Vertigens, desanimo gcr.it, co.ii febre i.iar...

ou intermitente, flores brancas (corriuvt-ntos)i !»o curados com o S,Th*NOi,iAU,
nova descoberta dum sábio suissa, o Dr. Warzcn. itilhaics dis¦jtúislaios ie pas-
soas ....* estavam ti-ica... anêmicas, impo (eetes, ncitrastlicnicas, ilj-spcplicas e com
falia de vigor, làslc ntaravillioso med.ea meulo encojitra-se lias pliarmacias c droga*
rias dc 1" ordem e na Drogaria Granado _ l*"i!!icis. r.t da Oriigiiiiyaiiii !)t, Rio

de Janeiro. Vidro, 5$. IMo Correio ??5oo. Receitado (liariaiiicnte pelas notabillda-
ilcs médicas desta capital. (J isS.-)

Q__EÍ3Ktt«_-»i-__HgtCg!CBS*^^

costureiras" I Traspassa-sê
Precisa-se dc perfeilas corpinlieiras c o contrato das .« porta.-, da loj'a "• i-""'

ajudantes de taillctir, paga-se bem. da Avenida Kio Uranco. Traia-se na
Afelier mme. Julia Iteys, rua do Ou- rua da Alfândega, ioo (armazém.)

___yPoSv ', '*t*i__-Ei9iK
vmfCfíL^S-t^ \. s*n*V-WimSum\
Vb_fn-3» Jf *-*}>*__!._tí___F
nTuaag lí 'mJ*___fcV__7

.illus de joi.13 o outros
sil. po

irtigos cum direisorteios por imia só prestação,i-ciulia.o da semami finda, para íod• 5. Scgiinda-íeini
16, Terça*ícira
'7", Quarta-feira.. ..
18, (".linia-íiir.i.. ..
10, Sexta-feira
ieo, Sabbado

odos o» pi...ios.

37
08

O fiscal do governo, dr. Joscphino Pelicio 1Santos.
Clubs de jóias, relógios, grame(pltottc«. íernoseasenura, TDtipas branca, para homens, chaupaniumi . e muitos outros artigos -para senhora;cavalheiros. Xão se inscrevam, -em outro club sverificarem o nosso sortimento e planos.
Acceilam-se agentes activos .- honcslos, di --. 1commissão. Peçam catatogos illustrailns
pectos .1 RICARDO AUGUSTO BfATÓ1103 Andradas ;, — Kio de [aneiro.

I! li.M
pros-• Rua

COSTUREIRAS - PRECISA-SE
Habilitadas em corpos, saLis c casa-cos. K. S. José, So, niuic. Ouim.irãcs.

(ü 3877

I!
rrecisn-se dc unia

gente parn trabalhar
na rua Uruguay.ina,

icir.ba intelli-
em laboratório,

< R 3S73sob.

AUTOMÓVEIS
Vend, m-se magníficos,

pneus novos, ele, a dinhtações; rua Theophilo O:ior:i

eom taxis,
ciro y. a presr

j.

RiilIO
rmporlante descoberta da cura dorlieumalismo «.elo Irciivol. O rbeiimati-co sente aiiivio após a •¦• colher U-posito geral — J. M. Pacheco — Ríi;.cos Andrada* n. 4.;.

PREDIO
Compra-se uma casa <!e construcçãomoderna c com jardim, para resides-e.a de pequena família nos bairros ,!.tall.te. Ilol.Tfogo, I.araujcii-.-s 011 Co-pacabana. Preço mai-.:.. :ooo$ooo. Infcrmaçõi

a K.iymun..n Jlonteiro.-a-a. sBGtrRA Rna 7 ile S.teniliro,

i menos....
nesle i....-...!,

C-K 387*1

84

SENSACIONAL SURPREZA
— OaV -

.1

and... J. .130--I (J 3763vidor tt,

w»__rai»_ír?íiÍ!cãiÍKÍã

§

1001000 reis de jóias por 1$000 reis e sorteios
por grupos (4 dezenas)!

EXTRAORDINÁRIO!! SURIMENÍ-ENTE ! I
Só não terá jóias quem não (jnizer!

Kcsiillado dos clubs dt-slu Galeria do accordo
com a extracçâo da Loteria Federal cm 15 tio

corrento

Numero premiado ©8
Ilio (le Janeiro, '10 de Maio tio 11>1C

O üsoiil do governo O proprietárioFranklim Gòorgo Naylov M. A. O. Ferreira

i>lox-cis de vime, tapetes,olcatlos e artigos pura sport

Foot balls "Oregoi-" usados nosmaclh da liga uma . . . 35$00»
FOOT BALLS STAR SEGORA

Ns. l 3 3 '% r,-Preço.'8$ 10* __:$ Vi$ i«$

Pelo correio mais 15500

PHARMACIA LAVANDERIA
\ende-sc uma cm um do» pontos« Compram-se maefiinismos aperfeiçoa-mais concorridos da cidade. Para in-' dos cnm pouco nm. Carta ;í rua Donaformações com Granado * C. rua i" I línibclina, i, Friburgo — Katuos Inde Marco r4. (R _oS..> Inior, (.0-^ j

NAZARETH & C.
.a. jMocni

ESTA' CONSTIPADO? RESFRIOU

Use a -** TOSSEMU'T°'

Unicos Agentes Gevaes da Loteria Federal, nesta Capital
llccomn.icnd.imos aos nossos frcgtieà.os do Interior a próxima

Loteria de S. João, a cxlrair-se em 2il c 2\ de Junho —
-400:0001.000, cm .1 sorteios. Inteiros em vigésimos 11
l(í$0O(). Vigésimos 800 rs. Enviem mais 000 rs. para o porte do!§j
Correio e dirijam-so a

jsTA.z.A.^usirrjE3: & c.
Ruado Ouvidor n. H4- Caixa 817~Kio rie Janeiro

. MUSICAS PEROIOAS I CRÉDITOS HYPOTHEGARIOS
Pcde-se a quem encontrpvi um.i.- mu-] Cquipram-se pelos;-semi valores e

sicas sacras, em uni bonde (.ruRiiay, o cxecüiam-se por precõs inilieos, adean-
favor de entreRal-as na Companhia in- tan-lo-sc todas ns custas. Das 2 ás 5,

com o dr. Jaymcdemnisaüota, a rua da Quitanda ieo, ,í rua do Rosário, K5
ida-, (M .-;(i-'i) de Vasconcellos. (S. 31SO

O mais poderoso medicamento empregado
nas Bronchiíes, Tosses rebeldes, Coqueluche,
Asthma, Hemoptyses, Fraqueza pulmonar é o

¦
S!
lí

Si o modicamento mais eíficnz da homcoopalhia y
conlra ns moléstias do npparclno resptralono g

?? PlíEÇO lo 1 VIDRO Us. í$t>00 B
VENDE-SPaEM TODAS AS IMIAIIMACIAS |

| Depósitos principaes: DllOCARIA PACIÍEC0, 11. dos ntidradas 43 a .7 |
laaooratoflo Homocopatltico AL1ÍEKT0 I.OiM.S & G. 3

HUA ENGENHO Dl? DENTRO 26 -HIO O'.0O g
Sr.'.s:: iHisi-ilBiil-iHiiilSiilUBfcii.iail-iMüyHíi.lHíinHriHií ita_i:;.!B!ti:iBiii:iBi:.'i__.i: i_b; ;;«ii!'.'_-«. !E-:lísí;'.!isíí: ;e.ii:iB

Ac.ceitam-se agentes idôneos

105, Avenida Rio Branco, IOS
Convidamos os sócios de nossos clubs .1 i-etirarcin, 110 prnzo

dc (luniTiitii «lias. os nilinos ('((i'i-c.m)()ii(l('iilcs ús suas inseri-
iH-f.cs loiniiiliis ató 101.-1, inclusive, rindo o ditai ncetleriio o dl-
.r.ito aos mesmos.

PHARMACEUTICO
Precisa-sc dc um, para dar nome ;'

pliarmacia, cm um subúrbio afastado.
Quer-se .pelo menos possível. Carta
nesle jorua! a J.

MACHINA NEW HOME
Vcndc-se unia machina de costura

New lloine com cinco gavetas, cm per-
feito eslado: vir e (jatar :i rua Dona

(.1- 3549)Ü*. S74--0 ' Luiza 11. J (Gloria).
___MMBPaBaB«B_gMaiBawBi

QUEREIS SER BELLA?
Usae o EP1S£SIR!!0L

Verdadeiro amigo da pelle —¦ Vendo se em todas as
nciiiunaiiiiH, pliarmacias e drogarias |

noz..» 1.5000 li

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS
Parteira Anna ti. Arloff, ile

v.ó.Itn (In Euvõpn, tratu (los corri-
mentos, cotiiplicacõcs «los abortos
1: luz iipp.irccor n nieiislriiiítsflo,
cite. t.'oiisultiis uratis. dus U ás 8
Uorns ilu noite. Acceitii ímiturifli*
ttt»-"om ncii .üo com todo c(mforti).
Rua ila Misericórdia 57, 1' andai'.

TUBERCULOSE

(.1 JO)

Vende-se. alügn-sc c,u . ermuta-se por
unuicasa nesla capital- ii.ma boa chaca-
ra com excellente predio, muita agua.'11r_ta-se com o sr. Souza, ruu dos On-
rives 11. 23. J. -'ião.

r*ssoa que voltou da Suissa, onde
curou-se com a formula de notável sa-
bio suisso, de uma tuberculose do. 3*
gráo, com febre, suores, dòr no peito,
losse terrível, escarros, até com sau-
gue. grande fraqueza, pallitlez e n.a-
greza, e havendo já verdadeiros mila-
gres na clinica do Rio. envia a recei-
ta a quem pedir enviando endereço e
200 réis em sellos ao coronel S.tvcs-
ire Casanova. Caixa Postal 11. 1.7-.'*.
Rio de Janeiro. (3.-81 J)

AUTBif.QVEL-LANDAULET
Vende-se um dc luxo, por preço mo-

di.o. Kua Acre 76. (!'. ,,30.-1)

Para a.ougues, cervejarias, botequins, armazéns, l.itcri.i-i
fruetas, residências, etc, etc.

f abriM^L. 3=it3t_r__ie-.. Rua Vasco da Gama 16&

CINEMA PHARMACIA
Vende-sen,X« . - co*» todna as licenças venue-üe uma, com vasto esp.v¦.. ; ,,.-pagas; cslação de Olaria. Irata-se no grande laboratório, no centro da cilamesmo ou na rua Visconde de Inhaúma de; trala-se com o sr. Re.U-, .'. Ai-ciii.lj

.. (J 3769) 1 Passos, 55, sobrado. ' ("M 3.143.

Banco Mercantil do Rão ie Janeira
67, Rua Primeiro de Rfüarço, 67

Presidente— João Ribeiro dc Oliveira Souza
Director—Agenor Barbo?..

Banco de Depósitos e Descontos
FA7a TODAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS

Para pequena faniilia
Alugain-sc 2 grandes quarlos e umasala .1- jantar, cozinha, banheiro, pori.UiSnni. mensaes, á rUa Visconde doRio Uranco 11. 5. j 3*g.(

CASA
Vende-se uma por .) ;.íoo$ooo, com

grande terreno e agua encanada, emInhaúma. Trala-se com o sr. Rraga, árua Primeiro de Março 1;-. í!,. .503")

B-tggja_MK3_raaet-ri-3iS.es x-,.n~mrr~t., _. x-. Hjtw.*-*TTTTT I

Trios, locomotivas Baldwin! ESCRIPTORIO A *"' ¦'*w«ii«immiu_l ^^mmtmmaavstásvssiiBims—^

Voiule-sc cn. todas íis phartnaclas e d rn;. a rias
ALFREDO OK LRMÒS

riinriuuchv S. .). Baiitlsta — K. General 1'olyiíoro. li
n^posilarios-Rodolplio Hess & C. r. 7de Setembro?I.(Casa Hurbet)

TRADÜCTÜR
Cacharei em letras, de curso d-slin-

c.i c quatro annos de pratica ua Ku-
101..1, acccita traducções di: livros fran
1. cs c i.iglezcs, Carlas a .1. lisperidião.
.... ridiieção. -; j70 .1 j

PHARMACIA

PÊNDULA 8 il"

Pessoa f|ttc (em ^. vendo uma, fazen-
do bom negocio, unica 11» loca!, tem
moradia e módico aluguel. Estrada
Kcal de Santa Crir. .456. Piedade.

(li 3'-"'-

1-9. lin OA OIITAXDA. 1X9
i:i:i.O.H).\l!I.V UMOLTKIUA

Vcmlcm-sc eo
de 20, de 11.0 i
Baldwiu, 1 girad
do Rosário 11. 101

dr frente, cotn sala dc
I..I... Icleplionc, p"r So?u

[nformaçCes á rua I Rosário ieo; iiiforina-.c
(S ,;ij! i risco,

kiiometros de trilho
iperior, 3 locomotiva:

/
espera 11:0111-

ao : 111 Rua do.
r,j Café Mou-

IM* >-'.!'

WÊÊÊÊB\ í
_É'

[#*« l , 1 1 _wut_9 1 m ii !_H ai

DOENÇAS DO CORAÇÃO E ASTHMA
Sníí-K-açÜi*.*., ltroticliíte nsthn. atica, c!ii.iJo un peí*o, paljKtaçõ^s, cans

ph iiteíiíulos, hvdroiisias, falta dc .;r, vcrtiiíeus, batimento t-nn^er-ulo da» v
r artérias, urtcfío-âulerüse, aue.ir i-uia.. dores c agitlhailas tio Imlo eíquet
dÜataçüo da aoría, uuvralgi.-.s c.riliao.tr, sypliilts c rhcttniali.smo uo corai
euraiu-se eom a receita do sabío atuerieníio dr, Kins'_ Palmer, nn o t
dit-genot. M"i'!i.\. c-s de curai uo Hm_il„ Dcpositariiis: Urosnri.i Oraiiadi
il''il!ios, rua da (.'ri.guayiina ... 91. \';>h-,> C$..ou. Pelo Concio S*. ..\ (.'SSi

m i |f _yt _m 1
; ¦--_«__r______A','iv,'TL-Hr____---JUl-^JC.*3-g

RUI DO THEATRO N.
Em frente ao Largo de S. Francisco

Telegshoiie 47S Gesvíra!

GRANDE VENDA com o desconto
de 20 °|a em todas as mercadorias

FAZENDA

—l-.sneninliiliule .-iu concertos dc ruloaios o ioins a preços modiuns—(irauilc soi'tiini*nl.o dc _ relouios sopiipiiuini sim)uo .1 .1.1,10j, 'U|_j \' il.!'!',*: MAlSOWICTrií" — .Ioins i> rclo_i(.s n pri-slaiõcs scniaiiaes,!,- r.,.ooo. — ih:ci:iii:m-M': vssigx.vii has.

ÓPTICA SEMENTE DE MAMONA
Tmporlaçâo directa d.' oc-.ilo*. piuce-l Rocha Wirclccr & C, rasa de lubrif

!¦-,', lidi-os <: tudo mais que i.\r. parti r cantes .1 rua dos Ottriv.-s 11. 11.1. co.n-u- ramo de negocio. Vendas por alu- pra de um sacco para cima, qualquerdo c a varejo, rua 7 d; Setembro,' porção. Us vendedores devem dar a.nos-
.... liio de Janeiro. (2137 Mi'tias c. preços. (R ^o;o.)

Chegou mais uma
remessa de foga-
reiros a kerozene,
rápidos e eeonomi-
eos, ijue fei-vem 1
litro dágua em 3
minutos.
RUA 7 de SETEMBRO, 16f

PEITORAL BRASIL I MME.MILDCA- MODISTA
Cura a bronchite e:v. tres dias. Tn*

fallivel i:.i tosse, escarros sanguineus.
asthnia c rouquidão. Dpuostto*. Berrint,
rua llospicio iS. (J. i-'8-*)

Professora do córl ¦
vestidos dc senhoras
módicos. Kua Harão
n. s. S. Chrislovfio.

eis de todos os estylos e
.ara iodos os preços

Competi-se
i boa casa de

algumas ma li
i nesta folha,

uma para criação, com
moradia, boas aguadas e
s. Offertas .1 Caixa A, ü.

(R3-'.t)

GAVALLOS
Vendem-se 35 cavallos alios, boniio\" éguas: para informações, com o

Cattete, h.ú, lienny's Hotel
R. .-ilini.

Ile.ir.

PERDEU-SE
espeeiali -ia cm-eanças, preços I ru

L'bá 12, casa d.
S ' 116 .:

,-r:Í-.T'i:'.'ft? S _sM4_|h^âif^'".;^2^'

gs mm *x-frèí^~^íiA}M

EXTERNATO NORMAL
108 — Rua da Alfândega — 108, i" andar

s'o Irajeeto da rua Rocha n", 48. '¦'
1 _• 1 de Maio, em frente a istação

Koeliu, na sexta-feira, ás -" horas,
li: 15 in-nutos, |ii'.rdeti-se mu Irancclim

j de ouro e uma fiiiii-preta: pede-so a quem
tiver encontrado es -s ubjeetns a i.
nc.a de cnlreiral-os .... rua acima qu

I j será líraliiicido. I

DlUECTORi — DR. DUUMMOND AI.VE
Ciirfos egttaet aos da líscoUt informal, det accordo co:u o líi

11 d'* fevereiro de igií». Cursos dc Preparatórios para í-\íiiii"- no
.iro 11. preüinbiares á matricula .-.as Faculdades c ICscolas Superi
blica. Cursos eípeeiaes pari candidatos a exames de admi_5ão aos
il-n Ti Collegio Mii-ar. Kscolas Naval c Mi'itar. Cursos c-.pc-l.-u-s

Uisinria X.ir-i.i!. cum a.ulo-i iinitiens. C

'ollesio l'<
s da txey.
lüeirios I'i

MOTOCYCLETTES F/N

S PREÇOS MÓDICOS.

ARMAZÉM
.\!':5a-se uni. con.iiletanic.it"

na rua Machado Coelho ti. 15.Í
mo do largo do Estacio; as chi
tão no mesma rn i ti. ¦ 7-t ¦

N..r:

!¦- es-

Vsndüss 14 ioíes de mm
Á rua de S
os números •
do ! íosplcio
está a planlr

Vranei
l"-t e C

ct-tn i.onu

HOMSOPATHM MODISTA
O ;!-. .-Vmeric-i T

K.-.11ÍS todos os dias
ni pliarmacia
S. Vív.ncWco Xavier i
n.i..

!..s S á
íotHwopatiiica

•io.) (Mar.-.
(M -:

ü*. PASSARKU
'..-.-lidos chies, pr.<.. inod:-
c mnlil. s a tim da Assem-
.-;" andar, eiv.ri- Avenida
Dias. | _.,,

Fílfp 1 Si ssa Brasileira
r.i*.-an;-se os funin.* •'.

rinhos. [..ípialaria e li -ran...
.....tniiel para quasi Ires n:i
.::-.. para familia com lii.ia
!>• ¦;.-..;¦, etc; tamlieiit troca-:
•Nlvíh.-rPi*, neyocíu urgenu'.

ffirpp inAiOnlOw

peças sobrcsuleníí; |'[•'. 
:.'.. d.: um a ijti

bem assim uma moto.
cyli.nlros, ii.' niesiiia marca,

fwri"e'i--o .estado dc funcclonaim -

Ruu '1'heophilo Oltoi-.i 11. 37

Vendem
motocyelel
cyiiní

1.

BanCO OU Casa d8 COmmeFGlO Ima- Urngvayàna.

Cofres ^Mascimento'7
OS MELHORES

DEPOSITO: Rua da Alfândega d. 120. Próximo fc

Por motivo nc tmulan.a, os actitacs
locatários do predio da rua da Quita»*
.i.i n. i.|i estão promptos :. ::!..¦.-...¦ o!
mesmo, nor . 'mmH ninio*. 1'ara mais
iníortuações tlirisir-ic ao N'atíonal Ci y
làanl; ot" Kcw \'p\k, rua da (.uitanda
n. i.|i. I.l 555.1 |

LEILÃO DE PENHORES
CAMPKM.O fi ('.

Rua l.itis d: Camões numero .:(",
Tendo de fazer !< ilão no dia e.i dn

corrcaU', dos pi-nhotrs vciicidoá, ptrvi-
nem aos srs. mutuários cjne suas cau-
telas aodein ser reíorraadas ale á hora
.',. 1. ílfi-a

Escripturação
commercial

Pessoa perfeitamente
cavrcsçíi-ss? dc cscriplas
ma-sc -com J. Uastos
picio ii. Si. fiolirado.

habilitada en-
ivulsas; infor-

na rua do lios-
U* 3083)

CASCATEIHO
Vasos rústicos, tle cimento. IÍ.kc*

culani-se cascatas, :.._os, carainanchões
l.ancii . etc. . rcços moderados. Fabri*
ca: Misericórdia, ... Deposito: São
José, 66, telephone 1108 Central.

(S Í9'l.'

GRANDE ARMAZEM NO LARGO DA LAPA
Alucn-so c*lc vasto :irni:i7.oin situado nn rua Visconde dc M.i«

r.iiiirmii.c ti. !>, próprio iinra bar, boiriiuim ou rostatirante. Trata-
su nn Coninanliia Cervejitrht 1'ríiliiim, rua Visconde, do Supucalij
11. ül.í). Tel. ('cnlra!. 111.

.ÇBirii, ,-vr.x^-j,Vãi«;._
•Eatisci*

Quereis ves habilitar con se-iuran ça para exames de admissão em nur.l-
ruer academia ou 110 1" e 3" annos da Useola Nornialr —- Matnculae-vos no
curso'de Preparatórios ott'curso Normal do Institmo Poh.loioo, onde. lec-
cionarn professores d.- Ioda a coníian ça. entre os quaeá alsuns da liscola
Xorinal. Avenida Rio Urano. 10. e io3.

>*Vffl_5*a

L'1-TIMAS KOVID.-VOÇa UU Üi-

///A^'?-i5!-'4l
íp*_____^^^-ggM^Jfj§ x,

... _—(m_,

âa__sxi

;de succeí
DSSON

RÜPO PAL*r.l
n

'O-

Barracão e terreno
Xa c-

col*er:.-)

CASA DOS EXPOSTOS
Altigam-sação da Penlia vende-sc um a\Iugam-se n.* seguintes predios cujas

ie :e!.i..is francezas .- parte as* chaves se acham ;'. ri;-, dn Koviri. nu-
joalliado, 3 lotes com 26 mel ros por 65 mcri) ,*í">. 1" andar, onde so trata,
de íun-.lo,' lodo cercado, próprio para Una da Al!ande„.i. ..eoS, sobrado e
iiorla 0.1 chácara, podendo ser vendido! loja; travessa Costa Velho 11. .1, loja,
mais dc metade a prestações, | próximo do'Mercado Xovo; e breco <lo?

T_f,.rni.-.çfies, 7 d' Setemj.ro. n5, 1" 1 l-Vrreiros 11. aS, lambeu- peru da Mer-
a.-,!..;-, cc::: .1 sr. Cuilhcrmii:--. I.I 37-)' ' catlo Novo.

**aÍS>--*~* bU

___^^p
.-áOí- l-i_---l--fT-M-í--

ST A

UldbUO Ll-nluuu

FONOTIPiA
OCCASIÃO 1'MCA

Trechos l.viicos cravados nelas
Imaiores celobridades, ciiino sojnin:
l\. ROXCI. AMATO, Z.'V\TI-;i.!,o,

(illiAlallOXI. .MAZZOI.KM. (í.
Itl SS. STUACCIARI. Dlllfi:,
:!: KIOKI.IK, VI.CSKV, fle. :'.:

I recaiu cutnlosos,
Hua ilu Ouvitior 11. 135

HIO DK lA.VKIÜO.

PEDREIRO
rrecisa-se de um, eem longa pratica,

pata d:--iíir uma [.c.|iicna oVa, («uc
lambem sc dá dç empreitada. Rua Sc-
nhnr t\ 1 Passos ll. õi, scb. (.1. e;Gü)

Professeur francalss>_
d o tine leçons paríiculicres au\ móis on
par lieurcs; pour jcttnes enfant- ct
grandes pcrsonnes. S'adrcsscr ejo Ave-
nida Atlântica, I.c.nc. (J, rvM

AOUA PHYLLI8
EMBELLEZAMENTO DA CUT5S

Mme. JULIA CALDEIRA
Pará, l\ lunhucoe Riíií.t, f*irlc esteve ein propasfinda, o'»t.•cpara.ios 1'liyllis incontestavehnentc de uni c.-ici:.) dicuo <!¦:

ics-cas caies e distinctas; zelosas da conservaçãu sempre li:-l-

C!i.'c*.--1i de M
do grande *':.vc--...i
scr experimeatadu
Í:i do rosio.

Mnie. .1. Cldelra acoiisdlia o uso da Af,|-.\. PIIVU.IS áa pessoas qu; a'r 1
moças, u-i.:...:n o rosto e pescoço cimigadm ou ...ancl.ados. de |>..ino= ou farias c :.. ,,-
nli.irlt..- fa liso diária da l.O.ÂQ !'I!V[,l,IS «j-.iit torna a culia roratia. evitando 1 •-••¦
nlian. cravos c .-.!'..':..-.-cimlo .-. pelle. Mme. Julia Caldeira, pódc s.-r orocitraila A No!-
á l.Ua\ ItOnitlGO >II.VA n. 36. (_r_-.*, !¦

1,

MOLÉSTIAS DO CORAÇÃO I MME. VAGUEAR LANZONY

1'ei.tii zada

çrande !

ü i
e.

por pre lio 011 cbicira 110 Uio d. Janeiro ,
„.t:a-=e eem 1'bal.lino Garcia, n.. utesnu ciilad.i. Kl.ilV:;,.-?.'«j. 1S84Í ! Senador Kuzel

na l'

a prastaçoe
prcslacão n preços baraüíéimos ;

SAUDE
IXu rua desle nome, .próximo ao ar-

mazem 17, dn Cães do Porto, nhiga-se
o magniiico predio n. 133, recentemen-
te rccor.struido, trr.do ami.!. armazém
ci»:n soín iinpcrnu-aíiilí^ado c dois pa-
viinentcs' siiperioit-s com rt commodo:

-'...). rui
•ÍOjO

Um cavalheiro abastado, desengana-) Cartomante somn.ínibula. Vidente c
do por especialistas, tendo-se curado 1 proplietica, deita cartas e !.'¦ pelas li-
nos Estados Unidos, com a fórmula n-,-*-3 òa mãos; note o publico '.ue esla,

de uni sábio americano, e tendo j.i bar- s0maantbula trabalha d-..-ale iSSi, nas! Presta-se a qualiiuer ramo de negocio e
ri.;a e pés inchados, falta de ar, bati- ici_ncias oceultas, possuindo diversas especialmente -para deposito, restauran-
mento exagerado das vetas e ai-íerias, | nierinininídailes; dá consultas todos os lie, etc. Trala-se 110 becco da I.apa dos
cansaço fácil, urinas poucas e com ai- .;;.,,,. (|.1S „ ,].. ra,-ln!iã --.3 s da noile, rua Mercadores.n. :-•. sob., onde -.-stão as

MODISTA
Ci,:?? dc c„ap_o_ c córlc. .irno. T,'i.

xeira coní--cci(..ia

Cadeiras austríacas
Vc;-':.-¦::-.;,* por preços rai.iavcis; ua j ,r-i !¦'.-: Caneca 11. 300, cm írnue á;

r-.:.. \". ile Sapueaby. (Mjil-j) 1 r'-' ''f~te

Acção eiilro amigos HYPOTHECAS
c venda de

4:ooe$eoo
u

\ EsrripiuraçSo
Trcci-i -e di-.la quantia dan lo como;.

Rarantia um preilio uc-. o, livre .- des-
i-.-.-.b.!'.-.-.. !-.; iraia-üc á rua O-n.ral.! Krneslo Louzada lecciona
Bento O.nçalves 11. 8. iv.t- !-'.-_ Je Rio llr:.::.-.-. n. r*>, --"andar-D«'..o. I ro toras da noile.

Oliveira : Aristides I.i

PERFUMARIA

I umiiia, palpitações dolorosas e _ atnr
I lhadas no lado esquerdo, i.ã'i podendo
deitarse, e sendo sttrpreher.denles _ as

: curas assombrosas aqui r.o Rio. envia a
.receita a (piem pedir, cnvir.-uioen-.ierc-

ço e ..00 rns r.u sellos a Anselmo Ca- _ _j..n|,Uio de Ja-1

P. Cari'
A.i.-nçf.o — .M:ue. \'agttimar possne

diversos taltsníans, entre os quaes o
poderoso Receptor Indiano, com o qual

uniu tudo o que se quizer. Força

cl.av dn 1: 18 horas. Q 4045

Acceila-se um íne!o r\-r -orne a =eu
; earii-.ã rt pj.r-.e- contmerciai de uma fa-

-')• l br-iía-<ie per.fimiarias. montada .10 cen-
—• i tro da cidade. Negocio serio. Carlas á

nanai
neiro

t.v.t p. ai,
(J 3583)

mercantil
Avenida !

das 7 !'.-¦ I
(S, ...So,* I

Rezende ou Campo Bello iCaiK.i ..!(> Correi*. ..'• =rs--)

Deseja-se aneiv.br uma cíiacara ottj
slÇo, próximo á cidade, KcrocÍo EieHrf.*!
Cárias nes-.i redacção, a T. O, 11. \

(.1 :g.;''. 1 cl.-.

PARA DENTISTA
.emlc-so
Hospicio

icotâ. Rua

MOVEIS
(.1. 2<):2-: 1 Ceuiral.

Antes de fazerdes v
isitae o deposito dc A

Qniianda, 72, Teleplion?

;.-,s compras,
PIMTO S: C.

3.091*,

CALCADO
Rua da Urugrnayana n. 14S — Cal-

çado para homens, senhoras e crean-
ças. Esta casa é 1 que melhor scr-.\*
e mais barar. vende, j.or Uso convém
visitar este estabelecimento. J 3134

AÜTO-GAiNHAO
Vende-?,

toneladas;
Itauna ,'i;

ue.; .-
traia ,

A. G.
na ru

35. H. P„ 7
Visconde fiel car'

ri 24=0 I

t'1iapt',i)s o vestido*
molde sob medida. Acceiia dis-

cipulas e .13 d.i promplas co::. 30 !:-
cõ.-s. por preços módicos. Kua (Jru-
guayana ti, 2" andar. (!. ;.;,-1

G0MMANCITAR1Q
Casa conirnercia! n de cxcellente ani*

go, cm optimas condições financeira-,
como pode «provar, uecc-ssita dctunconi-
manditario com a nuautia de eo a.30 et
tos de réis, para anildiação dn nciaiocio.
visto o mesmo pcnnitíir, (jtiein estiver
nas condiões e desr-jar, queira dirigis

".-.ra a caij.a dtsia folha .1 ll. C.
S e|-<

CURATO DE SANTA CRUZ
Vende-se na "BARRACA 1)0 OROXZE", 110 Inrsto do Ho(lcc;"io

n. 1. carne secea do interior n l.SOOO n arroba, sendo o iiaEwmento

..T20de maio de 101G — JOÃO Tl.ArTTSTA DE OLIATmA.
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PARISIE
I ECO JE I

A assombrosa maravilha!!
n

¦
2=M
ii

Frontãojcteoy
HOJE-DOMINGO 21-HOJE

Do 1(8 dia ús 9 da noile
Sporfc dn pelota sob a di"

recção do ex-pelotari
RUIZ

A.'» 3 horas
Emocionante quâniela

dupla em 8 pontos
Funeciona aos domingos, dias

feriados e santificados, do meio
1: dia ás 9 da noite.

I BONDE PONTA DWRRIA

ENTRADA FRANCA
J 3SS5

CINEMAJRIS
Empresa J. Cruz Júnior Rua da Carioca ns. 49 e 51

Hoje - ULTIMO DIA - Hoje
Este bello programma vae hoje, pela ultima ven, para «lar logar, ama-

nha, ainda a um espectaculo que _ o mais memorável de todos estes tempos i

TJ
O formidável romance POLICIAL da grande 'fabrica UNIVKRSAL, cujas

duas primeiras séries alcançaram suece-^o espantoso.

A luta contra o syndicato da tracçao
,.. 11'Rllí— 3 Lpárt.ís

A. VICTORIA "DO POVO
4» Sl.I.lI.— 2 PAR'MIS

Pão mais cinco actos de seenas intensas, de enrodri emocionante, eni 'l'.,1*
vemos BRUCÉ LARNICAN abatei- mais-dois do formidável "GRUPO D0_ 15 .

COMPLETA O PUOr.HAMMA:*" "" _. _.
OS ESCOLHOS _DO ^V.3VEOH.

Llrilo drama da fabrica CNIVKKS.M,¦ Interprete; — ORAÜK CUXARD.
COMO iliXTRA, NA "MATIIXÊE";

AMOR E DEVER-2 partes-Drama ile BISON
AMANHA — O magestoto, o fiensaeloiulissimo, o phenomcnal trabn-

lho em duas ijíiies e sete actos -- "O CIRCO DA MORTE". (K ,|o.r*.
•_aff«*-gg-i*L_--i ^__»*-jiiJH!«*i*_r*-Mnrrnr'*y^r*^^

PASSEIO AO PÂO DE ASSUCAR
A-traliento, deslninbranto o recon-

fortanto passolò — O mais om«
polcantc panorama!

Reducção de preços
Ao? domingos, das 7 ho"*' <la ma*

nhã á i hora <la tarde, o preço da pas;
Banem .10 alio do Pãò d<r Assucar será
de -$000, ida c volta, e depois desta
hora regularão os preços cm vigor.

aviso aFpiiblico
Os envi-os nercos _ui._cioni.in

com f.eíiuencin diariamente, il«*s-
«lo ás 7 horas «la manlia.

A's segundas, quartas e sextas-feiras
o ultimo carro sobe da Praia Vermelha
para o Pão de Assucar ás 6 liorns da
Uinle, e ás terças, quintas, smbbadçs ,e
domingos, ris 10 horas dn noite. . Se
chover, íunccioiiaTão somente até ns <«
horas da tarde.

Ti.r.rcriioxi". srr*. tgs

(_ pr. B

«¦««¦HHlHinili-BIIIIlHillinBIIEIBHSl

| 
-_rai.A--Kro3xr

I Sc Direcção artística doljf | ¦¦ S'3| actor Alexandre »- -
itoi d'Azevedo
§ g.g| —-
1 *f HOJE -A'S 4 HORAS 5*1

as8e ás 9 3-4 |__« |
Ultimas ropresentações ou» gdn engraçada comedia ^2. §§<ri 1rrP _a

Pft-i
ro _**¦_*¦

i_3
i lffl
ES 2.2
BS _< u

B o -

a «o

mm -ir
_= Olí
8 «3o

-te*
B *«is
B 22V

I Et
B <L

Vinte Dias
á Sombra

_»*-*- ÍI
c» B
3.3- 1.s í a

Kspectaculos chies, g_, gc olegantcs I I 3*S,g
Terfa-íeirat-Matinéo « 3 P

iim linmen gom a -r-an- 
g*» k

tos IHimoiit. *í0"i2 . ? g
¦illilIBIIIilIlMBI»¦iiiii__ii!.:i_i:iaiiiiH—————  ¦

fl f> _niTT^ _Pt _T^ T\ 1 'Kl '_T 'I 1 r I1 I §1» «- - «"im?" .l^ZI-T^I-T-":^-—^'-'-— :j~ '"* "—"-¦¦ gggssüsgassisgssü  T--

llA lf H"' -**^S^^__^^*^m\ -G^mm. ^9*- "m BB B B 8 1 E 1 ¦ *¦•¦ ¦¦ * "¦ B '•¦ ¦¦«»¦ ¦ »",,J

I "  i 1 ^ _r-y^TmnuiTr^IL^*m 
'__#¦¦*%_ "31- T» 

COMPANHIA 
K I H A ! A ll911 81 ÍI I I í A w I Lb 8 s D i

| ——— —"  w áT~%, IT "% 
JLj^ r^à 1%_T CIXEMATOGRAPIIÍCA 1 w 110 1/ í% &JIÜ üü I ^ tt 1 l^MH 1

I a^OUi^Ê J V-_# JL_J JeGeS %m*mJ mU%à BUA/1L.IR1 ¦

ii
1

Ultimasojpée de flano CircoWolfson j"T "" ___ |
Em 2 séries e / actos i

A m«iior importadora dc films còai'"cxolusividndo paro_o Drazil

P _,i—___n--_r-i-^-~i nu BB-ggS*1

Ü Kw-fâfi _l___fi!__; -^.; ¦ -<'___H h6í«HmR -r_^r?7^_____l ________fl_B_n «* -"í* . '--' ________! _________&_£u_H___!ffx£;'
^^l^yg-B ___BJL^Iv^'-Vv!.- ':''.-___¦ _____!r_.

n.SSS9fa_H________w^l^*' 
'¦:¦'¦¦ ^H ___Híj ^JaH Bwft-^íWtí ¦'¦¦'' -•-¦¦• WHH'

I B^sffll! HH4!!.-¦¦ ¦ -*¦ s ^Bl 3_K

-_-_S________S_______8__P * BjB KSi

£ aa»25S nn.— 5 wniim i i«i»«r *~~~~""**"^-*-~*'

HOJE m: Ultimas sessões com WA51SPIROS - f IOJI3
Ê' o caso, portanto, ile não perder este cs^cctaculoquem. ainda não o viu. certo do

que se o perder mais tarde terá dc se arrepender, pois as series que se seguem são cada
¦vez mais surprehondenles.

\ ultima paiavra cm drama, gênero Pòlioial — O maior suecesso parisiense
no GAUMONT PAI.ACI3

(4- S__DIVH3)
Seenas admiráveis pela sua realidade. Momentos dc aucia,

Trabalho soberbo da grande fabri.i'-'.'. GnunVoiit.
Complemento <lo proa ram» ma '

9 Comoflia graciosa edolifiada. rtn arlis-
lica tabrioii « Alí.UiíXT.

GAÜMüNT-ACTUALIDADLOS S^SaT^^ntí!.d^rocont" 
ria

K.*2_*s^_r^_rteI_P^IT_x^^¦aiu_a^ ¦¦__«24_a'ía_wean&»*uiA-í.«i_iin,i",«

LEO.STCIO PAP

Um programma escolhido. Mument s de diversão e «it- arte.
Mais um "DEBUT" II Mais uma artista celebre I!

A aotr.z TRUDE ISICK, protafionista

¦
| No seu gênero, na intensidade de seus
| lances, no soberbo apparato de monta- |
| gem.no luxo original de sua parte fpntas- |
I tica, jamais sonhado pela imaginação |1 utópica dos loucos, — é esta uma peça a |
| que se pôde appellidar o inconcebível tra- I
| duziclo em factos ! - O sonho desconden-
i sado em realidade!
vi1
iIIi

HORÁRIO DAS ENTRADAS

1 hora •- 2,20 -- 3,40 - 5 horas ¦- 6,20

7,40 - 9 horas e 10,20

$M.I!«!í"-r'lff!!li™

PATHE

li11 A EVASÃO

H S

;| AIVâ«AfMli

ItÇ- 

¦• ah()ií

-^ggg-  —-— "^^~^

-«. 1
lo amo cão.

g tom a houra de coimdar sua |
| amável clientofa a YmUw seu |
1 magnífico sortimento de resti-1
1 dos, ultima moda do Paris Ex- |
i posição pes^siuaeíeiríte, a par-
i tir de 9 horas da manhã.

123 —Roa Atiflraile Pertence
TELEPHONE 0000, C. ta

qi-L'-Lr>'r- -^-*^rc.v_-_.___-_^ ?-7r*X*.*VV.~K™2*. |

ÍlBa«ll!lÉlll__ÍlHBl--WliilSiE-SSI-*i5^

CATiET.K

ClDU
MEIAII

Empresa Darlol & 0.
Avenida Rio Branco 15 í>

—- Matnée infantil«—
HOJE

Além do programma
Films cômicos para rir lü...

Distribuição de bonbons

_fj_y*^_k wt 
^^^_____l

g » II. m%W B tS ti.
film policial em 3 actos

Protagonistas : K<idio Polo o
Wurflock Macqtiarrie

CORAÇÕES
ROUBADOS

2 partes. Billio Bitchio

O;• serie
A marinha- do guerra Ameri-

cana, composição corganisiição.
Segnnilíi-feira, programmí» solecto

1* o quarto mystevioso; dr.imii *.iüü-
cinl etn li partes. '_' O auiriilui a«
Sèinjulzoi oiiiiiBilia. Jornal uuivor-
sul,"

^rrJ=rI,tlJ,«c___w___(Pi.-irrW-._»TT-»_«^ r^ÕacV

CIRELSPfflBW ^
HOJE HÜJÈ

DOMINGO 21
.• .i\ .-.«ii .1*1

COVr\v:'!\ IIHAMATICA N'
Clíi.\".l.. •;-. I fan l_mo . ','
|ni'.K r.o. : VIMIADO ic..r<ri*:ii.

ii (. u. ! roprcáctitn-Ç-T.ü ilo ilrm

BMPnií!«IA
1'iVSCll >al Soííiotii

uulll.ilíí llUfeluu |i| do Ouro
Formoso trabalho da fabrica GAUMONT.

Scciifis bollissimns de um enredo tocante, de momentos
do anciã o dc uni final ostupciiilo,

Interpretes : A formosa actriz d.t «Ópera Cômica»
Jlmo. líawkins

e Wr. Navarro o-.crcudor de _Fanlümas»

^MmmmZX-axm-m-Trra-r^ ••sstt _%OQ_3K_B—

3 Granilo síiícceso do toiln ;i coinjin-
nhia. Urevcmeiilo o rcvisin cm 1
...Ms >."A (UMA, ¦> caiiiiiailra pelo

riri i !3 no::,v.*l actot Mncliml. (careca). ,im • k Os hi lictes á v.iitl.i mi bilheteria'¦' rj ilo circo desde rn io i|- horas ila
[^ nimthS, T-rcços: faulciuls, 3$í cadei-

Krilr.nl.i scral. i$"»".
(.losti

Complemento tio programma

E DINHEIRO
Comedia da grande fabrica dinamarqueza NOKÍ..S!-
Interpretes principaes : os celebres artistas da comedia

Karl Aestrup e rrciierick linck

Bondosa avosinha
Mimosa comedia senlimental da fabrica GAUMONT

TITEATRO S.PEDRO
t-IOJE-CRANDlÕSAMATINE'E A'S2H2 DA TARDE-I-IOJE

Wovds números pelos cyclistas excêntricos
OS Êl.A.TJ-TIlNrS.-lBiGfhISr

OSRElSDAGARCftLHADA- O ENLEVO DOS BEBÊS
A l.EVISTA

i«ç«»i mor:
Òom sensacionaes surprezas para a petizarta

A' 15-rOXT3_-5-A's7 3|4 e 9 3|4--_A.» WOITB
\ cxplciiditla revista

WM :ü boi mou:
COM XOVOS NÚMEROS E OS S A UTIlsrZEG. IST

.yc-istus orcontrlco!. nos seus arrlscadlsslmos trabalhos
PREÇOSJPOPULARIS9IMOS

A SEGÜin — MENINO BONITO, vaudeville em tros actos. Letra. •
musica do dr; Ar tinir Cintra. n 'on*i

_E5_M:-E»K_BS_A. PASCHOAL SEGRETO
"XKÊÃTRO 

CARLOS GOMES
Companhia Italiana do Óperetas MARF.SCÃ-wiílss," da qual faz parte a

ehiliionte urtista CLAIl/v WE1SS
HÜCO-TE! r — 21 de Maio de 1916 HOJE

ivecha o programma mais um numero do nosso mognzir.e
cinéniatographico

ODEON - ACTUHLID^D-ES US. 3
IntereHaante — ."Noticioso — Informativo

PAT
j\l_A.THVJB_'JB
HOJE-

Porá os nossos amlRUinlios, Para as creanças escolhemos
TK15S NOVIDADES

Quoromos mostrar alóm «Io famoso film A MORDAÇA tros
fita» rara Itlr, *i não iiodiiiinns «leixar «lo elogor

AS TRES ULTIMAS AVENTÜ-
RAS DEMILORD CARRAPETÃO
nno «livortindo ino«tram a I_NOH_.Il"* HABILIDADE E

MOltlSBlO DO ÜABIOATÜUISFA AMERICANO:
Mr. "W. Urny

Vln«'o vor o «iuo ninguem taz o quo
SO' O PATHE' fODE APRESENTAR:

ücsonlios cômicos animados perfeitos

HU-

iiiuniiiwiiuagKBgni i iim«i ¦¦_¦ im tssasMi—m tmait -— .»^«.-_ 'vriminii——^|

A'S S Ul t KM PONTO - MATINR'B) ás » 1.2
A. «oj.*iierica.Éli oi»©re*tai

VIUVA ALEGRE
A.' _KTOIT.ES

Ô CAVALHEIROdaLUA
AmanliS-NovIssima opereta - DA MEZZANOTTE ALL'ÜNA

Pela primtira vez_no Brasil.
Preros do costumo. Os bilhetes â venda na Confeitaria Castellões e

na liilhuieria do theatro, das 10 lr_ da rr.anha ás 5 da tarde; depois dessa
hora so na bilheteria do theatro
11403*1)

THEATRO^ S. JOSF/
Empresa Paschoa- Scgreto

Hoje - 21 de maio - Hoje
E.xhibiçSo do empolgante film dc grandl

suecesso eni ia acton, com 3.000
metros111 un»

primoroso e sensacional trabalho da pr.u.*
de fabrica E. MARTINEZ Y GUNC11KS,'
de Buenos Aires, original de Humberto
Cairo.

HORÁRIO DAS EXH1BIÇÕES .
Dns 2 ie ú da tarde  Sessôm conti-

nua*.
A' noite — 3 sessSeu: ás 6, S. 8 <* .n

io horas.
Preços:
Camarote., _$*, poltronas, i$ooo; !:*¦"*•*•

500 réis.
Somente por poucos dias

3N ft pi-oxinia semana - O AIKN1IVO BOIVITO (IM032
O grando siiccesso--*MOBREZA GAÚCHA — Pita empolgante em 12 actos

PALACE THEATRE

SOIREE
_::__ __.:_ HOJE -:: ::-

ULTIMA EXHIBIÇÂO
ULTIMAS SESSÕES

do mcllior fllm artístico, o famoso drama dr Sardou

i_*_-fic_

•-»*R-!-t

representado pelas tres celebridades : Rella Hesperia, celebre
Glnonc (Za-la-Mort), Elegante A. Collo, cm meio de nm luxo
apparatoso.
Scenns enipolgmites — Estudo social — Pvobléiiia

magno — Um Espectaculo Único — Xnnca muis
se repetirá

¦JEra mmWaw MM w MM ^^m*W *___Jk___i ^# WM«W^ «MM «M» ^*Íft^ m%mmt

' Oíco actos •
As Novidades Mundiaes, graças ao

PATHE' JORNAL
único órgão que contóm reportagens animadas do mundo in-
ti ii*n

Tres actos de Rclair na comedia sentimental
O 0;\f-i;xir»ci!to cie _A.i-lettc

Tres netos drumalicos
Herança Cubioada -- EdiS3boa phms

Um acto cxlra-comico con1 animaes ferozes amostrados e
óxtru-mansos — Aventuras de um caçador medroso.

O Cinema Pathé sempreI B-g"
BBragg»"^gM^Ksaa^MBM^jj3n[BBB^B_BB__P^BB^W8B MBP^E_B_l*-^__nBCB_WSBM^M^B_B_W^MB^K__ í^eb BiaiMBMtir **q«gguBjaij*_zaLt, ,mi2.*\

^T~^^~~  TiiiiiíiiMmMÍ_iM_í^ '" L""" *""

imitado e sempre á frente cie todas as innovnçõos é o precursor e guia cios
ESIMICTACUL S INIMITÁVEIS, UMCOS E MODELARES

r_ssssis s_ss_í_^i_aMa_íaLi3i______-_E__g

HOJE # Dois espectaculos 0 HOJE
5&_tí*tSl' PALMYRA BASTOS departB^™

CREMILDA DE OLIVEIRA e JOSE' RICARDO

Matinée, ás 2 _i2 j Soirée, ás 8 3x4 
em ninho.-, cs espectaculos 6e represe ita a celebre opereta em tres acto-", dê

A. mESSAGER
GRANDE_ CREAÇÃO DE PALMYRA BASTOS

VERÔNICA
(Verônica - Palmyra Bastos Coq.ienar.l--José Ricardo *|

Florestan—Almeida Crus /
Serafim, Armando Vasconceiin-*-; Amalia, Adriana do Noronha; Horten-

ec( Jnlicta Soares; Loustot, C. Vianna, etc.
Amanhã — VERÔNICA — Terça-^ieinn 33. ReJtippariçSo «tÍA difltinctn

ncliiz Cremilda de Oliveira. Unicada notável opereta AMOR DE ZINGA-
ROS.

Se.tta-feirn, 26 — Graflc hornena*?ein inslina arfist» PalmjTa Ba.tos.
Bilhetes ã venda na agencia do "Jornal do Braüil", até no meio dia.

Depuis n;i bilheteria do theatro. CR -104J>

DA CARIOCA, 60 c 6j — Propiiclario M. TINTO — Tel. 0. -.937 
^jRUA

]wj_f\ t Z7 S«l_nn<'o ¦'I'» do cxlilblçílo^ tj S\ T rji
jf"l V_/ %} £__í""d;i uiiiin poni|)osiv iiroilu- ÍA *-/ X> Cj

c<*r.o cino-dran-ntlco-litterariii até hojo aprest-nt.ula

|o "Q.liaa. jaaa.is oaro «a.» éipooail..
A perturbação, a voragem, o tumulto concentrados na
opulencia e nn luxo da magnificente peça theatral, de

VICTORIEN BARDOU:

. _____¦_________¦ !!____¦ ¦¦¦_¦!¦¦¦_______¦___¦__¦ 11 *¦____¦ 11 __i___riT~_r^Tr»______T_______T_M^__r'i-_______i ***~,w"'*^*mi
m%\mBCfBBmkWOS •*" f*mSS*l'^fl

,jmxammfmj3sesBS'

Emprezn J«isé L011-THEATRO A
Gnindo Companhia du opera lyrica italiana, ROTO LI .*: BILLORO

Mntinóo, ás 2 1|2_ • HOJ E .;•_ SoWe, ás 8 3|4
A ororetn em 3 actor.. do PLCCINI

Â
tg___w___M_M_gw-_aiai MmTírrti-^r^ri^rrTK

Pelos artistas Elvira Galenzzi, A. Dolci, !•*. Fro-
derici, Baroncinl, M. Fioro, Orlundl a Fantuzzi.

Amanha

A opura Imilí», em í actos, de Ponohielll

.

l*cl'-i=; artistas Maria Baldini, Uina Agozzlno, C.
Maloftchl, A lírabetü. Beiguinnschi.Mariurano, Ba-
ronclni, Mlohelazzo, Orlandi e Andreoü.

-VEEfriSTO FELES
Prei-os populares: Camalotes de 1*. 30S; idem dc 2', 15S: cadeiras de _• n varandas. G..;
cadeiras de-J-, -ÍS; galerias iiunMradss, '¦.'$: garat, 1$->1«>. Os lnllietes ri venda na bilheteria

do theatro '.' ¦IOOi

OI-lSr_EÍ_M:^. .P.A-.E^IíB
V

mm m, «-«-Bf flOCtl f I f A
HOJE - U_L.TI_VIO DIA - HOJE

GRANDE ACONTECIMENTO ARTÍSTICO! O ÚNICO E JUSTIFICADO EXITO DO DIA I

A ContimiaçSo ,__ „.<èJSi __BfcSs. §91'~' 1
|y] 

- - do - - W éWmimL«i>$m «isi •»•<«sr Bf-aÉC ¦ o B
O mais perfeito e completo dos dramas policiaes até hoje exhlbidos nesta capital

o RECOUD dos suceessos I
Bxhla%ARTA senm A EVASÃO DO MORTO
Seenas de grumlo emoçfio e situações, que se desonvolvem em 3 LONGOS E EMPOLGANTES

AUTOS. Magistral desempenho e caprichosa ediçào ae GAUMONT

V

_ w 
R LEONCIO QUER SER'PAPAE õ«VcTò-í"a'"cootwÂdeoaumoni

Coino extra na matinée :
O A FASCINANTE FLOR DE LIZ
s A SOMIÍRA TRAGIC A, em 3 «ctos dô Oanmonl

A BONDOSA AVOSINHA, em a actos.
AMOR E DINHEIRO — de Nordisk.

Drama de amor dividido
em 3 longos act"s

TR _03o)

R
O
S

FM i PROLOr.O T, 5 J.ONC.03 13 HESI.t)MBRANT*.9 actos
Interpretr» a Bella llliSi'r.R IA, .1 Rainha ila arte muda e do Rfin,

EMÍLIO GH10NE, o íani.s,] "ZA-LAMORT" o o joven e .neridu orti=ta
ALIHII-TO COLLO. , .

Kstc film custou ri fabrica eJi tora 1.:00.00o lira-, cerca de 9^o «M..*
da nossa moeda — quatro cô;iiai a o-i agentes Hlnm & Sesttm, para o Itrjsil
ctist-tram q2.ooi liras, cqutva-cnt ts a. 6*; contos em moeda brasileira.

O CINEMA IDEAL pnra «rxh il.ir «mn cópia durante .1 dias p:._"'i
ia:ooo$000t EstCS enormes sacriíi cio**; pecuniários, tão bem empresados j»or
?c trator tio maior monumento da nrte moderna, nos obrigam a elevar'dobro 

os "O..0. preçoi InbitiiacS. mas o fazemos c*rt.s de apre.cnri.nm
nosso publico um ca:>olnvoro que os:., inuito além do dinheiro qrre co'ii cie
se gastou. .

Completa o pi*oj;nimraa:

RRcnumenlos e pamorama de Gênova
Instructivo e intoressanto tllm ao ar livra.

Oonn» extra m\ matinéo :

XJiaa. gaf-JL-ao <3.escu.l*dL!__-ica.o
Desenhos animados do earicaturlsia americano Andersõn.

*.iA.it.,i — O uiBsmfico film d'.\rtc dc Balbo.1 — ITERANÇA

QS -"Coi-tiS" do, MYSTERIOS DE NKW.ORK. „.(| 
^

30-ÜOS.

THEATRO REPUBUOâ EMPR13S4
José Loureiro

Grande Companhia eqüestre, gytnnastiça, aorobatlea cômica e mímica do
Araeriuan-Circus. Direcção : F. Queirolo

í_eCO-T_E_
iarAim%mlSmw*mmmmmVmm'

GRANDIOSA M «V TIN B' B
A'S 2 3[4

Dedicada ao minulo Intuntil e Exmas.
Famílias

Progratnma cliic ode grandes novidades
Cães o Macacos saiiios

A. _o_a:o3xr^w gj-ehísh ^
vwv'í».ii-j[ir.-w_fi_>»

_ec*-*n.*cÍFi «3.© 3r_a*u.sicaj

HOJE
A'S S 3l4

Grandiosoe imponente Festival— em ho-
rooniig-cm a

SAMTO8 X>'"üSÍÕlÍffT~~J
qm; se digna assistir ao espectaculo

A. direcção do Aero Club e d "A ISTol-
te'' patrocinara esto grandiosofestival

-HHUIh1 Rl rPn>/^ f^ü_POI7T/\ EmpresaA rlCi/\ A riV/ ttOV^nLEiAV/ José Loureiro
Companhia Ruas, do Theatro Apollo «de Lisboa
OJg^ JIatint'0' ás 2 1x2. A' noite, ás 7 \\i o 9 1|2 |»|0-_J

Hoje e amanhã, últimos espectaculos em que tomam parte
OS GERALDOS

Últimos íppresentaçõos da famosa revista portuguez.»

UM PBOGKiVMMA D T3 NOVIDADES!
EXITO ENOlíMn DO CATITiO FÜZINA

ACTO DE CORAGEM
?ío espectaculo desta nolto tomam par e todoa os artistas da companhia j

rreens* Frlzas 2-',$. can.arotes _i*i<!, cadeiras Mus A Ji C 8$, nr.íleras 3S, balcões filas ABC :¦.., bnicijís l.í,
galerias ímmeratUí :jstw, geraes íso-x*. - QÜINTA-FEIIIA MATINK'B. R 40011

1*--^B,w*^M^-^,-^,^,-,w^-*,^^,-*,^^,-^',^^^'w-^*'-MI1***********^^ _W_MB_____M«MM____M_MM_^^

Amanhã, DB CAPOTE E LENÇO.
Terça-feira, 23, grande e sensacional espectaculo.

A ÁGUIA NEORA' ¦ "" Apparntoaa peça de grande SUCceasa*"••—¦-MI ¦' ¦ ———————a—mmmmk __¦—______¦ i -.


