
jyÇi«rtfcA?i m ^-pü.r

á^k m '•'.

j.:pr«_ «¦« pa'M í* H0LM3ERG, BKCUS C. — Stockolmo e Rio Director - EDMUNDO BITTENCOURT Impresso cm tinta de N. W-.TtTWS & C_
-_______¦¦¦¦ ¦rui •Mraraw_jt>_K';'\-Tii,i.Hi^yij.^'^t-ai'ft

AMO XV -3S. 6.302
|_i_reeo telegra. bico: - -COBREOMANHA»

RIO DE JANEIRO — SABBADO, 27 DE MAIO DE 1916
líedacçâo — Rua do Ouvidor, 1.2

Telephoncs:

mim I. Republica
O sr, Scrzcdéllo Corrêa, tim dos

mais .tctivos <-' eivtliusiastas propa-

gauilislas da Republica, conta-se hoje

Mitre os que mais se arrependem dos

i-.-i.n*o_ que despenderam, para der-

rubar as velhas instituições. Não õ

3 .primeiro republicano histórico, nem
¦j único, a proclamar qtte ttão valeu

_ pena ler mudado de governo. Em

arti-i-o com que lionrott liontem ar,

rolnnvnas do ''Correio da Manhã",
•Tcordaiido nue foi l,m dos ma,s cx~

iri-nados pregadores do evangelho

republicano na sua cathetlra de lente
-- numa escoia militar, accrescenta-

i.io.t nós — e nos comícios popiila-
r.s; lembrando qtte a i_ d,e ndvem-

lu o, ao lado de Benjamin Constant,

á frenlc de trópa-s revoltadas, canti-

nhoti para o campo afim <le "inte-

grar no .entimünlo democrático ioda

,-i America do Sul", confessou o sc-
r; ral Si rzedello, como já tem aliás

feito outras vezes, que sc íoi con-

vencendo lentamente de que 
"não fez

ci bem do seu paiz c não trabalhou

ovino fóra sua intenção, para a sua

grandeza". A Republica que ahi está

i-.í-o é a Republica dos sonhos do jo-
ven Serzedcllo Corri-a. Não c, po-
rém. s. ex. r. único tlcsilludid.o; não

lhe faliam companheiros. Mas o quc
«flá, .'-tá feito, e O que o patriotismo
yeoiiJt-lini a todos os brasileiros é a
rr,iiccnlraçãb de esforços para con-
cortar o que está errado, para re-
...instruir a Republica de .modo que
«üa possa assegurar a prosperidade
<\ -paiz e a felicidade dos brasileiros,
iíimundo-sc atuada do .povo,-pois no
[i:. mento é impopularissima.

lias, como rccoiistruil-a? Asscn-
latido-n em novas bases, sobre as

(jttaes sc elevo um novo edificio. A
...pericticia de mais <l,e mn quarto de
século roos-tra, com dolorosa lucidez,
com > já n' disse com muita proprie-
dxili. que os patriarchas da Republi-
ca a organizaram mal, copiando in-
stitttições de razão histórica que -não

prevaleciam para o Brasil, pelo que
não lhe eram adaptáveis. Isto reco-
nlicccni quasi todos os nossos grandes
hametis da politica, os próprios ma-
«.nata* dt Republica, mas acham que
ainda não é tempo dc endireitar o
errado, ou fazer o concerto, a repa-
r.çào do edifioio republicano, qtte -sc

i r-tá desmoronando c se reduzindo a
minas, nas quaes o ipaiz corre o risco
dc ficar sepultado. O concerto adia-
iio talvez já chegue tarde. A nação
nao «píer morrer, não quer enterrar-
fe nos escombros -da obra mal feita
e mal acabada d.os constituintes tle
iíVm, e :;• litc não dão outra Rcpu-
büca que melhor a sirva, fatalmente
!:-, de procurar outra fôrma dc go-
vernar-se. Nós, que somos pela Re-

publica, que entendemos que cila,
«•"coimada d.os defeitos de hoje, re-
íoimada, remodelada, ainda é o go-
verno que nos convém, indofessa-
mente advogamos e sustentamos a
ref.rini constitucional. Somas as-
*-i,*,i melhores republicanos do qttc os
(iue. com a insistência em conservar
:i Republica t;tl qual está, a levam a
rtiina. Nós, os propiignadorcs -da
r-. í-.-rma, somos os verdadeiros* con-
.-er.-adores da Republica. Esta tem
:¦¦¦;; , demônios vitacs, mas que só
podem í.-r salvos se destruídos, anícs
'ü'.-.' os aítiiijam, os germens da iu-
f«-crã.i que eslá minando c corroiii-

o organismo republicano. Re-
>s com o senador Ruy Barbo-
As lions instituições hão de se
¦var nielhoratido-se, como as
conslrucções, refazendo os es-

-1 > tempo, e, accouiimodatido-
m ¦' correr dclle, aos novos ha-
e ás novas exigências dos seus
ísívos habiladores." Isto quan-

.• edifícios bem construídos, tuas
se foram estragando com os

5 e se tornando impróprios ao
destino, lambem ;mod,i ficado .pelo

o. Mas, com maioria de razão
*¦: applica a lição do egrégio liras,':-

- ás cons-irticções mal começa-
das, concluídas já defeituosas, e im-

'..priamente traçadas para os fins
;- «ina se destinam.

l-açam-is, c quanto onles, a refor-
f.a constitucional. Se não pudermos
:aze'-a já (à0 completa quanto a de-
sejamos nós, que vamos até a mu-
dança do regimen, de presidencial
para parlamentar, com o qtte só teria
'!»»_ ganhar a natureza democrática
('..'•í nossas instituições, reformemos
a Constiluição nos pontos sobre quc,
r.óde-se dizer, reina concordância en-
tre todos os reformistas ou revisto-
ninas. São os pontos da plataforma
«ie i-.-o do grande chefe do revisio-
lYmo, o senador Ruy Barbosa. E*
«le esperar que s. ex. renove e agito
es;e anno a questão constitucional no
Congresso. E' o que sc infere dos
termos da sua esplendida repulsa á
injuria qnc iiic infligiu o Senado cio-
g.ndo-o membro da sua commissão
de 1-mancas. Reutiamo-nos cm torno
(ielle todos quo estamos com elle, que
pensamos com elle, e que com elle

a Republica.

Gil VIDAL
Wi-«H-fí>-il'.
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A earno
Para a carne bovina posta liojc em con-

sumo nesta capital, foram nffix.-idos .elos
marchantes, no entreposto dc S. Diogo os
picços «le $4So i; Ssoo.. devendo ser co-
brado ao publico u máximo dc $7°°s-

Carneiro, 1.500 e i$8ooj porco, s?2oo e
i$300 c vltclla, 55011 e .900.
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O EMBAIXADOR ÚNICO
Deliberou ,0 Governo enviar á Ar-

ç/entina uma embaixada que repre-

sente o Brasil nas festas do centena-
rio do 9 de Julho, data cm qnc o

Congresso de Tiiciman, cm 1816, de-

claroil lodo. a colônia de La Plata in-

dependente da Hespanlia.
A deliberação do Governa, que te-

mos o prazer de ànnuilciar, é digna

de lodo applauso c eslá em felicissi-
mo contraste com a altitude dn Bra-

si! ha seis annos, não procedendo da

mesma fôrma, por oceasião do cen-
tenario da revolução de 25 de Maio,

que murai a primeira phase da san-

greittà guerra dà independência ar-
tjcnlina.

Como se sabe, não tivemos pro-

piiamenle ¦representantes nus festas
desse ouiro centenário. O Governo

limitou-se a dor ai ministro do Bra-

sil uo pais vizinho crcdcnciacs de en-

vindo especial, o que foi uma mani-

festa e imperdoável descortesia, mui-
to mais de estranhar por ser -o refe-
rido ministro o Sr.Domicio da Gama,

que. Inspirado pela polilifa nesse

ponto funesta do Barão do Rio Bran-

Co, quasi contribuiu, durante a sua

permanência cm Buenos Aires, para
Um estrimtcimenlo das relações entre
03 dois povos.

Hoje, dissipadas as ameaças da-

quella politica, de qua não ficaram
discípulos nem adeptos, podemos tra-
balliar com, tranquillidade ne. obra, cada

ves mais necessária, e já agora iniliu-
divclmcnte acceita, dc estreitamento
das relações sociaes, políticas, com-
merciacs e intellectuacs entre o Bra-
sil e a sua grande vizinha do sul.

A embaixada a Buenos Aires, por
oceasião das festas do 9 de Julho, cra

uma ncçessi-dade de que se não pre:i-
sariam. acecutuar as vantagens. As

próprias circumstancias não a pediam,
porque a exigiam.

A rapidez com qttc demos á nossa

política internacional sul-americana
tuna feição inteiramente diversa da

que lhe imprimia o grande, mas obec-
cado icspirítò do Barão do Rio Bran-
co prova que a obra de discórdia,
lentamente preparada nos gabinetes
da Itamaraty, era falsa, illusoria, in-
subsistente, sem base cm nenhum
Sentimento nacional, frouxa, peca,
incipiente, damv.inha e, por isso tudo,
destinada á morle breve e irreme-
(Havei.

li' preciso, porei:'., que a delibera-

ção do Governo de enviar agora uma
embaixada do Brasil a Buenos Aires
rão tenha somente um effeito de na-
lureca política, mas ainda se impo-
nha ao à-pplaiiso do pais pelo acerto

eom que forem escolhidos os mem-

bros da importante missão. Delia í

necessário que fiquem desde logo ar-
redadas as mediocridades vistosas ou
(,-.i celebridades de oceasião, -cm torna
dc cujos nomes sc queima o ordina-
rissimo insenso dos tlturíbulos das
secretarias.

Para chefiar a embaixada, como
sua figura principal, c valendo por
todas as -outras, ninguém ncsle pais
está mais cm comüçõ^es quc d excel-
so Sr. Ruy Barbosa. Uma única vos
não haverá que discorde dessa indi-
cação, que não c nossa, nus de todo
o Brasil.

Perdão... Talvez uma ap pareça: a

Jcllc próprio, que, encerrado no seu
recolhimento de philosopho que apre-

cia os destroços duma cataslrophe

que previu, foge a toda sorte de
cxliibição official. Mas esto c, para
o caso, a vos menos autorizada, por-
que um homem como o Sr. Ruy não
se pertence.

estabelecendo a sédc do seu governo «cm
Collàtina.

Segundo ouvimos, essa consulta nao
terá resposta.

O sr. Walfredo Leal, vigário e sena-
dor da Republica, mandou publicar no
seu jornal da Parnhyba que não tem
candidato á successão presidencial do
Estado. Isto quer dizer que os restos
de uma velha opposíção á ferrenha oly-

garchia do sr. Epitacio Pessoa reccam
enfrentar a luta no terreno em que a
colloeou o robusto senador invalido.
Tacteamlo com geito uma futura situa-
ção local, que talvez lhe garanta a rc-
nov.-i.ao do mandato no Senado, a cx-
pirar neste tricnnio, o esperto cura dc
Guarabira aconselhou a sua gente que
mantivesse uma espectativa sympatliica
em torno do sr. Camillo de Ilollanda,
visto que as idéas deste candidato po-
«liam ser as mesmas sustentadas por
elle, vigário.

Que em politica o sr. Walfredo não
tem idéa, nem sabe o que isto seja, to-
dos nós sabemos. Ninguém lhe conhece
um plano, uma iniciativa, tnn projecto
ou um programmá de administração,
apezar de s. ex. já ter sido governador
da sua terra c represental-a ha muitos
annos no Congresso Nacional. O nioti-
vo verdadeiro da sua excusa, não se
pôde duvidar, t o desejo de não sair
do Senado, ainda mesnio que para isso
seja preeiso annullar-se e aos seus
amigos em holocausto ás ambições da
fogosa patativa, que desfruta hoje as
posições parahyliahas. O ges:o do sr.
Walfredo deve ter causado decepção a
muitos dos seus correligionários desfei-
toados pelas revauches do pesspishio,
embora com elle possa vir o pequeno
Estado do norte a livrar-se da embrti-
lhada do duplicatas de assembléas c go-
vemos, a qu-.' se está acostumando o re-
gimen da Federação. Para evitar essa
calamidade, i preferível que o vigário,
mesmo sem idéas, adhira ás dos outros,
conitanto que lhe garantam o subst-
dio por mais nove annos.

E' bem possivel que o dr. Lauro
Müller, ministro das R-elações Extcrio-
res, parla para os Estados Unidos noi
dia 7 do mez próximo, a bordo «Io |.a-
quete Minas Geraes, do l.loyd Bra.i
leiro.

O peso
do pio

Redacção, Norte, 37 __ Administração, Norte, _--qj.
SS5SS55S5S5B55S5BSSSS5S5SS *•*•*¦'"¦ 5£SSSiSS_£!_SS5----_S___SS-_l

galhães, engenheiro fiscal de 2* classe,
e Augusto Vieira Pamploua, eonduetor
de 2» classe, todos da lnspcctoria de
Portes, .Rios e Canacs.

Ao director geral da llibliotheca Na-
cional. o ministro do Interior. mandou
declarar que o sub-bibliothccario Anui-
nio Luiz Pinto Montenegro deve ser
considerado licenciado, durante o in-

j tervallo ds_ duas inspecções médicas,
com direito a percepção do ordenado,
até que tenha solução o seu pedido de
aposentadoria.

Muito característicos e significativos
os factos, como esse dc honlcin, oceor-
rido em plena capital da Republica,
emanado <lc um juiz, procurando burlar
a .prova concludente dc uni crime.

Os concessionários de uma patente
de invenção para o -fabrico simplificado
dc espelhos, sabendo que uma outra
firma infringe esse direito, com viola-
ção dc dispositivo «lo Código Penal, re-
quer a busca c apprehensão do produeto
contrafciío. Na fôrma ila lei, é conce-
dido o mandado e faz-se a diligencia
regularmente.

Ao terminar esla, constatada a infra-
cção e ohtido o corpo dc delido, corre
o infractor ao juiz federal e, fanta-
siando uma acção de nullidadc da pa-
tente da victima do delicto, obtém que
esse magistrado oííicie ao outro juiz
para sustar a diligencia ultimada c rc-
stituir a coisa apprelicndida ao contra-
factor.

Não ha mais como tornar, para o fu-
turo, effectivo um corpo dc delicto, em
semelhante infrneção á lei penal.

Não se importou o juiz com a cir-
cunislancia de se tratar dc mera poti-
ção o, pois, com a falta dos requisitos
para considerar proposta a acção, isto
é, a citação -;lo réo e a aceusação em
audiência..,

O sr. Leite Ribeiro respondeu na
sessão do Cons.llic Municipal ás cor-
siderações que fizemos relativamente
ao seu projeoto sobre a venda do pão.

Não insistiriamos no assin.upto, se
.porventura não se tratasse de uma
questão que directamente affecta os
interesses do povo, c .se não tivesse
sido o Correio da Manhã o jornal
que desde longa data vem advogando
a nccessidad.e de tornar obrigatória a
pesagem do páo no acto da venda.

Continuamos cm discordância com
a opinião do sr. Leite Ribeiro, sem
todavia deixarmos de prestar justiça
aos bons intuitos que dominam aqttel-
le intendente. E porque são bons
esses intuitos, nutrimos a esperança
de que o projecto apresentado á dis-
cttssão será pelo sou autor modifica-
do de forma a -dar-lhe a utilidade
.pratica que iodos devemos desejar.

A nossa divergência basca-se no
seguinte: o sr. Leite Ribeiro não
quer que o .poso do 

'não seja obriga-
tortamente feito pelos .padeiros, e nós
desejamos, pelo contrario, que a pc-
sajjem soja obrigatória; depois, jttl-
gando quo assim obterá uni grande
beneficio para o .povo. quer quo os
padeiros voluntariamente tambem
subordinem o preço do pão a uma
tabeliã qu- será organizada pela 1'rc-*
feitura, dando como incentivo para
essa submissão espontânea ao pro-
jtctad.o regulamento a reducção de
quarenta e nove quinqiiagesinias-par-
tes do imposto de licença, 011 sejam
<_-S$ooo por anuo.

Foi o sr. Leite Ribeiro soecorrer-se
da legislação franceza, -para demons-
trar que om Franca os maires podem
e.v:gir a «pesagem do pão, 110 acto da
venda, mesmo qtte essa pesagem náo
sija imposta polo comprador, tendo
tambem aquelles funecionarios a fa-
cuidado de estabelecer taxa de preço
ipara o pão, laxci que será obrigaio-
ria. sob pena do multa do 11 a 13
francos. 7'iiao -obrigatório, nada fa-
cultativol Donde se concluo quc a
invocação feita polo sr. Leite_ Ribci-
ro, ao contrario d.c lhe dar á argu-
mentação o reforço que esperava,
annulla-lhe .inteiramente os intuitos.

Tambem o regulamento argentino,
invocado pelo intendente, estabeleço j Para os logares de agentes fiscaes
a obrigatoriedade do pcSo C nao se dos impostos de consumo 110 interior do
refere ao preço do pão. j Estado dc S. Paulo o ministro da Fa-

¦Comecemos por lembrar que o im- ^enda nomeou hoirem os srs. Francisco
posto de licença, de que os padeiros Ç?»'1.!? Guimarães, João Rodrigues _de

NOTICIAS DA GUERRA

A Estrada de Ferro Central vae sup-
primir em todas' as suas linhas o ser-
viço de muitos trens, devido á falta
de combustível. Esperava-se que isso sc
desse, mais dia, menos dia. Até certo
ponto, o facto denuncia que o governo
eu não confia muito no carvão nacional,
eu uão pódc utilizai, con Forme exigem
as necessidades do trafego da Central.

E chegamos a esse -resultado, depois
quc a própria Estrada dc Ferro gastou
algum dinheiro enviando aos Estados
Unidos uma conimissão especialmente
destinada a estudar, nos seus grandes
estabelecimentos metallurgicos, as pro-
habilidades da applicacão do combus-
tivel carbonifero que possuímos, c dc-
pois dc sc terem amiunciado medidas')
referentes ao aprov< itanicnto desse com-
bustivel no serviço, r.ão só da Central,
mas ainda de todas as nossas empresas
industriaes, attingid.s pela enormidade
do preço a que chegou o carvão de
Cardiff.

Diga-se depois que isso aqui não é
um paiz de grandes maravilhas, Temos
carvão de sobra. Os engenheiros in-
glezes c americanos que por ahi se cn-
contraiu a examinar amostras das di-
versas minas, que lhes apparecem, dizem
quc este carvão é do facto inferior ao
de Cardiff, mas superior ao do Japão
e ao da Itália.

Apenas eslos dois paizes souberam
applicar o que possmam ás suas neces-
sidades, emquanto nós vamos suppriniin-
do trens e aguardando serenamente que
o carvão nacional seja devidamente cx-
plòi.ndo pelos estrangeiros, que pro-!
curam formar capital para a compra das
nossas jazidas...

fios secíores de avocourt
e de Morf-Homme a luta cor.fi

violentíssima
PREVÊM-SE PARA BREVE GRANDES ACON-

TECIMENTOS NOS BALKANS
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O miiiislro da Fazenda exonerou
hontem; a nedido. o bacharel Esperidião
Ferreira Monteiro do logar de auxiliar
da redacção do Diário Official.

O ar. Pandiá Calogeras, de accordo
com a lei do orçamento, extinguiu aqttel-
le cargo.

Visões da guerra -- Um aspecto da cidade de Arras

Nada foi expedito no seu offi-

queremos salvar

pisos _ Noticia
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Ma rala da commissão de Finanças
da Câmara, o sr, Carlos Peixoto pro-
testou contra o descaso quc os minis-
tros ligam a uma certa hi, que lhes
determina enviar até 20 de maio a pro-
posta de orçamento á Câmara dos Dcpu-
tados.

A mesma lei estatuo que, uma vez
não recebidas aquellas propostas, a Cn-
mara está na obrigação de proceder á
sua noção orçamentaria baseada nas
propostas do anno passado. F a acção
orçamentaria da Câmara inicia-se jus-
tamente na commissão de finanças.

Deante da altitude do sr. Peixoto, o
presidente Ja conimissão, que é o sr.
Antônio Carlos, aiiirmou quc, até ao
fim do mez, r.s propostas ali estariam
para estudo dos membros daquelle im-
portam-, ramo da Câmara.

Esse episódio dá logar a observações.
A primeira é o prol esto do sr. Carlos
Peixoto, l.s-o representante de Minas
já devia estar acostumado com essas
coisas, nma vez que já foi director dos
trabalhos da Câmara, -. sabe perfeita-
mente como elles são feitos, A s.fiimda
i- a affirmação categórica do sr. Anto-
nio Carios, dc que as propostas orça-
n-.cntarias chegarão ã Câmara no maxi-
mo até ao fim do mez. Elias não che-
garão, com certeza. A terceira é a boa-
vontade com quc o sr. Carlos Peixoto
e a conimissão itccci—tram n promessa
do "leader". cal,"iido-sc deante dc uma
illcgalidade, só porque o presidente da
commissão garantiu que as tacs propôs-
tas apparccerão retardadas dc dez dias.

E outras observações surgiriam se
di.puzcssenios dc tempo...

cio: — susto-se a diligencia e entregue-
se o objecto da apprehensão ao indicia-
do delinqüente...

O advogado do prejudicado aggravou
do despacho do juiz que ofticiou, o «iue
não «mpediu, comtudo, consentisse este
no proseguinicnto da acção na atidicn-
cia.

O Supremo Tribuna! terá do conhecer
do caso curioso c dizer a ultima pala-
vra sobre n processo original inventado
pelo juiz de libertar-sc o contrafactor
da prova provada da sua culpa.

A bordo do paquete Araguaia, da
Mala Real Ingleza, chegou liontem a
esta capital o nosso iljuslre corrcsipon-
dente em Londres, dr. Azevedo Amaral,
obrigado por um aclo de .prepotência do
governo ingiez a abandonar a Ingía-
terra.

O dr. Azevedo Amaral, que vem tra-
balliar na redacção do Correio, iniciará.
breve, a 'pubHcação dc *> *'1*; nru>.;-1s.

r-.*.. sfé_r:. /
r.r.esi! ( escudos 1Uucn_s Aires (pesoouro) 
Nova York
Hc-p._t.ha

_ treinr.s ;«'.ex.i ifi.uriz ,
\2SSí'°* •¦••¦• »i..li6 a 1.1VI3J na sua opinião, e isto eni consegue»»-

_\Uf_ — i«_:.-o nor arroba, pelo typo 7. cia do decreto do sr. Pinheiro Junior,

I16 ;
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Sabemos ter o procurador da Republi
ca, 110 Estado do Espirito Santo, cou
sultado o governo, por intermédio do
ministro Jo Interior, para oihle devia
seguir, visto i-t o Estado duas capitães,

Curiosidades nossas, muito dignas d-'
publicidade:

Supporão os ingênuos que se a Es-
trada do Forro Oeste de Minas tem
funecionarios superiores, muito bem re-
numerados, é para quo elles bem sirvam
o publico, o intendam o resolvam os
problemas que sc apresentarem no ser-
viço da administração da Estrada.

Engano, puro engano.
A Estrada tem esse pessoal o paga-lhe

bem para que elle... viva nas delicias
cia Capital Federal.

Assim, o sr. M. Andrade, residente
em S. João d'EI-Rey, teve necessidade
dc tratar dc negócios com a Estrada,
o desejou falai com um chefe qualquer,
isto é, com pessoa cotn quem pudesse
entender-se.

—- Um chefe? perguntaram-lhe. Mas,
os chefes estão quasi todos no Rio.

O chefe da contabilidade?..,
.Está no Rio.
O secretario da Estrada?,,,
-Está no Rio.
O director?..,
Está no Rio. ou om qualquer outra

parte, mas aqui, na repartição e na ci-
dedo, não está.

Em vista do que o sr. Andrade tomou
a heróica resolução de vir tambem ao
Rio de Janeiro procurar os altos fun-
ceionaries da Oeste do Minas, que dc-
viam permanecer cm S. João d'EI-R.y,
c para tratar do negócios da Estrada.

Que ("rá a isto o governo?

O dr. Lauro -Müller, ministro dasKe-içoes Exteriores, recebeu do almi-rante Muiioz Hurtado, chefe do Almi-ranrado_ chileno, amável telegramma deagradecimento pelas attençiics que lhedispenso»! o governo durani
manencià nesta capital.

Almeida Castro, Ernesto de Paiva Sil-
va Pereira e Hento dc Souza Castro.

 — _ «i» » 1.

BANCO MERCANTIL DO RÍO
DE JANEIRO

67, rua Primeiro de Março, 67

Presida ate, João Ribeiro dc Oli-
vèirá e Souza; director, Agenor Bar-
bota.'

Eanco de Depósitos e Desconto».
Faz todas a. operações bancarias.

-m^lmtnm

, A thesouraria. geral do Thesouro Na-
cional trocou hontem, por apólices para
esse fim eir.iltidns, varias sabinas, na
importância approximada dc 150:000.,o
pagou juros desses titulos na dc
i3o:ooo$ooo.

13TBLI0TI1ECA POPULAR — Aber-
ta ao publico das 11 ás 21 horas, uo
Lycett de Artes o Officios.

«-•-
ministro

sr
daO sr. Etienno Lanei

França, visitou hontem
Maximiliano, ministro _ do Interior, a
quem npresetiou o capitão Alphonse de
Ia Korie, addido militar á legarão fran-
ccz. no P,rasil,
,¦..... 1 ™n-B«»fr qa mm .—_..—¦

A administração do Correio da Ma-
«:__, assim como todos os seus agentes
e viajantes, acceita assignaturas para
a revista portugueza O Rosário, uma
«Ias mais bem feitas publicações catho-
'lca. editadas em Portugal.

quo
a sua per-

'lia dias, registámos ...-j,,* justíssimareclamação dos funecionarios do Cor-reio Geral, destacados na fi1 secção,
contra o deshnmaiio regimen de traba
lho imposto pelo sub-director, Podemos
hoje aecrescentar que não são apenas
os empregados daquella secção as vi-
ctimas do sub-director: lambem os fun-
ccionarròs da 4'. com exereieio na terceiri turma ambulante, sofírem o n-.ar-tyn. de trabalhar todas as noites atéalta madrugada, sem a folga regula-TT.cn Mr.

Trabalharão assim
rector c 03 chefes d

.figos & Bespinp

gozarão o desconto de quarenta c
nove quinquagesinuis partes se adiu*-
rirem ao projecto üo sr. Leite Ri-
beiro, representa o favor de 270 réis
,por dja, c que esse favor será -mui-
tissiimo interior ao lucro das pada-
rias não havendo obrigatoriedade do
.peso. E é fácil demonstrar o que
dizemos. E' muito cominum que o
pão, apparentciiieute dc loilo, tenha dc
facto apenas 800 Rrattmias, e sendo
normalmente de 500 réis o preço por
kilo. a differença do peso dará em
cada pão o lucro extraordinário -de
100 réis. Mas admitíamos que a dif-
ferençá no -poso não.,'vá além de
10 %, ou sejam 100 gramtnas por
kilo. O lucro extraordinário será dc
50 réis em cada pão. -A mais modos-
ta padaria .manipula no mínimo, dia-
¦riame-nte, cem kilos de pão, o que
corres-ponde a um lucro .diário, extra-
ordinário, de 5S000, desde que uão
haja obrigação dc fazer a pesagem
nem a subordinação á tabeliã dc
preços. K é evidentissiimo que nin-
guem cspoiilati.ainente perderá 5?ooo
por dia, para poupar os 2.0 réis offo-
recidos no projecto do sr. l.citc Ri-
beiro!

Depois, a verdade é esta: corías
medidas de administração publica só
podem ter valor nratico quando exc-
ctttadas obrigatoriamente.

O sr- Leite Ribeiro argttmontoi»
ainda que os gêneros vendidos a -peso
ou medida, conforme os rogtilamon-
tos, não estão baratos, apezar da con-
correncia, pretendendo assim annul-
lar a nossa affirmaliva -de que, tor-
nada obrigatória a ipésagen» do pão
no acto da venda, a concorrência es-1
tabclooida entre os padeiros determi-
nania a reducção do -preço até aos,
possíveis limites. Ora, a verdade «'
esta: se os gêneros alimentícios, os
cereaes, o xarque, o.s líquidos, têm
subido de preço, não é isso devido ao
coiiiinerciantc <íe retalho que posa
ot» mede mercadorias no acto da
venda ao publico, imãs a outros con-
tingentes a que não são estranhas a
queda dos câmbios para os produetos
estrangeiros, as deficiências da pro-
dtteção e a exploração dos açamhar-
cadores.

Os ventkiros, entre si, estabeleceu»
activissima concorrência, procurando,
pelo monor .preço dos gêneros, arran-
car a froguozia aos collegas. Este
facto é facilmente averigíiavel, assim
como o saber-se quc ba muitos arti-
gos que não dão de lucro -nem dez
¦por conto, apezar dos grandes im-
postos que oneram aquelles es tabelo-
ctmoutos. _ Depois, -é preceito eco-
nomico muito velho, que o preço das
mercadorias depende em absoluto da
energia da concorrência coinmcrcial.

Todavia, lembramos ao sr. Leite
Ribeiro e aos demais intendentes mu-
nicipaes. um alvitre, quc permiuirá
aproveitar a proposta apresentada á
discussão, melhorando-.-», tornattdo-a
pratica... até aos limites do possivel.
Resolva o Conselho tornar obrigato-
ria a pesagem do .pão no acto da
venda, mesmo quando esta soja feita
á porta dos compradores. Esta obri-
gação será idêntica á de todo o com-
mercio d.e gêneros alimentícios. Do-
pois disso, pôde a proposta determi-
nar tambem o beneficio quc o sr.
Leite Ribeiro alvitrou, da isenção de
quarenta o njve quinquagesimas par-
los do imposto do licenç.a para os
padeiros que sc sujeitarem a vender
o -pão pejo preço designado nas ta-
bellas que a Prefeitura publicar. Sc
este alvitre pudor ter algum valor
pratico, como seu autor suppõe. não
deixará de manifestar-se esse valor, i

O Conselho Municipal icm tido ul- ! ™m '«•¦nquete que lhe offercccram na Ba-
timamente c-.iscjo para votar medidas' 

"

do utilidade gorai, e estas columnas

PORTUGAL
Inscripções no corpo

de saude do Exer-
cito

Usboa, _6 — (A, A.) — Tem sido
feitas numerosas inscripções de medi-
cos,_ pharmaccntic.s e .veterinários nas
fileiras do ctrorcito, dc accordo com o
decreto ultimo do .poder executivo.

Lisboa, 26 — (A. A.) — O coronel
Norton de Mattos, ministro da Guerra,
que havia regressado a esta capital dc-
¦pois da visita de insjpccção que fizera
até Coimbra, partiu novamente cm vi-
sita aos corpos mobilizados e qttc se
acham concentrados em Táticos.

Lisboa, r.6 — (A. H.. — O minis-
tro da Guerra coronel Norton dc Mat-
tos^ foi propositalmente a Vizcti para
assistir á partida da infanteria 14 para¦o campo de concentração de Tancos.
Duram o o trajecto pelas ruas foram os
soldados calorosamente acclamados pela
multidão quo os acompanhou até gran-
de distancia da cidade.

Tanto os otíiciaca como as praças
despediam-se satisfeitos, ac.cnaudo para
a multidão com as mãos ou com os
bonés.

O nar. stro íó regressará a Lisboa
no dia 29.

Lisboa, 2Ó — (A. II.) — O minis-
Iro demissionário do Interior dr. Pe-
reira Reis esteve hoje na Secretaria do
seu ministério, onde despachou alguns

Carlos papei, c tratou com os chefes das di-
versaa repartições de assumptòs ur-
gentes.

:r..\ (al ...nnn 22 },i

grande prejuizo.
_Cegoci__te com ella ?
Não : tomo-a coain paljitc para

deu on»

bi-
chi, t.d.s ar, vezes que
r.clh ; diariamente.

JC1....1-3 ía'n:n

IS !.*
-O real do morro dc Santo Antônio

era dos tacs que mm:...o não cura.
]-c occ?rclo cnm o .'ipltorísmo lalino,

só o ferro e sc esse não servir r,ó o fogo.
_ Mas no caso houve recurso aos dois

junte. : o fogo c o ferro.
_ i'l ferro ?
_ ¦_::_ : o Casaca dc Ferro,

FCT.AS VICTIMAS DO IXCKXDIO
r-í AssociaÇSo Profcrtnra <íu.t

Pobres e Creanças vae atiga-
riar donativos para as famílias
victimas áo incêndio do morro
de Scr.to Antônio.

O* vós q-.-.o o bolso tendes scre.rc aberto
Aos lamentos que chegam de alcm-aiarcs,
Para ns alheia, mágoas e przorcs
N'al__ o pro.rio pezar srntis desperto.

De tSa !*nge desviaca vossos olhares
E eilwe o pranto e a dor, aqui bcai perto :
Gemo dc fome certa e pão incerto,
A quem tlc-tróo o incêndio os pobres b.rcs.

Com o m.ítro gesto de piedade humana,
Qne fazeis pelo? que, noutros pai.es,
A guerra fere, cí-ga, enviuva, orpliaan,

Vede .-. dor, sem tacs bellicos matizes:
— Pobre gente .-.tirada i via nrbíin.. —
Não são here-s : são simples infelizes 1

*í* .1
O Dn.uc declarou a uni jornalista qae

tem uiicriuo louvores aos autores
dellas, sem outra oreoecupação se-
não a do proito de justiça a quem de;
direito. A venda e fiscalização do
pão. o principal alimento do povo,
carece de ser regulamentada, e pare-
eo ^ que chegou agora o momento
azado para que esse assumpto seja
resolvido. Pois bem: resolva-o *»

i Conselho, modifique o sr. Leite Ri-i
j beiro o seu projecto de maneira a1 que a lei que dclle resultar seja uma

lei_ pratica c não um simples deva-
ncio d.e legislador, e todos terão di-
roito aos applausos públicos.

Iii*., l_o.«vc dezoito di.ci.r.*.''?
K di_cr-5c que um homem com tão

pern.., não disparou ! Já 6 coragem !
boas

Fez farl,
Cawara um

do expediente âa
requerimento do

Lisboa-, .6 — (A. II.) — O minis-
tro dos Estados Unidos oífereceu hoje
um banquete aos sciss collegas do cor-
po diplomático.

Tambem assristiram o dr. Affonso
Costa o o ministro dos Negócios Estran-
geiros. __

Recebemos o seguinte tclegramara:
"Belém, '23 — A directoria do "Gre-

mio Literário Coni-mercial Portuguez",
reunida em sessão ordinária, realizada
boje, protesta contra a .publicação feita
na imprensa desta cidade pelo nosso
cônsul, a pedido da grande commissão
patriótica portugueza 

"Pro-Pa-tria",
dahi, por .-v.oíivo da aceusação injusta
ao nosso digno collega Jos<: R. da S:l-
va Fontes, sempre solidário em tudo
quanto interessa a nossa querida Pa-
trio.. — A directoria:'

J PALAVRA OFFICIAL
A guerra contada por

elles mesmos
ALI.EMANIIA~— 

"Berlim, 
26. — O

quartel-general communica cm data dc
_4 de maio:"A sudoeste do Givencliy, grandes
forças inglezas atacaram varias vozes
as novas posições allemãs. Os poucos
homens que conseguiram pen-. trar em
nossas trincheiras foram mortos em
combate eorpo a corpo. O ataque fra-
cassou cm toda a linha, 00111 perdas

I muito grandes. Pequenos destacamen-
tns quo nos atacaram nas proximidades
de Rulluch e Dlanévilie foram egual-
inento repcllidos.

Não obtiveram exilo acções insigni-
ficantes dos francezes nas immediações
de Mouvron. a noroeste dc Monlin-sous-
Touvent, e no di-ricto do Prunay.

Uma investida do inimigo na encosta
sudoeste dc Mort-Homme foi detida pelo
fogo da nos sa infanteria e das mctralhn-
iioras. Tropas da Thuringia tomaram de
assalto a aldeia do Cumiércs, situada á
margem do Mosa, fazendo até agora
mais de 300 prisioneiros.

Xa margem léste do rio o inimigo
repeliu os '•et... furio. o. a1..quês no dis-
tricto do Douaumont, soffrendo gravissi-
mas perdas,pelo nosso fogo. Reconquis-
támos nor iní-iro o terreno n-mitoram-
mento perdido ao sul c .1 sudoeste do
antigo forto,, fazendo 550 prisioneiro?.
Continuam os combates nos quacs a ar-
tilheria de ambos os lados toma grande
parte."

Berlim. 26 — O quartel-general com-
mímica cm data -:1c 15 do mato:

"Na margem oeste do Mosa fracassa-
ram tres contra-ataques dos fnncczes
contra a aldeia de Cumiércs.

Aproveitando-se dos suecessos obtidos
no dia anterior, os nossos regimentos
oecuparam mais algumas trincheiras
francezas ao sul e a sudoeste do anligo
forte de Douaumont. Recor...instámos
a pedreira ao sul da herdado de Hau-

A BATALHA
DE VERDUN

Vários combates entre
Haudreiuont e Thiau-

moiit
Paris, 26 (A. H.) ¦- (Official). —

Na margem esquerda do Mosa, a acti-

vidade da artilheria inimiga augmentou
contra as nossas posições na collina 30.».

Na margem direita, depois dc um vio-

lento bombardeio, os allemães pronun-
ciaram entre o bosque dc Haudromóiit

e Tliiaumont uma serio dc ataques, to-
dos repcllidos, excopto num ponto onde

o inimigo conseguiu apoderar-se de um
elemento de trincheira.

Na região dc Douaumont os dttellos
do artilheria continuam intensissimos.

Em Haudicourt, a nordeste dc Saint-
Mihiel, os tiros das nossas peças do

grande alcance provocaram o incêndio
de um importante deposito allemão dc
material bellico.

Nos ou'ros pontos da linha dc frente,
houve canhoneios intermittentes.

Durante um combato aéreo, um piloto-
aviador franecz ab-itcu um fokker, que
íoi cair sobre ns linhas allemãs ao nor-
to do forte do Vattx,

Um.» esquadrilha franceza atacou na
legião de Etain um grupo de aviões
inimigos, attingindo seriamente dois
destes apparelhos, quc foram obrigados
a aterrar precipitadamente.

Paris, 26 (A. A.) — Noticias da
linha do frente fornecidas pelo Minis-
terio da Guerra, dizem que fracassaram
por completo o., esforço., dos tcde.eo.
para cffcctuar o envolvimento dos fran-
cezes em Bois de La Caillelte,

As tropas republicanas reagiram cffi-
c.tzmentc aos ataques cmprehendidos
pelos allemães, annullando seus planos
c iníligindo-lhcs perdas avultadas,

Nos círculos militares acredita-se quo
com mais este fracasso o terminada as-
sim 1 nova offcnsiva allemã conlra o
sector do Verdun, o inimigo não ten-
tara novos ataques, tratando de reparar
sons enormes prejuízos,

O gasto do projectis allemães nestes
últimos dias foi fantástico, havendo, as-
sim, grande esgotamento, além do quc,
segundo observaram 05 aviões fran-
cezos, o numero de trens conduzindo
feridos da linha do frente inimiga tri-
plicou ao das outras offcnsivas c bem
demonstra quo as baixas tm homens
foram consideráveis,

Hontem foram vistos mais 5; trens
conduzindo feridos, passarem pelo Lu-
xemburgo,

Paris, 26 (A. II.) — (Official). —

Na Argonno fizemos explodir uma mina
em 1'illc-Morto.

Xa margem esquerda do Mosa, luta
»iolcntissi-na nos scclores do bosque (le
Avocourt c do Mort-Homme. Na se-
gund.t destas regiões, o inimigo r-repa-
rou um ataque para investir conlra as
nossas posições, mas os nossos tiros de
barragem inutilizaram por completo o
plano. Na margem direita cffcctuámos
um contra-ataque, graças ao qual reto-
mámos o elemento de trincheira quo o
inimigo tinha capturado hontem entro
o bosque dc Haudromont e a herdade
dc Tliiaumont. Ao norte desta herdade
fizemos alguns progressos durante a
noi;-., depois de varies combates a gra-
nadas, o aprisionámos bastantes alie-
mães. A noite decorreu cm relativa
c_lnia no resto da linha de frente.

_ii.-o.-_0 Barres Cobra, pedín- dromont. Na floresta La Cailletle _os

lambem o stib-di-
lr.es turmas ?

Foi nomeado João Craveiro Costa vo-
cal do Conselho Municipal de Cruzeiro
do Sul, no Alto Juruá,-

O sr. Pandiá Calogeras ofticiou hon-
tem ao ministro da Viação. pedindo-lhe
providenciar para que sejam postos á
disposição do MinU-erio da Fazenda os
srs. Antônio Cândido Borges, engenhei-
ro ajudante, Adolpho Buptiüa de M*-

do uma lei que limite a cg-
branca das honorários ir.eiiccs,

Elle dá ra_üc3 de sobra :
E' contra o abuso do ovançi:
Cobre demais algucm cobra ?
Cobra limita a cobrança 1

francezes atacaram as nossas posições
durante todo o dia sem o minimo sue-
cesso, soffcrendo enormes p-rdas entre
mortos c feridos, deixando nas nos<_.-
mãos mais dc S50 prisioneiros e 14 me-
tralbadoras.

Abatemos um biplano nr.s proxinuda-
i des dc St. Souplet o outro sobre Her-

lébois.
1 Nada dc novo na frente léste.

Aviadores inimigos otacaram sem exi

Varias noticias
Os armadores gregos
querem apprehender
-navios austriacos e

allemães

Athenas, .6 — (A. H.) — A tig.
dos Armadores resolveu recorr-r no»
tribunaes para obter apprehensão -du«
navios austríacos e allemães, internados
nos porios gregos, como compensação
dos prejuízos causados pelo torpedo;*-
menío dos seus vapores.

Salonica-, 26 — (A. H.) —• A extra-
ordinária actividade quc se tem no,ta_l
uos meios militares, durante os últimos
dias, faz prover grandes acontcciniCB'
tos para breve.

Todos os officiaes 
'dos exércitos aí-

liados que se achavam cm Athcitas ca
goso do licença, foram chamados a esla
cidade com toda a urgência.

Paris, 26 — (A. H.) — O cscripíoí
hespanliol Vellc y Inclan, quc acaba de
regressar de uma visita ás linhas de
fronte nos Vosges c na Chanipagr.e,
declarou numa entrevista que o inipreõ-
sionou tão fundamente o quo ali pre-
senciou que vae escrever uni livro dc-
dicado á França, que, na sua phrasc,
luta pelo ideal da humanidade.

'Exprimiu o entrevistado a mais seçu-*
ra confiança nos destinos vicloriosr.
da França e mostrou-se encantado so»
bretudo com o ardor da consciência
nacional, que infl.imma o espirito do
soldado francez." Elle . acerescentou o sr. Inclan, o
continuador c o defensor da civilisa-
ção greco-latina contra a Allemanha
brutal, que oppõe a força ao direito, i
justiça e á fraternidade. A alma hce-
panhola .podeis acreditar, eslá absoln-
lamente ao lado da alma da França. "

Londres, _fi — (A. H.) — O r«.i Jor-
ge V dirigiu a propósito da assignaív.
ra da lei da conscripção a seguinte
mensagem ao povo ingiez:"Buckingha-m Palaco, 25 de maio <tr
tqiG. — Afim de permittir que o nos-
so pai/, organise mais effica-Zmente cs
seus recursos militares na grande luta
aetual 1111 favor da causa da civiliza-
ção. entendi, de accordo com os meus
ministros, que cra necessário alistar to-
dos os homens validos que coutem eu-
tro 18 e 41 atinos de edade.

Aproveito a opportunid.de para cs-
primir ao meu povo o mais profunde
reconhecimento e a maior adtniraçãfl
pcio patriotismo e abnegação quo tem
manifestado e que lhe permlfliram Ir-
vantar por meio do voluntariado, dos.
de o inicio da guerra, um exercito r»ã{
inferior a 5,0,(1.000 homens, o que rc
preseula um esforço que excede era
muito o quo a historia registra coni
respeito a qualquer das outras nações,
rm cir.iim.-iancias análogas.

Este facto constituirá um diiradonr.
motivo fio orgulho para as gerações fu-
turas.

Confio cm que o, magnifico espirito
demonstrado até hoje pelo meu povo,
ntravez das mais rudes provações «les-
ta terrível guerra, o estimulará p.irr,
supporlar esto novo sacrifício, que lhe
é aiiora imposto e que com a ajuda «le
Deus nos conduzirá, assim como aos
nossos alliados, á victoria e á liberta-
ção da Europa. — (a) Jorge, rei e im-
perador."

Londrc.
vinda

(A. A.) — Noticiai
Ias dc Amsterdam dizem quo ha

dez dias os soldados allemães que sí
achavam 110 quartel dc Altcrbalc, fm
Bruscllas, amotinaram-se, ter.'o
necessária o auxilio dc oulr.
tambem estacionados naquell
para dominar os revoltosos.

sido
corpo.
cidade

nhas entro Salubio e Eorgo. Nas mon-
tanhas fronteriças ao sul desse valle,
desalojámos os italianos da altura do
Passo Kempcl f_._iz m.) Mais para o
sul ü inimigo c'« frii-le ainda as altura-.
a léste do Valle d'Assa c o districto
fortificado dc As r-,...

*
O Rr_1, ao passa: pela manhã,

tr.oiwo de Santo Antônio, vê ainda os rolos 1 ¦>_ Ücskueb e Gievgholi.
de fnmo que saem do entulho e observa
_ um amigo .

— Veja só, um morrinho transformado
num nirrr,_ /,

Cyrauo * Oi

ÁUSTRIA — Vienna, =6 — O esla-
do-maior do Exercito communica em
data de 24 do maio:"Ao norte do valle Sugr.no as trop.u
jrastrc-huncarai eccuparira as monta-

quistamos as obras de defesa do Cam-
¦polongo (1.710 m). Estamos avançan-
do solire Posina.

Desde o começo da offensiva, apri-
sionámes 24.400 italianos, entre os
qn.es 524 officiaes; capturámos 25» ca-
nhões, 101 metralhadoras e 16 lança-
minas.

N*o planalto de Dobordo combates do
artilheria temporariamente muito _ in-
tenso. Rochassámos um ataque italiano
nas proximidades dc Monfalconc.

Uma esquadrilha acrea a-.istro-hunga-
ra bombardeou a estação de Tcrlacar-
«u.". ,-'"¦¦¦' "._

Londres, 26 _— (A. A.) — Coniinui
etn plena aclividadc a camparia dop
italianos na Albânia conlra os austria-
cos. As tropas do rei Victor Manoel
avançam afíora a nordeste de B.rat, qut
está oecupada pelos italianos,

Londres. 26 — (A, 11.1 — Os jor-
naes noticiam em telegranmia dc An;-:-
tendam que, em vista do rigoroso regi-
¦meu a quc obedece a venda dl certa
na Allemanha, deram-se em Francfor*!-
sobre .-M.no acontecimentos que pro-
vocaram a intervenção das autoridade".
Foi o caso que umas trezentas _ ein-
coenta mulheres, náo so conformando
com o faoto de .não poderem livre-
mento fazer as suas compras, asca!-.a-
ram irai açouguc e apoderaram-se de
toda a c.rne que lá i!n*->!'trarj:n. A
policia interveiu. então, consegtiwlo *
muito custo rchaver a carne. Da !¦"'.**¦
que se travou resultou ficarem tenda»
dezoito p«_soas. Uma mulher quo r.o
moto do f.n-.dto gritour- a«*ixo <-
kaiserI — foi presa, além de o..r.*->.

As .u-torid-.des susoenderarn por ao.f
mezes uai t-or-na! da cidad-: que dei!
noticia do oonílicto.

.0 .*
vida*..Londres, 26 — (A. H -

liente de 1.009, houve grande
d. minas, quasi sempre com vajUageia
rara as possas tropas.

Em Oemniecourt, Arras», na coüma «le
y:,n',. li.iloch e Aytsehaete, travaram-
se v-arios duellos de artilheria, _ „«Em Fricourt e Beaurains os tiro . oai
nossas baterias ;far«n .par-ladaraiecej
efficaz....

Y-S
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A CRISE DO
C01ÜS1EL

O honrado sr. presidente da Rcpu-
ldica, acecitando o convite nue lhe
fora feito, assistiu á grande reunião
que teve lo^ar r.o Club dc 'Engenha-
ria, dedicada exclusivamente ao pro-
blema do carvão.

Viu s. cx. amostras do precioso
combustível nacional ali exposta-; c
ouviu os oradores quc se occupàràui
da hulha e da turra.

.uMas -dc «tudo (iiianío viu e ouviu,
o que, sem duvida, lhe deveria ter
.produzido maior c mais funda im-
pressão foi o pequeno discurso do
ill-tistrado presidenie daquella corpo-
ração seientifica e distineto professor
tir. 1'aulo dc Frontin. que. numa ra-
{lida synthesc substanciosa e clara,
descreveu os serviços prestados .pçlo
club a esse problema nacional c iu-
llicou algumas medidas essenciaes c
urgentes quo o poder publico deverá
pôr om pratica para immediala sohi-
ção da questão.

O sr. dr. Paulo tle Frontin,, fe-z
notar a violência da crise que já co*
lindou cm virtude da inipossibilida-
«le da importação da hulha csirdãgei-
ra e- das grandes dtfficulüades que
embaxaçaram a «producção e aprovei-
tamcitto <los nossos vastíssimos re-
cursos, estagnados nas imtncnsas ja-
itidás (|iie fazem do -solo brasileis-õ
uni thesouro incalculavef.

Conhecedor «pratico do assumpto,
o illustre professor, porém, teve o
critério louvável de não alarmar o
espirito publico, affirmando com a
.-ua indiscutível competência que a
crise estava a estalar com mais bre-
vidade do quc su-pounlia o nosso es-
imito descuidosõ de 'povo quc trata
somente do footiii.a tta Avenida, dos
cinoaias c do Carnaval.

Mas os faclores são impiedosos e
surgem -quando têm de surgir: nem
sc antecipam nem dilatam o seu
apparcciarento, de modo qne. qnntco f ___ /,..,.v-0.
dias depois, a actual directoria dd tambem tem*o-"sci?regitÍsiiiênto,'qüõ«ii!¦' ¦'" l'\ Central do Brasil, grande | vide. o pão cm duas qualidades, uma li

Um assumpto em foco

A VENDA DO PÃO A
PESO

A propósito da momentosa questão
da venda, do pão a peso, que se cogita
agora cm virtude do projecto do sr.
Leite Ribeiro, esteve hontem nesta rc-
dacçfio o sr. Pedro Pinto Miranda, de
cuja interessantíssima conversa quc en-
irctc-.-e comnosco, extraímos a seguinte
entrevista':

Os commentarios do Correio da
Manila aa projecto do intendente Leite
Ribeiro siiggeriram-ine algumas consi-
dérações que julgo dignas da apreciação
dos nossos' edis, prcoccupii-los em legis-
lar sobre interesses gjfc não aproveitam
;i collectiviiladc, O Correio condemua
o projecto como se apresentou 

"redigido
e defende a obrigatoriedade ia- venda
A peso, demonstrando qUe a matéria pri-
ma, sendo importada, está sujeita a
constantes uscillaçõcs do mercado.
Ora, eslas razões são realmente sen-
satãs. Relativamente ú parte, que o seu
jornal defende, permitia-me que, na
qualidade de profissional, informe ao
Correio e aos intendente;, quc o pão no
Rio de Janeiro é ,0 mais bem fabricado
do mundo; c o maü barato, dadas as
nossas condições.

Quantas padarias ha aqui no Rio?
O Dislricto Federal possue umas

4511 padarias, numero este bastante- clc-
vado para a. sua população; de forma
que, sendo a concorrência extraordina-
rias, aproveita com is--o a sua popuíã-
ção não só nos preços, como na quali-
dade. Ainda não ha muitos mezes que
CH li nas noticias vindas de Buenos Ai-
res "que o pão naquella cidade era ven-
dido a .o -centavos o kilo, que na nc3sn
moeda- eqüivale a Ob'o réis." Xo ciiian-
lo, aqui, no Rio de Janeiro, regula sem-
pre dc òoo a 700 o Lilo, não sendo nosso
paiz produçtor do trigo. .Succede ainda
que o pão deve ser bem cozido; em for-
no, que tenha tuna intelligeiito tenipe-
raíura. onde lentamente se evapore toda
a lnimítlade; de maneira que a massa
de farinha se transforme num produeto
secco o bcin- leve. Nisto é «pie está toda
a sciencia do operário e da boa qualida-
de da matei ia prima.

Conheço algumas padarias c grandes
fabricas de panificação na Europa, as-
sim como lambem organizações legisla-
tivas sobre a venda dò pão. Em Por-
tugal dividiram-no em duas classes:
Pão Popular, quc é regularizado; o Pão

qtte o não é. A Allemanha

A pacificação no
Contestado -

Discursam a respeito os
srs. João Pernetta e Mauri-

cio de Lacerda

Para a primeira communhão
Roupas para meninos, sortimento completo e variada na
A TORRE ESFFEL
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K- de
consumidora do precioso imincrio, se
viu na dolorosa contingência de re-
velar a grave situação em que se
acha, pela falia de combustível'.

Todos os dias a administração des-
sa importantíssima via-ferrea (Io
listado recebe informações que lhe
ilâd ;i certeza da impossibilidade de
conseguir carvão de 'procedência es-
trangeira. da Inglaterra c mesmo da
America do Norte, de moda que a
situação se apresenta verdadeiramefl.-
te .'ipprehensiva.

O quc succede com a importação
do carvão acontece tambem com ,1
do oleo combustível, sujeitos ambos
ás contingências da guerra européa.
que supprimiu quasi totalmente òs
transportes iiitcroccanicos c prohibc
a exportação de minério das regiões
productõras n a correspondente im-
portação nos nossos mercados con-
stimidores.

A lenlia, que podia, embora mal.
substitui:- provisoriamente o combits-
livel mineral, é produzida longe dos
iiprüx marítimos, nos sertões «los I
listados, onde as florestas são riquis-1
situas, mas onde as estradai rie ferro |
não alcançam; e estando os trans-
portes cm crise, não poderão resol-
ver o problema, porque o consumo
du madeira, cada vez imaior, exigi-
ria acli.vitl.adc muito maior elas vias!
férreas e da navegação costeira, coi-1
sa que se torna quasi impossível peta
carência indiscutível dc elementos
essencialissimos'.

'Conio conseqüência forcada, a a<l-
nihiistração da grande ria-ferrea já
teve de resolver a snppressão (ic ai-
guns trens, deixando apenas cm cir-"ctriação os quc se revelam de miais
urgência, de itr$rescitidibilidadc ab-
s o luta.

flimquanto a crise assim avança a
r,!asios largos, avassalandb c compro-
inctteitdo seriamente os serviços pu-1
Micos c pondo cm grave risco os in-1
teresses mais altos do commercio c j«Ias industrias, ainda se discute o;
problema. r.iu<in se recorre ás analy- jses chimícits c ás experiências prali-1
cas para se conhecer as qualidades •
intrínsecas du nm produeto quc já
íoi subtnettido a todas essas provas I
e exigências, triumphando galharda-
mente de •todas ellas. :

Mas golpe decisivo, pratico e
seguro, 110

vre e outra fixada
àfas as paizes (pie legislaram desta:

natureza, a isso foram obrigado» para
eviiar os trusts que se formaram, c para
attender tambem ao numera cnn.si.Iera.-
vel do povo pobre que precisava do am-
paro dos poderes públicos; e para isso
foi quc arranjaram cm Portugal o tal
Pão Popular, na Allemanha o K. K.,
e na França o de 1", 2" qualidade e o
Pão Branco. Corno aqui tamliem já te-
mos o pão quc o povo denominou Mata
fome!!

E quanto ;is osclllaç.ães dò preço?As padarias desta capital uão ven-
deram até hoje o pão a preço superior
a Con rs. o hiln nos seus balcões, e
uma grande maioria deilas o tem ven-
(lido alé a domicilio. E' preciso ter ein
consideração que a entrega .1 domicilio
exige grandes despesas, e o pão que se
dislribue é geralmente pão que em iu-
dos os, paizes está fórn das exigências
legislativas, e ao qual lhe dão o nome
dc luxo, e aqui nós poderemos cogno-
minar stiperfino. A grita que alguns
matutinos têm feito, emprestando aos
padeiros adjectiros que lhes não attin-
gem, não merece a mihima resposta, por-
quanto o pão não tem augiucnlado dc
preço; ao contrario, tem diminuído; Ve-
ritica-so por diversos, bairros, e mesmo
no cenlro da cidade, qtte n pão é ven-
dido a 500 a (ioo rs. o Kilo: preçosrealmente inferiores aos dos paizes pro-1duetores de trigo. Aoercsce ainda, que!
os padeiros no Rio dc Janeiro vendem |o seu produeto numa média de 80 °|°
a eredilo, c nisso elles tem segitrainen-
tc uma medin dc lo °|° de prejuízosnas, liquidações das suas vendas". Xão
queiram portanto os legisladores modi-
ficar um dos mais perfeitos sysfcemas
do trabalha dum artigo que é fabricado
com a matéria prima das mais finas
qualidades, e coin uma exigência espe-
ciai clc, cada padeiro: para quc seu av-
ligo seja o mais hem cozido, aem ap"--*
seillar a cur preta do qúeünado, e se
apresente o mais leve possível, compie.
lamente, cozinhado sem a m-.nor liitinl-
dade. Estou muito convencido que os
que defendem a obrigatoriedade do pesodo pão, caso chegue a ser lei, não o co-
mcrfto: cllcs hão de -preferir o super-
í-no, e deixarão o inala-famc para 011-
tros...

NA FACULDADE DK MEDICINA

Uma nova reunião de
doutorandos

! 
,R,'-'

nlido dc alliviar a op- j \,__."{(c
izon-se- honlVm, ás 2 horas da110 salão 1! «la Faculdade de

pressão, enfrentando a crise peia pro-1 I^S'ilTtn^éo^^J^
ducção de minério em larga escala'. | Presidiu essa reunião a niesma mesa.capaz de soceorrer as industrias c OS Ique tem presidido as anteriores. O
iranspnrtcs, açicnas conhecemos -um ' motivo da nova reunião era para a no-
que mereça referencia especial: a uieação das diversas comniissões ue-
formação da empresa nue o sr. co-1.".Silr,.as ?:,P o, brilhantismo da proxi-
r

Logo após a leitura do expediente,
homem, na sessão da Câmara, vohou a
falar o sr., João Peraáttii, deputada
pe!«> Paraná, acerca -do' requerimento
de informações do sr. «Mauricio de La-
cerda.

O sr. João Pernetta começou dizer*»
do qne, voltando á tribuna para conti-
nuar a série ila considerações cai de-
fesa do general Sétembrino dc Cana-
Uio. ia ler novos documentos «compro-
batorios da insistente oreoccupçaão do
alludida militar cm reconiaie-mlar aos
seus coniiiundados que tratassem com
carinho c humanidade os fugitivos e
prisioneiros «los <liffercn'es reduetos
do Contestado. Affirmou ainda o ora-
Jor <|.i5.. essa pi-eoccupaçáo do general
Sefèmbrino da Carvalho sc manifesta-
ra ainda intima severa vigilância, exer-
cida pessoalmente e por intermédio dc
seus auxiliares .mais directos, lendo a
MSe respeito um officio do tenente
Dltltro Filho, do seu estado-maior.
Kroscguindo na tarefa da defesa do
alludi.lo general, o orador leu diífi-
remes .tópicos «los relatórios finaes dos
coir.nrandaittcs dé i-a-ria-s das columnas,
segundo cs quaes o diseolor supremo.
da oampaii-iia, na sua ultinia phr.-e,mantívera iinifoniiom-entc ii:«a att-iuide
ioda lium.-iaiiaria em relação aos fnna-
ticos.

O ?r. João iPometta concluiu o seu
discurso, decl-aranilo ter emprelieud-'<lo
a defesa do general Sei embrião de Car-
valho eu,nome de -todo o povo para-naense, <l:.n.c:r.menl.e beneficiado pelaacção desse militar;

, Discursando e:u seguida, o sr. Mau-
ricio «!.: Lacerda explicou os fins «in
seu 'requerimento. Não fizera aceusa-
ções a nenhum dos camiriandantes das
expedições mandadas ao C:.ates:-a;lo.
Queria saber apenas q-uniss os respon-
saveis pelas atrocidaides praticadas.

Em seguida, o orador rtcorãou a sua
acção em favor da f.m.nistia aos fan-i-
ticos, amnistia que se fundamentava
nas mais elevadas razões políticas e
sociaes. Os fa-naricos mereciam a pie-dade e a indidgencia da nação, porqueeram v:c::r.:as ri-2 erros 'alheio.-; c ]>ores:e;i flitírados-, aquella luta sangrenta.

O sr. JfttirJcio de Lnçerd-a shãlysou
03 doe-.imcr.t.-i-, exhibidos pelo sr. JoãoPernetta e «rífirmou que a altitude
desse -deputado era o resultado dc in-
sivtentes solicitações do presidente do
Paraná á sua bancada, 110 sentido de
sei- feita, na Camaira, a defesa do ge-neral Setambi-tna. ©Mídeniiiou vche-
iiTenüemeute esse vezo d'a se fazer in-
fllli-reni no pronunciamento, nue devera
sempre ser imparcial da opinião, as
preditecções partidárias e os aféeições
pessoaes dos politfcos t&minantes1.

, Disse o sr. Maurício de Lacerda qucficaria satisfeito se a defesa do 
'sr.

João Penieaa o , liotrFcsse convencido
de que errara. Facanii-aria, então, nas
cmisoRiçútfs do seu patriotismo,
bastante para .^e compensar do
gar de passar por mstrtui-.ciito dc
c.ilivii.-.iia.

A verdade, iporú-uv era que o sr.
Perneta não desfizera nenhuma
aceusações. |

O sr. Mauricio de Lacer.la passou,depois, a insistir no «..so da mobila da ;inspectoria- militar do- Paraná, mos-
Srawlb que a contestação opposla pelo |
coronel Rhinallio é quc fora estúpida,
por ¦uão t;er nenhum -cabisuento. Havia,'
pelo nieiios, supposiçôcs «!,: que o ge-jneral Setombrino se apropriara da mo-
bili...

O sr. João Periielta, cm aparle, con-
testnjt .is;o. Disse que ;, mobiiia que oj
sr. Sétembrino trouxe para o Rio fó.-a j
pnr esse general comprada cm Curi-I
rJ'^; . !O sr; '«Liiiric o de Lacerda mostrou 

'

que só insistia nesse ponto para aceen-
luar a estupidez do eorciul Uianallio.
Des«le i|ua o sr. João 1'emieKa dava o
seu testeniunlio de que o gçncr.-il Sc-
teuibrtno ..ião^ sc apoderara d.t mobília
.Ia região nàlitar ; corroborava, com
documentos, esse testemunho, náo seria
capaz de iiiantcr uma suspeita injusta.

Finda a hora do expediente, ficou o
oradíir de nrosegiiái- 110 «u distiursp,
ua sessão de hoje.— i~m 1» i\~[~\ çi Çg_mmm.m m mm

TELEGRAPHO SUBMARIliO

lorça

loão
das

Do sr. F"., Carney, representante da
Central and Snurli American Telegrr.pli
Company, recebemos a seguinte carta:"Rio de Janeiro, 2Í> de maio de n>i6.

Sr. redaetor do Correio da Manhã.
Deparoti-sc-me hoje um tópico es-

tampado em vosso conceituado jornal
co;u r"tereneia â aljertura de uma nova"via" para a transmissão de telegram-
mas entre o Hrasil e os Estados Unidos
da America do Norte, via essa capaz de
proporcionar au commercio e ao publi-
co eu-, gural um serviço rápido, livre de
qualquer censura ou indevida inspecção
per parte do qualquer dos paizes em
guerra, por nreços egttaes áquelles co-
brados pela transmissão de correspon-
dfencia tèlegrapliica por outras vias que-
não são totalmente isentas da .censura,
por mais benevolente que esta seja-."Xo 

ponto em oue vosso tópico faz
referencia a que eu dissera relativo ao
erro de cálculos observado nas tarifas
applicadas aos despachos expedidos"por via Galveslou", devia se ler: "por
via Western-Galve-rou". De facto, tem
havido erro ii: calculo (aliás de pouca
importância) nas tarifas applicadas. ao.
trafego por esta nova via.''Apoiado nas disposições de pactos
internacionaes, cogito, ha muitos mezes
e com ü mais legitima insistência, da
abertura dessa nova via telegraphica a
que me refiro. Como coniplsmento á
Convenção Telegraphica Internacional
de S. Petcrsburgo, de iS,"3. á qual o
governo do Brasil adheriu pelo decre-
to n. 6.701, de 1 de outubro dc 1.877',
expediu-se o Regulamento do Serviço
Tolegraphieo Internacional (revisto cm
Lisboa em 1908) quo deve reger esse
serviço cm tedos. 03 paizes signatários
ou adhcrentes. Xão ha empresa tele-
graphica particuiar (pie íiinccioii: no
Brasil, com participação ¦no serviço i:i-

i tcrnacional, quc não tenha sido abriga-
da a adherir á referida Convenção lu-
tcrnacional e respectivo ^Regulamento."Diz o ,-.rt.' Xi.f. paragrnpliòs - e i)
do Rcgulamenlo Internacional:

z'* —¦ 4*0 oxpc.liilor cjuc quizer
determinar .1 via a seguir inscreverá
na r.iiniüa a fórmula correspondeu:
te. Poderá limitar-se a indicar par-
te. Jo percurso a seguir".

__» — "Quando o expedidorpriver
detcriilinado a viu a seguir, nstjes-
'.ações respectivas serão obrigadas aj Brasil
conformar-se com as indicações d.i-! tencia
lc. salvo filiando a via indicada es-' In nu ii.-iMri.-im, n!i* l 1" ¦-'••¦

pcJulor não poderá reclamar contra
o emprego dc outra, via".

" De perfeito accordo cem os dizeres
do tópico (lesa redacção, continuo a
aííiriu.ir que a Companhia Western sys-
t« iiiaiicaiiieiile recusa nuaesquer d«'5pa-
chos tcleorapliicos apresentados cm seus
balcões coin a indicação "Via Galves-

:p,'l-
dos
en'-
«Ia

por
nu-
Es-
ha!-

da Repartirão Geral dos '1'clegra-
com a indicação "Via Wcsferu-

Na Câmara
Houve, por poucos minutos,

numero para as votações

A situação no A
Espirito Santa

GUERRA

Com a presença de Có deputados; foi
honteni nbena a sessão da. Câmara,
sob a presidencia do sr.
Abreu, secretariado peius

Vespucio «le
srs! Costa

Ribeiro i- João Pernetta. Sobre a acla
«Ia sessão anterior, falou o sr. Cosia
'Rego, apresentando o requerimento
congratulatorio acerca -do anniversario
da independência da Argentina, que pu-
blicamos noutro local. Approvada, afi-
nal, a acta, sem cutras observações,
iui lido o expediente; que constou, en-
ire ouiras coisas, de telegrammas do
Espirito Santo e de um requerimento
do ádvoçado José MicB.cl dc Barros Co-
bra. residente r.o Rio Grande do Sul,
solicitando que se decrete uma lei «|iie
ponha cobro ás exorbitantes cobranças
de honorários por parte dc uma inti-
tiita legião de médicos, curiiudéiros e
charlatães, nos casos em que a nossa
população é obrigada u recorrer a lacs
indivíduos, sendo estabelecida uma.ta-
belia de nreços que elles sejam obriga-
dos a observar, porque: considerando
que coin a ampla liberdade outorgada
pelo art. 7e, paragraplio, c.( da Consti-
tuição Federal, reproduzida cm muitos1
dos listados, tem sido o nosso immenso
paiz invadido de sul a norte por unia
tremeu Ia avalanche de taes typos, pro-
cedentes da velha Europa, que aqui
chegam alimentando a esperança dc fa-
zer fortuna certa em prazo curto, con-
flautes no abandono em que se encon-
tra o povo. A maioria dc tít'C3 aves dc
arribação são verdadeiros "apaches"
que organizam, impunemente, "avanças"
colossaes contra a fortuna privada, (pae
aos poucos vae se definhando, O nosso
Código Civil, ' anciosamente esperado,
guarda absoluto inutismo sobre o caso
cotjcrí.-ro.

Tacs aves de arribação, como un-.a
praga cgypcia, escolhem de preferencia;
para theatro «le suas operações, ilhas,
iogárejos u povoados, omle sabem impe-
rar a maior boa fé e mesmo a ignoran-
cia dos nossos compatricios província;
nos,

E' permanente o perigo q-.ie existe
actualmente para todos os moradores do

com a não approváçãò e exis-
de uma lei quc ponha cobro a

tão medonhas vigarices premeditadas,
tiver interrompida ou notoriamente l-postas cm pratica pur numerosos devo-
sobrecarregada; nesses casos o cx- ios de bsailagio,' que hoje constituem

uma como legião de insectos daiuninlios
lançados sobre nós e vindos dn longcs
terras, avançadores incansáveis do nica-
Ihêiro publico e privado de iodos aquel-

cair sob

Os srs. Coelho e ERay*
mundo falaram

no Senado

ton . Entretanto, lelègrainmas de.
cluulos em sentido conlrario, islo é,
Estados Unidos para o Brasil, tem
coni rado livre curso pelos cabos
Western pelo pagamento das taxas
ella cxi"i:l;'.s. Egualmente, grande
mero de tekgranimás; dirigidos aos
lados Unidos c apresentados nes
CÕ(
phos
Galvcston
los cabos

tem sido encaminhados,;
da Companhia Wes ru

Kntiio, o Souza c Süv.i, tí<: intranfi
pente adversaria, que foi, «in '.ratado di
A. I!. C, pas3ou agora a ataigo cuthu
aiasfa dn Argentina ?

'Quc quer Você * O Souza tippüca :
polílica intcnccional os m-esmoí iproce?3o
da politica do Msiailo dn Kit, : lientcai con
o Sodré, hoje cou; o XÜo...

Montevidéo. onde transitam pelos etdios
da Companhia River Pliitu a üiumos
Aires para serem despnelilidos pelas, li-
nhas da Central and South Aincrfcaii
Tclegraph Company ao destino. IC este
o percurso seguido por ulegramnias
com a indicarão "Via Wesirrn-Colon"
ou "Via Western-Galvcston", quando
apresentados nas estações dai linhas dr.
União."Ans te! graimuas expedidos '•'Via

Western-Galvcston!\ por inícrmcdiò da
Repartição Geral dos Telegraphos. Uni
sido applicada a taxa de íraues 4.05
(is. 3$g6o) por palavra, em vez de
íranes _i,.|5 (rs. stfsónl, sendo o'frán-
co avaliado em tloo réis de accordo couf
o regiilameiuo."Acabo de communiear á Repartição
Geral dos Telegraphos, <:u iinnie .'«Ia
Central and Soulh American Telegrapll
Company, novas taxas a partir de sua
estarão do Buenos Aires (e não de Mon-
Uviilóo como registrou o tópico de vos-
so jornal', collocilldo ns preços pela
nova via em pé «le egualdade cnm aquel-
ics «;t!e vigoram pela "via Western'',;
Fssas novas taxas devem entrar e.a vi-
gor 1:0 dia 1" «le junho do corrente
anno.

e nnvauo dc
les que têm n desventura dc
suas garras aduncas."

O requerente 'termina o seu requer:-
menlo "em nome da familia brasileira
explorada, «ia moral, da razão, da jus-
tiça, da humanidade, do deeuro e do
direilo. "

Após a leitura dn expediente, oecupa-
ram a tribuna, suecessivamente, ps srs.
João Pernetta e Mauricio de Lacerda,
que trataram das cccorrencias militares
no Contestado, quando comniandava o
força do Exercito o general Setcnrbriuo
dc Carvalho.

Finda a hora do expediente, passou-
se á ordem «lo «lia. A lista da porta ac-
«•usava a presença dc u.l deputados,
üm vista disso, o pvcsHotitc sttbmcttcU'1
a votos os requerimentos de informa-
ções «lo sr. Mario Hermes, sobre a Ar-
mada e o f.xereiio, quc foram approva-
(ios, as renuncias dos srs. Henrique |
Valga e Barbosa Rodrigues, de mem-1
li ros da commissão de Constituição e
Justiça, que foram rejeitadas, e os pro-
jectos do sr. Mario Flermes, relativo 1
á constituição de um estado-maior mix-1
lo, do sr. Álvaro Baptista, do sr. Joa-
quini Salies, relativo ao funecionalismo
publico; que foram julgados objecto de
deliberação, o ainda os requerimentos
de informações dos srs. Octacilio Ca-'
mará, sobre a. lei do amadorismo, c do
sr. Vicente Piragibc, solire as villas
proletárias, os quaes foram, cgualmen-
te, approvados. Isso feito, o presidente
annuncio.tt a votação do primeiro pro-
jecto cònstaiitè do avulso da ordem do
dia, nara o qual solicitou verificação do
votação o sr. Bucno de Andrada. Nesse

I momento, houve um ligeiro incidente
entre o dcpu'ado paulista e o presi-dente d:i sessão, acerca de uma qi-.c-, sião regimental, discursando ambos os

1 representantes da nação, aquelle da tri-i iui 11 a e.esie ultimo da cadeira presiden-
| ciai. Verificado não haver numero, o

pie foi confirmado pela chamada

Na hora destinada no expediente, da
sessão de honteai, do Senado Federal,
o sr. Erieo Coelliò pediu a palavra. O
representante fluminense disso que não
vinha propriamente fazer uni discurso,
mas perguntar á mesa porque o nome
do sr. lieriw.rdi.no Monteiro ainda can-
tiuuava figurando na lista dos- senado-
a-es da RéptiBlíca. Estranhava o esque-
cimento, pois o Sr. Bernardino já se
havia empossado 110 caVgo dé presi-
dente <lo Estado do Espirito Sanlo,
tendo alé isto mesmo ccimmunicado,
não só ao Senado, ofíieialiiK-iite, cemo
até a cada senador, pessoal-uii-iue-. Ti-
nha-se, portanto, conhecimento das no-
vas iunoções do sr. Bernardino, não
sendo natural que elle continuasse a
figurar como senador ausente com
causa justificada, 110 Rio, e como pre-
sidenle do Espirito Santo, presente, em
Victoria. Parecia -ao ona-.lor, que essa
.-cctimubção era prohibida •«: a renun-
cia do sr. Bernardino eslava taxai'..a-
niente indiciJa nas suas coimnumci-
ções. Assim, pedia á mesa que: fizesse
a necessária .rectificação.

O sr. Urbano •respondeu-lhe era
nome da mesa. Dc facto, o Senado ha-
via recebido não uma, porém duas
ccer.ai-uiiieações de dois presidentes,
eada um affii-niaado qno se tinha cm-
possado no governo «spirito-sníucnse.
A mesa uão podia, ú revelia do Con-
gresso, distinguir qual dos dois era o
(ítílientico, -mas ia providenciar para
que o senador fluminense fosse atten-
dido quanto á esquisitice da lista de
presença.

Pediu, então, a palavra o sr. Ray-
unindo de Miranda. O representante
¦alagoano começou por sustentar que
essas situações d-e dubiedades, de in-
certezas, de casos constitucionaes pjc-
parados e por se prepararem nu Fe-
deração precisavam ter uai fim. O
credito do paiz, «a hetra das instiu-
ções e a integridade da Constituição
assim o exigiam. 'Naquella hora mes-
mo, todos ouviram da leitura do expe-
diente um officio de agradecimeifa en-
v:aJo pelo governador de Alagoas.
Quem era esse governador? O arti-
go 6" da Cjnstif.iição parecia fer sido
abolido, pois o Senado alagoano reei,.
nheceii um governador e era outro (pie
exercia o elevado cargo. Ura, uíio era
nalural que isso continuasse, devendo
o presidenie da Republica normalizar
a situação estadual, Depois de elogiar
;.s qualidades moraes e civieas do sr.
Baptista Accioly, de quem disse ser uai
admirador sincero, o orador historiou
como se fez o reconhecimento do actual
chefe do executivo alagoano, quc. na
sua opinião, não é o legal. Em lodo
o caso, que se liquidasse o lamentável
caso, por honra da F-edn-ação, fosse lá
qual fasse o governador definitivo.
Pediu que o projecto quc esta ua cou-
missão dc Constituição e Justiça da
Câmara viesse a plenário e que fosse
logo julgado, pois o credor estrangeiro
anda alarmado -e só .acceita o governa-
dor como legal para receber dinheiro,
nunca, para dar. O officio lido no ex-
poliente inspirou-lhe -esta ordem de
considerações e o orador appeitava
para quem de direito, afiai de que o
parecer da comniissão da Câmara ti-
vesse solução. Entrando no exame das
palavras proferidas pelo sr. Ivrico Coc-
lho, o representante alagoano disse que
no Espirito ívanto estava a sc formar
um outro caso. Leu, então, o seguinte
td-eeramma que recebera de Victoria:

j 
" Cominunica a v. ex. que prestei o
compromisso constitucional perante o

| Congresso Legislativo o assumi 3 ad-
! ministiração do Estado do Espirito San-
| to como representante eleilo, diploma-

do, reconhecido -e proclamado peles po-
I deres competentes para o quádriénnio

dc 1916 a 10-0, N-eãte ça>rgo, espero
I a continuação üs. .preciosa amizade quc

tive a felicidade \le cultivar entre os
prezados collcgas, pundo á sua dispo-
sição todo o meu pequeno mcreciinen-
to o atigurando-lho loia a grandesa da
mmha gratidão. Affectuosas saudações,
- (a) 

'

te do
Rayiliundo, este -telegrammã uão tem

PcrnarJino Monteiro, presiden-
Estado." Ora, continuou o sr.

3. i eiipou

. . . ............ ,.,t-. L,ifLi|^.-n ilu». \i 21 , vij" . . , 1 • - —

ronel Carneiro de 'Melo acaba de m. s^n^adc de collaçao dc grão.
fundar ,-ara aproveitamente da ja-1 ^ &«&_% Í»J«™ J^"' tz.ila urliouifera da -Barra bonita, no'mais de cinco contos de réis, quando oEstado do, i afana. |sr. Barros Barreto aprcíentou uma

Constituído o capital e iniciado o I proposta para que a mesa ficasse encat-
trabalho de extracçâo do minério cm I regada, de noniear a CDimuissão

X,i «ala :h caf
O Sr. Cnslav;
— T.i:vr.ni nsoi

irmoso, T'or ifs
::iz Doaiingues.

Bar: o f
jornat
evito .

.to, e para
temais julga.Ias ne-quantidade suffieiente para iniciar ,i '

?J?U0e-á?r*C«ra|^naí ^rC5nl-!^iaÍl'i^l^go:. que ;, mesaer o, problemas da .producção em já .estava subrccari-cgada com muitoslarga esca.a pura attender, senão a serviços, propondo, .por isso, que a com-todas, ao menos a uma grande .panw missão fosse chita pelos presentes.]'«ias exigências dos mercados, e o do | ^ssa proposta despertou geraca a-pplan-
transporte aos centros ile consumo. sas' A [""^'dencia resolveu subuiátter

O primeiro dependo l.l.. .somente !'?, vo'os 
t ¦ •'"¦'!°í"" ° BaiT0"- Díln'^

dc tempo .e de brSços; o segundo re- $_% í ^Sf tóJST ^l_\¦¦('¦' 1 '¦ . ¦-. :¦ o do governo fe- guida grande e acalorada discussão, p.?r. I

Comnicntava-sc c
Martins ter «lado,
para o jogo do Iiii

() Sr, Juslitilr.no
— K quc tem h?:

bichos «lo Museu I
depois disso, passasse

do 1-né.i

lio.
de

MQm <*'*,l%>-4>1B*m
.'.'o Ministério

movido, -nor anli:
da Secretaria, o
Fonseca.

Xo nosso
disciite-si!
moveis ilu

do li:

"Pedindo para esta caria o gentil ...
lhimcnto das columnas dc vosso jornal,
lenho a honra «ie. subscrever-me — Do
v. «-te. — /*. Camey, representante «la
Central and South American Tclegraph
Company. '

1. >«is3-(X_i>^(nM ii ¦ •

tribuna, para uma explicação
ssoai, o sr. Costa Rego, que foi sue-

| c,-ilido pelo sr. Alfredo de Maya, tra-' tautlo amb.-,- os deputados de coisas ti-
iiaiu-eiriis de Alagoas.

A sessão foi levantada ás 3,35 horas'de,

João

uu- loi pro-
i i° official I
Joaquim da I

UIOHl
coin

clcenntc
Clllll' Oi

a Ser, sc.:n delonça, I iiirhaiulo por completo a ordem dos tra-
tiis-iino trcclio 1 ballms, que foram sufpcnsas c reabertos

dentl, de modo
construido um peque
t'a-ro-viari.1 quo listie a jazida ao i depois, para rec. ocr uma nova propost;
ramal do Paraimpancma, sem o que I 'lo "'¦' -l!r"T<;' l5n,rrct0 _ p:"''- 1"e. ¦' ,1 ¦ 1 comniissão do quadro los.-.e sorteada, t1primeiro destes .probiemas nao dará ^T^tZ ^""tanS S35Sl'V.!ll'lil1'-. . 

| Sendo imporsiw! proscgtrir nos traba~cnl «c .profundo retrai- lhos, foi a reunião dissolvida, ai
Minai, ja fo; uma lança' resolver, pretendendo a mesa 1
obtenção do capital para I ""'':1 reunião, que talvez se real

(la mina: a construcção,1"1 n:l Próxima segunda-feira.

Red-Síar
\t ,'' 

v""" 1UI|IU03I»XI JIH'ltVlll.1Xcs;,i -epoc.^ dc pro tu ti do retrai-1 lhos, foi a reunião dissolvida, sem nada
monto de c:iii)it;,i. já fui uma lança' resolver, pretendendo a mesa convocar jcm'África a obtenção do capital para Mnia reunião, que talvez se realize hoje
exploração da niiiia; a construcção 0" n:l Próxima segunda-feira.
da via-ferrea só o governo feder il, —«K*-aj»-.__-a_—~ |
poderá fazer nn; condições exigi

N.-ulii dc liio bello, tfio
iiiiiilrimo, o om tfio bons

( inulicõos lio 1H'«'C(1 l«
ímirnuicnld.
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COISAS DO CEARA'

O caso do desembarca-
dor Felix Cândido

Fortaleza. ;6 —(Do correspondente)
— O Diário do Estado, pretendendo
consurar 0.1 oíficios do dcscinliargador
Felix Cândido, relativos ao não recebi-
mento tle vencimentos, confessa , quc
outros magistrados o muitas professo-
ras se acham cm pcores condições tle
atrazo. -Con.au mando a aposviin-loria
¦i 1 professora de francez da Fseola
Normal, o Unitário faz acerbas aceusa-
ções ao coronel Bcnjamin Barroso, a
quem chama " maná desprendido do
céo para engorda de todos áquelles que
cairam nas suas graças", O coronel
Bcnjamin Barroso, sanccioiian.io a im-
moral lei, mandou coutai- oito annos
que essa senhora leccionou cm seu coi-
:.-.;i«i par;ie:;lar c assegurou-lhe a apo-
sciitadorin com o ordenado por inteiro,
gratificação integral, «: anliguidade.

O Unitário denuncia ainda que cs=n
aposentadoria leve por fim encartar
na cadeira dc francez o sr. Ibiapina,
rcdaclor do jornal do governo.

Consta que se trabalha em novos
processos dc aposentadoria, visando ar-
rumar outros afilhados.

da

Continua ainda a vender-
se, por preços ao alcance de
todas as bolsas, cs cxcellen-
tes ternos de casimira, da
Casa Torre 'Eiffel — rua do
Ouvidor, 97 e (>.).

«le rapidez, baratera c «segurança, tão
necessárias nas actuaes emergências.

Nesse sentido deverá ser orientada
a acção do -poder publico e, se o fôr, jmuito em breve, com grande eco-
nomia para os cofres da ilação, ha-
verá o restabelecimento dos trens
:.gira sitpprimidos pela falta de com--

Ci: airo3 mistura, parars., rr.ni brindes.
Lopes Sã & C.

MX>»-Iw
XI) .MIMhTlilLIO DA .MAIM.MI V

estuários

m*m& ^Hffp-4MBBf»
A COXEEIIE.VCIA ALGO-

liOI-.IU.t l r.
em a.

Os arlns nsKiúiiados hon-
tem nelo sr. Alevniulriuu

ininislio da Marinha foram liou-
signados os Seguintes actos:

inistnvl.
Nessa •inc:>-.i;;i oceasião se verá

«lu.-.-.i-. 1 lempo perdemos inutilmente
cm conversas c discussões de-neces-sanas, quinto ouro drenámos inepta-
niente ixira os mercados estrangeiros,
tiela nossa incttria criminosa! pelanossa iuditferciiça mussulmana, peianossa pn-suiça lamentável e sobreiu-
do ;..;.i imprevideticia característica
da :: km acção, quer individual, queradmmiátrativa.

l-'e':z:i:ciik-. o lionrado ir. presiden-to da Sepublit-a parece 
'in.'.n 

íiitencio-
uai!,'' .1 ctjf respeito e, tendo recebi-
(io, uc.T-s.iriameníe, a mais agrada-
i«l impressão do discurso proferido
pelo sr. {¦-. Fronlin, na fcs-üo do
Club de Engenharia, lia de lançar
hombros de apoio efficaz a essa ten-
cativa que lem todos os r

• ie abi iieiien-.erencia.

Convite nus sr--. Ciiloaerns
i' iMii.viiiiIlinno

O dr. Miguel Calr.-on convidou hon-
! :em os srs. .Pandiá Calogeras c Carlos j: Maximiliano, ministros da Fazenda e

«lo Interior, para assislirem 110 proxi-
;no íüa i" dc junho á histaílação da
Conferência jU-iodoeira, ás 9 horas da
noite dàquelle dia. 110 salão da Bibiio-
theca Nacional.

itão-tencute Etibno
de inimcdiato do

MISSAS OE HOJE
Rezai
Paulo

ir alma dc:
s o i!_\ tu egre»
-j «Ic .Maracanã:
:.i egreja «lo São

• cargo o cap:
João Augusto

Exonerando o cap;
do Rosário Cardoso,
Carlos Gomes;

nomeando para c:-«
tio corveta graduado
Souza e Silva;

nomeando o capitão do corveia
i:o-l Caetano, de Gouvi-a Couiuho, im-
mediato do Tiradcnics: e

exonerando o capFíão-tciicnío mcdítfo
dr. Pedro Martins, do auxiliar de cii-
nica do Hospital Centrai de Marinlir..

Os
cas, da Torre
aiiain toda a
pela excellente

para crean-
lEi.ffcl, des-
competência,

qualidade de

dc

M.t-i

seus tecidos, elegância c per-
iiito acabamento.

•¦ ¦ 1 Mmae$^i^o_2_í ? W1 "** **

I Congresso America»
210 da Creança

A iniciativa continua
acceita

bem

iii
t r:i«

IS
notório

«Ia pa
ro Congresso

interesse peto r,;c
icipação do Brasil

íVinerica
Buenos Aires

I'i!lfll .«;l itorirA.
3'biHill' uma sala •]; «v ::í 0..t
í -,i gabinete sen: a::a'y-ar a'- exposição <:¦ Casa Loan-

dio Martins .V t\, á raa do
1". br 03 e 05 e nos antigos armazéns
rna «hs OiirireS 33 a 43.

*J

O CASO PD (.KXI.KU

PAXTAT.BÃO

Como iá havíamos noticiado, o gerr.
ral Joaquim Pantalcão Telles da Quer-
roz 

"respondeu 
f.or escripto ao officio

tio chefe «lo Departamento da Guerra.
dídarando não haver dado nenhuma
cntrsiaata.

Fazendo o fircsidcníe questão de co-
nbecer os termos desta resposta, íoi a
ctesaia apresentada as. ex. pelo gene-
ral Caetano dt Faria, ru ¦".; 'O da
Guerra.

Ciicljr.o .:.« Silva
;:i do Divino ICípírito S

Aíhcrio Porto, i._ a ;;_•
rianeisco .le Paula:

Anna Si!.-«ir.i Part,,..-,. ái S horif, r.a ca
ik!I.i :w X, S. do Btim Succtsso;

Fiirl Augusto Je Oliveira íj 9 l:?.-a=. m I
Canilelarla;

Aneando, Fíinscíía. h? o liora.?, v.n cereja I
tio Sunalorio, em Cascai*i*n.;

Solou <ia Cunlia, ás o ii-, cin S- lTsnc;.:co |«le Paula:
Amélia Pr-r-e-.ici (•¦.;':--.-r.'::--. ia ; i!a, mi

irrc;;i dc "íawtií AffoitàJ, e ás 9:!-;, t:;: |
S. L-"rai.ei.co ¦!.¦ Paula:

fíníc! Ar.inuí.» S^irc-» á1? o 1:t:i?, na jrsreja ilu S. S-tíuiUlü -a Santa Enacnia (rua |
il.i .\l:..'i,l-.e.i:

Ktrlvíua Pitanga, ás S x\- n,_ r.;ntr:z do
C.aaol.ana:

Julio Aiturto as Lesta, &_ 10 liara?, na
Candelária:

Fatt-Hno Jít?ê dc T!.\,*',s. ãí a boras,
ir.atrií á_ íj::r.t'A:t:i:i;
Jlclena B(r-.:::i M-.reira, !i* qija,

' 
JtVi.-r j'i<é ,!o Freitas Gíitif,

em" S. Francisco ile Paula-
EcynaMo Waliher. ás ; hora

re «le H. llento;
Bali tina Aívcs, ís S ilo. na esrejn dc 1

Sant'Annai I
Adelaide GuúnarSos d..? Santos Rodrífrnes, i

ás oi1.-, em Is. Francisca de Piula; I
CapiUlo 'Scvaríatio Cãríí*-! dc Al rcü, ás n «

h^r.s. ni nr.íriz dn Knsrrniu-i Noro;
Anionio Kilieíro Alves Ca&cs áí 10 i;o- !

.-.--. no S.S. «Ia A-.itica, Sé:
Juvenal Jflsé da Kíiisc-a, ás c horas, cm '

S. Francisco, dc Puala; i
.Maria Marcan.Ia B-irr-w. .'= io hera?. I

;•! S. Francisco «íe 1'a-il,:
Maria th Carmo Andrade, As o hnn«. n<r

Sacramento. '

em arco. pe.o facto
ãj a:::.' rio iUi rainha

,:--e navio, no
da pragmática,

í, as 9 i|j, j
no Mi.-tci-1

,0 transporte de guerra britanni.
Edimbiirg-Castic deixou, hontem, o r.os-,,
so porto, tendo amanhecido cmbandcira- L rca"«!l área izar-se nm.
do em arco. peio faclo de ser o dia dc U;or oceasião do centenário da indepen-

dencia argentina c, segundo se -.l«pr.--
hclide do modo solicito pelo qual, foi
recebida pelo presidente da Rcpubli..'.
a commissão brasileiro, composta Jjs
srs.: drs. Alfredo Piu;o, penem! Thau-
inati-.rgo de Azevedo e Zcfcrino de Pa-
ria, e o interessado concurso do dr.
Souza Dantas, sub-si crc.ario dos ne-
gocios do Exterior, cura <jucm..bantci;i
confcrenciou longamente o dr. Mon-
corvo Filho, o organizador e actual
presidente effectivo do Comitê .Na-
cional Brasileiro, parece que o nosso
paiz realmente fará uma condigna re-
presemação no importante certameil.

(.1 dr. Moncorvo Filho tem recebido
de iodos os Ksiados brasileiros demon-
slraçócs do maior empenho em concor-
rer r.o Conirresso da Creança, c nessa
sentido já se acham cr.i via de creani-
zação os comitês estailuacs do Fará,

IIOUÍi
Ineiaterra.

Pelo nicíT-o motivo,
meio-dia, deu rs salva
qne foram correspondidas pelo cours
do Pi-o.-i.w.

-" wlf m^-^BSt €• PU - ¦-•

VM FKUXA.VDO 1)10 X0I50XITA
¦oo JfnnoolA p.vcitr

Rorlm
Recife, 26 (A, A.) — O correspon-

dente «lo Di.irin dc Pernambuco tele-
Spanhou de Fernando Noronha as sc-1
m-.intes informações: "O Rovcrnador do \
Estado perrorrru, a cavallo, a ilha de j
t'm extremo a outro. Quanto aos cam- ¦
pos de cultura, a impressão recebida |excedeu a espectaii-a. Ha aqui muita |coisa feita, ha ainda v.ih por fazer e ;
oue «: imprcscindivcl. As terras são fer- i
iilissimas, sem quc, entretanto, justifi-,
quem as lendas a respeito divu!íradas í
no contincile, o a sua capacidade e jexploração é, cin todo o caso, maior jJo que se imaginava. O Estado autr.iieit-i
t-.rá .1 sua producção quando cessar a
irregtijaridada do cultivo, feito pelos |
pies'(!!arios cm proveito próprio."O út. M.'íuoc1 Borba visitou os a'o-
lamentos e a, enfermaria do prcshüo e |traia de providenciar para a installação i
de Um novo alojamento c construcção de ,
vnta casa para o administrador. Estu-
dará a csnsfrucçiío do parto e a expio-
ração das salinas."

NO SENADO
Resumo da sessão

Presidência do sr. Urbano, presentes
28 senadores. O sr. Metcilo leu a acta
da sessão anterior, «pie foi approvada
sem observações.

O sr. Pedro Borges deu conta do cx-
pedienle a h-r. quc constou, apenas, de
um officio do dr. Baptista Accioly, go-
vernador do Alagoas, agradecendo a
cominuilifnção dn eleição da Mesa d:s-
sa casa do Congresso.

O sr. Erieo Coelho pediu a palavra
e perguntou á Mesa porque o nome do
sr. Bernardino Monteiro continuava a
figurar 11a lista (los senadores, quando
este ipolitico já se havia empossado uo
cargo de presidente do Espirito Üamo
e is:o aummciaido não só ao Senado,
como a todos os senadores pcssoalnicn-
te. , Parecia ao orador oue a renuncia do
antigo collega estava claramente cnicn-
dida, visto quc elle não d.ve. nem podeaccumníar.

Fm, nome da Mesa, respoadcu-lhe o
sr, urbano, dizendo n.no o Senado li-
nha recebido duas còiiiniunicaçúes de
dois presidentes do Espirito Santo, nos
mesmos t.rmo-, não sabendo qual dos
dois era o auliicntico, Em iodo o caso,
ia providenciar para que o senador flu-
minense não ficasse cir. duvida.

O sr. Raymundo Ie Miranda pronun-
| ciou u.-.i loiijjo discurso, cujo resumo

damos cm outra local.
I Na ordem do dia, verificou-se não ha-
i ver numero sufíicicnte para as votações,
I que constam de muitas materias. Prc-

oecupado com o atrazo, o sr. Urbano
: pediu aos senadores presentes nesta ca-
/ pilai, que sc dignassem comparecer hoj--
j ao Si nado. para darem andamento aos

trabalhos da casa.
j Em seguida, levantou-se a sessão,

ÃS COMMISSÕES D/l GAMARA
Reuniu-se hon'-:::':. sob a presidência

! do sr. Antônio Carlos a commissão de
j Finanças, da Câmara, comparecendo os
! srs. Cariou Peixoto, Octavio Manr-.-

beira, Ctucittata Braja, Alberto Mara-
uiião, Auüitslo Pestana c Muniz Sodré.

O sr. Carlos Peixoto reclamou con-
tra a faita da remessa de propostas do
orçamento para 1917, por pane d^s se-
cretarios de Estalo, propostas estas

nota de official, o que eqüivale dizer
oue é particular u oue .as autoridades
federaes etn Victoria mão se dignaram
travar relações com o sr. Bernardino.
Xão existindo no Espirito Santo dois
congressos, sttppunlia o orador que o
sr. Bernardino havia sido reconhecido,
diplomado <¦ empossado pelo unico e
\írd;uleÍTO poder eoinpelente. Assim,
sem haver dualidades estadual ou mu-
nicipa! da espécie alguma, sendo legi-
timo -e sem contestação o governo queo antecedeu ie «nte lhe tratismittiii o
logar, por que é que se quer corpori-
ficar tuna fantástica duplicata?

U sr. Raynumdo concluiu 1,-wncntan-
do a ausência do sr. Bernardino entre
os seus pares, a quem teceu francos
elogios, declarando que não lamentava
menus a situação de embaraços que 03
sophismas do momento lhe queriamcrear, certo de r;iic todo o Senado o
Gcontp.-mhava nesses sentimentos. Ap-
pellatvdo para o chefe da nação, disse

1 enfim o orador que esperava dc s. ex.I o golpe de ,r.'.or!e nessas anomalias con-
stitucioniics, que -estão corroendo o re-
ginven e abalando o credito do próprio
paiz, derramando sangue e semeando
orphandadcs,

A poliein dissolvida

Pc-
pro-

Victoria. ;f\ 'Correspondente) —
Ruiu hontem para Coliatiua, sede
visnria dos poderes executivo e !_^.
lativo do Estado, o presidente Pinlicíro
Júnior, acompanhado do seu secreta-

Abílio Peixoto,
Orozimbo Lyrio,

rio. sr.
policia,
pessoas

O sr. Pinheiro Júnior :
diversos decretos, entre
dissolve o corpo policia
cn.io effectivo será eleva,
tas praças.111 m > u»

do chefe de
le outrasc «le

.s--!g:-.ou hoje
elles um que

do Estado,
io a quinhen-

COMPANHIA DE SEGUROS VA-REGISTAS. — Rua Primeiro de Mar.
ri n. 17.

Pernambuco, Bahia, Minas, S. Paulo,
Paraná e Santa Catharina, con: O va-
io.-o apoio dos respectivos governa-

ter chegado .
do corrente,
basear o seu
propostas do

;-S.;h,

1 comniissão atú o dia co
sob pena da commissão

.-st-i.lo deste anno sobre as
anno passado.

NO .MIXISTERIOJDA FAZENDA

Os decrotos nssisnados
hontem

O .presidente da Republica assignou
os seguintes decretos da .pasta da Fa-
zenda:

Nomeando:
Harold lí. 1-Iime Júnior, cnrr-íor dc

fundos públicos na praça desta capiial;
o 1" escripturario da Alfândega do

Maranhão, Octavio dc Almeida Galvão,
chefe de secção da mesma Alfândega;

o a" escripturario da Alfândega de
Pernambuco João da Silva Aline! ia,
chefe de secção da Alfândega úo Mar;:-
nhão:

os segundos cscriptnrarios dcs=a Al-
fandega. João Ferreira do Xasclmeü.o
o Oswaldo de Souza, primeiros da mes-
ina repartição;

o .-," escripturario Antônio de Paiva
o o t"_.JosC- Maria Jesus, ambos da Al-

I fandega do Maranhão, respectivamente
2" 1: __" da .mesma repartição;

o 1* escripturario da Alfândega de
Parnaliyba, 110 Estado do Piauhy, Mi-
guel Ferreira do Carvalho, 2" na Alfan-
dega. do Maranhão, Ba^HiaNa»ftni j
.0 ministro da Viação e Obras Pu-biicas declarou ao inspeetor federal dePortos, K:os c Canaes que foi concedi-

da a autorização solicitada pelo prati-cante desta Inspectoria Affonso Gentil
da Suva Moraes, para consignar emfolha de pagamento a quantia de 30$cm favor da Cooperativa Militar doBrasil, de que é accionista.

presidente informou, porém, á COXOREGAÇÃO
raimissâo que até á próxima reunião, ! VIVW

ou. 110 maxirao, a:«í o fim do mez, I
conforme fera ofücialmcnte informa-
do, as propostas do -orçamento estariam
no seio do commissão.

Xada mai3 havendo a tratar porfalta de pareceres, o sr. Vicente Pira-
gibe reqtiereu o andamento do pro-
jecto n. 2. de 1916, qua propõe a ven-
da. depois de avaliadas, das habitações
que constituem as villas prolcía.ias M.

_ Hermes e Orsina,da, Fonseca, projecto
ministro do Interior nomeou Josi-! imiuediataracnte distribuído ao sr. -Cin-

j r.o do Nascimento Ferreira e Silva Fiiho ! cinaío Braga.
, para exercer o logar de auxiliar da. Bir | O projecto n. Só, de 1915, relativo
I biiotheca Nacional emquanto o -eftecti-; á cessão de terreno á Sociedade Mu-

DA MAItlXir.V

ucres,
Xo dia ít (\c corrente expirará o

prazo para a entrega das memórias des- I
tinadas ao certamen de Buenos Aires, I

o

.•n. Paulo do
anuense,

Amaral, estiver ser indo | sical de
disttilmid

Concertes S
10 sr.

ymphonicos, foi
erro Maranhão.

A reunião do boje
Pedcm-no3 a publicação do seguinteaviso:"De ordem do sr. presidente são con-vidados todos os srs. associados para

comparecerem, na sede desla associação,a-rua do Rosário 11. 34. ;',s __ horas,afim de, se proceder á eleição da novadirectoria, prestações de contas e de-mais assumptos. A assembléa realizar-se-a com qualquer numero de associa-dos, conforme estabelecem os estatutosem vigor, por ser a a" convocação.Amanha, cr do corrente mezRio de. Janeiro. 26 de maio de—¦Américo Campos de Afcdeiros-ano geral. "
toi 6.

se-.-re-

IA GUERRA NAVAL|
Um protesto contra o

torpedeamento de
navios gregos

Londres, 26 — (A. A.) — Os arma-
dores de Pifco, na Grécia, tclegrapha-
ram ao sr. Skoulodis, chefe do gabine-
tc grego, protestando contra o torpe-
dcamenío levado a effeito por submari-
nos allemães contra vapores gregos.

Xova Voríe, 26 — (A. fi.) —Noticias
de Londres dizem que os governos da
Suécia c Noruega, protestaram per-
ante á Allemanha eonlra- o fechamento
do Baltico, cujas entradas os allemães
minaram com suas temíveis machinas
submarinas, impedindo por completo a
navegação por aquelle mar.

JI política regional na
Câm

Italia-Hia
Vassari destruída pelos

italianos
Londres. 26 — (A. A.) — Os Itália-

nos destruíram Vassari.

Londres, 26 —- (A. A.) — Noticias
de fonte allema dizem que os austria-
cos óecuparam Uniascísta, e atravessa-
ram o rio Maso, tomando Corondim,
Campoverde e -Chiosa, localidades essas
situadas em território austríaco.

Essas noticias, porém, ainda não ti-
verani nenhuma confirmação, sendo
exacío, segundo telegrammas de .Roma,
que os italianos depois dos primeiros
recuos, conseguiram deter a marcha dos
auslriacos, infligindo-lhes grandes per-
das r.os contra-ataques levados a ef-
feito.

A CAMPANHA DA RÚSSIA
Petrogrado, 26 — (A. II.) — (Offi-

ciai) —- O exercito do Caucaso repel-
liu, na direcçâo de Mnsul, uma nova
tentativa dc offeusiva turca.

As nossas tropas que operam na re-
gião dc Kcrnianshah e ICacrisliirin,, ef-
fectíiaram a a-' do corrente a sua jun-
cção com as inglezas um pouco abaixo
de Kut-cl-Amara.

Londres. 26 — ¦ (A-.i A.) —; Reina
grande contentamento nesta capiial, com
as noticias vindas do Cairo, que aiinun-
ciam haver os russos se unido ás tro-
pas expedicionárias inglezas que ope-
ram na Mesopolamia c que foram man-
dadas cm soecorro do general Toivshend,
capturado cm Kut-cl-Amara.

A itineção fez-se tun pouco ao sul
daquella praça íor'.c, sobre a qual mar-
chani agora os dois exércitos alliados'.

Os jornaes elogiam o brilliantc feito
dos moscovitas, que virá marear uma
nova phasc ;i guerra naquella frente
oriental,

A GUERRA NO AR
UM COMBATE T.il TOIíT-

SAID
Londres, 20 — (A. 11.) — (Offi-

ciai) —• Depois de tun ataque aéreo
contra as nossas posições em Porí-Said,
03 nossos aeroplanos saíram cm perne-
guiçõo tenaz nos atacantes, não lhe
dando um momento de repouso.

Durante o "raid", os nossos aviadores
destruíram as cislurnas de Rodhsaleu e
desmantelaram as obras tactícas do ini-
niigo cm vários pontos.

A VIDA CONTINENTAL

A INDEPENDÊNCIA
ARGENTINA

Tor oceasião da leitura da acta da
sessão da véspera, honteni, na ("amara,
o deputado Costa Rego apresentou e
justificou o seguinte requerimento:"Roqueiro que a mesa da Câmara
dos Senhores Deputados, interpretando
os sentimentos da Nação, se congra-
tule com a mesa da Câmara da Argen-
tina, por motivo da pssagem da dam
da independência desse paiz e do pri-
nieiro anniversario da assignatura, cm
Buenos Aires, do tratado de paz e ami-
zade eom o Chile e o Brasil. Sala das
sessões 2Ü dc maio dc 191(1. — Coiíu
Rego,"'

Na sua justificação, o deputado ala-
goano accentuou qne súmenle em cou-
seqüência de ter o sr. João Pernetta,
deputado pelo Paraná, esgotado a hora
do expediente, não apresentara o allu-
dido requerimento na sessão anterior.
Submcttido a votos, foi esse rcqticri-
mento, na ordem do dia, ápprovado,
sem discussão.

KH.lt » <ffil » _¦¦!
Kobnm OASOATIXITA

coornr.T.os da hxgtkjw)
No começo da rua Monte Alegre, ali

ás veias mestras desta muito nobre e i
leal cidade dc, S. Sebastião do Rio de!
Janeiro, lia uma belleza quc eslá mes-1
1110 pedindo um nariz de coiiimissario |d" liygiene para deliciar a respectiva |
piluitarin com o cliciruilíe quc de lá se i
desprende. I

Trata-se do um cstabiilo onde as no-1
ções de asseio são coisa de que seus
proprietários não cuidam. Resulta dahi
que o fétido provocado pelo amontoa-
mento de defecções animaes ti de ton-
tear o mortal desprevenido que passea, meia légua. E se o director de Hy-
Cione achar que exageramos, alugue unia
casa na citada rua ou mesmo na rua '
do Riachuelo, immediações da dc Monte !Alegre-, e estamos certos de que ou endireita aquillo ou muda-se...

Explorações partida»
rias em torno da

situação financeira de
Alagoas

lionlcm, na ordem do dia, sp',i j
verificação de não haver numero paraas votações, oceu-pou a tribuna o sr.
Costa Rçgo, para uma explicação pejl
soai, na qual aproveitou o ensejo para
pulverizar as explorações partidárias
ultimamente levadas a effeito em torno
dos actos do dr. Baptisla Accioly, go-
vernador de Alagoas, . satisfazendo 03
compromissos financeiros do Estado
com o estrangeiro, contraídos pelos s-.-us
antecessores.

O sr. Cosia Rego começou dizendo
quc a Câmara era tesleniunha da fór
ma como o orador ha procedido, evitan-
do levar ao recinto parlamentar .;-.¦,«•-
stões meramente ipcssoacs da politica de
sua terra. Assim, só pnjyoc.ido i:ia ,j
orador oecupar a tribuna da Câmara.
Kutretan.to, preliminarmente, estlanhoti
o deputado alagoano que os seus com-
panheiros de bancada, adversários da
situação política de Alagoas, trouxessem
para a Câmara, não uma qiiestão de or-
dem constitucional, que a interessaria,
mas questões levantadas pelo despeiro
polilico e de ordem pessoal, acerci de
detalhes mínimos da administração ala-
goann.

Nas vésperas da abertura do Con:;.rs-
so — lembrou o orador — quanio de
Alagoas regressavam os srs. Alfredo de
Maya e Euzebio de Andrade, alargaram-
se CÜÓS em entrevistas pelos jornaes
acerca da situação financeira dàquelle-
Estado, assacando aceusações graves ao
respectivo governador, sr. Bapi.isia Ac-
cioly, affirmaiiilo estar esle fazendo o
serviço da divida externa com os dinliei-
ros arrancados ao Banco de Alagoas.
Essa aceusação, sobre ser graciosa, era
a manifestação do ódio incontido, do
despeito pessoal dos adversários éo sr.
liaptista Acaioly. Xo entanto, recebeu
o orador do governador alagoano um
despacho telcgraphico, contestando for
malmente a imputação dc que se acluro-
sc sen indo dos capitaea do Ilanco -de
Alagcasr. para attender aquelle serviço,
creado pelo desbarato criminoso das ad-
uvinistraçõca csiaduaes anteriores, O
orador leu, então, trechos do telcgrãitv-
ma, 110 qual sc explica que, tendo o
governo do Estado, com a organização
diversa e mais apropriada dada ao Ban-
co referido, nm saldo dc i_p>:Goo$oob,
applicou esse ííiWí) n<o pagamento da
divida externa, pagamento esse, de res-
to, superior á quantia «L- .15S :ooo$oob,
já realizado. Assim, o governo alagou-
no não podia ser aceusado de lançar
n:ão do capital do Banco para satisfa-
zer os seus compromissos financeiros
com o estrangeiro. Apezar da clareza
de 'tudo 'isso, cm discurso pronunciado
¦peio depulado Alfredo de Maya — re-
cordou o orador — em resposta ao te-
lcgi-amma do sr. Baptista Accioly, lo-
brigou-se uma incoherencia ¦cnlrc o que
disse o governador alagoano ^ na sua
Mensagem ao Congresso do Estado, e
o que informou no telegrammã dinipdo
ao orador.

O sr. Costa Rego passou então a
ler os trechos da Mensagem alludidos
por aquelle outro deputado alagoano-,
110 seu discurso, confrontando-os com
os dizeres do telegrammã. Antenor-
mente á posse do sr. Baptista Accioly.
islo c, antes deste ser o governador de
Alagoas, foi efíeclivamentc retirada do
Banco a quantia de 200 :ooo?ooo, para
attender ás necessidades daquella dtyi-
da. Ascencemlo ao governo, o sr. Ba-
ptisia Accioly promoveu a reorganiza-
ção do Banco dc Alagoas sob o regimen
das sociedades anonymas, afim de evitar
que continuasse elle a ser apenas uni
apparclho decorativo na administração
publica do Estado. Nessa reorganiza-
çáo — repetiu o orador — houve em
favor do governo do Estado o saldo,de
140 ;ooo$ooo, importância que foi in-
corporada ao dinheiro destinado ao pa-
gamento da divida externa. Onde_esta-
va pois, a procedência da aceusação do
que o sr. Baptista Accioly lançara mão
do capital do Banco, para poder -pagai-
as dividas contraídas oelas situações es-
taduaes dc que eram proselytos 03 seus
actuaes aceusadores? Onde estava a iu-
cohercncia?

O sr. Alfredo de Maya, cm aparle.
declarou que nfio havia dito que todo
o pagamento havia sido feito com o ca-
pitai do Banco; isto c-, capital ou sal-
do... , ,,Proseguindo, o orador disse congra-
tular-se com o facto, que observara, de
ter o pensamento politico «lo sr. Ensc-
bio de Andrade evoluído, pois que, em
aparte ao discurso do sr. Alfredo «1:
Mav-i reconhecera e denominara a Men-
saeeni do sr. Baptista Accioly official,
chamando-o governador de Alagoas,, o
qne não suecedia com o autor do dis-
curso aparteado, que toda a vez que se
referia aquelle governador o chamava
detentor do poder, ditador e coisas as-
sim, pouco constiiucionacs. Terminan-
do, o sr. Costa Rego disse esperar (pie
03 representantes da opposiçao alagou-
na viriam a modificar, como o sr. Eu-
sebio de Andrade, o seu pensamento
politico, fazendo um appello nesse sen-
tido, para bem de Alagoas c da sua
prosperidade.

O sr. Alfredo de Maya, oecupando,
cm seguida, a tribuna, procurou reite-
rar' as considerações já feitas, no seu
ultimo discurso, acerca do assumpto
tratado pelo orador antecedente. No
seu discurso, o representante alagoano
do par.iiiio maltista intentou -precisar as
expressões de que usara, articulando,
de.sCarte, a defesa do quc precedente-
incute havia dito.

—3 • 1"

Rom Cnfe, Cliocoliito o Bonibons— S«'i no MOINHO Dli OL'llO,
m-^-Ksn » __p— ,.! CRISM DO CARVÃO

A Central supprime
trens

Apezar dos muitos estudos, das gran-
des cogitações, das eternas experiências
c adopção de vários combustíveis, a di-
lecção da Central chegou a esla con-
elnsão — sitppfimir alguns trens, por
falta de combustível.

Os seus administradores de ba incito
que conferência;-;!::; solire a crise do
carvão e dc ouiros, elementos quc sc
tornam indispensáveis ;'. tracção, c só
depois de um esforço sobrehnmano, se
convenceram de que a deficiência do
stock de carvão não comporta as nc-
cçssidades do serviço d.i 'importante
via-ferrea. K. assim pensando, resolvem
de prompto siipprimir os seguintes
trens:

Trens do interior—linha do cenlro;
supprimidos S .;. S 4. S5 c S 6, entre
Barra do Pirahy e Entre Rios: rama!
dc S. Paulo: M V ~„ 4, - «._ 8 e S P.i
c S P 4,

Linha Auxiliar: S A 1 c S A 2 on-
tre Beletu c Entre Rios, _ _._ _\ __ 

'e

RC-dc fluminense (trecho ih O. Por-
tella e Santa Clara'1: S 1 e 3 V •>
S V s c S V C. S V 3 S V «f.cnlré
Valença o Santa Clara. Trecho de

O D3A DO PRESIDENTE
O presidenie da Republica recebeu

hontem pela manhã, 110 palácio do Cat-
tele, os srs. ministro do Exterior, com
quem confcrenciou longamente, não só
relativamente a assumptos de sua pasta
como tamliem sobre a questão entre
Santa Catharina e o Paraná; o prefei-
to municipal d o chefe de policia que
lambem conferenciarani sobre coisas da
administração o o senador Bernardo
Monteiro sobre questões politico-parla-
mentares. .

Na hora reservada para audiência
aos representantes da Nação no Par-
lamento, s. ex. foi procurado -pelo-i
srs, senadores Ribeiro Gonçalves. Si-
queira .de Menezes, João Luiz Alves e
lüpiiacio Pessoa, -e pelos deputados
Cunha Machado, Alvar.1 Fernandes,

:..- .1,. n ...1,^ n-i*"ini*i1i rií» O'1Moreira mu i\ov.tia, . 100*11111.111 -.«. \jii~
veira, Costa Rego, José I.ino, Eduardo
Saboya, Torquato Moreira, Dcoclecio
Borges. Horacio de Magalhães, Atithc-
ro Botelho, Henncnegildo de Moraes,
Alfredo Mavigiiicr, Joaquim Salles,
Gonçalves Mascarcnhas, Justiniano de
Scrpa, Gomes dc Lima, Octacilio Ca-
mará c M.ario, Hermes. A' noite s. cr.
recebeu a visita do barão da Bocaina,
ten lo tambem conferenciado com o sr.
Urbano des Santos, vice-presidente da
Republica, e com os membros da ban-
cada rio-grr,T:;lense do sul nas duas ca-
sas do Congresso, que o foram cumpri-
mentar e manifestar-llie o seu apoio e
aos actos de sua administração.

Bebam CASCATIXHA

Longa, JI T - e

Barbara: M F _ <?

Valença c Barra
M T 4.

Ramal d
M V 3.

Bamal de Ouro Preto ¦ S O t e ^
O 2. M O 3.M O 4, M o 5 c M O fi,entre Ouro Preto o Marianna, prolon-gando o percurso do M O i até Ma-ranna, de onde procederá o M O 2,Os trens de subúrbios sofircrüo tam-bem reducção. Actualmente circulami;o_ trens, supprimirtdo-so 5a.Na Linha Auxiliar serão supprimidostS trens dc subúrbios.
_0s trens de pequeno percurso fica-rao reduzidos a 72 dos 104 que actual-mente estão circulando. De3te modo sc-nio supprimidos ao dc Dcodoro, 6 deBango, 4 do Santa Cruz e 2 dc Para-camby.

As composições de subúrbios serãoaugmentadaa de dois carros.
Serão lambem suspensos os trens re-

gulares de carga, que passarão a cir-
çuiar_ como facultativos, quando Houverlotação completa. Os nixtos serão lo-tados como trens de carga.

Essa medida da adminsíração daContraí entrará cm exc-ução á tnefa-no-.te "dc terça-feira protrima.

COM o sr. van_j:iíve>:
A travessa Muratori nii»

tom nana
Os moradores da travessa M-ar.i-on

lia cerca de oito dia.s que não cou=e-
giicni uma gotta dágua, apezar dai
co:i_Mnntcs reclamações que tem dirigi-
do .10 pessoal do 6° districto.'Honteni, então, fcii u-n dia horroro-
so. iporque, esgotada--, as ultimas reser-
vas, não houve agua .para o mais ir.-
dísjpcjisavel mister.

t) -mais interessante é que os canos
estão cheios do precioso liquido, que ?¦resente de falta de .pressão para s-il,ir
aos depósitos do Indo in-.par que ficani
todos 110 morro; parecendo que o cui-
p.ido diífSi sunplicio seja o guarda *.n-
carregado de fazer a manobra,.pela, fa
ta de pressão que deixa de iflapríinir,
na 'esperança dc obter novas graufict-
ções.'

-^.-rj-;.í

Grande Comniissão Portosveza
pró-Patria

Ao, sr. Francisco MoulinllO Moita dí
Almeida, presidente da commissão exc-
cutiva da delegação nacional da "Aí-
líança Internacional da Estrella Verme-
lha", de Lisboa, endereçou hontem "
secretario geral daquella commissão
uma carta communicando que foi to-
mado na devida consideração o seu T«*
dido de auxilias pecuniários e gcrcroi.
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CORKEIO DA MANHÃ --.Sábado, 27 du Maio dc 1916

() incêndio do Morro de Santo Antônio
O QUE A POLICIA ATE' AGORA APUROU

NO INQUÉRITO

DE S. PAULO

O sr. Rodolpho não
quiz, mas propoz can-

didato...
<? Paulo 25 dc maio. — Quando

i„Ln&ue5o sr Rodolpho, Miran-

da, o primeiro convidado para «««;»«»

vasas existentes na bancada .P^IsW,
allcgára motivos fortes, de ordem pes
soai nara não acceitar a investidora,
XdiS &. se lembram ao facto

de não constar qu^o ^-ministro 
o?

¦ iü'MMii'àiiiâiiiiÍMÍ—11 ni i imjiu—u». ne ... 1.-.•¦-'! -"-'"-' l?l,T*T^*™^"^!^T^~^

Vm atpcclo do morro.de Santo Antônio Iwntcm- pela manhã

eendio oceorrido no morro de
Aiitonn

áàJP
Ttrsr*í,s»

S.8

.'.'i/i'.? Pereira i
(t-ca de Perro''

--;, pela madrugada
i rua Conselheiro
3:>le é proprietário

leixou, como hontem
de lamilias na mais

desoladora miséria.
A policia o o

! commando da Bri-
Rada providencia-
ram par a que
aquelles infelizes,
que tudo perde-
ram, sc abrigas-
sem em terrenos
do Observatório
da Escola Polyte-
clinica e uo patco
do quartel dos
llarbonos, onde
tudo lhes tem sido
facultado. A au-
toridaile civil que
so oecupa do in-
querito, empenha-
tia como está em
apurar se o sinis-
tro íoi motivado
por mão crimino-
sa, iniciou o seu
trabalho, redttzin-
do a termo as dc-
clarações dc va-
tios moradores do
morro, feridos dc
perto na trágica
occòrrencia.

Todos eiles ac-
(".tsaiti "Casaca de
Perro". vulgo
como é: conhecido
Antônio Brandão,
proprietário d e
vários barracões
que a Saude Pu-
blica despejou e
num dos quaes, o
dc n. 5, do Cami-
nho Pequeno, teve
origem o fogo."Casaca" foi pre-
na sua residência,
Paranaguá n. 3",
dc unia série dc

barracões, que denominou "Ilha de
Stur.o Antônio", em Villa Isabel. Mos-
ir.v.i-sc alheio ao que oceorrera, aífir-
ruindo que não feira clje o autor daquel-
a., occòrrencia. A policia prendeu tam-
licia Domingos Pereira, encarregado dc
nelar pelos borracões dc "Casaca de
3'Vi'i'o". Poi este individuo que acompa-
citou n aceusado, horas antes do inccii-
-üo, nos ba.rações, oude o fogo se ori-
l ,ÍI10U.

Interrogado pelo delegado Albuqticr-
que Mello, Domingos declarou que abso-
lutatucule não estivem no murro, o que
rV.ii em flagrante contradicção com os
depoituciltos de vários moradores, enlre
ciles de il. Bertha do Carmo, que o viu
com o sei: patrão.

Manoel Joaquim de Souza,, ctliprei
• 0 (te pus! o, rei firmou ter Ijnccnd

ouvido de um vendedor ambulante a
declaração dc que "Casaca de Perro"
offcreccra dois contos a um individuo
que vende "Agua Rosa", para incendiar
os barracões. A policia anda no eucal-
ço desse individuo. "Casaca" tinha Os
seus barracões seguros cm 15 contos
na "Conipanliia Previdente".

A ofíieialitlade da Brigada Policial
lcm sido de uma dedicação deveras ca-
ptivaníe para com os infelizes que o
incêndio atirou á mais desoladora mise-
ria. Prodigalizando-lhes cuidados, dan-
do-lhcs roupa, comida -e dinheiro mes-
1110, os officiaes dc quando em quando
reúnem aquélla gente, acoiiselhaiido-lhe
calma, quo se resignem, porque nada
lhes faltaria, até que conseguissem no-
vos abrigos. No patco do quartel dos
llarbonos o mesmo cm dependências do
próprio hospital estão abrigadas para
mais de 300 pessoas, entre homens, mu-
lheres -c creanças.

A -policia interdiclou o morro hontetn
o isso porque tiuiila gente_queria ir ao
local, levada por mera curiosidade.

Durante o dia o delegado Albuqucr-
que Mello esteve 110 local, percorrendo
os escombros.

Poram nomeados -peritos .para o «ta-
me dos mesmos 03 srs. Mario Gordi-
liio e João de: Souza Mendes, engenhei-
ros, que hontem mesmo deram inicio
ao .seu trabalho.

Além dos feridos a que nos referimos
hontem, a Assistência acudiu mais aos
seguintes:

Francisco nos Reis, de nacionalidade
portugueza, 36 annos de edade, casado,
operário. Queimaduras de i" c de 20
grãos nas mãos e nos braços.

Luiz. Pereira, de íS annos de edade,
casado, du nacionalidade portugueza,
operário. Ferimentos ua mão c no pé
direilorf.

Gonçalo Alves de Souza-, de 23 annos
de edade-. operário, residente em Benja-
min Cunha, escoriações 110 ante-braço
esquerdo c Camillo José, operário, de
3S annos de edade, de nacionalidade
portugueza, com queimaduras de i", 2"
c 3" gráos, em varias partes do corpo.

Na delegacia do 5° districto prõscguiu
liou!eni, durante todo o dia e parte da
noite, o inquérito sobre o incêndio. O
delegado Albuquerque -Mello ouviu to-
dos 03 infelizes que o fogo reduziu ú
miséria, ouvindo dellcs graves aceusa-
ções conlra "Casaca de Perro" c Do-
mingos Pereira. Ambos continuam dc-
tidos c incomnuinicaveis.

O sr. Azevedo Sodré, cm conipanliia
do sr. Álvaro Rodrigues, seu secretario,
e'o coronel 'Souza n Silva, superinten-
ciente do__ serviço dc .Limpeza Publica,
e Cupertino 'Durão', engenheiro dc
obras, visitou hontem os escombros do

S, ex., depois dc percorrer toda a
área attingida pelo fogo, providenciou
para a prompta remoção do entulho,
prphibindo novas construcções de ma-
deira.

Para o local foram escalados _ alguns
guardas municipaes -para fiscalizar os
serviços e não .peiniittirem que seja I1111-
lada a ordem do prefeito com. relação
a oonstriicção de novos barracões.

O dr. Thadeu de 'Medeiros, medico
da Saude Publica e que acompanha, dc
perto o despejo do morro de Santo
Antônio, teve 'horil-em klcmorada con-
ferencia com o chefe de policia. Nessa
conferência tratou-se do incêndio que
devorou .perlo de 400 barracões c das
medidas a serem postas cm execução
no iproscgitímeuto do despejo.

O sr. Carlos Maximiliano, íninistro
do Interior, logo que teve conliecimen-
to do grande incêndio, providenciou
para que fosse dado abrigo ás centenas
de moradores dos casebres incendiados.

Assim, em a noile ele niile-hontcni
furam recolhidos os desabrigados ao
quartel de policia e hontem s. ca:, pc-
dili ao seu collega da Viação para que
fossem cedidos alguns dos armazéns do
cáes do Porto, onde horitem mesmo se
recolheram os infelizes moradores do
morro dc Santo Antônio.

A Associação Protcctora dos Pobres
e Creanças eslá providenciando sobre

os soecorros a serem prestados ás in-

felizes famílias que ficaram na maior

penúria.
A direetoria da referida associação

pede ás pessoas dotadas do bom cora-

ção a caridade de enviarem para á sédc
social, á rua da Alfândega 2S.1, algu-
mas roupas, mesmo usadas, para serem
distribtiidas n esses infelizes, c donati-
vos ás redacções desla capital, onde
encontrarão as listas dc subscripção

popular para esse fim.
Uma commissão de senhoras da As-

sociação percorreu hontem o local in-
cctidiado, tomando nota das famílias
mais necessitadas, entre as quaes cs-
tão: Diamantina Ludovina dn Costa,
Bcrta Maria do Carmo, Anna da Con-
ceição Ferro, Maria dos Anjos, Maria
Elvira das Dores, Isaura Ferreira da
Silva, Custodia dc Jesus. Maria da'
Piedade, dois meninos e a menina Ma-
ria Auxiliadora, que vão ser soecorridas
mais proniptamentc.

Agricultura se contentasse com a

cusa Escrevemos mesmo, l>arcce-nos
Sue o sr Rodolpho Miranda nao fora

Xu do agradecimento a essa prova de

confiança politiea e do empenhe, cou,

que frisava o ponto capital da sua re

CU":»Eu 
tenho inimigos na bancada,

não mc sentiria bem ali. Quero e devo
"vitar 

esse constrangimento, po»ja^
me vexames Infalliveis; Demos tempo
ao tempo..." „„.,,,.,

Era, realmente, só isso que coustaia.
Todavia, não foi só o que se deu, quanto
ao convite e á conseqüente recusa uo

sr. Rodolpho Miranda. Como esta sen-
dc muito mexido o caldo da sucedo
dos srs. Cândido Motta c Cardoso de

Almeida, na bancada, começam a nppa
recer os resíduos do tempero... }-a
porque já transpira mais alguma coisa,
com relação ao sr. Rodolpho Miranda.

S ex. não acc.ilou, mas tomou a

liberdade ou a iniciativa de dar homem
por si. Quem? Um antigo partidário,
dos tempos do liermisiiio mtransigenu .
Um dos modernos companheiros? f.em
uma coisa, nem outra. O sr. Rodolpho
Miranda, depois dc expender as razoes
relevantes que o collocavam for.v ela->
condições de acceitar a cadeira de depu-
tado federal, quo lhe offercciant coin
tão captivante espontaneidade, suggerm
a escolha de seu filho, sr. Luiz Ro-
dolpho Miranda, delegado de policia
110 Rio. .

Claro está que os presentes —• leia-se
antes os chefes — desconversaram, n.
desde então tambem nasceu a idea, mm-
to louvável mas que talvez não venha
a ser realidade, ele mandar veteranos
liara a bancada. Um tialuclio já nao
pôde ser, para que o sr. Rodolpho Mi-
randa não fique mclindrado. A candi-1
datura de seu filho poderia ser acceita,,
se fosse outra a opportunidade. i, ecr-
taniente o sr. Rodolpho Miranda não |
levará cm mal a recusa lucila elos pró- |
ecres paulistas. Tácita, apenas, porque
ninguém ihe disse: "Xão pódc ser .
r,' que, presentemente, a direcção do
Partido Republicano anda com a lan-
lema dc Diogenes, a procurar dois ho-
meus, que ainda não logrou encontrar.
Se houvesse razões para queixas ou
melindres, qiteixar-se-itini muitos outros,
antes do sr. Rodolpho.,,

Foi assim mesmo que nus falou o in-
fcrinaiite destas iudiscieções, — C.

¦ -. A SAUDE PUPLIOAi

O sr. Maximiliano faz varias
visitas de inspecção

O sr. Carlos Maximilano, ministro do
Interior, acompanhado dos drs. Carlos
Seidl, director geral de Saude Publi-
ca, e Graça Couto, inspeçtor geral dos
Serviços de Prophylaxia, fez __ hontem
pela manhã, varias visitas de inspecção
aos serviços a cargo da Saude Publica.

Deixando a sua residência, s. cx. di-
rigiu-se directamente á Villa Isabel,
onde percorreu denioradamentc todas
as ruas desse populoso bairro, assolado
ultimamente por uma epidemia <lc
typho.

O sr. Maximiliano verificou cnlao
os trabalhos de prophylaxia executados
pela Direetoria dc Saude, notando que
o que se tem a fazer, depcnde_ cxcltt-
sivamente da Prefeitura, que até hoje
ainda não providenciou para o escoa-
menlo de brejos, vallas, etc, que se
transformam em verdadeiros focos de
mosquitos.

Após a visita á Villa Isabel, o minis-
tro do Interior e os drs. 'Seidl e Graça
Couto; partiram para Jacarépaguá,
afim de inspeccioiiareni os serviços de
prophylaxia contra o impaludismo, que
ali estão sendo feitos, sob a direcção
do dr. Fernando Soledade.

S. ox. percorreu toda a zona assolada
pelo mal, visitando cm seguida o posto
medico da Satlde Publica, onde consta-
lou o decrescimento da epidemia.

Durante a sua inspecção pelas ruas
de Jacarépaguá, o ministro do Interior
encontrou unia grande derrubada nas
maltas pertencentes ao intendente Fon-
seca Telles. com grave prejuizo para a
Saude Publica, devido ao volume da
agua ele Jacarépaguá, que tem dimi-

j tinido muito,
, O sr. Carlos Maximiliano, querendo
! evitar a continuação dessa derrubada,
j cníendeti-se com o encarregado daquel-
i le serviço para que sustasse n mesma

Os desabrigados
Os despejados do morro

de Santo Antônio são
alojados no cáes do porto

A desgraça dos infelizes desprotegidos
1 sorte que foram desalojados dos ca-

bli- 1

volume das. ...oelo a nào prejudic
I referidas agitas.
| O ministro do Interior regressou ao
\ seu gabinete ás -| horas da tarde, ocin
! im[>i'cssiüii;ido do resultado dessas vi-

RUA S. JOSE'

d,
sebres do morro de Santo Antônio, em
virtude de resolução da Saude Publica
começa a interessar os poderes
cos.

Ainda bem.
No intuito dc accordai- num meio de

conseguir abrigo para essa pobre: gente.
que se viu assim, sem teclo de um dia
para outro, atirada . ao' léo da sorte,
trocaram hontem vários ofíicios os srs.
Tavares de Lyra, ministro da Viação;
Aurelino Leal. chefe dc policia, e- Al-
fredo Lisboa, inspeçtor federal do Por-
tos, Rios c Canaes. ... ,

Dc accordo com o pedido feito pelo |
sr. Aurelino Leal, o ministro elu Via-
ção autorizou a Inspectoria de Portos,
Rios e Canaes a ceder á policia, em
caracter provisório, afim dc' nellas sc-
rem albergadas as pessoas que ficaram
desabrigadas, cm conseqüência do -des-
pejo, sete coxias provisórias elo zinco,
de sete metros de frente sobre cincoeii-
ta de fundos, cada uma. existentes na I
rua 10 elo Cáes Jo Porto.

Essas sete coxias, que se acham pre- •
sentemente entregues á Inspectoria de
Pprtos, fazem parte das vinte que de-
verão ser entregues á Central do llrasil.

Não ú tudo, mas já é alguma coisa.
E, já que 03 nossos homens de go-

verno se mostram condoídos pela sorte
desses infelizes, justo é que não parem
nas providencias iniciadas hoiiteni e
que não bastam para resolver a dolo- |
rosa situação cai que se encontra essa
gente.

As coxias do Cáes do Porlo apenas
comportarão uma pequena quantidade
daqúellcs que sc viram desalojados de
suas habitações.

Mutos outros abrigos são necessários
para que -todos encontrem tecto oade
se acolher.

Esses abrigos podem ser encontrados
pelo governo, que tem próprios naeio-
naes com deepndeiieias inaproveitadas
que, agora, empregadas num fim, hu-
maiiitario como o do_ que se trata, virão
roubar ás intempéries eentenares _ de
brasileiros que não têm oude pernoitar
e onde agazalhar-se.

Deutsch*Sudainerkaiiiscli8 Bank A. G.
(Banco Germânico

America do Sul)
UIO DK JANEIRO

Rim 1- dc Blarço, 57
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Uma grande patifaria
B»<Vlf«. *«K; WaSBSB SSCSKBI»

"PORTUGAL NA GUERRA"
Acha-se á venda a 2a edição desta

revista illtistrada, cuja publicação foi
resolvida, visto ter-se exgotado a tira-
gem anterior. Preço, iifooo.

MOVEIS A PRESTAÇÕES
A VKNISA UA TA/liXlIA"-«OA VLSIA^

Uniu ilccliirhcíío do sr. Ta-
vares (lo Lj'1'ii

O ministro da Viação declarou :i In-
spectoria de Portos, Rios e Canaes que

O sr. Enéas Martins
queiro de "bicho'' por

linhas travessas

ÜZAL" tinta S.-.rdinlt.i, aciu.ilmeni»
melhor ilu na;so nierc»<lo.

ac » um * —' —• ¦

UMA ÜIOFITADA
1ACEJJTA . . .

QUE

V, dois t.iro.s que erram o
alvo...

Hontem á tarde, na rua Real Gran-
deza, encotitrarain-se o cavoqueiro Gcr-
mano Antônio Pires e José Jlartins, que
dc ha limito não se viam com bons
olhos.

Filtraram a discutir sobre qualquer
coisa e a discussão foi-se aos poucos
acalorando, a ponto de Martins aggre-
dir Pires a bofetadas.

Ksío, querendo tirar um desforço,
correu ú casa e, ariuando-se de uma
garrucha, voltou ao encontro do seu ag-
gressot-, contra quem desfechou dois
tiros.

As balas não
A policia do :

cio e Germano

acertaram o alvo." districto soube do fe
Pires foi autoado,

C.-tuae
venda da fazenda da Boa Vista, em

S. Gonçalo, não pódc ser eífceluada
desde que a offerta não attingiu o mi-
nimo de dez iéis o metro quadrado,
autorizado pelo aviso n. ^5, de 20 de
março ilo 1915. ,

Quanto á quantia entregue por José
Francisco Furtado de Mendonça ao lei-
loeiro ti. Coqueiro, conto signal gara-
lindo seu lance cai hasta publica a que
¦íoi submettido aquelle inimovcl, u nn-
nistro ordenou que a mesma Inspectoria
desse" íis neoessarias providencias so-
bre a reslitiiição solicitada, visto não
ter expedido nenhuma ordem a respeito.

LLOYD liBASlItBIRO

Tres iinvios iiiudiiui do
uoiuo , . _ ...

Comniunica-nos o Lloyd Brasileiro
que o amigo paquete Oyapoc passou a)
chamar-se Almirante Jacegiiay, 9 ve-
nus, Oyapoc c o navio escola Primeiro
de Março, Wenccsláo Brás.

PROF. WASOM
Unisnnynun 31, 1° nniliii-

TcK-nli. 167». Contrai
<,r 1621)
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t omj saj os da "lo teria" do tia 3J

Neste pa

lima condenação dolorosa
Os médicos affirmam

a responsabilidade
multo atteimada

rio que vem, de al-
iccitpatido de certo
!:c.i e- esse da infeliz
honi etn condemnada•ie Mello, juiz da 3a

-.-1 judiei:'
tempo. pre.

:. i.-.inião pu
de (Hiveir.i,

'-. .Mliiiqucni
rin-.iiial. a dois annos dn prisão,
torno do ciso tecem-se questões-,iii;i.--ini:is que, entretanto, dada
ui/ação da nossa justiça penal,
>liam obter outros resultados mais
t.uu-os com os interesses sociaes.
.:-:'.' de uma pobre mulher, positi-

c vicíi-íia ila mania de persegui-
obr. • xcirada pela pratica constan-

' -pvi.istii". apriivcitada como
1:11" em etiperi.".teias praticas rei-

s |:t- age em um impulso vibrnn-
::: 

'¦.'¦¦¦'.indi 
navalhada na face de

r ::,i mulher, Joanne Vcrdicr, tjuc
Ia preleiide-sse roubar-lhe o

(lltP

O dr. Rivadavia partiu
rffrmw*ffTfwimiMfiriMMNii —a r"^"-'p^^¦^"""*^*~,^¦"

para o Sul

11

'Hl' s-:i " delicio, explicai* e°m..
íf.-ição velha que n excitara e diz-

iiuptil-ionadit irrt-tor íuivcliticníc por I
^-jtírr.o superior,

i:.aiv,inad.i pelos médicos legislas
-:. do Couto e Caó, surpreheiidein-
os profissionaes uni desequilíbrio

uni proiitttu-iado, tinia flagrante in-
¦:-.i: I. le, earaelcrizaela por uma sympto-
imuologia ciraeieiisiica, com crises de
iri.-le/.a, pliubias, abolias, desapego da
fiiiniliii, ttegaçãu .le affectividadc, allttci-
tvtçôes, penurba^ots sensoriacs, todo um
ledoroso seqttiio de caracteres conven-

' uovcà,
Mas concluem o !.u:do affirmando a

f. 1 :i de sanidade mental, sem tomarem
a responsabilidade de dizel-a irrespon-
t.ive-1.

Dc fae;lo os médicos falam cm "re-
»P'insabilidii(je muilo attenuada",

.Ora. o j'.:-.t criminal elite não tem ar-
Vf.tiii para julgar por informações des-
5.1 ii.i. "v. z:.. embora tcclinicas, mas tem

!¦•-¦"-se á lei que exise :i irrespon-
lide eonslalada, foi !orçado a
nnar Alzira a dois .limos de pri-. grão minittift da pena, isso por-
navalhada deixou deformidade, e

.."ii haver aggravantc ncliíiuiiia
^ :i infeliz.
oi.-...-.;.. i|.j(. 0 magistrado sc veja

iices taes compellido a pro-'r::' '.tm vuediçlo tão contrario aos in-lercs- :'s _.la sociedade e em outros en-
c.intiv tão laceis malhas para deixar

nt os nepotes c os privili-

conde:
São, ::
que a

h.

K!a«!os sra lidos
Coism dn justiça.
me m mm

A's .
s o oil

rtnv . Ruceulcnia Feijoada.
1 CABAÇA GRANDE,

t. ^B —c

cFIDALGA!

fl DOTO 11'
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O caso da "Standard

O inquérito que está sendo
feito na i" auxiliar

O i° delegado auxiliar convidou a

prestar declarações 110 inquérito rcn.ite-
rido iielo sr. Mendes Diniz, ex-delega-
do auxiliar, o dr. Isaias Guedes dc
Mello, advogado do sr. Belleza Osório,
liste inquérito foi iniciado, afim de |
apurar o uue ha de verdade nos lança-|
mentos escandalosos descobertos nos
vros da Standard Oil.

I
Mn

!
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PALESTRAS II,WSTR.ID.IS

A festa de ante-hon-
tem na U. E. C.

Úealizou-se ailtc-lionlem, no salão da
"iljsposição I/cv. Fan/--res", ua União
dos Empregados do Conimorcio, a ter-
ceiin e ultima serie das "Palestras ü-

SESS-iO 01VI0A_

Em honieuõiieni ã nioiuo-i
rin dc um Hholicionistn.

-Fm lionicnagein ti memória do velho j
abolicionista Israel Soares, o Centro
Cívico 7 dc Setembro realiza, hoje, ns' 
S horas da noite, cm sua sédc escolar,
á rua Barão do -Kio liranco n. 14.
uma sessão civica, que será presidida ,
nclo dr. Ennes de Souza, sendo orador'
official o dr. fedro Jo Couto, l-alarão 1
ainda vários oradores inscriptos. ;

, .\'o inicio da sessão será inaugurado j
um bello retraio do saudoso extineto,

I justa homenagem do Centro ao seu an-
| ligo sócio honorário. 1'ara esse acto a.
I sédc do Ceniro estará ornamentada, j
j Sendo esla soleiinidiide inteiramente 1

popular, o Centro espera 11 compareci-1
| iiicauí dos amigos e admiradores do ,

abolicionista Israel Soares, j

FIDALGA!
!¦ IIIW————¦ I ¦ ¦¦ 11 11 — ¦ IMIIII

Como se cobra um aluguel
atrazaclo

Uma septuagenária espancada

ando -jlu adas'', na qual tomaram parle as
GilUe da Costa Machado, J.rm-

O sr. Mathias San'
de uma casa á rua Jo:
c t|iic eslava alugada

não ha, por cerlo, uma
só consciência limpa que não julgue o
sr. líncaa 'Martins uin reíinadissiiuo
tral-ante.

O 'perfiuuado governador do Pará
não tem, de fido, perdido opporluni-
dade de praticar velhacarias de toda a
sorte para locupletar os áetis c a sua

| immensa afilhadugain, cotn sacrifícios
í do Thesouro do Fstado e alé — com
i franqueza — do pundonor do altivo' I povo paraense.

O sr. Fnéas c uni homem sem cs-
ertipulos, possuidor, entretanto, de uma
clarividencia ítinesíissinia e bandallia.
Hxiecuta as suas patifarias visccralmcn-
te descoradas e escreve artigos jor.na-
listicos de orientação perfeitamente ad-
miraveis, para as suas iolluts, ctu Be-
lim. Trata-se, .pois, de um velhaco sa-
g.iz, sagacissiiiio, :n:is cabaliu. nte- pulha

í e canalha. Pois esse homem, que, 110
I governo <lo opulento Estado do 1101-J'e
I ila Ri publica, lem já feito uni rosário
Ide coisas escandalosas; qus^se quer
Iperpetuar no poder, com o tliesouro
paraense ás ordens; que deixou 110 Rio,

lua ciasse de gente suspeita, unia re-
putaçào dei promover, nella, escrúpulos;

i que andou 110 Pará, dividindo as terras
I do Kstado entre a gente da sua paren-

tella; esse homem acaba dc praticar
! mais uma patifaria, que teria, aqui, cn-

tre tuSs, ou nos Estudos mclhormonte
servidos em justiça, a mais formal e
cfficicnte condcmiiação de consequen-
cias menos .platônicas c mais praticas:
teria a cadeia, para corrigir as suas
nvazcllin.

O sr. Enéas Martins acaba de atilo-
rizar d funccionatiicn-to, no Eslado, da

1 1 at-crin do Estado do Porá. Sabem os
leil.it-.-s o que é isso ? IV uma íiinomi.
navel descaração: 6 o jogo do bicho

' aatuno e vclhaquissimo, bancado pelo
03 é proprietário I'jfo ,/,, sr, Enéas Martins, sob a garan-
riiiini Siiva n. 77. Ha Ja policia paraense,

:i José Cândido | ,q s;. - •¦Aureliano Eirado, tio do go
leixeira, que morava ali . m coinpnnuta I yor-uador do Pará, ele parceria com Mn-

poetizas
da Fonseca e Silva, e o poeta -Man"

Começou o advogado doe'
rem da sua autoria os artigos publica-
dos nos "A pedidos" dos jornaes sobrei ra
a Standard nâo havendo ncllcs, porem, , Hu.... ,,,.,,„ j, c-,
o iS de aceusar funçeionarios pu- .Com mo .vos no qu^ro Raute dejj-

fblicos brasileiros. Referiudo:se aos lan- »«'«ehu, a sta. Gilha d.?. . ,,.

çamentos, offcreceu á policia phuio-1 ' aysagt m

graphias das paginas da escripluraçao
da .Standard Oil. decliirando-iu iópias
fieis do que consta dn uscripturação u.i
nota mantiscripta.

Terminou dizendo que melhor do que
elle- poderiam talar os ii'. ros .- do-
cumentos do archivo da conipanliia, cn-
tre os quaes não seria diíficilt eneou-
trar lançamento a cobrir de niaior^ ver-
gonha a nossa administração piiulica.

Declarou ainda que taes lançamentos
foram examinados por muita gento, m-

jornalistas, ad\ indo tarei

o
da I

Um instantâneo colhido por oceasi ão do embarque to sr, Rivadavia

O MM'.m:|;.l.\Ml',:\TO DA CASAno m:. s. itiiAxn.U)
A coisn continua'

cottittiandante Stizano BranUa di.ts o¦i.V.^ residente á rua Conde dc Itomfim In. ti"i. procurou a policia e pediu provi-ib-nctas contra individuos que apedreja-1vam a sua casa. O 2" delceado auxi--i.ir 1 nteti.leti-se com as autoridades do ¦
1;' e a casa do comin.iiidaute foi vi-1
gi.ida.

( liontem. pela madrugada, aproveitan-
;io a ausência des policiaes, os mesmos
Hldiudtios que a policia deseonli.ee
apedrejaram de novo a casa do-.n.iiiil.-mte Su.'.ano Brandão, que de
pediu providencias :i policia.

 '<!!»« ll..

Café Globo,
Aoiulc =ç

Chocola
í n "i

fe, só dr Rherine & (_.'•,

bombo tli
fantaiia d<

. 7 Set. 103
Hicra cmnc: um polvo íresco

só na CABAÇA GRANDE.
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A CIIISI', XO COMMKRC10

-Mui 

de

bote

11111:1 fiillciici.i
ia vara civil, dr. Alfredo
nu hon;. :u a fallencia de
Cardoso Leal, estabeleci-

iiiin á rua 1I.1 llo.-;iicio
• iu a juizo confessar u seti
nsohabiliel.ul-.-.
meou syndico o credor Ro-
«a Costu e marcou o prazora as declarações de cie-

;v:ra a as-

'.lllSM-lt.
Manoel
• lo cou
31. 21. MU'*
estado de-

O juiz 11:
que Morais
•1- 15 dias
dito e o dia 23 ue iwJu.0pttmUn Oe credorej.

A borda do paquete "Saturno" par-
tiu hontetn para o Rio Grande do Sul,
em visita á sua terra natal, o sr. Riva-
davia Corrêa, representante daquelle
Estado no S;ttado Federal e cx-prefet-
to desla cidade,

O embarque do illustrc puiitico teve
logar ás 11 horas, no Cáes do Porto,
junto ao armazem 11. 1-', onde atracou

paquete do Lloyd, comparecendo eu-
tre outras muitas pessoas, amigos e
correligionários e admiradores de s. c.-c.
os srs.:

Senador Urbano Santos, vice-prosi-
dente da Republica; dr. Azevedo So-
dre;. .prefeito do Districto Federal; al-
mirante Alexandrino de Alencar, mi-

(nistro Marinha; commandante Tilicrs
Fleming, sub-chefe da casa militar do
presidente da Republica; dr. Euclides

¦ Fonseca, deputado Nabuco de Gouvéa, I
i deputado João Simplicio, deputado

João Bcnicio, deputado Oetacilio Cama
1 tá, deputado Guinercindo Ribas, depu-' tado Pereira Braga, deputado Thomaz

Oclfino, deputado Simões Lopes, depu-
tado Domingos Mascarcnlias, deputado
Fábio Sodré, dr. 1'edro Mibiclli, minis-
Iro ilo Supremo Tribunal; dr. Ediiuin-
do Muuiz Uarreii). iprocurador geral da
Republica; dr. Antônio Austrcgesilo,
dr. Afranio Peixoto, director geral de
Instrucção; dr. Pinheiro Guimarães,
coronel Joaquim Palharcs, Lcopolditio
llastos, Raul Cardoso, dr. Cupertino

com- • Durão. dr. Paulino Verncck, dr. Anto-
novo j nio Moutinho, dr. 'faciano Accioly, dr.

| Vbaldo Soares, d:-. Moreira l.ima. dr.
Costa Leile. coronel Pereira Pinto, in-
tendente Rodrigues Alves, Fioclc rimo,
Castra Lima, iittcti.Vcti-.e- Campos So- i
briiilií»; intendente A Ibérico dc Moraes,
intendente Getulio dos Satilos, dr. ¦
Carlos Marcellino. intendente Fdtiardo!
Xavier. l'::iiiio Menezes c familia, dr. i
Octaviano Velho, general Joaquim i
Ignacio, Augusto Malta, juiz Cesario j

| Alvim, dr. Vicita Souto. dr. Oliveira'
M'ae!i.i-li', co-timttndanlc João Milan, r,\
dr. Pedro lVrntniibiico, coronel Proco- '¦
pio tle Oliveira, ilr. Pereira Ji-.nior. dr. j:\niarilio de N-.i-puha. dr. Raul Per.;.

Carlos Marcellino e familia, Mario Ma-
galhães, Malhcus Martins, Crestes Bar-
bosa, dr. Philemon Cordeiro, dr. Pires
Farinha, dr. João Lopes, commissão de
alumnos da Escola Rivadavia, Corrêa,
dr. Noeiuio da Silveira e familia, Car-
Ios Marques, Sen-tilo Dourado, dr.
Octavio Milanez, d. Beneveuuta Car-
neiro, Oscar Bormaon, Manoel Miran-
da, Josué Fonseca, dr. Álvaro Rodri-
gttes e senhora, Oscar Lopes, Moralcs

I de los Rios Filho, João Euphrozino,
1 Carlos Fernandes, João Menezes; dr.
I Caetano da Silva, director da Assis-

tencia Publica ; dr. Arthur Rodrigues
e familia; dr. Alfredo CesarlíS Alvim,
inspeçtor escolar; prof. Llelmiro dc AI-
incida, dr. Castro Peixoto;_ (ir. Igua-

| cio (lo Amaral, director da Escola N'or-
j mal, e muitas outras pessoas.

;I50 CONTOS HOJE
CASA GUIMARÃES

ROSÁRIO, "Jl

Instrucção Publica

cltisiv
livro

Quanto 30 -caso a quo se reicrc
inquérito, trati-se, cfíccttvaintnte
3" delegacia auxiliar.

O dr. Paulino Silva, juiz da --" vara
eive-?, mandou '.ornar por termo o ag-
gravo interposto -pelos ex-syniltcos da
fallencia da Standard Oil, do despacho 1
que mandou por precatória para o juiz
de São Paulo ««regar 1- bens fia
massa á empresa, isso aiile-s de haverem
baixado os autos para ser cumprido o
accordão da -' Cantara da Corte.

De fado, a decisão do tribunal supe
rior íoi dar provimento no recurso para
que o juiz 11 quo denegue a fallencia.

Ora, esíc despacho deiicgando, ain-
da não foi proferido, uma vm que os
autos ainda "ão baixaram ao juízo da
2a vara cível.«'^-csi*'>'—~^—'""""" ""

de inverno, sendo ao termi-
nar calorosamente applaudida.

l';u seguida, a poetiza Laura da Fon-
:cca 1: Silva recitou eom muito encanto
uma poesia Entre artistas.

Terminou a palestra o poeta Mario
Hora, que fez o elogio do quadro Cii-
ininlii) i/V casii,

O sr. Sebastião Sampaio fez uma
I breve allocução, de regosijo á fesla,
! falando na unificação da arte plaslica
. com a poesia

Assim
I terceira

de sua mãe, d. Cindida Joaquina de
Jesus, de 70 annos de edade.

José Cândido alrazou se' nos paga-
mentos do aluguel, e Maihias, chauiaii-
do seu genro Alipio Fernandes Rodri-
gues, mandou-o, em companhia dos in-

( dividuos Manoel Jos-é dc Sant''Auna e
I Jeronymo Dias Júnior, destelhar a casa.

O locatário quiz oppôr-so, mas foi as-
I gredido -pelos lies indivíduos, que, ua
i refrega, tambem oslwrdoaraill brutal-' mente a pobre velhinha Cândida, que
I íoi jogada ao chão e- recebeu alguns íe-
j rimemos.

A policia eslá agindo conlra esses in-
; dividuo-.

mas
razeiii

que-

terminou, espleiididaiuenl'
illustrserie das Palestras

IWSC.VIIMI \ <'¦ n cci-n-iu

V 1'OI.ICIA
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ideal

Duns l-pnusfiireiKiins
Por netos ile liontein, do chefe dc Po-

leia, foram transferidos n commissario
[Joaquim Xavier Esteves, do .1" districto

para o 1,1", e n escrivão Dileriliando de
Albuquerque, do 13° para o S".

50:000$000

CENÍROTOTÊRICO
1ItlKi Snclirt.

Por uma questão

Xa actualidaüc, \.t
UACA GRANDE:

"m* <*- ff3&- *2r*?i*

iv. Mem ile Sá,
11.1 CA- 1
ij—íS- i

AS VISITAS l>0_Rl!i:i'l'}IT0

hoje ít Cas-

uiiado do director

Um militar aggride o irmão
de um seu desaffecto ,.,,

Marco:
a d.Ha algum tempo,

Pradel dc Azanibuja,
forte de Copacabana,
Avenida Rio Branco
aggressão ao tenente'o
r. sam

ei major
commaiu
ioi aggredido n:i
e attrÍJiiiu essa
Oracio Campcllo.

tciiento foi a conselho dc guerra
desproininciado, o o íacto caiu

Si, <-v. ii'.t
Ciidiira

(i prcfvilo. acompaitli
dc Obras da Prefeitura e do director
ilo Instrucção Publica, visitará boje, ás
2 horas da tarde, a estação (le Casca-
dura, aíim tle conhecer de f/jii as nc-
eessidadi s de toda aquclla populosa
s.cii.1 rural, e bem assim examinar quaes
05 melhoramentos indispensáveis :,s ue-
cessidades ile sua população.

Aproveitando a iipportunidadc, o di-
rector de Instrucção Publica iniciará

j pelas escolas Alfredo Júnior e Silva Jar-
1 dim r.s visitas que pretende fazer ás
! escolas publicas.
1 »__  ¦¦' i«Mt«»^XHB"1 ¦'——¦

\A CASA l'0ltJT<;i/i;SE JOÍ:
Rua Assemblea, -)o — é que se eu-

contra manteiga fresca mineira supe-
rior; kilo

Stadt Munehi
StiGcursal tio Oampostre

KEOjTEI

LEI liO - RAViOU
TASUARINÍ A'ITáLIAMA

C«A Ã' BAHÍAHA
GRANDE CEIA AO AR LIVRE

gmiIemsse
TIRADSHTES, 1

Telephone 665 - Centrai
*«• «a w»

,a$5"0.

O ministro da Fainda determinou ao

n0 esqucciinento.
.Hontem á tarde, em frente i Mera

louise, porém próximo do forte, o ma-
iòr Marcos Pradel, acompanhado do
tenente Pedro Tclles, encontrou-se com
^ dr 

' 
Octavio Campcllo, medico, irmão

do tenente Oracio, e a quem o major
conhecia dc vista, c, sem lhe

inspeçtor da Alfândega desta cjpin.l
que se pronuncie sobre o pedido do de-
legado fiscal na llahia, uo sentido do
ser designado o 2° escripturario da-
quelia repar-tição Frederico Carlos da
Cunha Júnior, para servi.- 110 armazém

: encomiiicnda:
gacia,

postacs annexo á d

apenas
dizer nada r.paz esperasse

a beiigala.las.
m que o

por tal coisa, aggretliu-o
O rapaz tentou reagir, mas o major

ainda puxou de um revólver.
O tenente Pedro Telles procurou se-

renar os ânimos, evitando que o dr,
Octavio reagisse e não permittindo que

! o coiii:iiaml..iite_ do forte continuasse a
agg-redir o medico,

De ronda á Mere Louise havia 11:11
guarda, que na oceasiâo eslava afastado,
mas que- chegou proraptamente, não po-
dendo, porém, effectnar a prisão ein
flagrante do major aggrcssor, porque
este fugiu par.t o forte, collocando-so
r.o abrigo, depois de haver transporto a

O director geral assignou os seguin-
tes actos:

Designando; Dr. Cândido F. de Mel-
lo Leilão, para reger uma turma de II.
Natural da Escola Normal; Carmen
Augusta Pires, para a i" feminina elo
o"; Ccsar Bhcring, para a 1* masculina
do 10'; Antônio Coutinho, para a s*

do 14°,; dispensando do legar de j-,^ .- é Jntcrdicta as pessoas e-
•t-CO- t-- .',

Oiblis, i 11 -
si 1 e /., —

Telciihoiia SIM. Central. — Run
Santa I.uzin 203

 PAULO PASSOS & C. —
¦ ¦ I »!' tm <? mmmmm I

CASA BOITEUX — Cas- especial
Je ...i.i-.arias. Uruguayana n. 51

¦a » ig» « rw
A Recebedoria do Districto Federal_

arrecadou, do dia 1 do correnie até
liontem a quantia .le 2.000 i-loSJSõr.
Um egual perioelo do anno jiassado •
renda importou em i.toü: 171 $583.

liSCOI.A DK AOltlCLI.ifli.V

Vtu-iiis dt'sin'iiii(.-õos dc
I(.'lltO!5

O ministro da Agricultura, por acto
de ho.ntem, fe/. as seguintes designações,
pare. a Escola dc Agricultura:

lente <!a cadeira de microbioloííia, o
dr. Paulo Figueiredo Parreiras Horta,
que exerce o cargo <!c chefe tia sccçSu
technica da Industria Pastoril;

lente da de physiologiá, o dr. Fraa-
itliii de Almeida;

lente: da dc anatomia pathologica, o
tir. Almeida Ctinha;

Icnle da dc pathologia medica, o dr.
Octavio Diifonl, todos funccionarios da
Imiti-iria Pastoril.

O cargo ile chefe da secção technica
da Industria Pastoril será preenchido
pelo dr. Aleixo de Vasconcellos, que,
com notável proficiência, já o tem exer-
cido. interinamente, na ausência, ou im-
pedimento do respectivo chefe.

mlrVcVm2m-&I>-m*>-l1Xim - .
'JCIIKSKS MliDlOAS

A T.ivi-iuiit Ui-nsiloli-ii iicnlm de
receber unindo sortiiiicnto,

ltiti, Kua do ],uvi'iidio. 132

noel Luiz de Oliveira, que ç um lesta
de ferro iircsüiiioso, obteve do seu tra-
lantc sobrinho a concessão c autoriza-
eão para explorar a loteria. 110 l-.siaüo,
dando o nome daquelle como concessio-
nario.

O contrato foi assim assignado eom
a firma pessoal do concessionário,
us bilhetes postos' ctu circulação
o additivo -• e conipanliia, s. ,
..-0:1-1- da [tinta Commercial de Belém
a constituição dc qualquer sociedade.

Naturalmente, o contrato entre os
sócios se I.i.rou clandestinamente, por-
que: s ria, le-almct"o sr
cio dc loterias ps
soiirinho, se bem que .inundem os
cedentrs locaes. pelos quaes conccu-
mesmo sr. Enéas terras á sua esposa e
a seu filho, ao mesmo sr. durado e a
i.utros parentes, alem da somma grossa
¦ iu.- deu a.ganhar a .'s:e, para
char o edificio da llolsa, cois

''•i're o que se contratou e o que csia
sc praticando ha divergências notáveis,
nuc só "i explicam «ela razão mesma
do interesse pesssoal do governador na
concessão.

Um lixeiro exame das respectivas
cláusulas evidenciará essas divergeii-
LUÍS,

<) concessionário, pela cláusula 7'.
"obrig:i-ce a recolhe;', aulcs de cada cx-
tracção ao Tliesouro do Fstado, a

qtianlia em dinheiro equivalente a 10 I
do valor .exacto dns bilhetes vendidos,
conforme verificação attestada pelo de-
legado ou fiscal do governo, etc.

A impossibilidade desse recolhimento
.'¦ entretanto, palpável. A loteria e -x-

trahida ás 5 horas da larde e. desde que
o contrato não determina a hora elo cn-
cerramento da venda dos bilhetes, que
poderá, conscguintcniclitc, ser feita ate
« momento, quasi, da extracçüo, e sa-

: o Thesouro fecha minto
tico horas, a cláusula do rc-
mtecipado é apenas um en-
ludibriar a opinião publica.
Ia antCrior,
o desígnio
tll'1'.UljO lo

vada existente) ou nlgitma dw: '- • • "¦•
tenas de soo$ooo.

Tanto se alimentou o escopo da tra-»
paça, que este abatimento, incluido na
contraio, na cláusula iii'', não é meu-
cionado no bilhete, como era indispcii"
savel, para conhecimento geral. Deve-se
tambem accresccutar ipie o concessio-
nario embolsará a metade do produclu
que render aquélla porcentagem, cabeii-
do o resto á Santa Casa, qtie' o .rece-
•berá ou não, jiorque a impontitalidadei
nos pagamentos de qualquer naturezq
é o regimen em que vive o actual --<
verno do Pará,

Outra observação é a que se pôde fa.
zer 11 respeito dos preços dos bilhetes;
que cm Belém, sede da empresa, são
\ elididos por maior quantia do que
aquclla fixada no próprio bilhete,

Na Agencia Geral, por exemplo, ob-
tem-se ora por .|$5oo, ora por síoon u
inteiro c uas filiaes a 5$ooo. Hcvei-
sc-á, então, preferir a Agencia Geral i
Com effeito, assim devia ser, mas sue
cede qtte nesta se responde ao compra
dur que j.i acabaram os bilhetes, ol-isei-.
vando-se, entretanto, que é fácil consc
gi:il-os nas sitb-agcncias, onde eusitiui
mais caro,

O plano é calvo, c o governo poderl
obslal-o, se não fosse interessado tia
mamata. Aqui, cm São Paulo, 110 Rio
Grande do Sul, na Bahia, os bilhetes,
nus sedes, não se vendem por mais dn
preço estampado. Recentemente, cm
Pcrnambucoi os contratantes da loteria
do Fslado foram compcllidos a desisti.-
desse intento, que tambem afagavam,
forçando-os o governo a vender os bi-
llietes pelo custo lega.', eom a facnlda-
do de poderem augiiicntal-o, apenas fora
da sede da Fnipresa.

Da passagem do sr. Finas pela admi-
nlstraeão ficam esses dois padrões .i.i
sua alta sabedoria: o bicho e a loteria
d /ii diablc, terríveis polvos enlre u-
quaes se arrasta uma população, qtte
tem fome, porcino trabalha e não recebe,
c sobre cujos hoillbros sc atira ainda a
encargo de augineiitar, pela via da sor-
te, os recursos de fortuna dos parentes
favorecidos por elle,

.Mas devemos, por outro lado, c.\j'l
car tios nosso.-; leitores cariocas o ma-
chinisuio dessa loteria. Ha vários pia-
tios: uns de milhares, outros dc ceitie
nas o ain-la terceiros de dezenas .-'.
mente. A gravura que publicamos, pw
exemplo, é de uma loteria de centena.-,
jogam variai serieis dc 1.000 Iii
lhe".'.'; cada uma. Cada bilhete c.:.-' t
i?ooo e, acertando na

escandaloso ver I "lia 500Ç000, No plano de milha -,

,. o tiouo sr. iínéas em um nego- \ loteria compõe dc 10.000 bilhetes, ..
' -do com o próprio 5$ooo esda um. Dando n milhar. .

pre-1 apontador consegue ganhar 5 ioooÇ.uki
1 te-esvu oi Não lia, paru quem entenda e pratiqt;

essa coisa de jogo do bicho, exploração
mais descarada. Exemplifiquemos: o?
banqueiros de ímWio desta capital, n La

desman-1 banca, .ainda por exemplo, paga (itoooí
1 sabida ead.i milhar, 8oo:jooo cada centena, i:

I fo-íooo cada dezena, por 1Ç010; o sv.
línéas i- a sua parcntclla pagam 5 :o,ioít
por milhar, jooíooo a centena c au$(io .

I a dezena, por cada 5$ooo, 350.0 p iÇoo..,
I respectivamente, Entretanto, ha nutra*
; differcnças ainda desfavoráveis ao ru-
j jiiilí dc assalto aos nickeis do ;>" "

paraense: o sr. Labanca faz o :,-•: j"
:'.s escondidas da policia carioca, -
uma vez. por outra, dá uma corrida 11; ¦
suas agencias de exploração, cmqti.-.ni.i
o sr. Knéas e a sua gente baiicaiti con
.1 garantia aterrorizante da própria po-
licia do Kstado do Pará. Além disso,
se o sr. Labanca, perdendo par.t uni
comprador de bicho uma centena 011
milhar, d.ixar de effectnar o pagamentocsiá, sem duvida, arriscado a duas
coisas perigosas: ã intervenção da po-licia e a levar um tiro na lioca. E 1
que estarão arriscados o sr, Enéas e
a sua parcntclla, com a policia paraense
por trás?

_ Como _ os seus planos de bicho sio
dadroadissitnos, na pseudo loteria, de
modo alé a aconselhar ao povo que não
comprasse cs taes bilhetes, que, afinal
de contas, são ?- pas poules numera-
das, ,1 sr. Kné.is prohibiu terminante-
mente que sc vendesse bicho 110 Pará,
ameaçando com a policia coisas ligo-
rosas e violentas, monopolizando, desta
arte, e daquèlla roubadissini 1 feição, 11
torpe exploração e jogatina, it„ Estado,
quo desbarata e desmoraliza. De mole-
que, tendo limpado 05 cofres do The.
.-otii-íi do Eslado, deixando o funecio-
nalismo á fome, 0 sr. Enéas M.inins.
alraves do seu tio liirado e daquellecidadão Oliveira, procura, agora, limpar,'.... tom o bicho, de nickeis as aleibeirai

na praça de Belém, apólices do Es.a- dos .paraenses não funccionarios'
do, do valor de couto de reis, a razaq -1 ». 

-1"'"03-

de iSoíooo 011 .-ooíooo, gastando, para; nACí-jATrvrT» /-, n „, ¦ .,""
8 a co contos, c com ellas j 

'-Y.M.'-li I.MI.V 
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deposito. Na realidade "'

bendo-se ui
antes d;.s c
colhi mciito
g.i.lo, para

Na claus'
da melhor,
presidiu ao
rado.

Diz cila:
"O cone

contrato e
prêmios, de

a 6 , ve-se,
d.i burla,

ético dj sr,

ain-
que
Ei-

do
UO

nranç
itara

contos de réis cm dinheiro
los da, divida puòlica".

,;C deposito?

a garantia do I
lagumentü dos jTl-.esouro Celll

em li tu-

Como se praticou Dol
seguinte modo: o contratante comprou.

obtel-as, de
integralisov

A LA CAFITALE
regente
nomia
lina G

interino tia
Artes Doiik

d-.i Cunha.

cadeira dc
ticas a sr Pau-

O nuc a CASA MINIZ muunto:
11 supeiioildade dois si-hs ai--
Ueos b íiindiiiiltulc dc proco-;.
Ouvidor 11. 71 — TVI. -It70.

 mm-mm-mm*
1)0 CHTI/Tí

tranhas á defesa daquèlla praça d
guerra.O major,
a resolução
a sentinella,
dizer nada,

ao chegar ao forte, tomou
de mudar ímmediatamcnte
para que esta não pudesse

fosse interrogada

t vi,t* •
do. dr. Mauricio de Medeiros, dr. Mas-'

I silmi Saboia, dr. Ablon Milanez .- í.-,- ¦

[milia, dr. Celso Brito. dr. Virgilio V1.1- 
'

i ze.t, dr. Ptdro Pertiaiiibitco Filho, «Ir. ; 1
i 1'raticisco Pereira, dr. Antônio Negrão, j nougliis'1 e
1 dr. .leorge Siuimer, Pedi.'' Mala. Ave- construcçao

Machado. Arminio Silva, viuva' compra de1 nao

A vendti dos "dre-iiilnoiiülils"
niago, ;6 (A. A.) — O Conselho

1 consultado pelo governo deu pa-
favorável á venda dos "dread-

íis--' encommendados e ainda em
achando conveniente a

submarinos.

policia do .io" districto, que foi
da do oceorrido, tendo recebido

A
iniei
.-.tieixa do aggredido, foi levado pelo
guarda civil rondante o chapéu do ma-
jor Marcos Pradel. que 11a oceasiâo se
achava á paisana. O major, ua oceasiâo
da fuga, apanhou o chapépi do aggre-
,i;do, deixando o seu no sitio onde se
dera a scena

O dr. Oc;
peia policia a corpo -Je delicto..

Cot-.tinúi a fazer grande reducção cm
preços. Camisas, camisetas, ecroulas,
collarinlios, punhos, pyjainas, meias,
luvas, etc., e'.c.

Artigos de iprimotra qualidade com
enorme abatimento. Gravatas dc seda
d-. iSsoo a iSsoo. S. Carvalho 6- C,
proprietários. RUA DO OUVIDOR,

OASCATINHA 6 a correjn ideal
_._ iri » itt ^l"

da Faze:'.'Ja pcd':u ao pre-

MEMORIAL

T11111. rolha nucstno entre
11 Le-onoldiuti e o Cre-
dito llnivcrs.il

O 'ir. Olíveirn Santos offereccii-no3 um
impresso conte-lo o longo "^Icmorlal"
ofíerecido á Corte di ÃppellaçSo. dis-
cutindo t'.r.i velho litígio c;;t:c o Banco
do Credito Universal c a Leapoldir.i Rail-
way.

O dr. Olivíiri Santos; ijue e o. advo-
pado do Banco, intitulou o í
ác "Acção Rcsciaoria n ,6".

Agradecidos á gentileza,
i * m » —

oor'.. "O, esse deposita não corresponde
á segurança que se visou r.o contrato,,
por i».-o que, peia desvalorização desses
titulos, os cem conlos em apólices, se
forem transacionados, darão aquélla e !
não esta quantia, de modo que, por tal j
fôrma, o pagauii nto dos prêmios esta I
absolutamente desgar.intido, visto attm- ¦

girem a somma mais elevada.
Pc'.:'. cláusula io", os bilhetes não

pódem ser emittidos, sem prévia appro-1
j v.tçáo do governo. Nada oi

disposição tão categórica,
nte est.i

os da i"
^missão não sofíreram o exame official
nem cotist-i da imprensa de Bchin a ap-
provação do planoi

O concessionário teve ampla lilicrda-
de de o dispor, como entendeu, ou não
serviria para nada estar sob a unibclla
de protecção do sr. 'Enéas Martins.

Não offer<-ce menos cabível reparo o
que so relaciona com a distribuição de
prêmios. Pelo sen contrato, são os srs.

Ihcto bOlivcira £: Fitado o Martins obrigados
| a distribuir on V, no mínimo, do res-

pectivo capital; m-is isto não se veri-
 1 liei, pois constando o plano da i* cx-

F0n>nCIDA PASOHOAIi — 01 tracção de ,10.000 bilhetes, postos 3
maior amigo da lavoura; encontra-se | disposição do publico, a.5*000 o mtci-
em Iodas as casas dc primeira ordem ; ro, a somma a distribuir 'ie-.;a ser de
desta canilal e de todos os Estados. | 30 cor.'os r,o pagamento do milhar,

centenas, dezenas •; ouedras, co-.r.o de-
"REVISTA 1)0 MAGISTÉRIO" I nominatn ao grupo do fogo do bicho.

COM A JARDIM BOTAXICO
Cnin pretoncão dos ,ic,-|.ilcmicos

Os alumnos das Faculdades Supet-in-
res d. sta capi'tl vão enviar ;i compa-
r.lwa Jardim Botânico uni abaixo assi-
gnado pedindo as mesmas regalias dc
que gozam ns escolas municipaes.

Hs rt-prcse-nlantes das diversas F.-t-
cuidados reunir-se-ão boje, ás 2 horasda Surde-, no Directorio Acadêmico da
Escola 1'dlytcchnica afim de delibere
retu se>bre a entrega do 111.-sino,

São representantes (bis Escolas: Mil-
(011 Barcellos. pela Faculdade Livre .:
Direito; Rodolpho Argollo Gouvéa,
;.eh Faculdade de Sciencir.s Jurídicas 1
Sociaes; José Junqueira Botelho, p.l-

O mmistro aa ".''J"'','™'"^'". I Aeoln de ser pubHcaío O -
iidente do lnb-.i-.ial do Jurj dispensar j revia(a rm.,^ 

'e 
sob o; r.-,.?P,,;,-,s

dos trabalhos do mesmo triDUiml p - 
j ccm.r,-, dc Professores Primários Muniri-1

escripturario do 1 hesouro Nacional jn,e8 procura orientar o magistério prirav
Irenio Pinto de Araujo Corrêa, cujos r;0 jt.=;u capital, iazendo -o mesi.io lcm-1

io Campcllo foi mandado serviços são necessários na iua lepar- j po larga propagand» didactica e pcilago-

c uao 2zí como in: '..nciáin e esla

tiçao. IglCÍ.

desta I petido nos bilhetes.
Dest'artc, o prejuizo do comprador

é evidente '¦ mais se aggravará, ainda.
com o abatimento de 5 ";J, que será
pago por quem ganhar o prêmio maior

' Se cinco contos ^uniso ds ísaima cie-

Escola Polytechnica; Sérgio Azevedo,
pela Faculdade dc Mcdiciti 1; Jlariu
Cunha, pela F=eo!a de Tl-ei1"-s Ares;
Adbcmar Sá P.cgo, peh Escola Livre
de Odontologia,

1— ? <a.. <¦ am- 1 

Dt-* 
¦* ilolcst.. dc Senhorasr. Domeque y armários. /•«¦

, . . ^-m-.Vf. '"¦ :':ar.Jã ;:, ái J,b?-. •;
;-':.:. '«'í '

——«-¦(»-**"?— '""'¦' ' '

Acham-se expostos na t. io Ou-iidoi
na casa "Ao Carnaval de Vcmse", un
busto cm bronze do general Dantas
Barrelo - -ama columna do mármore,
trabalha artislioo realizado ncsla c.pt-
ti! que muito rccomnicnda o conhecido
rséiilitor nacional Bênevenuto IVrna.

Esse busto foi mandado iazer pelos
pernambucanos resider.tcs nesta ^-eapíf-
para ser c-íld'
oambuço. .

.;.'Jp ao Êt>UÍ9 í' Fer

jtíDm^Jih. •—- dUAi <"
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ESTADO DO IWO

-NICTHEROY"
Foi desi:;nado o dia 25 dc junho -para

so proceder a eleição,para preenchi-
íncnlo da vaga de vereador da Ctmiara
.Municipal de Therczopolis.

O secretario geral do F.stado não
comparece liojc ao sen gabinete, por
ter qtte despachar com o presidente, cm
palácio.

Pelo secretario geral foram con-
cedidos dois mezes de licença, as pro-
íessoras dd. Anazilia Maria de Meu-
donça Doniingiies e Lupcrcia Vieira
Peçanha.

O' promotor -nublico da comarca,
apresentou hontem- as razões por quo
appcllou da sentença do Trbiiiiial do
Jury, que cm sua ultima sessão, absol-
vou o poeta João Pereira llarreto, au-
ior da morte dc sua esposa, d. Annita
l.evy llarreto.

A promotoria allcgou incompetência
no juiz quc presidiu os trabalhos c as
contradicções nas respostas aos quesi-
tos.

Para Iratar de negócios urgentes,
reuniu-se hontem, em' sessão, a dire-
croria do 1'alronato dos MenoresAbau-
tlonados «lo listado.

O Tribunal da Relação do F.sta-
do, cm sessão do honlem, negou o
habeas-corpus requerido pelo sr. Corne-
lio Vicente de Almeida, escrivão do 6"
Regisclro Civil do C districto de Magé,
que allcgou estar ameaçado de prisão
pelo juiz de districto da comarca.

LE GRAND TAILLEUR
Costumes'inglezes <* á phanlasia, ...

Altilio. III Rua da Assembléa 111.

Ê perigoso
descuidar-se do

TOSSES
BR0NCH1TES
¦*-n-*-----á-«n-MH

e demais affecções
do peito ou dos pul-
mões por mais ligei-
ras que pareçam.
Muitos casos de tísica
começaram assim.
É econômico tratar-se
immediatamente des-
ses males com o mel-
hor medicamento, a

Emulsão de Seott
(de Puro Oleo de

Figado de
Bacalháo com

Hypophosphitos)

%WmttmtvMêMU mim ¦cg mMm%*mBÊ.*Wfm%mamm^m**mm^L

Sociaes
H.Vl.YS I MIM AS

W'7. amYos homem o sr, João Antônio
ile Almeida Gonzaga, dircclor-tliesoureiro da
Companliia dc J.otoria_» Naciotiae-s do lír-asil.

l.V-mucmtir.iiulii a passagem d.i . iubilosa
«lata, o amiivcrsariantè reuniu em ita re-
stUrincia 03 seus amidos offcre.cndu-li.c.. um
lauto jf.iilar. tendo assim opportunidadc
j«;»r;i receber muitas sauílaçGea c homenagens
»!.•.. seus innmneros admiradores,**i

I*',._£**ii anno.-, hoj-C!
a galante Iklvira. filha do s:. Alberto

iMorcira .lap tista.
o sra. «1. Maria Regina da Cn:; Ran-

tc.\, professora d.i ,Ksc.l_ Mcd.-lo Tira*
dentes.

—. mlle. r.uri,. Bittencourt Plti.i-iro, fi-
lha d.i d. Isabel II. Pinheiro -.

Hi-ftinalilo, galante fillrwlii do i" te-
nem. Silva 1'iuto, funecionario «1_ nossa
Policie, :mlle. lí lindes Maria do I-o-uirJo. ,.ft-
Ihada de ... Manoel Uotelho de Souza, an-
•ligo empregado da Oonfriiaria Pafchoal.'— 

o dr, Tli. dc Almeida, cliu.c.> ncsla
capital;

—- a iiitoro..s:intc WeUc, filha do d. M..*
da r.utza d.. Cosia c Süva c do sr. Octa-
vio (ia Costa c Silva, auxiliar da (firma
:!>.v.-;.i e Cia ;- a sra. ¦!. Otiüa Ifenscn Silvares, cs-
po.a dn sr. l-Yanklin Kibciro Silvares, fim-
«-eiiviorio do Laboratório d'llarmaceutico Mi-
lilar ;_... .-. joven Octaví-n Tci>:*!ra Campos, fi*
<*h. ..Ki eaii-líilistn Manoel Teixeira Cam-

o sr, Francisco Pinío da I.u;r. chefe
de seccáo -aposentado do líanco *do Brasil ;

a iialniitc 1,,-mra. filhinha do sr. 'Au-
'r*;:s".õ Nunca ;

a sra. d, Dora.icc .Mires C.o:.ç;'!.-<._ ;
mlle. SyU-ia Aa Silva, íilha de d. Ida-

ii.ia da Silva ;«.'.le. Itlkla Mattos, fillia do cirur-
filin «lentl.-t.-i Silvino Mattos:

a sra. d, Hcnriqueta Guedes dc. Oli-
veira, >,.pi'-i do :«r. Cy filio da Silva ç Oli-
\cir«_. füiicci-c/iarlo da Imprensa 'Nacional;

tr.l.c. lconor Jannuzzi, filha do ar-
c._i.c-to Antônio Jannuzzi;o sr. João Macedo Corta, escriptura-
j*í) da 'K.ía»;..u Contrai 'wra comniemorar o
;.:ii:'V. .-r.iario ii,*..Hjío doa -seus ÍJlhos -a
i-:!'t.tiit 'St-mirami-i Cosia c JuHnho Cosia,
uiuTfrií liojc uma festa os 'í&miíiaá das
píuis relações de amÍAidc,

;T. ;.: ;•;

CAH.ASri.XTOS
Kcallra-sc hoje, Rn cidade dc Nltitltcrov,
t':i!,(C. matrimonial do _r. -Manoel. Mar-

itllíi).. d_ Saiira coni ml!.. l.Hírq Soares
Vi-li.... fiilia do »r. Arnaldo C.t.es Vel-
1.71.1.

A iv-riaioni i. civil terá !ot*a. no p ('i .•
iri.no i- a tediosa, n, 1 C5re]r, dc S. Jü-lo,

jincll» cidade.

!*.;ít:.t-..'S* 110 dia 25 dn correníf; o
r::-.-.inculo iio dv. Ary dc Almeida (. Kílva,

.«••¦._ «1. Carmen Vaíconcclo- de Moraes,
ti*a!izat. lo-se o aclo civil ;Vi 10 i|. horaí.
t. n indo ilu tcstcinurtha.. por parle do mi-
vu ''\s professores drs. M-iguci Conto c r.níz
V.i*.i-v*a: c por parte da noiva, o sr. Ku-

I .-.. dc ¦¦¦.[¦....«a e i-i.va _ 'I; ! i',.,ar-
... IVilirueira*.

fi.c.o reliniosoi na ntatria d« P. João
Uui-a.ta da . l-agna, cotn missa o cânticos,
it »•»> Im; ,r ;Vi 11 1 J_ liora*, s'.rvind_ de¦:.-!: Yiii'-.-. por parte dn iioímí, ». dr, Ame-
ri>-t» l;ÍrmÍano dxi . Ktracs c d. Laura
\ aícrícellog de M-oracs; e jor -parle da**. 1. o coronel Américo dc Ãlaiçid.. Cai-
u «;i'_c. c senhora.,

Rc-li/oti-se a .0 iio cfirnviíe o rulace nia**r'.:.:,.m.il da senliorita /.idir.ira da Concci->, -¦> l'Vrre:ra ila Costa com o sr. Julio de
Fu-íia-í. O aclo re.iíítoso cffcctuou-se iia•.'t:.:::/. tleS. Christóvão c o civ. na residu.-

< -'a d t viuva ferreira da Cosia. «íãc da
r. i;va, Voram padrinhos o dr. Ios. Fran-
tj--.*o de Macedo Junior c sua csíposa dona1 "ir...ii 11 -,\ de lfr.ii*ií* Macedo; e. como tes-
k :iia*r.;_ >. :*o civil, o dr. jo..': l;ranaiseo
«' M;. .'o Junior c o ir. Fotict-.el l*'cr:i:in-

•t;

O sr. Alho iio reixeto, nPR.">eíantfl desta
pi sç,., .rfUitraUni casamento et»*!: a ssnhoriia
Ida T.auzone, íilha d.i viuva tM.vannhii
.Iaiuhic.

IIODAS DV. l.J.VrÁ"
1) ;...:*:,_'.ro Cardoso dc Oliveira r .m._ ??•

•'..-:. c.mpletam hojo as suas bodas de
!•.¦!_

No reu Ir f_li-, oe.de vicejn a (traça de
:-y-1:.*, facio sos rebentos, os distinetos di-
1-tm.a.i.s receberão, por motivo da festiva
«l.ua, cs j-.-.st.. lionicnagens «iue lhe; vão i.*r
lt:butaií.i*5 pcU nossa socitdr.de.

XASCTMlíXTOa
Fi«.(i.i enritiueciJo. no dl.i "*.. do r rrt"*.-

Ti-, o lar d-i pharmaccuttcn Antônio. Carlos
• le C.-iniji.s •- dc d. .\iiua da Silveira Caia-
!'-,*, v.-;: o nascimento da pet|uena [,ai*.

BAXOrETES'
. Ü,« b,icliMe!.-iii,lo5 da I-".ci>l.h!_ Livre dc

T-:ivít". 'tjiie adí'p"a>«.ui a candidaiitra d«.i dr.'.'i-u-i da Cruz para iiaranvmplio. oHercccru-
llie bmauluí no Assyrio, r.r.i harnuetu v ac-s
Lute-1, conselheiro fc_.nd.do de Oliveira, d'-
rtcior; Vivciroç de Lasiro, I.uiz Ctrpeater,
AliPlo Tt,.n.*s o L.u-iT.!, it Almtid.1, que
n,. *» *-,-- homenaseados.

S-í..'.ií 1 'i ; »:ir .!••. c.urba c a directoria da
1'.--i-i!Í_a.!e, ¦: Iu.-i..-irclan--b Osivaldo Ar.inii.-i.
:**:- da (i:r.i*a. c ns ícntt*.. 1k>i:u;:;:.,^..-_-':;,
i» lia«.!'arciando Carlos Maualhüe?.

pranis 1; i-iãt.ís'
li-, 3Üz .*.:¦- .-.:**._nl:"i ua .*.'.-! í-vrnr.a;íi»'*o

_*ortit|»iic_ mn fe.ival cm beneficio d_«
ulira. du i-Rre.in de Sinto Clirif.te.

K-! i fcsis, pr-yi.tcvldi ivlas senhoras da
¦Vcitcr-n'.; IritatiJa-.Se dç Sa-ito CLns-.o d .s
«>ü'_;; **¦ ""â e-incco ás _ horas da ttoi.e
é roli-íará .1.- -üh -. f.!-iiíicn oncirio vecal
e instrumental «n o.ie.tomarão f.rlj .a
e.-i.tor. l-r.is.ci_. •¦¦a- Nic» S*i'va. as r-ia-
r;itr.. ni:"C. Maria» e (..-.bnclla t'.- Al-
meida. ".sr. Oolavio Mane» c o 

jait-Sli*!...t» violinista de S anr.o.i ixibiie! ile Ai-

\-.„U o c.nrrrto. fer.í lendo 5 s;
,.,,,,',.:,.—,! (ir.-,-,i3 e:n l'vs netos — "'"

Jw.r.rri 
'.Ia 

micrra" orininsl dn fei:e;-de
eícri-iíor dramático ina;or lo.e .lano,*

T--ot i-nia fepta mnHo _R_jl.ive1. n «1*
rtaüio-j ..ntc-'.iontcm na rcuJaicia do cuy-
t.r, Ni-, .'.c.ios d. Azçv.-do .-._n...li,. l"-«-i
o «'aciiii 1*1 sen nnmversan. nataiieio.

i \;. : i.-.r-. d.i tarde, uni «rrupo de sr...i«-r
lhe .ííer-ice.i o ictrafo k cravou, era Unn

fi__Mili.i. f.l.ndn nessa oceumo o «*^«.
fn,íe... Arlindo Mei renl-.o. ono «Icjc.t-.ci, ..
ffida d-, annivcrsanante ilcsile n i_i.o.a -v
Ti.-r, onde tem «ifiia linda fe «le ".;•_¦
mc- f-.:-rcio_li*!'o ni-lilro rm que fe '«•'•
Kvebdo _K*e.«to c.irabalkdor.

A' n.áHiíi-. ío« acrvi'!.. tii.-a

Attendendo a informação prestada
pela Alfândega desta capital, o minis-
tro da Fazenda pediu ao Tribunal dc
Contas reconsiderar o sc-i acto-, que
neRoii registro ao pagamento de réis
3_Õ7$58i, a Alexandre Ribeiro ft C,
proveniente «le fornecimentos feitos pc-
ios mesmos á dita repartição.

A SAIA CURTA

ejuvenesço
_._* senhoras

ANDO USADA

COM O

••¦AMADO CALÇADO

S e ,\o, R. ilu Carioca; 134, Roa Larga

Peça catalogo 19 tG

dc doce. finos, sendo nessa oceasião lünda-
do o amiivcr.ariantc nor seu irmão e sua
n.ogcnitor.t, iie.e o abençoou como íillio
esemplar.

Depois dc falarem outra, pessoas, mou
•Ía palavra o aiinivcrsariantc, quc agradeceu
ca homenagens recebidas.

ScRtliram-se dansas, nue correrani niu-
madas ato no amanhecor, retirando-se todos
os convidados nuiito satisfeitos pela bella
f.Tita que Uu-. íoi proporcionada,

Tara còmmctuorar o -..rt anniv-.rsario do
seu couso.eio, realizou antc-hontcin uma
bella festa, ein sua residência, o sr. Manoel
I„ Barbosa.

Durante a festa, que correu animada at^
ac omaiilieccr, o baritouo Albano Silva
c-.nloa diversos trechos de oneras, aconipa-
nliado pelo maestro Antônio Vcrtinlo, que
executou diversas composicBcs de sua lavra.

Seguiu-se uma interessante.parte lucraria,
cm quo tomaram parte as scnlioritas Virei-
nia, flcalriz c Ouillicrmiua llarbosa, Mfitia
Leopoldina da Keclin Areias e os sis. lírna-
ni í_.arc;, Marcellino Xavier c Osmar
•ihua. , ,.Durante a ceia foi o casal saudado por «li-
vcisas pessoas, inclusive o professor. 1 elip-
pc Nery, que íoi muilo applaudido.

IMIIAUMISNS-E CI.Ur. — lista sociedade
rcfiliza iiujc sua recila mensal, com um va-
riado e attraeutc programmá,

* íi *
MAJürPIüSTAdõTO!.

O capilão José francisco dc Sa Junior,
(Tcrcnte da Fabrica <l" Tecidos Santa llclc-
na, recebeu honlem dns empregados e ope-
rarios daquella fabrica uma si_uiíicativa lio-
mcnagciii. .

A's 10 lioras da noite, reunidos cm nu-
n.ero approxlmada dc trezentos, offcrccerain-
llie i..) escriptorio, nm valioso c artistico
bronze — Peje et Labor —. cam dedicato-
ria esculpida cm prata, lendo um comniis-
si. nado dos mesmos uma nreclosa mecisagcm
a: situada pela quasi totalidade dos oífer-
tintes. ...

Uma nota tocante dessa manifestação a seu
chefe c.itr-inccido, f,.i o facto dc, havendo
mn excesso da quantia ouc obtiveram para
actiuisi. o iio valioso brinde, foi pelos opt*-
rarios destinado esse excesso, aimla. como
himenaBcni ao chefe a um companheiro ds
trabalho, . , ,,

A* residência <!o sr. Josc I-rancisco do
Sá Juniur, quc completou hontem mais um
anniversario natalici", affluir.im, á noite, unn-
tas pessoas que llie levaram prova" dc aniiza-
d- o cumprimentos, lendo recebido, iile-m
d-.iso oqucllc senhor, vários brindes e Ide-
lírammas. ... ... ...

ASSÒCTAOÕT.S
A classe dc empresados dc rasas dc .pc

tisqttciras c rcstauraiilcs. resolveu a íuu-
dacão «le um centro beneficente^ l'.na.aii-
cariar os elementos necessários 11 constitui-
i,-lo da nova s-jcic.l.ide, foi noraeailn uma
commissão dc iniciação, «me i.i obteve a
cooperação das casas: A ferreira de < '-•*'.-
Camponesa do Minlw. A Fama A Mi;
iilultt, a A Gruta do Serie, a I lha da I-ci-
ra, c. minta, outras. A fundação :.:-i desuna-
tia para o começo do junho,

I!S.^W KITA - Uca,i«,
si.-á amanhã, a l'c.-ta dc Santa Uita. ua r.:a.
tri:- do nu*, mo noiuo... .

A's h, horas ponliiicira n-.oiiSKili.-.r loao
l-Vancisco dc Moura r.v.iin..ri,çs scmiido dc
prc_bii..io assistente nionsenluir Jno l.
to. Sauln?! de dincono, <» nadie Tfíc l/um;
dc si-.!i-i1í;h-.uiio, o padre José Joaquim \ alru-
ca. c de nu-tre 'lc cerimonias o conego 1. .-
dí.vcn Cavrc-s 1'into. Ao Lvancciho, pre-
cará o trador ctmego dr Ilciicdicto Ma-
r;!.'lo. _,

A"s - lioras da n.-ltr. haverá /.- Petini,
pregando o conego Jo_ Con-ialroi dc l'c-

O curo de Santa Rita. ir.te consta «lo dis-
liactas cantoras, cscctitar., a .missa lestiva
d,, maestro Carlos Maschcruni c as parte»
,h missa própria dc Santa lli.t.i: inlroito,
Urstliml Üífcrtoiio c Comuiuni. compostai
csuccialincntn para a festa, iwln maestro
liic.-ir.lo f.alli. com acry.iipai-.liar.icnlo dc or-
chcslra c org.ío. . , ,.,_„,

V,o pn-ludi... ouvir-sca a marca solem c
' A Ibissi; n.. Oíft-rtorio, o andalitç dc

A. lioi.znui; ii.i sai.!:., a Kcgiiu di baba
(Gouiifid). .  ....

A' noite, serão cantados \eii Irçn.or. mc
Maria e r.adainlia «le Nossa hciil-ora (Je
1'crosii, 1'anis Angchcus. (Usciolnu». 1'
Dcitin e Tantun-.crco (Smsenbcrbcr) e o
I:\-mno popular dc Sanla Una. _ .
Depois da missa, na mera .«ao da rc»»-

o-'-i terá entoado n hvmno .dc Sinta Uua.
cem orchestra. letra dc Aiinnso Celsp e.
mitsifa do wacslro brasiicao Lrancisco
llrne-.i.

Os estivadores novamente
na berlinda

Uma communicação
da Associação Com-

mercial ao chefe
de policia

O SU. ÀUBEIiTNO OUVE AS
DIHEOTOIUAS DA «KSIS-

TENUIA E DA. UNIÃO
Continuou liontem preoccnnando n

attenção dos interessados a questão
suscitada entre o pessoal da estiva e os
proprietários de trapiches.-_a Associação Commcrcial, durante .
sessão de ante-liontem, esteve, como íoi
noticiado, uma commissão de trapichei-
ros, que foi pedir .providencias .quella
sociedade, contra exigências que íorarn
feitas pelos estivadores e que eram pelos
patrões julgíidas descabidas,

_ Como. medida de caracter urgente, a
directoria, representada por alguns dc
seus membros, cm companhia da com-
missão de trapiclieiros, afim de pedir
garantias, dirigiu-se ao cltefc dc policia,
110 que foi atlendida.

Hontem, com mais porn-cnore-*, a As-
sociação Commcrcial enviou uma com-
nuinicação ao sr. Aurelino, scientiítcan-
do-o do que se estava passando e pe-
dindo, por conseguinte, as providenciasnecessária.--, afim de que continuasse o
serviço de estiva a ser feito como bem
entendessem ns patrões e sem que os
estivadores viessem a perturbar a or-
dem.

A _ communicação está contida nos
seguintes termos:

"A Sociedade dc Resistência dos Traba-Ihadorcs em Trapicllc Icm procurado exer-cer a maior pressão solire os tr.ipichciros cimportadores estabelecidos 110 litt.iral de H.",oClinstovão, no sentido dc serem utilizados
os seus associados «os serviços de descarga.Aos trapiclieiros, por muitos motivos, hão
ccivcm acceitar esla imposição c resolve-
ram não ceder á.s in'im.cç_.9.

A Resistência, para alcançar o seu objecti.vo, promoveu .nn accordo com a União dosl-.stivadorc-, do qual resultou quc estes senegassem ao trabalho nas embarcações atra-c.fflas, quando não fosse o serviço ds terra
fciio pelo pessoal da Resistência,

.(>.. tra-picheiros, usando dc um direilo lc-
gttimo, conimunicaram aos proprietários deembarcações que estavam promptos a guar-necer os saveiros coui |jcss-..il próprio, para
que o serviço não softresse interrupção, ecomo temessem violências p«jr parte dos gre-vistas, pediram garantas á policia, que as
forneceu.

Masr o facto teve repercussão ítnnicdtatn
junto ás empresas de es:iva, urna das quaesobjectou quc n deliberação tomada pelostrai)iciieiroá. poderia tf.azt-r com.. cc,n..equen-
cia represálias ror parle das estiradoreá nos
serviços marítimo...

Ora, esta situação, quc vc;n dc longa data,
de exigência em cx.:geaeia, provocando um
máo eitar em todos os serviço, do porto,precisa ter um termo. Sc estas sociedadestivessem :;m programmá capaz de altrair a
preferencia dos interessados, a sua existen-
cia seria justificável e a sua prosperidadeassegurada; mas a sua prepotência desorga-
m_a _e encarece os sc-rvi»;..» de tal mane ra,
quc já serviu de "justificativa ás companhias 1
de navegação para augmcn'nr os fretes para I
este porlo e á Companhia Transatlântica í
hspanola pira suppniiiir completamente a f
escala d-o Kiu de Jrheira. i'I.* 

portaitto mn 'probleiua que affecta os
oitos interesses du commercio vlcsla capital je obriga os interes-sados a re_g-'r com toda
energia entra t.i! or.l.fii «le coisas. ¦ Vara i
islo precisam contar com o ausilio dos ;.¦¦¦ I
deres públicos, afim de que seja garantidaainplaiucule a liberdade do trabalho cm to-
dos os serviços da estiva deste porto a
exemplo <lo que se verifica em todos os
paizes cultos",

O sr. A-.ireüno-T.ial, ao receber tal jconiiniinicãção, providenciou inimetltata-'
mente, mandando convidar a v ir á sua
presença a.s directorias das duas socie-1
dades — a sociedade de Resistência e I
a União_ de Estivadores.

As referidas sociedades enviaram duas ]commissões, que chegaram ao frabinetc jdo chefe de policia ás 4 lioras da tarde.
O sr. 'Aurelino declarou-lhos que rc- ¦

cebera a cominuiticação acima, ila As. I
sociação Commcrcial, c que desejava I
saber se a União e a Uesisteiieia haviam
dcliberído que> cs estivadores se decla-
lassem em greve, e mais o que havia
a respeito.da denuncia que llie checara
ao conhecimento.

Responderam, entqo, n" chefe a, duas
coninuséõcs que não havia nenhum
conchavo da parte da Resistência c da
l/nuto para quc os seus associados sc
negassem a trabalhar nas embarcações
.tratadas, quando o serviço de terra não
fosse feito -pelo pessoal da Resistência.
Ouairo a griive falada — disseram elles— nenhum fundamento lia nos boatov
correntes c- nem nella pensaram as duas
sociedades.

A directoria ila Resistência diz quenão ha razão para o pedido de garan-tias, ()•; trapiclieiros não foram nem
pela Resistência nem pela 1'nião nmea-
çados, assim como ns duas sociedades
não pensam cm impedir que outros tra-
traiialhadorc.. uão estranhos ao serviço
da estiva n façam per ce-ma de quei-
quer pessoa.

O que as duas sociedades combina-
rr.m íoi que nenluuin d:,s duas classes
trabalhará numa casa onde a outra não
ti-.-.li.illiL-. E segundo esse accordo, a
Kesisíeucia não -rab-iüiará -para as ca.aá
Clencroso Francisco Alonso, Ãlanoc-l
Quadros, A. C. 1'ercira, Nfanoel Dessa
e< Standard Oil Compaii}*, e a União dos
.'.stir.-iao.e3, pnr sua vez, não pcrniittc
que os seus associados prcsteiii serviços
ás casa.; Domingos loaquíni da Silva,
Serraria Passos, R. Telles, Trapiche
Pavão e Ilr.seuclcver.

PERFUME SELP-A
A mais recente novidade c:n .pernrataria. — O Pcrftnne Selda não é
um perfume para o lenço, mas de "íoiletic, destinado a perfumar o corpo,
depois do banho, impregnando a pelle, profundamente, de um aroma
delicioso. — 1_ÍA__C0 CRAXDK 10S000
A' venda nas Casas Baziu, -Fazendas Pretas, Exposição, -Ramos Sobri-
nho & C. — Depositários geraes — COSTA, PEREIRA _ C.

COISAS DA VIDA

Uma tempestade pro-
vocada por um Pires
Emiüa Prazeres -Faria nmasioi.se

com o negociante Francisco Monteiro
Pires, estabelecido com armnzcm 'de
seccos e molhados, á rua Mariz c Bar-
ros 11. 337,

Ora, aconteceu quc d. Kiniiia, ti-
nha casa, comida, roupa lavada e en-
gomtnada, mas. o «pie sobrava do. di-
nheiro das compras, não chegava para
os alfinetes, mesmo porque é dada á
faccirice, '

Começou a creatnra a pensar 110 meio
de chegar a resultado e descobriu, que
nugmcntar as parccllas das contas aí
pagar era uma verdadeira mina.

Poz em e:«ecução o seu plano, e, fcra
chegar a factura «Io padeiro, do -açou-,
gueiro e demais fornecedores, o apai-
xonulo tabemeiro "marchava" alegre
c contente como um camondongo dçn-
tro de um jaca cheio de queijos, vin-
do das altcrosas inonlanhas mineiras.

Mas, o caixeiro Américo Sanches,
descobrindo a marosca fez fita para
agradar o patrão e lhe conlou toda a
historia.

¦1). Emilia foi chamada á fala, deu
o grande desespero, armou-se de lim
revólver c o Sanches passou pelo gran-
de s-.tsto de ouvir o zumbido de lies
balas qtte lhe passaram á distancia dos
ouvidos.

A policia do 15° districto tomou con-
Ia do caso. resolveu que não era elle
de grande importância, ficando tiiilo
como dantes,

A harmonia, no entanto, dcsappnrc-
céu entre o casal, até qu,: liontcin pela
madrugada irrompeu terrivel lerapes-
tado entre d. Emilia c o Pires.

A* folhas tantas' a esposa c':i!i,!c.!ina
foi pura a janella, llitin furioso ber-
reiro, pediu .soceorro, gritou tine a
acudisseni.

Appareccram a policia, o comtnissa-
rio Paula Ribeiro e o vizinho Accioly
Cavalcanti, verificando que a ti-mpes-
tade do Pires ire. de muilo menos vio-
lencia que ottlra qualquer num copo
d'agua.

O dr. Olegario Bernardes, respectivo
delegado desta ve/ iniciou iurtucrito,

.IMrtt-<»M£**>-«»-Cg— — ¦ -- —•

RHUP,'!
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VIDA

EM

DE
Ernesto Souza
Cotn lo'dh,-C»lyce-
ririi» é líypnplvos-
philos do-Cnlciò

c Sódio
Tralamontoccr-

lo das Bron-
cliiln.s, Asllima,

1/II.Di.C Tuberculoso
vlUr.Uv>pul_inn_r,r<icln-

lismo.

TÔNICO PODEROSO
GIIAN"ADO &.0.-1° (lu MniTii II Si

CHARUTOS DAMITOS
l-'«M-l!l.'lll ln .iiii-nii, dois

—-***«-***-<f_>-«tí^»_»
l»oi' 500 1.

Hoje. ].- nc.lc. coxeiara o
Triduo' Solcnnc, «su prepara, o .1 festa.

íSrar.iiliil, na rid.ide de \*.is.-urns. ecle-
bi-a:it-«. as fenividiules dc 'Xn_a henlier.i
il.i Conceição c do eiiccrramcnto do me., dc
'Maria, prí-íando si livauüclho r ao te-
Vem ir.or.ier.lior l-urlrcdes 1'o.lrmlia.

.*;: :. í:
MISSAS . , -

Celebrou-se Imnlcin, m cereja di ._•
-í-dior do lloi-.-.üm. cm _. Uirisí.-v.o, o
i-.-i-sa du rc-.i-.uo di.i n suftr.ig-.o «Ia ce-.-.a
d. mallogrado contra-niestrc da oitic.n. dc
iJlííiiaU. 

' 
da Iniendeiici.i da Guerra, sr.

l-'raiiee'lii*.o Cardoso de Vasconctlloj. falle-
.i.ir* rtiKiuinr.nicnte.

A esse r.cto cor.qT.rcccr.itn inmiT.crOTar.li.
no. e adir.ir.idorcs d.> velho .r.neciiino,
que tnnt.i sc ffi.ia estimar pcias suii qua-
lidades c-virtudes.

Fri cc"c'.rad.i boi-.t'ii.i r.-. ni.ilri. da Cio-
ria. leva mi'ss ;>.>: ;t;;:.i du .Ir. l;ranci_o
Morei... n1t.11.,! d. lisi-d-i da R-»1ita. e cv-
escrivão du J-.i;_ü 1'cdc.-:,! 1.0 l-.st.--do do

FOTO-liRASÍr."
7 l»K Sl.ilYUUIO UR

MOliTi; IIDIÍIUVKI.

llnis hoilliMts fllllllillíllllll
O clcclriciüia da Li.ltt Koberlo 1'-:-:-

kett Tarl-cf, de 2; .iniiôs, snlíctro c re-
sidente á rua Christóvão Colombo, -:<>,
ao fechar bon.ciu uma chave da usina
da rua Frei Cm, ca, recebeu formidável
choque, quo o fulminou.

\ policia, sabedora do caso, compa-
receu ao locul e fez reino,-.r o cadáver
para o Necrotério,

O fiscal .da I,i..ht and rowcr, Avcllar
Amil, que lir.ntcin viajava em um bonde
que corria pela rua ila Ramle, teve no-
ticia de quo tnn cabo cotnliietor da ne-1
ces?.iria energia para o luo.imento dos)
vehiculos, ali, a pouca di>-.ancia, sc ha-1
via partido.

Intiueiliatiimeuto foi ,->,-> loe.-,] o, sem
pensar na iaipruder.cia que coiuzucííia,:
deitou a mão ao fio,

Terrível foi o clioque^ recebido, pois
immediatamente morreu fulminado.

(« infeliz cra iio nacionalidade hespa-
nhola, coutava 30 anno. de eilade, era
casado e morava á rua Viscoude de
Sapucahy 11. 14. I

A policia iio _¦¦' districto ús remover
o cadáver para o Xecroíeri ..

—__-*-«s>-^«_— '
II WSKATK A. (*ASf.VTIX!!\,

nt-ACliMA são ii1-- melhores cir-
VIMI1S.

ti:i;i;itoi;io i»o AClii-l

.\ ovsantza.üo ilu »)"Ii'.i:i
niillliii-

No Minitscrio do interior foi a .-.I- s
pando decreto orí.tnizando a poUcía {
mililar do território do Acre,

l-is-a policia será composta de com-
panhia; regionaes, uma p:>-.:i cala dc-1
p-inamento, coinn-.an.-ladas por uni ca- ]
phão, cada uma, ficando eslas iori-aí |sob áá ordtrns dos respectivos prcfeiio*. í

O regulamento para cs.v.s compa-
nhias será publicado !;-jc :i) órgão do I

OS CONTRABANDOS

No "Taquary" e ainda
no "Minas Geraes"

Conforme noticiámos, hontem, o sr.
Ilayma Ilelchior, gu-arda-mór da Aifan- !
degn, cm uma rip-prosa busca que «leu-
a bordo do vapor nacional Minas Ge-
raes, apprehciiileu (iraude quantidade
dc meias de seda, que sc achavam oc-
cultas nus antéparos dos camarotes dc
1» classe daqui He vapor. Pois bem; a
(IcSDcito dn cuidado com quc aquelle i
funecionario varejou aquelles íonipnr-
timcnlos nada menos de ia dúzias de
pares de meias lhe escaparam á rev islã.

O comniandantc do Minas, porém,
liontem, revistando com mais vagar os
anteparos alliulidos encontrou esse res-
lo dc "moamba", do quc deu conheci-
mento ao sr. Ilayma, que indo nova-
mente a bordo o apprehciuleit e íel-o
removei; pira u Cuarda-niória,

\ bordo do '/'..'.if.ir,-. vapor nacional
taiiiltcm, e como o diluas, jamhcm eu-
Irado de Kova i*oil(, o oííicial adua-
neiro liadu Marlins .ipprehendc.i seis
curtes dc tecido de algodão hordüdo. e,
por ultimo o oííicial Borges lilbo ap-
pri-lu-.ideu de estivaduies no Cies tio
!'.;rto, cnirc os armazéns . e f>, nina
quantidade não pequena, ainda dí
meias de seda para homens e senhoras.

Como as apprchcii_i>la_ no Minas.
essa., meias assim como 03 rí.rt.-s úc
tecido de algodão, apprclienilidos no
Taqunri', foram removidas rara a (iitar-
da-nwria, tendo tido o inspector da
Alfândega ronheciuieato dc to Íjj c-ss s
cotttrabnnilos.

HAXSKATrOA. <ASfUI.il A.
li:.V< K.MA >;in as melhores çe»'-
vejas.

O caso da partida de cafe

O pseuáo-fazendeiro
foi hontem pro-

nunciado
Noliciá-.uos, ha leirpos, cent mtniicía

um ar.iüeioso "ca_o. de "conto do fisa*
rio".

Antônio I.omc-ti Ciiavc?, dizcnJo-.*c o
fazendeiro Francisco Fernandes dc -í'ii-
za, (fítíil.eleeido 1111 Cinco !l.rr..s. r.o
listado do Kio <'o Janeirn, apresetito-i-
s,' n.. casa cf''*! mis sar ia dc caie .h -i* í r -
ma (Jueiroz Moreira é-.: C, á rua Cone-
ral Câmara, .15, e propoz um c.-íccileil-
tc negooio,

Tendo em cU.-o.itc nada menus dr-
q-ie quarenta n-i! saccas da saborosa r!-
biace.i, entteg.il-as ia aquelle. comn-is-
.arios recebendo immediatamente qua-
reni.1 conlos de ríii por ronta e enlre-
gatido, como g.*.rar.it.i, ilisde logo vários
eoiilieci.i.ouus <iy dospachn .Iu »;ran<le
partida de café, e-ifluvcid-. na Estrada
de Ferro r.ecpol.lina,

11 negocio, aelia-lo :;-,ignif!;o, foi rc-
ccilq <: o pseudo fa.cudciro já cottlava
o dinheiro quando :.pp.trec.;ti o vtr.i.l-
deiro c o gnjo foi trancafiado no :¦:-¦¦¦
.ire.: e resularit-.tir.e processado pelo
juizo ,1a 1° vara criminal.

llcr.ien», o dr. Auto Fortes fez liai-
-"..í" os respectivo., autos com o dtrspa-
cho d^. pronuncia dc l.om»*ii Ciiavus,
iiicttrsi. t.,i, penas de tcntaiiva de este-
lionato.

¦*-_B-*»HJP -»*¦__¦
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Movimento operário
Associiieno Gi'npl»ica »lo

líin de Jimeii-o . .
Ftn Iio-rtenr.gem a esta Associação,,

rf-aliza-s» no domingo 11 de junho, no
i.„l._c-Tltentre. ás 8 c 3*} da noite, um;
rspectaculo extraordinário, revcri.ndc I
;o "!" em favor ..'.os seus cofres so-1

R^prCHcníar-se-á a peca cm 4 acto..
«!.-• .(can Aicardc. tr.-,;!iiCs*io üe I.uiz Ga-j

iis l/llicíis para esie esp-:c:actt!o cn-
fo;i.raiv-ss á dispr-*?íc_'o dos sócios, des-
dc já. na sedo social, Av.nid.i Tarsos
n. 01. eu cor.', cs r_.--.cii-.-o- dcie.aüos.

S. II. tios TrnbMhiiclorcs I
cai Tr.i.JiWir o Vvfé¦i-.se •-'.-:•.;¦"., ás ii horas, ..!

-'.-.-•Y'.cr. .-•¦.I . vM-ir.-l-i.iria pira I
!.-ii-.;ra do te'...; -'o da r?si:n:.sâo de j
:n i-eri'0 e outros íi-sfnr -'- «*'C:a>*.

ULTIMA HORA
Maria Leíréve Carra-

zado
(MARIAZIXIL-.

r.enío Manoel de Carr.-.cdo e
filhos, dolorosos, participam o
passamento de sua cxircni.sa ii-';!... c irmã, convidando a» parcn-
les e amigas para acompanhai.»
-.liiir.-a morada, sain-io o feretro

a Senador N'.i':-u-ii n. 126, hoje,
lo, -7 tio _o_t__._í.. ás 4 i|j ho-

II A\SI'.ll'l<\, C.-VSCATIXIIA,
HIA» 'UMA são ni niclliui-u. n-r-
Vfjns.

Uma nova fabrica de arte-
factos de borracha

Os srs. llcrro-rfiiu & C. inaugurani

A Associação Medico-
Cirúrgica comme-
morou o seu anni-

versado
A Associação Mcdico.Ciringica do

Uio de Janeiro, comniemorando o sc-
gundo anniversario da sua fundação,
realizou, a -\|, á noite, uma sessão
soleune, cm sua nova sédc á rua Vinte
e Otiatro «le Maio n. 64.

.\ sessão que cslevc muito concorri-
da, foi presidida pelo ilr. Caetano da Sil-
va, quc eonvidqu para tomarem assento
á mesa os srs. dr. Olympio da Fonsc-
ca. representante da Academia Nacio-
nal de Medicina; dr. Vicente 1'ira.ibe,
deputado federal, e .loão de Souza l.au-
rindo, representante desla folha. Ao
abrir si sessão, o presidente agradeceu
os bons serviços prestados por^ seus au-
teriorçs companheiros de direcção o
dando conta do resultado da eleição rc-
centemente realizada, empossou a nova
direetorin, que ficou assim constituída;

Presidente, dr. Caetano da Silva; i°
vice-presidente, dr. Artidonio Paniplo-
ua; _" vice-presidente, dr. llclmiro Vai-
verde; presidente geral das commissões
tcchnlcas, (Ir. Silva Comes; 1" secre-
tario, dr. Ramiro Magalhães; 2° secre-
tario, dr. Octavio Pinto; orador offi-
ciai, dr. Oliveira Aguiar; thesoureiro,
dr. Vargas Dantas, o bihliotheçario, dr.
limilio Dezonne, ciritrgião-d«ntista,

Coinmissão nilniinistraliva — Dr.
Campos da Paz, dr. Souza Carvalho e
dr. Octavio E. Álvaro.

lim seguida foi concedida a palavra
ao dr. -Raiiiirii Magalhães, secretario da
Associação, que procedei-, á leitura de
um circunistanciadb relatório cai que
salientou e demonstrou os importantes
trabalhos 'apresentados nas sessões, que
foram realizadas,com louvável fi-cqtten-
cía.

D orador salienta de preferencia os
trabalhos ila coinitiissâo de Próphytaxia
da I,epra, a circo dos drs. Dcliuiro
Vaiverde, Paulo Silva Araujo e Henri-
que Aragão, que vão correndo dc ae-
cordo com os desejos (Ja Associação. K
depois de tralar da erêcção da Casa do
Medico o dii outros assumptòs impor-
tantos, termina agrífdeceiitlo os iihnor-
taittes serviços -pf-esladiis pelo dr, Cae-
lano íilva, no sen ido de dar á Associa-
ção unia sede confortável c digna.

Seguiu-se na .tribuna o dr. Oliveira
Aguiar, orador da Assotiação, que co-
meçou agradecendo o honroso compa-
recimento do ilr. Olympio da Fonseca.
rcpresentaiHe da Academia Nacional de
.Medicina, e dos representantes da im-
prensa, lv depois de saudar a Associa-
ção. pela passagem do seu anniversario,
e a nova dirceioria, lembra os novos
serviços que deverão ser creados, e
entre esses a assistência á mulher gra-
vida, conforme a orientação dada pelo
eminente dr. Henrique llaptista. Traia
da Casa iio Medico e salienta que a re-
speciiva caixa dc beneficência já teni
em estudo uni projecto para pagamento
de -.uv_-i pensão ao medico que iilvali-
dar. Mostra, a seguir, n importância
de ser organizado um serviço de assis-
lencia ao veneno, como deve ser feito.
Apptlia para qtte 03 seus collegas se
unam para «lar combate ao ciírandeiris-
mo. I! termina salientando a facilidade
«Io ataque á reputação do medico, pc-
dindo que os collegas todos se congrç-
.ucm, envidando esforços para o rcer-
gtiimcnlò do nível moral da sua classe.

O ilr, O. Pamplona propõe um valo
de lonvor ás conunissões de redacção c
dc benefíceucia: o qúc c approvado,

O -presidcnle agradece as manifesta-
ções das eo-irniã-, da imprensa e da
classe medica, e cr.cerra a sessão.

Aos convidados offereceu ,i directo-
r!.-, gelados, doc.-s c bebidas finas.

Notámos entre os presentes á solcn-
nidade os iir:;. Antonino F. rrari, Mon-
leiro de Castro, Ocavio Pinto. Carlos
Fernandes. Eriiilio Dezonne, Octavio E.
Álvaro, llerculaiio Pinheiro, Vargas
Dantas. Oscar de Carvalho, Américo
llaptista, Alexandre Cirnc, Luiz de Au-'Ir.idi-, II, Cavalcante. Souza Carvalho.
Pedro Vasconcellos, Claudiano Cavai-
çanii, Heitor Vallia de Abreu. Mario
Reis c pltaraiaccuiico José Azevedo Bo-
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COM A POLICIA
Um abuso que deve ser

corrigido
I orna-se necessária uma providencia

qualquer por peite do dr. Osório de
nlmeida, 2" delegado auxiliar, contra
abusos inqualificáveis comniellidos porstipple.níts de policia. O supplentc, em
geral, é um individuo que tem a linica
prcoccupaijão dc presidir espectaculos e
conquistar _ coristas. li no ixercicio
dccs.i osciüaçt.o grotesca vão mais
longe. Os supplentcs lambem Icm ami-
gos, as vezes muito numerosos, lí para í
ferem amáveis costumam arranjar, dc ',
Graça, entrada no.» theairos para todo
o bando de camaradas. Já vimos uni 

'
supplentc que emprestava o distinetivn,
outros qtte entrando pela direita, nostheatros onde ainda são poucos conhe-
cmos saem pela 1 .querda para ap-inhara senha do porteiro e dai a no amigo. .J-. nao o fazem apenas uma vez, Não, 1costumam filar desse modo tres e qua-tro entrada., cadeiras e tudo. í

O dr. Aurelino quiz, de uma vez i'•çabar com essa enorme classe que vi-1'-.!, nas ,.tlniiiiiítrr.ç«.s anteriores, n '
entupir os llicatros. ¦ Mas nada conse-!
guiit.

Intarrinc-, o quc ha 3,-, districto. poli- '
cniís. cada um cnm .. supplentes, nulo;com ilirei.o a entrar cm cinemas e lhe.-ros. si .1 fr.I..r „03 respcH'vos dele-u.-f-.i liimpntico na turma "pega-

Verdun
A batalha continua
com a mesma inten-

sidade
Paris, .' — (A. H.) — As .acções cm

Verdun nada .tèm perdido da sua mten-
sidade, mas nenhum resultado interes-
sante deram para o inimigo, que apo-
nas conseguiu tomar pó numa trincliei-
ra ao norle das pedreiras de llaudro-
mont. A noticia de que elle houvesse
tomado .posições francezas nas pedrei-
ras é inteirametite inexacta.

Ha quatro dias que a offensiva fran-
ceza, reconduzindo ns tropas a Douau-
mont, prejudicou -todo o plano_ dos al-
leniãeé, os quaes se vêem. obrigados a
empregar um esforço reactivo cuja pro-
gressiva violência logrou apenas, _ ao
preço <le inauditas hecatombes, realizar
o restabelecimento de suas linhas.
Num mez algumas centenas de metros,
neutralizadas pelos obuzes, representam
compensação desse esforço, que deixou
os assaltantes vencidos de cansaço em
face das tropas francezas muito menos
attingidas, ignorantes, do que seja fu-
diga 011 receio, vigilantes sempre, aguar
ibn-do a sua hora. . . ,

rode causar admiração qtie o intmi-
go consentisse cm sacrifieios tão inve-
rosinicis para tão negros resultados:
lia provavelmente nisso um claro inili-
cio «le como o momento . grave para
a Allemanha, de coino o espirilo pu-
blico do paiz reclama unia solução ur-
gente, custe o que custar.

Paris, 2fi — (A. II.) — Concluindo
a serie de artigos que tão grande im-
pressão têm causado na Suissa, o co-
rotiel Fcyler, no "Jornal de llenéve",
demonstra as consideráveis perdas alie-
mãs, bem superiores ás francezas, dc-
fronte de Verdun. Assignala além dis-
SO o cnfraqii-Cimeiilo dos soldados al-
lemães atacantes, muitos dos qttai-3
têm sido presos pelos seus comman-
dantes por se recusarem a avançar so-
bre a praça franceza, — o que tudo, na
sua opinião, .prova que a batalha já
constituo um revez para o5 assaltantes
e uma *, icioria para cs defensores,

..Nova York, 26 — (A. A.) — Com-
litunicações aqui recebidas dizem quc
03 allemães, depois de renhida luta na
região de .Verdún, conseguiram passar
o barranco de Doitatiinont, installanrlo-
se da oulra parte das minas daquelle,
de onde continuam bombardeando acti-
vãmente as posições francezas.

Essas noticias ainda não sofíeram
confirmação official.

íis 'svia S-rAT-õ.-OD
J.UÜ.IS' XOSIVK

feV'/:i'lí).*CI SVJAAVJO

Os austríacos oecuparam
Chiesa

A'o:-i! York, zd — (A. A.)—Gommu-
nieação oííicial dc Vienna, publicada
nesia capital hoje, diz que os atistria-
cos, depois de uma grande batalha, quc
durou tres dias, oecuparam Chiesa. a
esquerda dos italiano;,, que se retira-
ram cinco milhas para além desse
ponto.

O conimtinkado accrescenta qtte a
luta continua desesperada, marchando
os austríacos em direcção a Sondrio.

Em torno cias negociações
da paz

Nova York, 26 — (A, A.) — Dizem
d-? Herlim que o governo levantou por
completo a censura quc estabelecia so-
bre as publicações referentes ás nego-
ciações de paz na Europa.

A carestia dos gêneros na
Allemanha

Londres, 26 — ÍA. A.) — Informa-
maeões aqui recebidas de Copenhague
dizem que a carestia dos gêneros e,
mesmo, a falta de alguns, está tornan-
dn insiipporíavcl a situação em toda a
Allemánlia.

Diariamente rrpeícui-se scenas as
mais dolorosas tle miséria em varias
cidades do Império, não sondo raros
cs casos dc distúrbios provocados por
essa razão.

Essas informações nccrcsccntam que
numerosos subditos neutraes têm aban-
donado a Allemanha. por não poderem
mais viv.r ali, refugiando-se na Dina-
marca.

CHARUTOS — AL LÍA DOS,
l'AVI,l_.TAS c IDEAL
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a *u.i fabrica de artefnctos de
rna Frei Caneca n. i,ír.

tm^tsi^zsmss^w^^ssííitr^i^m-ím
Major loão Pereira de

Oliveira
A familia do major IOAO PE-

REIRA DE OLIVEIRA participa
a -.eus parente*; c amígos o ?eu
failecinicuío e convida-os para
acompanhar o rnt.rro. que s?.'rá

,-!e sua residência, á r-ua Throdcro *la
P;"va oi. .'- -6 ili horas. (^7^

noniem
borracha.
A n..-.a fabrica, que se aeita bem in-

. str.liada. com niacliinismos novos e: aperfeiçoado?, in-centados p.lo rr. Ber-
rogain, recebe a borracha eni pedaço?,
como sáe dos Ferir.;:,_£¦¦, c dçpoiá de
submettela a di-,er_os processos, por
meio de _i;i:a alta íemocrausra para a la-
v_gt. ;n e sc:cagem, consegue por proces-
sos chimicos uma borracha superior c
nf.-l.avel, <:-.-.e empreca 110 fabrico de
saltos pira calcado <kl.c-_.em, canos 1
tubos, arruei;.!.*., juntas para caideiras.
artigos r«r-i estradas de ferro, vapores.
1 lc. etc, dos ;.;_,_ vintos exemplares

Depois de -.-.ma visita -**!_¦_;!.*a -ás
grandes o»*;ieinr.., cm que ficou consta-
tado este novo pro .resio. no casninlio
das industrias, os srs. Herrogaia íi C,
oíiert ..r.':_: uití Isanquetc aos. rcpreseti*
tantes da imprensa, quc foram sr.trda-
dos pelo ss. Aííredo lias -ss, agente
commercial da nova fabrica , agrade-
ce_t?o o nosso contp.nhèirò Sou'*** t,au-
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DcsenvoTviJo texto c Iitías r-hoto-
gr.-phias d« «ii.er-f.. asiltrupío. que se
pn-Rucm ;'t vida carioca.

IraporíainiR-ituas .ra-clhos do nro-
fcísor Xlorále des Rios e muitaa 
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raiei" de um dirigivel
italiano

Roma, 2. (A. H.) — Um dirigivel
da marinha de guerra lançou, durante
a noite, vinte c oito bombas sobre uma
bateria austríaca de Ponta Salvorc-,
com resultados cxcellcntes. O appnrc-
lho regressou indemne, apezar da fogo
nutrido da artillieria inimiga.

Indivíduos neutros que se
retiram da Allemanha

Copenhague, :(, — (A. H.) — Nume-
rnsos neutros estão-se retirando da Al-
Icmanha para a Dinamarca. 0 êxodo
tem o aspecto c.iracteristieo de. uma
fuga e os refutriados declaram «pie a
vida naquelle i>ai_ é- agora impossivcl.

Uma opirjião sobre a
Franca

/.in'.. 26 — (A. ÍÍ.. — Confercn-
ciando em Paris, em seu regresso da
America, o erudito americano sr.
WJiilncy Warren exaltou o papel _da
Franca c disse que, entre ai nacõe .
cra rua a que briiliava soberanamente
pela sua alta beileza moral. A Nação
Americana, nfíirmou estava ao lado
da lealdade conlra a íon;i injusta e
criminosa, e sustentava'a França, 1110-
ralmente, com todas as energias do seu
espirito. E o co:i.erencÍ5ta, concluiu,
cii.cndo:"Esta guerra é uma guerra da Civi-
li.nç.lo. Du ponto de vista humano,

,ucm nella n.in particinar moralmente,
é -..ui inimigo do próprio homem.'*

No Parlamento dos Esta-
dos Unidos

Washington, :6 (A. A.) — Na ses-'
1 são de hoje do Parlamento, o senador

I I.c*.vis, depois de pronunciar um impor-
tanto discurso sobre a guerra curopéa,

I seus antecedentes e conseqüências, apre-
sentou á mesa uma moção autorizando
o presidente Wilson a propor, em nome
dos Estados Unidos da America do
Norte, ás nações beiligerantes o cstahc-
iecimento de uma trégua nas operações

j afim de se constituir o Tribunal de Ar-
bitragem.

•
Dois navios ínettidos a

pique
I.en.h.-s. -Ji — (A. H.)-0 "I.ioydV*

annuncia «pie um submarino inimigo
metreu a pique 05 vapores El Argcn-
tino,. i;i..;!cz e Austrália, italiano.

Ataque aéreo contra Bari
•nc'iUJ' .,'' •- <:A- HO - Telegra-

pham de Hant"Dj-.-crsos aeroplanos inimigos voa-ram honlem sobre esta cidade e lança-ram bombas que. ao explodir, não càii-saram nenhum da-nno Je caracter; müi-tar. Mataram, porém, doze pessoas e«¦riram umas vinte. A maioria das vi-cuma*» são mulheres e creanças.
Os prejitisos materiaes sâo rél.livr.

mente pequenos _ c limitaram-se a da-mnos cm edi fie-os particulares."

A Unlião Sul-Africana.
Londres, 26 — (A. II.) — O gover-

nador gerai da União Sul-Africana en-
viou ao secretario da3 Colônias o sc-
guinte telegramma:"O Conselho Geral de Transkcián,
composto principalmente de indigenas,
acaba dc resolver que sejam adiadas
por um anno o estudo de novos cajni-
nlios e os trabalhos qtte não sejam
absolutamente necessários e destinar o
excesso da receita assim obtido aos
empréstimos de guerra inglezes, como
prova de sympacliia dos indigenas para
com o Império.

O governo resolveu exprimir a sua
alta satisfação pela resolução que acaba
dc tomar o Conselho de TraiisUeiau.

T.

Pela Cruz Vermelha Por-
tugueza

Belém, 23 — (A. A.) — A commis-
são patriótica portugueza continua tra-
balhando cum os melhores resultados,
atlingitido já a ii3:ooo$ooo, quantia
esta snbscripta até o dia 10 do cor-
rento.

Uma tragédia pas-
sional

Biídio. Aires, 26 — (A. A.) — Dca-
enrolou-se hoje nesta capital uma scena
trágica, cujo movei foi o amor mal
correspondido, que emocionou funda-
mente a quantos delia tomaram conhe-
cimento.

Foi seu protagonista Emilio Castro,
moço de 23 annos de edade, quc ha al-
gum tempo so apaixonara por Isabel
Crespo, rapariga de iS annos, mas que
depois, por pequenas razões, delia se
afastou cortando relações.

Entretanto, não podendo subjugar o
seu Ímpeto amoroso, Emilio deu-se por
vencido e tratou de reatar as relações
cortadas com a sua apaixonada. Volu-
vel. ou por já haver consagrado seu
amor a ouiro, Isabel riu dos protestos
de fidelidade de seu ex-uaiuorado, re-
cusando continuar a vida de outr'ora.
Isso enfureceu Emilio, quc, perdendo a
cabeça, servindo-so de uma faca, com
cila vibrou diversos golpes contra Isa-
bel, deixando-a caida, extingue, cm cs-
tado de corna.

.Praticado o delicto, Emilio voltou a
arma contra si, pretendendo suicidar-se
e chegando a ferir-s: gravemente.

A policia tomou conhecimento do fa-
cto. abrindo rigoroso inquérito.

A revolta dos presos em
Nenquen

Buenos Aires. 26 (A. A.) — Com-
muiiicaçücs aqui recebidas dc Nenquen
informam que continua anormal o esta-
do de coisas naquelle -território, só ten-
do sido capturados, alé agora, dos pre-
sos evadidos e sublevados 2S, faltando
ainda 60.

A população continua em sobresalto,
apezar das garantias oííereeid.is pelas
forças para ali destacadas.

Os automóveis e as suas
victimas

¦A zona do !_** districto policiar fui
hontem a preferida pelos "chauficurs''

que uão sabem respeitar o rcspeclice
gulatnento.

Na rua Frei Caneca a victima í.i .,
pequeno Armando, du 10 auuos, filhe
de José Soares.

O carro n. 1.132, dirigido por Ma
noel Antônio Comes, feriudo-o em ,1
versas partes do corpo.

O imprudente foi preso c processado.
A .victima, depois de curada na A.-

sistencia, foi para sua casa i mesma ¦,.
em que sc deu _o accidente, 11. ij^j*.

A outra vieíinia foi o guarda Y '
Annibal Lacerda Brandão, que esta, ,
na rua Visconde do Isio Branco.

Com a cabeça quebrada, contundido
na coxa direita, foi tambem soecorrid .
no Posto Central da Assistência, re;
rando-se pnra sua residência ti tua da
Alegria 11. 61.

ü "chauffeiir" Arnodio Chaves, quc
dirigia o vchiculo, recebei! na polici 1
o premio do seu perigoso sport.

O ultimo que soíírc-.i as comi-
quencias do abuso das taes com ti.,,,
foi o vendedor ambulante José An:,
nio, árabe, de 27 annos, morador 111
praça da Republica 33.

Na rua <lo Rezende foi apanhado pelo
automóvel 11. 2.3(13, dirigido por jb .¦
Rodrigues.

Cotn^ todo o corpo machucado, f.*i r. -
Ceber injecção dc soro antitetanico, -ii.i-
plicndo pelo medico de serviço na iY--
sistencia.

O "chaitf.eur" foi devidamente áu-
toado.

1— » — > _¦

E ahi está o resultado de
se metter na briga do

parente
Na cisa de comniodos da rua do Ria-

chuclo 11. ai.|, entraram cm luta cor-
poral os inquilinos José da Silva Leilão
e Miguel Mesquita.

A policia do 12° districlo, intervindo,
prendeu os doi_ valentes, levando-os
para a delegacia.

Acontece que o Leitão tem um parcn-
le Manoel da Silva Leitão, quc é pos-
Btiidor de tres galões da Guarda Na-
cional.

Cerlo da sua alta autoridade, foi elle
á delegacia e exigiu a soltura do primo,
mas, cm laes termos que o conimissario
não podia altcndel-o.

As diatribes do representante do dc-
legado foram 33 mais violentas, até que
npparccctt o guarda civil n. 063, tam-
bem capitão da milícia, o qual, aborre-
cido com o procedimento do camarada,
i'c egual patente, não teve duvidas, deu-
lhe voz (lc prisão.

Depois disso o defensor Leitão foi
,-çiitoado cm flagrante por desacato e,
hoje, sc não prestar fiança, vae parar
ao estado-maior da Brigada Policial.
-M MINAS 

"** "' **-*"B'*""

As graves oceorrencias de
Formiga

Belh Horizonte, 26 (A. A.) — Vol-
tou do municipio dc Formiga, paraonde _.ra enviado investido 

'das 
fun-cções dc delegado especial .pelo dr. che-

fe de policia, _ alferes Luiz Fonseca,
que confirmou a noticia dos graves fa-ctos oceorridos ali, accrc.ccntando quefallfceu mais uni dos presos alvejados
pelo cabo Evarislò Fraga, commandan-
te do destacamento local,

O cabo Fraga foi expulso da Força
luulici» e entregue á justiça commum,
achando-se recolhido á cadeia daquellemunicipio.

«gwnwaaewBBat

Noticias da Hespanha
¦Madri), 26.— (A, II ) — O Senado

continuou hoje a discutir a resposta a
discurso da coroa. A sessão correu sem
incidentes notáveis,

Madrid, 26 — (A. «.) — 0 infame
de Orleans. ofiicial aviador, fará ainà-
nhã, em aeroplanò, o "raid" Madrid-
Car-tagcna,

Barcelona.'[26 -. (A. II.) — Chegou
agora á noile a esta cidade o sr. PuiW
caré, irmão do presidente da Republica
franceza e «pie vem aqui afim de assis-
tir a diversas festas promovidas pehicolônia franceza.
_0 sr. Poincai. foi recebido na cStíi'-

Ção pelo cônsul geral, une representava
o embaixador da França em Madrid, «¦
numerosas personalidades entre as (_»»'_<_.
muitas senhoras.

VESTIDOS MODELOS?...
LaMaison Nouvelle

9, JBÜA G0XÇAT.VRS DIAS, f»

O senador Ellis ia sendo
victima de uma injecção
5. Paulo, 26 — (A. H.) — O sena'-

dor Alfredo Ellis, após forte crise, mc-
lhorou.

O mal que prostrou o senador Ellis
Originou-se _m ter elle tomado injecç.í-s
dç morphina, cm vez dc stovaina, di;-
vido ao rotulo quc estava trocado.

O produeto era proceden'e de uma
drogaria «lo Rio. O facto causou geral
consternação, O estado acttt.il do se-
sin-dõr (Ellis c sojtisfator-io, esperando-
se quo amanhã s. ex. esteja já fóra
de ncriço.

Muitos amigos foram visitar o illus-
tre senador,

¦¦» » «g» o —

Quiz matar-se e não disse
por que motivo

Aborrecido de viver, apezar de apenas
contar 2.» lindas primaveras-, Agenor da
Cosia Azevedo, liontem, ás :o horas da
noite, resolveu inalar-se,

Não disse a pessoa alguma q-.t.nln o
amargurava, nada escreveu .relatando n
seu soffrimento, e, foi tomando forte
dose de negro iodo.

_ No momento agudo, quando o corro-
sivo provocava a maior das d.rts, 1 iu
que o túmulo era difficil «Io conquistar
e gritou por soceorro.

O medico de serviço 110 Posto Central
de Assistência correu .'1 rua Coronel Ca-
t-rita n. 21, em São Christóvão, obri-
gon o estômago do rapaz a expellir n
tóxico, ficando eile completamente tora
de perigo.

NO THEATRO COI-ON

A entrega dos "prêmios
virtude"

Buenos Aires, 2. (A. A.) — A's
horas da tarde de hoje, rcalizott-sc
Tlieatro Colou, a entrega «los "pr-;
de virludc" que, anntialntcnle dislr
a Sociedade Beneficente, corport
composta (Ia nata social argentina.

Foi enorme a concorrência, tendo
to mn discurso allusivo o dr. JoiéCamilo.

Foram distribuídos importantes
mios.
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BlBLlOIHEGi. DO "COBHEID D_ MANHA"
Acuam .o íi vondn os volumes s

íi. T.r. í ....:. «CM-IO, nor tt. do v,ni/.iw — MvsTiir.ios
,í,*^ VILLA nOSA, nor A. E. W. Mnnso.i — 1*01. IM Vi H .1-'-Tií. por ,r. T. dc Snint-Gcrinnin — MII.IIKl: 1 _.l n¥ úV.IOP l-:por failos JI. Oramos  O CORRIÍK l»V* I » Vil . ,,l{ilU"¥$XmW¥ã Í1FSF %*%>«»
K™ NA.EPOOA J.»() TKR110A. por Miracrnirt — J_V_'.-

l_rn mn rn 1 f™6 lill.,RE*'í' "or Mareei Provnst — UMI.I...Ü JimciAHK), íror M.iro . Ludo — AMOU VENDADO norSalvador Farlni» _ oi)10 IRHKCONCir.I \vr - ,»,' cíi,.òs M
d.n_í0VI__,r.SBBVIMO E I5,!1° XA "«A MÍUT_«. Ii.':.- Al,*r':
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— fc"» Onpl.ni: Volumes brochado».

^^tT(^rAt).(Z^lÚÍ^ :!Si000: ,"J"1 encclcraad.

no.-(.,lh,.UC-tÍ<r'-Ift:n.Vo,,A,mM 
¦"•'!'',,-**-'-_:* 2S500: encnclornado*) p»i»

Sffijinn . 
-í81'0?: co"' e>»cadoi'naçiu) do amador .espccinl).**.*<)». Instrucções para ossleiiuliirns vido numeros anteriore..
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A COMMUNICAÇÃO DOS
CHAMADOS MORTOS

A paciente fíitiraa Btircre ealeve seis annos
D03 serviços do professor Charles Richct quctíeiíosilava nelh inteira confiança.

Eis o q.:-i o illustre nroiessor 01 Faculdade
t'«? Medicina (Ic Paris disse em março de
i£S6 i"" íímma Burgcr. «le vtnlo quatro r.nnos ('«.*
cditdc na.ctda em Mr,Ise!i, ucrlo de Uoilstaf.t,
ilr lia sido noiva em I'arú, do sr. Charles
ií... o casamento estava resolvido,

Iimmii 1). lurtiu a 1 dc ajusto pura Ussci
CCovieg . nara casa da sra. d'U... onde
eüa estava então cm Fcrvtço.

A ..iiulc do fr. Charles I!... cn lioa, o-.t
pclu menos elle tinha tr.J_ .1 apparencia da
fóttde.

Ií todo c.1.1 o c-.-1-iictf'.fi cslr.va rc-tolvido,
e Km.!..*, II... não tinha ticnhu.i.a inquietação
s„;-.r_ o c«t:ulo dc saude do se;i noivo.Ale-.iii.* dias depois da r-ua c!ic_.ida cm
Ussc!. .1 7 on 8 de acosto, Enima !»... re-eclk-a tuna .-.ma do Charles, conim-.niieíindo.
Il.e qtte r-or negócios dc familia eüe deixavarara c -ia pasyar alfruns dias nos Ardonnes.A 5 de nir.wto. dia di festa da Sim. Vir-cem, hiniiiii 11..., ainda aue não st-ndo de-veta, sentiu-se tomada de uma Rrande tris.ti _a c chorou muito na romaria o.ue Se re.vIi.ou então em L';sel."Vi noite desso mesma dia. a :; -le agosto-,Emina deitava-se como de costume __i um
Ra.m.lc de toilcitc contíguo a-, nnarlo dasr.i d U...

Ao lado do seu leito estava a pequena rr,rM tle uni., escada de serviço, porta ir.terec
ptada pelo cortinado da cama, <le sorte quelima pessoa mie ostive.se r.a cama devia sclevantar e .n.ist.ir o cortinado de baixo doleito para ver quem entrava t.ela escada.lus a narração que mc fez 15...:Cerca .das antro horas c mela da noite,.*-.. t;u deitar-rac, todos os creados não ,-s-t.ivam ainda deitados, Doroue so ouvia ain.di. rindo ua c.isi; a sra. d'L:... estavat-.-itaa-i 110 q-.tario visir.lio cuja parla ai-lia-va-se aberta.

r.u ouvi eníJa u*n Ievg ruiuo, como sea porta da jwaueni. escada çe abrisse. Collo.
qtici.-mc üc incl-ios na cama para levantar ocortinado c prevenir a pessoa quo entravaquc a sra. dun... estando deitada não dc-v..i fazer rrn.lo nem passar nelo seu quarto.ivcsee momento, cn perccb: distinctanienlea.ncssoa de Charles R... em né com o cha-'"" J «< benjala na mão di-eita. a mão es-merca segurava a parta entre aborto, e onde

J-.iJe. 
*-rsl!.a a 511. ro-.-.oa habitual.lla.viít ti.na l..:nr._rin_ no ounrto, mas cúcriava _ dc tal modo aurorclicndida que nãoru.cc.i se a daridsdo da lamparina bastavapira explicar a extrema nitidez com a qualpercebi todos os traços, sua physionomia. e03 d-í.nlf.s da rvipa. .';*<. tinha o rosto

?rrtncl. c eo,xi
Ilu venho fa.'•«¦/o cm via-

«rr..., q-.te os-

sorridente, o olhou.mc sem nada dizer, de-tendo a porta.
Ent.ío ca disse-lhe com severidade, nãopidcndo pt.r mala inverosieml que fo«so 1sua chegada repentina em Usccl suppor .iuerao fosse o oruprio Charles II... "Mas «111.v-çiu voce fazer aqui? A sra. d'ü... estáali. rctirç-sc. retire se pois!." Como cil. 11.Í0l.za nada ou. repeti: «me O quc você quer ?Kctu-c-.c, retirc-sc I
E1U..0 elle respon*-Rit-nie

«ma grande tr.!n<iuilli,lad_'
i-.-r c.t minhas despedidas
líc-r. adeus 1"

Nesse momenío a . r...lr.va.no quarto visinho, e que. não eslan-do muda adormecida, lia em seu leito no-lanço, que c-,i falava ain disse--. .- • "'m-'¦<
que e que voce tem li...? i-Vi só!iihando .-" *

Iíll em vez de llie resr^nder, crendo --cm-
.re que Charles II... clava realmenteücan.c de mim. disse, e desta vez cotn vo>niais baixa: "Ma., retirc-sc. retire-se", eentão elle «Icapp u-cecii, uão s-.tl,ila-.i-e-ite,mas como alguém que fecha unia porta cque se v-.c embora. S.', nesse iiiamento en-tao, foi que s.b uai novo pedido mais im-penes,-) da sra. dt.',.. eu llie resv.uidi •
Sun, senhora, rn tn. um fesadelo."l-.u «.-lava perfeitamente acordada, '-oi«

qt-.c 11.10 tinha ainda adormecido e acabavade mc deitar. Pensei, então, ficando aindaalgum tempo ncordaila. que Charles H...tivesse vindo me surprdiender. .- comeceia lastimar do não llie ter perguntado paraotiilç elle ia cm viagem.
. Mas cn náo me prcocciípci muito comisso. e ao C3bo tle um certo tempo a-loi-.-e-ci mui tranquillaiiiontc, sem sui-po.-, abso-lutamcnte, que não se tratasse da pr.-eng»positiva, era carne o osso, de Charles II...na porta do meu quarto..No dia seguinte «lc manhã, fiquei mnifeadmirada de nao o-.tvir falar de Charleil-,-..t acreditei q-.-,« se r? .rebentai-, com-migo _ tina espécie de comedia; rmfim, erdcçiih-mo .1 perguntar se não tinham deixado alg. tem ir ao meu quarto. Ci-.m'iram.ne quc náo e gracejaram do meu -¦
nho.

Saberei r. verdode, disse eu cot. .i>*merTòa, t a-an»,... t\\c me eser .ver.Ao dia sesuinte, -.9 dc ag-.slo. ás o lio-ras da inanhã. recebi a seguinte caria :
."A sra, .V*. C. acaba do receber ?"tc.egramma n noticia da morte do sr. (baic-. l'..._. E'!c falleceii a ¦(, do corr ::i -

nos utnmo-nos á senhorj 11.13 seus ..ftn-.cntos.". — Pcriin, .parteiro .6, r-ta !-("¦ri.nan. l'-.ris, :S de agosto."O professor Iíichet viu c tr-ir-r:-, ¦;-. ¦'
c.^sa carta. Tuí>jar-fe-_ do meu as-^r^rnquando recebi essa ia:ti.

IJewiis. eu soube que Cah.lei P... tltihsfallecido nta imite de 15 para rti de az---'",•da uma icsü.. cardíaca qne 
'ledo* 

ii*".¦¦-''<.vam e quc não havia anteriormente se ma-infestado pnr nenhum symptor.a." — Oi,
CAÍ D-\S60KStL.
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CONTRA O TYPHO ?

THEATROS & CINEMAS
NOTÍCIAS & RECLAMOS.
A FESTA BE HOJE NO ASSYlÜÒ

", 1-uwrla Í3 4 l|3 horas <•-> tar<!*'
JUX«^bUa (10 gttg;

6oprano Clara Wcisi,
quu cntru noi lem
sido alvo das maio-
res sympathias.

A brillianto artista,
quo tem no operem
verdadeiras creações,
pela maneira da sua
interpretação, orga-
nizou a festa do lio*
je para retribuir as
gentileza» com. que
o -juvso publico a
tem distingui-lo.

O prof-ramma. ver*
dcira.in.iUc artístico,
compõe-so do seguiu*
to : Clara Weiss
cantará : . 

"Trlstez*
za", nicíodia, Tosti;" Serenata", melo*
dia, Mascagni; "Ei*
gialcttoB, duetto com
o barytono Mario
Cllíi, Verdi; "Que
onda", borcsrola, J.
d. I<uca.

O barytono Mario
t'ilú í.ir-se-4 ouvir
cm : "-R canta il
Rrillo", V. Billl!'J-nsti; "Rigoletto",

¦jfe__á(r^*' *-*-______¦

vrnrn————mm—ir

Chi lf.
-"1,'i.ili:.-... cinzonc .
.Intuo com (.'Iara Wci.s, Verdi.. . •

-Tombem tomará parta na '-matinée o
tenor Angulo .li. C.irli, quo cantará: ..'_>._¦
re cebiare". canção napolitana; "Celeste
Aiito". Verdi; "Airoòo Pagliacci", Leouca-
«-¦•*•¦ ....O maestro Ernesto íMogavcro, dirigira a
orcli estro.
"O MXSTEBT0 DOS DIAMANTES"

í\ " Natureza Gancha" d hoje ü.ub..ti-'liriíiy, no cartaz do S. José por um
Htm da afainatla fabrica Ali America Xeiv
Yorlt, importado directamente pela empre*
ni 1'asciio.tl Scgreto, sendo de sua exi-lu-
aívü propriedade no Brasil •

Kslu film, ciij'o custo subiu a avulta*
tia flomtn.ii à simplesmente extraordinário,"O mysterio dos diamantes", divide-se
•••ai seis «j.rtcs e a sua exbibição dura
qtiatl dua» horas,

,1'.' uni deama dc aventuras pobciacs,
çoni todos 03 imitadores.

Nm seis longas parte?, descnrolam-sc
.magistralmente as scenas mais emocionan*
les, as 5i-.isiii.-ocs fortes multiplicam-se,
çom uma rapidez assombrosa.

O amor, o ódio, a traição, o carinho,
O crime em sua nudeí, estua a cada mo-
mento, arrebatando o espcct.idur, pelo im-
.previi-to das scenas.

O r.nilio dos (íianirinteu dc Brande va*
lar, pcrlctcoutcs íi. uni eiiiib. ixado.r, dá
Inicio ao .Icse.irolar dos mais estupendos
jsnees, or:. trágico, ira amoroso.

Apcz.ir do grande dispendio folto pela
c.mpreáa Pasfhoal Segrclo, mantém, esta
i03 -3CU3 preços popularos.

Aa scssQcs do maravilhoso "film", co*
B.çaião ás 6, ás 8 o io lioras da noite.

_MA D'AK-00

De#-a o inicio da brillianto temporada
gue vem fazendo a cotn-püJihia italiana dc

operetas Marcsca •
Wciss, o publico
que freqüenta actual-
mente o Carlos Go-
mes vem -íianitestau*
do as suas mais pro-
nuncladas eyinp» ¦
th ias -pela actriz
Tina d'Arco, uma
das figuras dc des-
tnquo do c!eneo da*
quella tro-.ipe.

Dotada de uma vi*
fforosa c bella voz
de soprano, a qucrl*
da actriz conta um
i'..-!:nirador cm cada
Imbitui dos espeeta*
calos da companhia
Maresca-Weis-í, «üo
lho faltando todas
as noites as mais
inequívocas demon*
atrações do mais
justo e merecido
apreço, que cila sou-
bo conquistar -por
seus grandes dotea
do artista dc. indis*
cutivcl merecimento.

"O BURRO DO SR. ALCAIDE"
Figura boje cm -unica representação, no

oarüti da conipanhia Palmyra BastoSi a ve-
Uu c querida opercía de Gcrvasio Lobalo•_.- "O burro do sr. aleaide.

Peça de costumes portuguezes, trabalhada
com fiíio o sadio humorismo, é uma ope*
i*Ja que encanta, não só pelo iresistivel
graça do "libreto", como pela deliciosa mu*
lica,

A]untc*se a isso a soberba interpretação
que lhe dá a companhia ora installíida no
Palace^ Theatre, e o suecesso do especíaoulp
ífe hoje pôde scr augurado infalível c bri*
Iti.iiiti;.

fc^\'';

"UM HOMEM DB NERVOS"
ÜV* este o titulo da peça com que fará

?ua estréa brevemw-te a grande companhia
¦de operetas, mágicas,, revistas, burle tas c
jieças de costumes regionaes, que ainda está
tm organização,"Um homem de nervos" tem graça a va*
ler, com intrigas bem urdidas e situações
dc um cômico irresistível.

A peça está sendo carinhosamente cn
•alado,

A nova companhia que vae trabalhar no
S._ José, com elementos de primeira ordem,
inicia a sua carreira com peça que durará
Vulto tempo no cartaz.

"ROCOACCIO"

A companhia italiana dc operetas Maresca
Wciss, fiel aa seu programma de variar os
seus espectaculos, dá-nos lioje, cm primei*«. n sempre querida c applaudida operetaltoc.-v o", que já....i.'s citivo 'hecc, pela Ic-«M .!•; seu "libreto" c belleza da parti-tara.

A primeiro soprano cômica Sig. Clara¦Veiss il..n-1-.i..,'..:..irá o papel de "Boccac*
cni. que es!, perfciiamcnle no seu feitio ic(irlitta c ,1c cantora.'ferc-o--, 

pois, um "lioccaccto" Jc pri*tiw\:_ ordem,
".MATlXtil." IXrAXTIla

. 'H '; í,1-"*1"^ .c-*,'2a*sc amanhã a quartani.itir.c_- infantil, com grande distribuição::---, !.a:.!.i..is o inntimoras surnre-«a.) par.i a pequenad...hi-to*; iiUcrt-.^.-íiUcs "uiatiuées", q-.;e attaoje. leu tido uma ccaicorrciciu numeras.-c e.eginte, c^íão merecendo a mais proíu.icaJa preferencia elas nossas fam-bas.
'D'ALTO A BAIXO''

I'm virtude do acto do chefe dc policia,n-.aiitendn .-. proliibição da rc-rescuíação da'li.c. .-! .-/..,•:..•,! Negra, a companhia Uuas te*ei.lve.t p..r ln.j.. c... sci-mi .. applaudida rc-vista iiortiigucza — D'allo ,1 íanii-o, peçaque sempre faz suecesso curo nój nãoiw ida graça cnm qu* está cscri.ita, co.noPe.a suq brilliant. e exccllent. moiilagcm.
COM PA NHIA JVIA R i :se. \. wi-iss

15' bem posiivel q.,0 a companhia Itália*..a ile o;.çretas M:iresc:i-\Vciss, nue actual*incite trabalha no Carlos Gomei com ge*«ms va dar uma

•de Noronha» JulicU Soares c todos os
rcitantcs clemontos da companhia .portugueza
dt operetas aue ha mais de tun anno vem
realizando pelo Brasil uma tournée, que,sem favor, sc pôde chamar triumphal.

Palmyra Bastos, a quem foram oftcrccidas
varias corbciltcs, teve, mais uma vez, ensejo
dc- verificar quanto o iicsso publico a esti-
ma, aprecia o admira,

DUQUE-GABY
De sua proveitosa e brilhante excursão ao

noite, regressou hontem, a bordo do Ara-
gua\a o nnplaudido duo Duoue e Gaby.

Os festejados bailarinos brevemente se
apresentarão dc novo ao nosso .publico, nas
graciosas c elegantes dausas,

"MATINt-E" NO S. PEDRO
Na grande "matinée" ijuo a empresa

Paschoal Scgreto realiza amanhã, os se*
nhoras terão entrada gratuita, estando rc*
servadas grandes surprezas por todoe os
artistas e pelo3 excêntrico;, que farão,rir
a bandeiras despregad-.s todos que tive*
rem a diu de assistir a, este espectaculo.

Para ga sessões da noite de amanhã,
já restam poucos bilhetes,

MUSICA
OOIVCHKTOS

aUNDA O OASO DA "ÁGUIA
NEGRA"

O cônsul da Allemanha esteve _ hontem
no gabinete do chefe dc policia, com
quem c_.ifercnc.ou sobre o caso da —
"a\guia Negra", peça que se representou
no theatro Recreio.

A policia, apezar do mandado de #in-terdicto proliibitívo concedido pelo juiz
Alfredo Russcll, resolveu não pcrmilir a
reprcsonlação da peça, " -baseando-se nrnn
accordão do Supremo Tribunal^ que decidiu
que não "são cabíveis interdictos por-ses*
soiios contra os actos da administração
publica, no legitimo exercício dc suas at*
tribuíções dc policia, visto que taes in-
terdictos podem suspender ou .-innullar as
deliberações da policia c t subordinar a
acção das respectivas autoridades u um
poder estranho. Em caso# dc haver pre-
juízo o particu.arcs_, a lei estabelece t re-
cursos para instâncias superiores adminis-
trativas, bem como procedimento criminal
ou civil, no3 termos da lei numero duzen-
tos c vinte e um de vinte de novembro
dc mil oitocentos e noventa o quatro.
O mesmo Tribunal em mais de mn ac-
cordão Icm firmado o principio do que o
mandado dc manutenção só tem por fim
proteger a posse cm coisas corporaes ou
quasi posse dc direitos roaes o não o
exereicio de quaesquer outros direitos".

A empresa do Kccreio foi informada
dessti resolução.

"MEU BOI MORREU"
Na próxima quinta-feira, rcaliza-se, cm

duas sessões, o festival do centenário da"Meu boi morreu". Para essa noite, os
autores Uaul Pederneiras c J. Pr.axc.les
estão fazendo um novo quadro, intitulado"Meu boi foi preso", que será uina cnor-
nic fabrica de gargalhadas. O theatro es-
tara brilhantemente decorado, tocando noa
inlervallos duas bandas de musica.

A PRIMEIRA D'"Q GUa\RAN_"
Logo mais. ás 8 3I4 da noite, quando

o maestro tomar o seu logar na orchestra
do a\pollo, haverá na platía, que deve
estar completamente cheia, 11111 frêmito dc
entlnisiasmo. A companhia Rotoli & líilloro,
canta O Guaraná, o grandiosa opera do
immortal Carlos Convés.

A empresa da companhia lyrica que
actualmente delicia os frctiucntadorcs do
Apollo, empregou todo o seu esforço -para
que o Guarany tenha uin desempenho arre-
prehcnsivel, uma execução magistral. A
êlile da sociedade carioca comparecerá esta
noite ao elegante theatro da rua do La*
vradjo, para se deliciar com o majestosa
musica üat gloriosa epopca do extraordina-
ríci compositor brasileiro.

co>n_VNiiiA iaUonai.v téres
Devo ter partido, 110 dia e4 do. corrente,

do Ceará para o Natal, onde dará seis ré-
citas liara as quaes foi contratada, a com-
panhia Lucilia Percs-t.í-opoldo Fróes.

¦A companhia foi felicíssima no Ceará,
onde ia dar sete recita.] o deu 15. incluiu-
do. duas matinées. O. governo cearense fa-
cilitou o mai.. que podo ns r_citas, ceden-
do theatro, lu-i, impostos o folha da pes*
soai.

Os jornaes do Fortaleza são unanimes
cm constatar o ruidoso suecesso da com*
panhia, apezar da crise_ actual, tecendo os
maiores elogios a l/ucilia, l*'róes e toda a
companhia.

Do Natal a companhia irá á Parahybá,
onde effcctiiarú cinco recitas, para a. quaes
foi, como no Natal, contrai ada, devendo
chegar ao Rio etn principio do julho pro*
ximo.

AS "MATINÉES" DO TRiLYNON

A empresa Ho Trianon resolveu dar apc*
nas uma -matinée elegante por semana, ás
quintas-feiras, matinées denominadas roses.
As matinées dos sabbados c domingos, a
começar de hoje, serão cotmnuns, c a pre*
ço.. normaes.

As matinées reses, por escurem maiores
despesas, como as oriundas do serviço fe*
minino do five.ô-clock tca, faz com que os
camarotes o cadeiras sejam, respectiva.neu-
te vendidos a 15$ e ..$000.

Na matinée dc hoje, a companhia Ale*
xattdre Azevedo representará a interessante
comedia de Ilennequin — "Inviolável", que
sc está despedindo dc scena para dar lo-
ftar, segunda-feira vindoura, á -primeira rc-
pre sen tação dc um engraçadissimo vaude-
vi ile francez — "O Agniá".

MAESTRO lalll/a FILGUEIRAS

No dia 2 dc junho próximo, a companhia
Palmyra Bastos, ora no Palacc-Thoatre, fará
subir á scena a conhecida e applaudida
opereta — Vjnya alegre, com a qual fará
sua festa artística o maestro I.uiz lülguei-
ras.

() programma do ¦espectaculo contêm sur-
prezas dignas do nota, As*im Palmyra Bas-
tos Cremilda de Oliveira, Adriana Noro*
nha. Juüetta Soares. Luiza Satanclla, Mar-
gari da ( M artini c Ilonqrina Cruz f^rão o
geptimino, Como so vê. as principaes fí-
guras da comiranhia, mcsnín as que não
tomam parte na ref^resentação da Vinva
alegre, accedem, por nlmia gentileza, a
pretsar seu concurso vara brilho do festival.
Além dessa. Ira algumas outras novidades
que ainda iúo íit**- f_-.r,_->i revdladas.

VARIAS NOTICIAS

K.trcou-sc hontem no Club :.\ de Maio
a companhia dramática I,ope3 & N'unc^
com a peça cm tres acto.-: "O voluntário
de Cuba", peça esta quo teve cabal dosem-
Sienha por parte dos -artistas que nella
tnniaram parte, convíudo salientar Maria
Castro, qve fez o papel de Maria, a men-
diga, com f sentimento; Pereira da Costn,
um Justo á altura de seu talento artístico:
Campos, um Marinc verdadeiramente exccl-
lente, e n menina l.eonor Castro que, ape*
zar do mus .1 annos dc edade, soube re
velar inteligência bastante para a vida de
scena. Quanto* aos demai3 artistas, ( Ealyo
alguns pequenos senões, aliás corrígiveis.
ncradaram.

Assistimos ante-hontem ao recital de pia-
no que o sr. Francis de Bourguignon. deu
no salão nobre do Jornal do Com.
mereio, Dos rápidos minutos que ali pas*
samo3 trouxemos excellente impressão, por-
quanto o sr. Bourguignon, pianista de ss.
mm. os reis belgas, c um artista dc valor,
coisa, aliás, já verificada por confrades da
imprensa carioca, que noticiaram uma audi-
ção particular, á qual não fomos convi-
dados.

O sr. Bourguignon apresentou-sc como in-
tepretc de Báck, Schiimaun S. Sacns e
autores da primeira metade do século 1S0;
c como compositor.

Das poças pianistas ornamentadas de
virtuosidades o concertista revelou bravura,
mecanismo nítido c força dc pulso, como no
SiUcreo dc Chopin c uo chaconnc dc Ilan*
dcl; .1 vibratilidadc do sentimento nol-a dou
em Porquoi t ie Scliununn, c no noctunio
cm fá sust. maior de Chopin, cuja colora-
ção tenue era por vezes vaporosa..

Das composições do sr Bourguignon. o
a"(r.'í «.-.recau é uma pagina que careço <le
caracter, o Prelúdio é antes um nocturno
f.-.iginc.itario. As difficeis Variações só
para mão esquerda, dc effeito inimciliato
sobre o auditório, peccam pelo mal communi
a todas as poças idênticas! não conseguem
oceultar a solução de continuidade que. a
todo momento, resalta entre us duos partes
que "fingem" pertencer a duas mãos.

O processo de alternativa ou <lo suecessao
inevitável aos pontos obrigatórios ao canto
e ao acompanhamento, por muito repetido,
deixa perceber o artificio, com a aggrnvan*
te do gesto, excusado do oianista o qual,
no m ornem to da maior difficuldade de
execução, estende o braço dextro e o re-
pousa sobre o piano, co.no para convencer
o auditório (Je qne unicamente a mão cs-
quorda é a que faz tantas brilhaturas.

Com esse trecho o taler.toso pianista pro*
vou cxlniberantemciile a vigorosa c agiliss-.mn
teclmica com que educou a sua mao es-
querda.

O auditório applaudiu sinceramente o sr.
Bourguignon, c nós, não menos sinceramcn*
te, dequi, lhe enviamos o nosso applauso.

O concerto n.ie a Sociedade Delmssy de-
viu realizar boje, á noite, no . salão da
associação dos Rmprcgados no Comnicrcio,
por motivo de força maior, fica transferi*
da para o dia 1.1 de junho próximo, o nao
l-ara o dia 10, como, por engano, saiu hou-
tem publicado.

FARÇA OU VERDADE ?
U—_,. 4

Ainda o caso do "assassi-
nato" do inspector da

Alfândega
A policia não está ainda bem inteira-

da se o caso da Alfândega, de que nos
oecupámos hontem, é uma farça, en-
gendrada por moleque Antenor 011 sc
elle diz, realmente, a verdade. Hontem,
na delegacia do 1° districto proseguiu
o inquérito.

Compareceu cm primeiro logar o sr.
Paula e Silva, inspector da Alfândega^
que declarou que fora procurado pelo
supplente Santos Sobrinho, gue lhe con-
tara o attentadò que havia sido pia-
nejado contra a sua pessoa.•Combinou, então, com o mesmo moço
qua os aceusados seriam acompanha-
dos e presos em oceasião opporluiia,
o que se verificou. Dc nada mais sa--
bia.

Em seguida ao depoimento do ins-
.pector da Alfândega, foram acareados
moleque Antenor e o sr. João Campos
Ainarantc Ferreira, não reconhecendo o
aceusado o negociante, como sendo o
mesmo que o procurara para negociar
a "fisgação" do sr. Paula c Silva, A
seguir, moleque Antenor foi acareado
com o sr. Gonçalves Campos, não o
recorrhccer.-lo tambem.

-Antenor -tem caido cm sérias contra-
dicções, . que faz crer que elle repre-
senta uma formidável farçu.

:F, que pape! representa nella o sup-
plenle 'Santoi Sobrinho ?

'Moleque Antenor chegou a reconlic-
cer 110 advogado do despachante Sc-
bastião de Pinho, o caixeiro de uin
botequim da rua do Rosário e depois
disso foi accomnicttido dc uma crise
nervosa.

A -policia sc empenha em esclarecer,
por completo, este caso e já intimou, a
prestar declarações o sr. Hugo Vieira
Pinho, indicado pelo supplente Santos
Sobrinho,

No dedon-cr 'dos _,._oi.ti. njfos honr
tem tomados, surgiu o nome do guarda-
civil reserva 11. 57S, José Guilherme
Coelho, que foi acareado com o des-
pacl-.nn-tc Sebastião dc Pinho. .

Declarou .0 guarda que, ha dias, foi
procurado pelo despachante om questão
qite lhe pediu procurasse um homem
de confiança e disposto a scencarregar
dc uni serviço de importância.

Respondeu que conhecia Antenor e
J. Cobra, indo buscar o primeiro, que
mandou ao escriplorio da rua Theophilo
Ottoni n. 14,

O -inquérito proscgu-lrâ hoje.
¦— m » I "

O .CARTAZ DO DIA
NOS THEATROS

S. PEDRO — Depois do grave desastre
soffrido ha dias, quando exhibiam os seus
arriscados trabalhos reapparece... boje. nes*
te theatro, os cclebre-i cyclislas excêntricos
Os Sautinzcgn, que farão novos números
que devem constituir um novo suecesso para
os queridos artistas. Na:, duas ses-ões de
hoje repetc-sc a interessante revista —
"Meu boi morreu",, co... grandes novidades
pelos "compéres" Uduardo I#cíto o viriato
laima. ¦

TRIANON — Tanto c:n "n.ali.u-.." como
á noite, a applaudida companhia Alexandre
Azevedo dar-nos-á lioje novai representa*
ções do engraçadissimo vaudcvillc dc líen-
«equin — "Inviolável".

NOS CINEMAS

— j» *» u\m- ¦

!S-i?i

^K__r _______•

3IUSEL" NACIONATj
Unia offerta

A' secção dc antliropologia e cllino-
graphia do Museu Nacional, otíereccu
o major Francisco de a\ssis P. .-\ssum-
pção uma interessante collccçáo dc au-
lographos dc d. Pedro II -e do conde
d'Eu.

i_« » g_ ? —11 '

PARISIENSE — Pela terceira vez, esto
elegante c acreditado cinema vê-se obrigado
a manter no cartaz, não fazendo hoje, como
não o fizera segunda-feira, a habitual mu*
dança o bello, o maravilhoso fitai — "O
circo da morle" ou ''Ultima soirée de gala
no circo Wolfson", que tem feito o suecesso
n:ai3 notável, fazendo vibrar dc emoção o
numeroso publico que ha uma semana (ião
faz outra coisa, senão encher incessante-
mente o espaçoso salãn do sr. Stafia.

PATHE' — O chie salão da avenida Rio
Uranco annuneia para hoje 11.11 progranima
novo, que lauto tem dc emocionante quanto
do artistvi), constando clle da cxhibição
do excepcional film de a ventura 8 -policiacs
—¦ "Mysterios dc Nova York". Os dois ca*
pítulos que hoje correrão na tela do Pathú
são dos mais empolgantes c arrcbatadores,
tal a intensidade das scenas de audácia e
coragem que nclles se. desenrolam,

IDH.VIa. — Neste conceituado salão .te-remos hoje, cm premíére, mais dois episo*
dio.-. do majestoso film de assombrosas o
arriscadas aventuras — "Mysterios de Nova
Yorlí", que o nosso publico já tem admira-
do nas dez séries anteriores. Completando
o programma serão exhíbidos ainda o gran-
dioso film —"O naufragador", orrcbatadór¦film cm tres extensas partes, da 'fiber-
Uil.r.s; '"Exercícios dc caçadores na Afri*
0:1", soberba fita de actualidade; e, como
cxlra. na matinée, a fita "Mylord Carrapc*
tão troglodita".

s!:
IR1S — ilV dos n.ais estupendos o pro-

gramma neste acreditado salão. Consta elle
do seguinte: mais duas séries do montt*
mental drama policial — "Suborno", tendo j
por tiiulos — -'Vida nurtyr" e "O mono-
poli.o das estradas dc ferio". Q-.iem já as*
sistiu ás primeiras séries do famoso film
não deve deixar de ir ver_ as novas séries
Além desse tilm correrá ainda na tela do
íris o majestoso film em sei:-; longas parte?
— "O espirito dç Xova York, admirável
trabalho da Fox-Pilm",

PARIS — Unas 
'novidades 

da Nordisk,
a reputada faVicn noruegueza, apresenta
lioje, no seu novo programma, o popular ei-
nema da praça Tiradentes. São cilas: "Uma
resurreição", drama de imponente e sensa-
cional entrecho e de intensa tiCçfto»_ uo qual
figuram desempenhando os princína-es pa-
pcis, 03 festejados artistas iCbba Thomsen,
Waldemar Psillander e 'Elze Frolich, e a
emocionante comedia em tres actos — "Ca-
sar não c casaca".

Completam o programma — "Km torno
de um anel", encantadora comedia colorida
da Camnont, em dois actos; "Liberdade ou
morte", empolgante drama conjugai, cm
quatro actos; "Gaumont Journal", com as
ultimas noticias de uctualidade,*

AV-U.NIDA — O confortável c querido
centro de 'diversões da empre.a Darlot con-
feccionou um programma verdadeiramente
brilhante, que conata do seguinte: "Aveutu-
ras de Jonl John", grandioso drama poli*
ciai, primeiro episódio, cm quatro partes.
Um dia cheio" Vi ter essa ntc comedia em um
aeto; "Jornal Universal", o 7lJ numero, eom
reportagens sensacionaes c os
rinos da moda. * « >s
vos cincos

MUITO GRAVE
O exame da vista só deve scr feito por

pessoa niòito habilitada; caiu contrario, s.era
de gravíssimas conseqüências. A («sa
Vieilas assume toda o qualquer respon-
sabilidade pelos exames effe:tuados no seu
gabinete, á rua da Ouitanda 11. ')9.

O INCÊNDIO I>E HONTEM

Um barracão reduzido a cinzas
Na rua da Gamboa, sem numero a

imlical-o, existia um barracão em que
diversos conunodos eram alugados a
pessoas -pobres ,por aViHonio Pereira
Guimarães, actualmcnie recolhido a
uma enfermaria da Veneravel Ordem
Terceira d.e Santo Antônio, achaiido-sc
arrendado ao sr. Scrpa Pinto.

Nellc residiam Euclydcs Dias c sua
mulher Isaura Dias. Norberto da Silva
c sua mulher Maria Paulina.

Hontem, pelas 10 i|a lioras da ma-
nhã, o fogo invadiu a frágil conslrti-
cção o, em pouco, reduziu-a a cinzas,
apezar dos esforços empregados pelos
bombeiros da Estação Marítima, che-
fiados pelo alferes João Baptista.

A policia esteve 110 local representa-
da pelo dr. Osório de Almeida, 2" dc-
legado auxiliar, c pelas autoridades dis-
tiiclacs.

O delegado iniciou inquérito, detendo
o casal Euclydcs Diaa e Elvira Soares
de Araujo, amasia de Antônio 'Pereira
Guimarães.

últimos

-- *. -m-m—Aa9—\

"LÃ VILLE
DE VERDUN"

A ninior novidudo
Botas pc':'-a hf',r-,
íom enarnições de
verniz, preço a£^;
pelo correio, mais |2$ooo; cspe5:aU(1;,J'_ '
cm calçados sob-
medida?;; 6o. rua doOUVIDOR, C9,

TURF
A CORRIDA DE AMANHA, NO

.- ITAMARATY
Será cffectuada omanbá, pelo Derby-

Club, mais uma corrida tendo por base o
pareô "Dr. Prontiu", na distancia de 2.000
metros c 2:000$ ,_o vencedor,¦A cmc parco concorrem: AtKSÜttno, On-
I*ÍO,;;Zingaro, Calepino. e Corncob;1 "Argentino mantém-se 110 estado em quetem corrido, devendo, nor tan to, fazer boa
fisura. attendendo ainda oue o filho de
Delarey terá a direcção do jockey Domingos
-'"erreira. -

Zingaro. On*Kó e Calopihd csl.lj e:n boas
condições.

Corncob vae apresentar-se em esplendidascondições e, n nosso ver. é o mais temível
adversário do filho Je Delarey.

O PROGRAMMA DA CORRIDA
DE 1 DE JUNHO

Para a corrida Ae i dc junho, cm l.o.ne*
nagem a Santos Duniont e cm beneficio do
Aero-Chib Brasileiro, (:c.-u hoi-.teii. orga*nizaíio o seguinte progranima:Parco "Bartholomcti de tlusmãí." — 1.500
metros — 1:000$ e um objecto de arte.
e aooSooo — Gragoatá, 5.. kilos; D.i.an.ite,'
54: Demônio, 5,1; Co.-;q;,isladora. 53; I.c
Vmla 49, e Divctle, 5.'.Parco "Augusto Severo" —- 1.60.5 me*
tros — 1:200$ o 2.|u!;doo — Um obiecto de
aue ao vencedor — Idvl, ia kilos; linver*
Pachá, 51; Image, 12; David, 5.-; Cadorna,
52, Trunfo, 51; Guerreiro II. sc, e íiici*
ha. 32.

Parco — "Ricardo Kiriik -— 1.C09 metros— 11200$ e 2.(o$ooo —- Um objecto dc arte
ai vencedor — Buenos Aires 52 kilos; liar-
colona, 51; Inciunia. .10; Jlcrrv Eay, 51;Ivoncttc, si, e Estilhaço, .10.

P.-.reo "a\ero*CIub Brasileiro" — 1.710
metros — 1:500$ c -oo$ooo — Um objecto
de arte ao vencedor. — Covtacaz, q.i kilos;
Nyon 52; rierrnl, 5,1; Ornatinlio so; Ali-
Ricth, sc c .Tnffre. no.

Pareô "Dr. frontin" — t.tío metros —
i.íooj c 3oo$oon — Uin obicclu de arte ao
vencedor — Mogy*Guassú 55; Claimnnt,
«S: Parado. 51; .Tandyra, 52 c Pó_..so, 50.Parco "Santos 01111:0111" — 2.000 metros—• 2:000$ c .ooÇooo — Uni objecto dc arte
ao vencedor — Sultão V 11 kilos; Zii.ga*
ro 5,1 iCorncob, ço. o Calcniiio, 50.Pareô "Caraggiolo" — 1.600 metros*—
i.2ooS c 2.|o?ooo — Um obiecto de arte ao
vcncoilor — Mistella. 12 kilos; Marveilous,
52; Zellc 52; Kalko, ;c, e Vesuvienr.e, 52.
A CORRIDA DO DIA 1 DE

JUNHO
O acronauta Santos Dumont offòrcccrá ao

proprietário do cavallo vencedor do pareôque tom o seu nome. ua corrida dc i^ de
junho próximo, no Derby-Club. um rico
objecto dc bronze.

A Red _, Star egualmente offerccerá um
b*onzc arti.stieo ao dono do animal victoriosono parco que tem o nomu do Acro-Clnb
Brasileiro,

Os proprietários dos animaes vencedores
dfts outros cinco parcos restantes receberãoobiectos do arte eomo recordação üesie fes-
tirai:
VARIAS NOTAS

E' bem provável que não tome partono parco "Dois de Agosto", na corrida
de amanhã, o cavallo*' Pistauldo.

__—; Estilletc. já eçtá trabalhando, afim
de concorrer ao Grande Prêmio Cruzeiro
do Sul, a realizar-se em .. de junho pro*ximo.¦Segundo ouvimos, o filho de Fòsy Plycr,
opesar de sO estar preparando, não to*
mará parte nàquella importante prova.'' — Montado poi* Peruando Barroso, tra-
balbòu hontem uo Itamaraty, de galopão,o potro Espanador,

Zingaro, montado por R. Martins,
trabalhou hontem, no Derby, dc galope,á volta.

Espoleta esteve liontcm na raia do
Jockey Club, onde fez uni exercício dc¦saude. -

A pensionista do "entraineur" Alberto
Teixeira, foi dirigida por Antônio Pon-
seca, v

Dynamite- tirou prova hontem no
Derby, montada por bernando liar roso.

Vários 'tempos foram marcados — sc-
grnido uns. os 1,500 metros foram cober-
tos em 103" o conforme outros em io.|
e 3ls"*Gladcador trabalhou na raia do hip*
podromò Pluminense, de galopão, _ monlado
pelo jockey aprendiz Ernani Preílas,

Pelo nocturno de luxo seguiu hon-
lem para S. Paulo, o jockey Luiz Araya.

.l-»2e profissional foi convidado pelo sr.
Henrique Vabo, paiía montar o cavallo
Iiotafogo, ua corrida, ue amanhã, na
Moócn.

É1 grave a manquei ra de que foi
atacado o cavallo 1-.impelion, de proprie-
dáde do sr. Jonathas Pereira,

O pensionista do "entraineur" . Miguel
Pei-alv», está com o? joelhos affectados,
c ú muito possível que esse mal o ofa3lO
por muilo tempo das corridas.

JLisa Linda, trabalhou lion.cm pela
manhã na raia do Jockey, tendo se apre*
.sentado logo após o galope bastante sen*
tida.

Cuido Spano (D. Ferreira) e (Iu*
signia (I. Carneiro) trabalharam juntos
homem, no Itamaraty.

FOOTBALL

O FOOTBAIal. lINTERNAOrONaATi
Os ui'ti_i!iiyos íiuinii iilliliido svin*

piitliicii nos brasileiros
Foi honíem divulgado pela imprensa o se*

guinte despacho telegrapluco:
Monlcvidie, 23 — (A. A.) — 'Kstcvc

hoje reunida a Associação t Uruguaya de
Football, para tratar do convite que lhe fez
a sua congênere da Republica Argentina,
afim de tomar porte uo gravide campeona-
ío dc 9 dc julho qroximo, commcmorativo
do centenário d;t independência daquclle
paíz.

O conselheiro Gomez _ enviou, calão, a
mesa que presidiu os trabalhos uma moção,
que foi approvada, na qual pedia que sc íi*
zesse sentir á .Associação a\rgenlina <|..e
não sc devia prescindir do concurso dos bra-
silciras c que, se por qualquer circuiiis.au*
cia, estes não pudessem jogar, o campeo*
nato perderia uma boa partci do seu va-
lor, dcixcrido dc scr stil-amcricaift).

aV aYssociàSão Uruguaya, com a sua aíti-
tude, mostra as intençíies calcadas na intei*
ra isenção dc animo, os sentimentos dc ami*
zade que a animam para com os brasi*
leiros.

Nesre momento, cheio de surpresas tão
desagradáveis e incomprchens.veis para o
sport brasileira., surpresas de que se fazem
autores ora a Federação, do sr. Fonseca,
ora a Asocíacion do srK fiuzan — que ora
partem de S. Pauto. 'Ira da Argentina —
causa enorme alti_.ri.-i e serve dc verdadeiro
consolo ul.s-ervar-._e uma agremiação spor*
tiva de um paiz am'go, como o Uruguay,
assumir o papel digno e elevado que vem
de. tomar a .....i Associação de Fooilull.

_ Sim, o ca ai peculato da 'Aisociacion Argen-
tina deixará de scr -sul-americano c per-derá boa parle de seu valor sc os ! rasüe.ro.s
não lhe concorrerem — como disse perfei-tamente o conselheiro Gomez,

a\ Pederação Paulista de Pootball ou Fc*
deração^ Brasileira dé Football, como ella
impropriamente se chama, caso delibere en-
viar uma representação a Buenos a\ires, esse
grupo de jogadores 'não pôde representar
S. Paulo, quanto mais o Brasil. -Assim, os
brasileiros não tomarão parte -no campeonato
sul-americano,
Porque a Asocíacion v\rgcntí/ia não o aban*

dona o máo terreno, em que levianamente
a colídcouv'*o grupo chefiado por Barnabí,
;Süzan & C., e não entra em relações com
a iilsftuição nacional que . a l-cdcraçuo
Brasileira de Sports ?

A verdade é que o povo argentino <; o
brasileiro votam-se 'mutuamente uma «ran-de estima c, por isso, já nüo seria sem tem*
po que osargentitios sáceudissem dc sobre
si essa politica maléfica e desorientada quedesvirtua os verJadeiros desejos do pai: ao
qual tudo nos une.

A politica descabida que actualmente do*
mina a Asocíacion não pôde ser sincera*
mente aconselhada pelos que possuem bom
senso na poderosa e sympatliica nação.

Assemelha-se nos actos prepotentes dc in-
teryençüo que nos dominavam 1103 tempo.
tonebrosos do marechal, actos pelos quaesse primava cm collocar na fiirccção dos ilís*
tados aquelles a que, dc 'Facto, não havia
sido conferido o direito dc gover nabos i

A Asocíacion ou melhor: o grupo que
hoje a domina teima, teima com uma so;
gra, caprichosa em querer dar a muque â
Federação de Football a fundão represe..-
tativa c de regência dos sports no llrasil

Ora, dc boa fé. pondo de lado qualquer
argumento sophistíco ou interpretações trans
cendentes, ninguém deixa de reconhecer na
ir.si/tu.ção que reúne a Liça Metropolitana
do R'o a Associação Paulista, a Liga do
Tara, _á l.iga do. Paraná, a Federação do
Rio Grande do Sul, a 1'ederação do Remo
do Rio, a Federação do Remo de S. Paulo,
o Aero Club Brasileiro, e outras, a fiel rc-
preseutante o dirigente do sport nacional.¦Iissa instituição é a Pedcração llra3Í*
Ic-ra de Si.oris.

IR trata-se de uma agremiação fwtdada
por um grupo de gremíosuihos de caearacá,
compostos de quaesquer lhagalh-cs ? Kào; o
Federação de bports foi lançada pela mesma
assembléa quo creou o Comitê Ülympico
Nacional.

K sè e=;a memorável reunião dc notáveis
personagens do sport brasileiro teve compe*
tencia c força bastantes para fundar um
Comitê que obteve o reconhecimento official
de Comitê Olympico lnternac:onal, deixa
de ser absolutamente admissível que não
dispuzesse de e^uaes força e competência
para crear um liga representante do sport
brasileiro: a Federação Brasileira de Sports
Ou então a lógica c unia vã palavra, como
diria um conhecido sportman patrício,

A Argentina sport.'va que observa isso
tudo, não tira as deducçües razoáveis que
positiva c claramente se impõem ?

Seja como fôr, ainda é licito contar com
uma reacçflo benéfica dos filhos do bello paiz
piai i no."Emquanto ella não chega, congratulemos-
nos pelo nobre gesto de camaradagem da-
quelles que( coninosca, firmaram no Ace
guá, o tácito tratado do tnais duradouro
còtigr-açamento.

O*? uruguayos rcconforíaranvnos o são
credores do nosso reconhecimento,

A :'í :¦:"SCCATCII" DAS ''TaKTRAS" vor-sus "Tiii.oi.icos"
Realiza-sa no próximo domingo o' emo-

cionaíite encontro entre o "scratch" das"Letras", coiistituido de redactores sporti-
vos dos jornaes cariocas, c o famoso "team"
dos "Theoricos", cujo passado de glorias
« uma segurança do admirável jogo que
vac :;e desenvolver contra a possante "équi*
pc ' adversaria.

O "match" começará ás ?_i!- hora. da
manhã c íerá levado a efícito no campo
do Iiotafogo.

Os •'teams" antagônicos são os seguiu*
tes: "scratch": Fróes, Dão o, Paulo; Tct-
xeira, líuclydcs c SUvarcs; Plavio, Pollo,
FlorcA. Carqueja c Sylvio.

Th eo ri cos: Castão Teixeira; Perrcíra
Vianna e Dutra; Bandeira. Antônio Luiz
c Lauro Muller Filho; Paulo Azeredo, Cor-
te Real, Souza Ribeiro I, S. Ribeiro II,
e Murtinho.

•A partida vala um almoço.
Qual dos dois "tMnis" será ensopado

para íi refeição. __ t
.\{) dr, Álvaro Zamilh, juiz escolhido, é

que compete dizer, ao final do contas.

Ú.-_ AllTIGO 1»E"LA. AIIOUNTINA"
Buenos Aires, 26 (A. A.) — .0 j'or-

nal La. Argentina, orgãn official da".Associação Argentina (lc football",
publica um artigo no qual diz nue a

Liga Metropolitana dc Sports Atlilc-
ticos", do Rio de Janeiro, negou-se a
enviar o seu "team", conjuntamente
com o da "Liga Paulista", ao passo
que esla neccitou a proposta.

.Annuneia, nesle artigo, que hoje, a"Associação Argentina db Foolbail" rc-
unirá, o seu conselho, o qua! resolverá
definitivamente o assumpto.

ITAJnNKNSE FOOTBAIiT. Cíaülí
Para o "match traíning", quo so realiza,

amanhã, ás •_ horas, entre o terceiro "team"
deste club. e o Verein Fuer licvvegungsspio*
Ic, o "eaptain" solicita o comparecimento
doa seguintes jogadores:

Octacilio
Antonico — Zizínbo ^P. Moacyr — II. Durão — Guimarães

J. Coelho — A. Esteves — II. Cox — lf.
Brandão — C. Coelho

'Reservas: L. Cavalcanti, Gcorgcs, II.
Amara; ü Brasil.
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LEVEZA EESTYLO
O.vüi com ioda a roup/t

A venda
nasca.us Rua tia Carioca S e kO

» Larga i3i

COMERCIO
Rio, 27 de maio dc 1916.

NOTAS DO DLV
Hoje, ás 2 horas da tarde, deverá realizar*02 a assembléa da Companhia listrada de-berro Noroeste.

Na Superintendoneia do Serviço de Lira*
ri--a Publica e Particular, termina hoje. á1 hora da tarde, o prazo i.ara o veccbinícu-f) de propostas para a venda dc ferro c aço
velho.

* .-*«¦•*-!-!_; -M.«.*»»..¦_i_,**r»-.,,**'r-i. _¦*..¦ ma-t^-mvr-^rTVjyrt—i:—":

.P1N17LLI — A companhia dramático
nacional, une sob 11 direcção do acior
Francisco dc Mesquita está trabalhando 110
Circo S intlli, rcso'vcu dar hoje uma re-
prestação com o drama em quatro actos—
"A tilb.i do mar".

A peça foi montada a rigor c. o deseni-
notibo dos principaes papeis eslá a cargo
.loa adores Francisco .le Mes.ii.ii.i. .Álvaro
Costa, Machado (careca), I.ivia Maggioli,
Cora Costa o outros.

¦Amanhã rcprcscntar*se*a o drama —
"Amor de perdição".

*-_r'n-j.-..B-MF.t»Li_.w.-luu..l..wiil.,l.J--Ll. .tw~K

n.-r.e 11,. csiieclaculoí, cm Nictheroy..As ...-!*..c--.iç.->c5. neste sentido com nconhecido empresário l_.cho-l Scgreto, es*mo bem encaminhadas.
A ida da companhia n Xictheroy temJ.ilo ab muilo bem aco'hida.

A FESTA DK HONTEM, NOIVU.ACE-T1U.ATI1E

h PfiQA PÃÜ1C® Ra rv® Ifrwffuayaíta 145.
h hhoU. I filílO ergo icm íiíiai, S©$,60$e70$
Ternos, sob medida de tecidos dc pura lâ, feitio no rigor da muda

O ap-vyiRinato do comman-
dante Lopes da Cruz

O intendente Mendes
Tavares preso

A terceira Câmara da Cúrtc dc a\p-
pellação resolveu, ,na sua sessão secre-
ta, mandar a novo jury o Intendente
Mendes lavares e o seu cúmplice
Quineis Bombeiro, no covarde e trai-
çociro assassinato do eommandante Lo-
pes da Cruz.

Como sc sabe, o sr. Tavares foi ab-
solvido c Quincas condemnado a 30nnnos de prisão. I-Iontcni foi expedido
o mandado de prisão contra o inten-
dente,

O sr. Mendes Tavares foi preso'pcl.imanhã, quando saia de sua residência'
por açentcs do Corpo de Segurança éremovido para o Estado-Maior da'liri-
gada Policial,

1 -••~KZ3<um<X!i-^{\am>—---

Unica e IB g10 M 1 ou
Verdadeira enra da 1=1 ia Fl Pi IM qnebraduua
SEM OPERAÇÃO, por nifio da CINTA 1IEKNÍAIU.. ElaECTRIOA

NTo grande csta-belccímento do Professor LAZZA*
RIXÍ todo- os apparelhos são fabricados sob me-
djila, confo me o caso e n enfermidade, não tendo
-íCTílulnia m >!a de ferro, são leves e invisíveis, garan-
ihido uma contenção suave e perfeita, tambem dis
¦ ternias as mais volumosas [podendo, o doente tra-
.ii!'.,r, faz -r exercicios de gymnastica ou equttação,
iesndo completamente curado, sem operação a!-

wma, As pessoas que soffrcm da Hérnia escrevam
hoje mcímo ao Prof. Lazzarini, afim de obter o tra*
tamento it"-\ 'uíto.

NUMEROSOS
ATTES-

TA1J0S DE
CUKAS

ASSEMBIaÉAS COJÍVOCADAS
Companhia Materiacs de Conslrucçâo, d'u

a., a i hora.
Sociedade .Ano/iyma Brasil Mercantil, dia

29i, ás 3 'horas, •
.Companhia Brasileira dc Telegrapbia Sem

Fío, dia 29.
Companhia de Seguros C. Lloyd aVmsrica-

do. dia 30, á 1 hora.
. Sociedade anonyma Casa Colombo, dia 30,a i hora.

Companhia Predial e de Saneamento do
-Rio. de Janeiro, dia .10, à 1 hora.

. Companhia Siderúrgica Brasileira, dia 30,23 1 hora.
Companhia Propriedades Fluminenses, dia

31. á 1 bora.
Companhia Industrial de Melhoramentos

no Brasil, dia 31, a 1 hora.

REUNIÃO DE CREDORES
Fallcucia de Standard Oil Company ot

Brasil, dia 39, ás a horas.
Fallençia de B. Rabello & C. dia 3--, t

1 hora.

CONCORRÊNCIAS
ANNU.\CI.U>.-S

Superintendência do Serviço de l.impesa
Publica c Particular, para a venda de_ pneu*
niaticos e câmaras dc ar velhos, dia 30,
á 1 hora.

Nn Inspectoria de Mattas, Jardins, Caça
e rosca, para o fornecimento dc 10.000 ti*
nas. 5.000 bambus e 5.000 estacas para arbo-
rização publica, dia ,10, á 1 hora.

Na Directoria Geral dos Correios, para a
execução de obras nos departamentos dc"assigiiantes" c "districtos" da 6* secção
da sub-directoria do trafego postal, dia 3L
ás 3 horas,

CAMBIO
Ilõntcu, este mercado niircsciitoil-sc nova-

mente cm condições indecisas com os bancos
sacando a ia'SU6 e ia Hl3-.il., c comprando
a 1271-i d.

Pouco depois de iniciados os trabalhos, o
mercado tornou-se frouxo, passando a ser
ftíto o fornecimento dc cambtaes á taxa dc
lail.lil. e cm seguida á de i-3|iúd. c n
acouisição das letras dc cobertura respceti*
vãmente As do 12 .18 e lasliOd.

Durante o día o mercado passou a fun-
ceio liar cm posição estável, correndo para
os saques as taxas de -23I16, 12 7L.— <-
i2iMd, c para a coniora do papel par-
ticutar, as de i2-;|i(j o _2iil3-d.

O Banco do Brasil uão alterou a taxa do
i-.Jt7l-5.fd., para os vales ouro.

A tarde, o mercado affrouxou uovamen*
te, sendo feito o fornecimento de cambiaes
áí taxas de 121I16 e i_7l32(d„ e a acquisi*
ção das letras do cobertura, á I2$\i0d,

Os negócios conhecidos foram desenvolvi*
ros, fechando o mercado em posição frouxa,
sendo feilos os saaues n ia-3li6'd. e n com-
I.ra do papel narticular a 12 t|4 c I2g|3ad.

Foram affixadas nas tabcllas dos bancos.
I.ciidrcs  t_-I|4 a 13 si JO
Paris  f6>)2 a S607
Hamburgo.  $810 a ç8ij|

A' vista ,_
Londres .,.,-,- -,- .- ¦ iei|i(i a i_,|8
Paris. ....... $700 a .S70S
Hamburgo , $S.-; a $Sco
llaüa  Sfiíô a 1..175
Portugal a-ío.io n 35)000
Nova York, ....,- 4S140 11 .|$e.,!í
.Montevidéo líl"o a .«? .00
Hcspanlia ...... $830 a $Ss5
Suisiii , . .- f8oo a Sfii-'
Buenos a\ires lÃrvi a i$8oo
Vales do café. .... ÇóijS a -?;oi
Vales ouro. ..... -— C.-71

L111UAS
Os soberanos foram cotados a io$Soo,

io?90o c 20$ ficando com vendedores a
este preço, o compradores ao de iq-Süoü.

a\s Iransaccücs conhecidas foram regu-
lares.

LETRAS .DO~TIIKSOURO
As loiras papel foram cotad.13 aos rebates

de C e íi i|j uor cento, ficando com^ compra-
dores, conformo a data de emissão, aos
e.Mrc.1.03 de fi.la c 7 nor cento c vende-
dores de o a 6i|a uor cento,

Os negócios conhecidos careceram de m*
tcrcàse.

PINTO. LOPES .. o.
Rua Floriano Pei .oto, 174 —. Pre».

tam as melhoro cuiuai dc café.

OAFE'
MOVIMÜNTO DO MIÍUCaVDO" Kilos Sitcciis

.10.4-10
43.33o
10.MO
,|3.ij8o c..|«o

Insistência *-¦» 24, ¦
tarde 
.Entradas em ij :

15. F, Central . .
Iv. P. Leopoldina .
Cabotagem . . • •
Barra a dentro , .

Total . . . .
Jvmbarqueâ em :_ j

ltio da Praia . . ,

Existência cm 25, do
tario «03,434
.Entraram desde o día i dc julho ute hon*

tem 3.101.423 saccas c_ embarcaram cm
egual periodo 3-22.\.co2 ditas.t

Hontem, este mercado abriu desanimado
e fechou frouxo, tendo sido cffectuados fie-
gocios de cerca de 500 saccas ao preço de
io$2oo, a arroba, pelo typo 7.

Não houve entradas c passaram por Jun-
diaiiy 7.800 saccas.

A 'Bolsa dc Nova York abriu com ja ;
pontos de baixa.

io$6oo
ioS^oo
o$8oo
95100

T^-.^e -3- Irmãos communícam que cs co-
tações dc café são as seguintes 

!.rot 13 KII.03

Consulta das
9 ás ia c

das u áa 5.
O domingo
ató meio

dia.
KlO Dü JAX-.IRO-I_._RG0 »KS. Fll.__.(.[SCO ST. _.íi

Obesidade, ventre caido, rins moveis, duros rhettmaticas, eciatica, debilidade
nervosa curada com especiaes e mo lemos opparellips. electricos. Repartição ortopc*
dica para senhoras, dirigida por uma da ma especialista.

.AVISO — Devido aos numerosos pedidos, a Casn enviará uni professor
orthopcdico ás seguintes cidades OURO 1'BUTO, fínindo Hotel os din.s
;í7 e 2S ¦ corrente, e ,HIZ 1)13 KóKA, Hotel Uio do Jauciro, o.s
dias 30 o ííl o 1" dc íinilio próximo vindouro,

tmtxuKX

CASA DALE

Apanhou liontcm uma enchente- o r.il.ice-Ihcalrc. onde se realizou o grande festivalc-tamzado nela cmnresa cm honra .'. sra.i almvra Bastes, oue. loco oue termine aí'.|.i.,i- cn nue am!.. cnmcnliada a compa*nina a ou-'- d.\ o nome, abandonará o qcne*>-.. e... que atí auora tanto-tem brilhado,f'*.a «c de Iv.-.r ao drama o á comedia.J'alm.«s, tlorcs. rntliii.i.-i«mo A* iu-i^ ««o
heuve liontem, no. lVIaçe-thcatrc tendos.'';-. r. diMnicfa artista muito aDptaudlda pe-lis ser,, mniimcros admiradores.Hi-m-.-s.-.itar.int.!., o i" acto do Biirr. th¦"¦ .-i.cdnl,-, o a-' da ('«-..uVa c o .r5 do
v!i'Z —'T,":a!-'<"''is, oneretas estas er.i aueP*In.>r.i TI is;.-s S(t:, inlcrprelaçãd digna dosn>hiúre_ foi-voro",
J_i applriiisos coraoartilharam vastamenteBS ini, collahr.m.lore, losé Ricardo, Almei-oa iiiu Araando dc Vasconcellos. Adrian»

PEOTIRXAS NOTICIAS
FORENSES ,

Duas comleiiuinçõcs
O dr. A.uo Fortes, juiz da i* vara

criiiiinal, conjeninou hontem João >.la-
noel a tres annos do prisão, por ter
sido encontrada cm seu bo!*o, quando
preso para averiguações, uma gazu'.!,
no dia :S de janeiro ulliino.

O mesmo juiz condemnou .Antônio
Tose Domingos c Annibal de Souza Cal-
das a 7 i|a mezes dc prisão por have-
rem peneirado no predio da rua de San*
ta Luzia ll, iSS. no dia 13 de feve-
retro passado, onde foram presos.¦—-—. , 1 ..««na tn

Oo», üd$ e /'030OO
Temos de casemira ingleza, p-.ira lã,orelo ou de còr. sob medida

ALFAIATARIA PARIS
.8 — RUA URUGUAYAK -. 78'V-  füirall—' m*a*6m -JC*--'-. — -r ,

aVTTROU-SE .10 .1ASCCE...

Mus não morreu
O guarda civil que rondava liontcm

a .Avenida do Mangue viu um indivíduo
atirar-se no canal, depois de despir o
casaco. O guarda acudiu, o com elle
populares, que salvaram o infeliz, Beii-
jamin Gr_nj'a. dc 26 ,-in-.ios, branco c
residente na. ilha de Santa Cruz. Todo
pixado, Granja receljeti curativos na
Assistência, sendo c:u seguida removido
para a Santa Ca;a..

rEIa.l. EDfCAC.tO NACIONAL

A União dos Eninreíiiidos
do Comnicrcio vne acir

No intuito dc promover o alcvania-
«nento e a educação civica da classe,
a União dos Empregados do Comnicr-
cio, que vem desenvolvendo uni pro-
gramma rigoroso, acaba dc emprehen-
der uma serie do trabalhos, que vac
levando a efícito á medida das suas
forças.

Nesse sentido resolveu a Sociedade
realizar uma grande reunião no pro-
ximo domingo, 28 do corrente, ás 2
horas da tarde, na sede social, á rua
Sete dc Setembro n. 51. cm que serão
postos cm evidencia assumptos do ma-
gno interesse da classe.

Disscrtara sobre o mesmo o i° lc-
ncn-.e dr. Paes Brasil.

A '-União'' appella para todos os
empregados do commercio, pedindo o
seu comparecimento,

AS DIVIDAS DE EXERCÍCIOSiTxnos
O jiiinlsiro da Fazenda

devolve processosO ministro da Fazenda devolveu
hontem aos seus collegas das pastasda Guerra e da Marinha muitos proces-sos de dividas dc exercícios findos, e
pediu-lhes providenciarem para quesejam prestados os esclarecimentos pc-didos peia Directoria da Despesa Pa-
blica.

RUA DA ALFÂNDEGA 82 a 88
(Cniito com a run dos Ourives)

LOUÇA SANITÁRIA,
ENCANAMENTOS

e METAES
¦ "nnTt '1" -tt*> ri mi ¦¦ «

O TaTaOYD ESI-1RIT0*.
SAN11SNST3

O juiz nnniilloii o oxcctltlvo
O dr. Paulino Silva, juiz da 2' vara

eivei, julgou linn-cin nullo o executivo
movido por K-nowles & Foster contra
Francisco I.eal & C, para haver de eus-
tas dc vários processos 4nSSi3.fi, na
fallençia do Lloyd Espiritosante-iiSL'.

Os réos opptizeram embargos allcgan-
do excesso dc execução por erro de
conta e outras irregularidades, cn-.bar-
gos que foram julgados procedentes.tm% t 'iff*Tr—-T"--fT-r-

Hotel Nacional,Vrad.0D055LÍ
Exctílenies accii.rrar-.lações p^ra Isir.ili.j ecavalheiros de tratamento. Cozinha d- j»ordem. Diárias de 6$ e 7%. Sem di.ria.
í$ooo. Teleph. 4-.ÍÍ7, Alves 4 Ribeiro. S

COT ,L1Í( TO RÍA*^___RÃL
DE CAMPOS

Movimento na Armri
Foram designados: o i° tenente Juve-

nrd Greenhalgli Ferreira Lima,, para scr-
vir no corpo dc Marinheiros Nacionaes c
o fiel de 2* classe Francisco de Sou2a,
para servir no Deposito Naval.

Tiveram ordem de desembarcar: o ?r
tcnítite Octavio Franco Werheçk Macha-
do, do "Piaubv"; o sub-commss.irio AI-
berto Pereira Fernandes, do " Floriano" c
o contr-.vn.estre Aguço Marques da Rosa,
tambem deste couraçado.

Foram mandados embarcar: o capitão*
tenente Francisco Dias Ribeiro, no "Car*
Ios flomes"; o' i° tenente Nelson Simas
de Souza, no " Rio Grande do Sul" c o
3o tcuente Octavio Franco Würncefc Ma-
chado, no "Tiradentes".

Fará servir no rebocador "Rio Pardo",
a serviço da capitania do porto do Rio
Grande do Sul, foi nomeado o siib*maclii*
r.isla extrarjumoraríl*. Benigno (Ja. Silvo.
Campos.

Foram transferidos: os sirb-commissanos
Alcides dc Oliveira, do "Minas Geraes"
para o "São Paulo", c Clatidionor I.ino
Tavares, dc_íe para aquelle couraçado,

Foram dcsllíados: o stlb-maclinista cx*
trantimorario Benigno da Sllvfc Campos,
da Kscola dc Aprendizes deita capital e
o fíel dc a-1 clas;c, Francisco F-austino dos
Santos, do Deposito Naval.

.. ., — 1. A melhor é a'¦lassa 08 TooialB- ^5,^^Vlanuiac i cr
lc Conservas Aiimenticias.
—. 1 .i -ma *><g»*>*g%—
"O HIAliHO"

O Malho s.íe hoje, para satisfação do
publico. Vem cheio de brilho,. arte e
bom costo. como sempre.

nS8oo
ii-?Soo
11 Sano
io|9DO
I0$()0(1
10ÍJÚJ
9.Soo

-jc_-**>—?_?•—*t--ircrç"

Concessilo de uni credito
O 1 nesouro Macional concedeu hon-

tem o credito dc 3 :6SS$ooo, á Coüccto-
ria Federal de Campos, para pagamen-to dc fornccir.ieiHos em 1915, á Escola
de Aprendizes .Artifices e autorizou a
mesma reparriçãa a pagar durante o
corrente anno. os vencimentos do pes-
soai à: referida Escola.

S. Martinho do Porto
Casa e*:pec:al de petisquei ras á portu-

en.za ABERTA ATE' A UMA HORA.
Tem íiabinctcs psra tamiliàs —RUA DOS
ARCOS N. 3*

¦»i * ¦ > n
EM S. LUIZ DO MARANHÃO

Fnlleciiiieiito de mn nc-
socinnle

5. ini;.. 26 (A. A.l — Falleceu o
sr. Joaquim a\ntonio Moreira, sócio da
firma Jlorcira Silva Sí_ C. ,

O seu enterro foi feito com todo o
rigor do rito ma1;'}'.!, tendo grande r.co.r.-
p„n.iai..en:o,.

"Pássaros" que immig.am
para os ninhos

Emigrados ha algum tempo do nossa
cidade disirih-.ii.anisc pelos Estados do
norte da Republica, alguns ladrões c
gatunos, privados do exercer a lucrativa
profissão por sc haverem tornado cenhe-
cid*ssimos,

Especialmente a Bahia foi escolhida
para centro de operações, não sendo
poucos os assaltos, os furtos de cariei-
ras, em que larga somnia de dinheiro
c grande numero dc jóias deixaram de
poriciiccr aos legítimos donos.

Dahi o cuidado da Policia Marilima,
esperando navios que aqui aportassem,
corta de que os "pássaros"' voltariam
aos seus ninhos prcdücctos.

Isso aconteceu lioniem com a chegada
do paquete S. Paulo do Lloyd Brasi-
iciro, vindo do viagem desde Manáos,
irazendo a seu bordo io. passageiros
dc i" c ;.; dc j5 classe.

Entre os de 3' estava o "esemn-
chauto" Agrippino Samuel de .Azevedo,
embarcado no Maranhão e quo logo após
o embarque foi oceultar-se 110 porão do
navio.

F, o figurão, forte creoulo de 25 an-
nos de edade. vestindo no rigor da
moda. temo còr de cinza, dc chr.ruto,
botinas a.narcllas c cliapóo de palha,
foi conservado preso ató chegar ao nos-
so norto,

E, não havia clle perdido o tempo,
parque de um dos seus companheiros
dc viagem furtara, aproveitando o tem-
po, uma carteira contendo 5$ em p.-.pcl
e 4S em prata.

Era ella dc Bartholomcu Cerqueira,
Além do Agrippino, o agente Rosas

frouxo de bordo os meliantes João Mo-
reira da Silva, embarcado no porto de
Vietoria, e Ananias Moysés, vindo do
Pará.

NA ARMADA

A Escola do Mncliiiüstng
Auxiliares

O ministro da Marinha recebeu com-
municação dc terem sido habilitados
nos exames dc admissão para a matri-
cuia na Escola de Machinistas .Auxilia-
res, que vac scr inaugurada 110 dia 11
de junho proxi.no. o candidatos, dos
quaes são cinco mecânicos navaes e qua-
tro civis,

I
A Acenda coral das Cooperativa!* Agrí-

tolas do listado dc Minas communica as
seguintes .
COTAÇÕES DB CAPE" POR 13 KILOS:

I C-ifcs do sul c 1 Cafés dc outras
I oeste dc Minas | procedência*

Typos I
Cornaram Cer | Commutu Cor

l*SiS3 a I2S337
IlíS.t? .1 .-C$051
11*541 a iiSr-ti
nSni a ít$335
.oi-a; a li-S'127

12S1S3 .1 ia?357
iiíS-17 r c $ o ó (
nss-M -l n*745
11S1JI !.$,1.-!3
,ii^723 .1 1r.i9.-7

Observações
Mercado: frouxo.
Cambio: u ãljJ frouxo,
Paula: $-.740.
De accordo com a alta, aü fiualidades acl-

ma de 7 n5o acompanham 03 fffcços rela*
lívos, sendo sempre os de côr mais vala-
ri-_ado3; continuando depreciado-; os cafés
lvia:os, devido as entradas dc S. Paulo.

MERCADO 1.• _ SANTO. .
íEtn 2'.
Filtradas: 7.3S0 saccas.
I.).-«dj 1° ::6S. 233 saccas,
Média: 6.729. saccas.¦Desde 1 de julho: 11.104.850 üúccãS,
Saidas: 3.SC0 saccas.
¦Existência: '81.819 saccas.
Preço: síooo por ro kílos
Posição do mercado: calmo

XARQUi.
Existência em 19. . :.t.sr*o 1.303.000
Entradas do Rio G, , :-377 =1.1.930

e..j.- =
16.877 1.318.930
4*377 393*930

00 r,:-5,Qoo

i.lC",*-' saccos; noa srma-cns genes31*78.1 saccos.'Posição do mercado: indecisa.
COT.ACOFS

Branco, crystal.
Çrystal. amarcllo.
Mascavo . . .Idem, 3" sorte,
Mascavi.iho, . ,

Sójo a SS60
$s*_o a $6'.u
S$io a $460
$680 a $700

?5oe a 5600
., , AI.OODAO¦ '...trailes era 25 ; 200 fardos,Desde i- : 9.043 fardos,baldas em 25 1 55ç) fardos.De«idc I» : 9.8ao fardos.

J.^f-r.i.s.'10 
'""^ CIU *;- «¦• -»«*«

Posição do mcrea.l» paralyzado.

Pernambuco. ,R. G. do .Nprte
Parahybá, .' .Ceará. . . .

C0TAÇÕ1.S
aa$ooo « jijooo
3;)J0Ü0 a 30500(1--9ÍOO0 _ 3o$oo.-)29$ooo a 30J000

., UKNDAS FISCAISRKCliliÜIWKtA UlY MINASArrecadação d„ dia .-6. . . . 8:953*93»
- i.jj:6jç)$6Cí.j

anno
. .108:033-931

Do iJ a.6. . . .Fm egual periodo 1Í0
pasaado. .....

I.m 01.ro '
li... -papel.

*.» - a -"fi. . , . .Ein eKu.il periodo do•Dif. para mais cm

87:043$.(',.
93.8aó?503

I5i:.l-.l?7.:,
• 't.-i93:952Í7.p

>9'3 4.4.3.7liij<ti; i'915 124:810$.) 11

. EOI.S.V
pwííí.,11".' " ,!,¦' ''""cciiuioii muita áctiva

.19 apólices «ciacs, ns du 100, .- as de¦ÇiS, ficaram cm baisa; a3 Munici.i-i.-i ,',acções do llanco do llra-.il e aí s oííri -sus.cn adas; as das Mi„afi S. )la'Z" i
1 das lorras, sustentai ns; as .Ias' Doc-ihdado«a!iia c as da Kêdc Sul-MiU-irii, iii.i-' 

.. Vi-NDASrlfOIICCl -.
Geraes. de 1:000$, 1 t a. .Ditas iue.il, 1, .1, j, 1 aKinp. dc 1909, 1 a. .- 

'. '. ' '
D.1,1 idem, 1, 1.. ... ., 10 ra .
r..'0...-0. 15, .10.. 40 n. . . .Dito idem, ,1, u ,iDito idcm, 1 a , ,Dito de 1915 dc _-oo_. 

'1 
a. 

'.
-pito nlmi., ;,|,..,n. ;,, (j. - ...Dito ideni, de sou$. 1,' . .*,.' 

'
Dito.idcm, de 1:00015, 1 2, 

'ij 
..'.Municipaes dc 1906, port.. So 1D,ias 110:11., _-.| 

Ditas do 19:4, nort,, 7, «, n! !1'. de ílinas Geraes, do 1:000?
,,30  -•
-..do. Kio (.,"1"). 6, 9. 12 a. !D.to ulem, i, _, 3, _| o, (Bancos:

Commercial, .«; ro a, , ,llrasil, 9 a.....,,,', '
Dito, 100 a . . «,-,',',' _Companhias :1 erras o Colonização, ioo. 100,100, 100, 100, 100 100. 100,ioo, 100, ioo. .0.1 o . . ,Loterias N. do Brasil, 50 a. . .Ditas idem, 150 
Seguros Minerva, 50 a. . .' ,
SMinas 

S. Jeronymo ioo. 500 a.tas idem, 50, 100. 100, 103 11llclli. no Maranhão, 140 .1. . ,Debc-e.tnres:
Progresso Industrial, 4, to ... .tetras:
Banco C. R. Minas (Jcracs, 7'',".

.10 
Dito ideai. .13, 34 a. . . . ,

81480 -*.

815Í0Ó0
;68$..-.'.)

;;o$oí- 
-1

77JS01 »
77.15')"'
7JoSdüo
733$e,-- 1

765I001)
I90S50 ¦
192$B00
i83$3oo

írr-íoc'.)
;.7$00U

i*IS$oo.)
aooÇoou
20l$000

8S301V
I4S0O0
15500(1
2.IS.00.1
20$50(1
27$:.....
38$o."i

190$-. .')

IOIS5OI*.
loiÇobu

OPPli
Geraes dc 1:100.5. .l'.mp. do 1903. . ,Dilo dc 190.;. , ,Dita de 1911, , ,Dito de 1912. . ,K. do Uio (4 "I») ,Dito de 1915, , ,Judiciarias . , , .Dito dc ... .o-j, porr.Dito, Minas Üeracs,
M.unlclp, dc 1909. .-Ditas nor, . . , ,Dilas do 1904 pc*rr.Dilas nom. ,' , ,Ditas de 190.1, port,Ditas, idcm, cum. ,Dilas dc 1909, port.U att cosi
Commercial. , . .Brasil. ..Ii-.
(Lavoura. . , , , ,'Commercio , , , ,Nacional Brasil , .-Mercantil. . , , ..C. ile Segures:
Garantia. ....Brasil. . , , ; 

*
Confiança. . , , ,Indcmnizadora ¦ * ,Integridade. . . ,Previdcnio. . • , „Arpo.

hslradiis de PéffQi¦M, S. Jeronymo. ,Noroeste, , , , .
Ciiyoz ....,,
Redu Mineira. , ,Norto do llrasil , ,C. de Tecidos:Brasil Industrial , ,¦Confiançai » • , •Covilhã. , , „ „ ,,Petropoütana. , , ,S. Felix
Magcense, ....
Corcovado
Manuf. Pluminense
Esperança

C. Diversas:
Docas da Bahia . .H. do Santo*,, nom,Ditas ao port, . ,tf.iV.erij- .....
T. o Carmagcna. «
T. o Colonização, •Centros Pastoris. ,Const. Brasil, c..o "|"
Carbureto da Cálcio
Ilanseatica ....
iMelh. no Brasil, .
Melb. no Maranhão

Debcntnrcs:
Doca:, de Santos. .M, Municipal. . „
Tcc.M iigí-cnsc. , ..America Fabril. , .M, Fluminense, , ,•Brasil Industrial, ,Tec. Alliunç¦¦ "i . » uIiotafogo, > _Paulistana , v

Confiança . . ,Industrial . , ..Felix ....
:,* P. Alcântara, .Tecidos Carioca , ,
Linho dc Sapopemba
B. U. (lo S. Paula
I c Carruagens. ,Santa Helena . . .
Ind. dc Valcnça , .
Tijuea „
Hanscatica. , , . .-
C. Bralia.a. ....."T. 

.do Brasil". , .U. Nacionaes . , »iSanta Rosalta. 1 «.Santa fíarbara," y
Bem Pastor. . , . 

'
Luz Stearica. , . .

KTAS
BjSSooo

íooíooo
78S000

198$.O.)
3I5Í0OO
lassooo
,120*000
_I5$000
i6-§tioo

150,0-0

nofooa

9o?oon
ia|ooo
6o$ooo
6oo$ooo
y;j.$oao

27$S10

28S50)
ao?jj j

i8í$ooo

1305000

OuSopo
s5o$ooü

3o$ão.j

.{Hí'Í1>0'1
1.1*30 I
68$ooo
SS-..-.
18Í000

350S000
igoíooo

3j?ooo

I25SOOO

l805000

3O55OOO
:oo$ooo

194S000
i.loSooo
sooSooò
aooSooo
200S000
785000
IQ0$000
I9o$ooo

ao >$o

4l0$ooo
i6s$ooi

8l.'$OÚ,>
870SOÒH
7ü'6soo>j

77?ooíi
762*001
750WOII
.|S0$O0l)
771..0!.',
19115000

3i..$oo.)

312,00.

roo$oji>

146,001
175Soeo
205$0lli)

S70$000
l7$o.i.,
70Ç0OI

530$UO»

S7Í'..|
29. ¦¦)-. ¦

2fi$0.l
üSSo 1
14$.'..

7.-1$, :
35Í-JO

166Í0O
35.-°'

150.01'

29$006
4-'0S,;., 1

14$ood

16Í500
80 $00.;

220$000

ySfV.n
36,0- .

2O3$00O
igt$ooo
ii5$oo..
3O0$OO I
IS5?ooci

885* - -
46$ooo

i8o$ooo

i8o$oot*i
l8o$Qon

70$oüo

aoo$oofl
I.50$OC.a

T9O$0Q'-
I02$000
)6s*-000
ioo$ooo
-oíoon

OAKaVES VERDES
No matadouro do Santa Cruz fcriM

abatidos liontcm:
599 rezes, 79 paro?, 28 carneiros e 44vitellos.
Marchantes: Cândido E. dc Mello, 50r. c . «..; Durish & C", 25 r.; Alcxan*

dro V. Sobrinho, 4 n.: A. Mendes _C.*, 5-i r.i Lima & Filhos 50 r., j p.c á v.; Franciaco V. Goulart, 11 r., 28
p. c 12 -.-.: C. Su! Mineira, 23 r.; C.iOeste dc Minas, 16 r.; João Pimenta do
Abreu, 23 r.; Oliveira Irmãos ... C.n, 101r.. 2.1 p. c 3 v.; Basilio Tavares, 28 r.e 12 v.-, Castro & C.-*, 30 r.; C. dor-
Retalliistos, 19 r.; Porlinlio a ('.», 24 r.;Luiz llarbo.üi, 10 r.; F. P. Oliveira, 42r.; Fernandes a Marcondes, 15 p., e Aii-
guslo M. da Motta, 28 c. e fl v.

Foram rejeitados: 10 i|i ii-3 r., 5 p,,a c, c 1 v.
Vigoraram no entreposto de S. Diogo

09 seguintes preçoa:
Bovino $.i3o c $500, carneiro i$.*;oo e

i$Soo, por i$20O e i$3oo c vitella 500c 800 réis.

Pregos correntes do meroaío
do Rio de Janeiro

ARROZ NACIONAL!

(Existência, honteai »-
Cotações í

R.o da Prata
Patos e mantas . , —
Mantas , 1*100 a :$2-lc

Rio Grande
Mantas  !$ooo ft i$o6o
Paios e mantas. , 1*000 n :$too

ilfalb Grosso
Pato3 í mantas, . . $860 o i.o.p

Posição do mercado: frouxo,

SILVA LIMA. RIDEIU0 .. C.
Rua Marechal Floriauo Peixolo, 41Í.

Unicos que prestam boas contas dc café.

ASSUCAR
Entradas em 23 : 3'o saccos.
Desde i° : 99.033 saccos.
Saídas em 25 : 4.785 ssceos-.
Desde 1": 9^.131 sacco*.,
Sslstcncifl cm 26, Je laide; usj t.í.p;.;Se?

Kspecial. .....
¦Dito superior. . , ,
Dito, bom. ... 1
Dito do norte, branca .
Dito regular ....
Dilo. idem, do Norte.
raiado
ARR02 ESTRANGEI

Amilha, de 1-
Dilo de a». .... .
Inulez. .......

ASSUCAR
Tirar.:., crystal > • - ¦
Crystal, amarello . ¦ •
Mascavo. ....«•
Branco. 3* -»•"-«- ¦ ¦ '
Romenos ,.•*¦•

AGUAÜ MIKERAES
Nacionaes:

Cutambú US l!?-™f*<s) ¦
tarobary (48 earralas). .
Cumbuqulra (-.-- K-an-fas)
S. l-ciirciico U'3 K^r; "tas)
SílsljrJJ *U8 giSMlUi «,

•09 kilo»
5o$ooo .1 53**5*?
4.$700 ra 4S$00<
33$3oo a 3<Í7oi

3,.$-,,,-4 1 36»70f
28Í33-1 a 31Í705

sü'700 a
no.

80S0
Miio fia

35570-1 1 38S30Í

3I.7CH
3j*jca

SíC-i a
1

680
S3IÍ0 . jlio.460 a i,ta'C;o a J700

Não ba
,300 a 16c(

sSíooo «íloci
2.:Sooo J3J00"
33Í000 J3$ooo
23Í0.-0 «3Í-WH,
..•$000 «4,030'

¦rM
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CAES DO PORTO
Relaeío dos vapore» o emtarcaçSes que sc achavam atracados no Cáea do Fort»

(nu trecho entregue á Compaguie du Port) uo dia =G de maio dc 1916, as io ho*
«* Ú1 mm' EMBARCAÇÕES'

AltU.VZSU ! C-.1S0" I NAÇÃO HOUI OHUVAÇoeS

t. carvão.

3
4—7

tt
7
íi

P«!)
Sim,.

9
P. n

P. 11
1 I

Vapor.....:

Va:or
Va ur
Chatas..,.

Chalas...,
Chatas....

Rebocador
Vapor,.;.

Vapor....

Chatas....16—:i

17—7 IV.ipor...
i,-.—!! |Vapor...

i.1 [CliatiaâV.«
Mauá 

Americano
Nacional .
Nacional .
Nacionae.il

Naciomics
Nacionacs

; Nacional .
Nacional

Nacional »

Nacionacs

L'raticeá .
Frauccü ,
NacíüiiüCi

•'D. N, Luckenhacl;"
"RiV Pardo..'.'.'«'.'"Minai Gcrães". •
Diversas

Diversas
Diversas

I "Sul America'1.
I "Uelcm-

t "Arassimhy*...

I Diversas.

, "Àraguayn
I "Huplcix"

I Diversas

Vago.
Vogo.
Desc. do carvão.
Vaso.

..I

Clc. do "Garonna".
Desc. do gêneros da
tabeliã II,

Exp. de mangatveí.
C|c. de div. vapores,
Va.o.
Cabotagem.
Cabotagem.
Vago.
Cabotagem.
Vago.

C|c. do ".VaUcr D.
Koyes*.

U COMMERCIO EM PORTUGAL
fnBwaB^K^qwMWBBWBwrBa-qgraN**^^ **•***"" 

¦¦¦¦¦— *~~ ^

"OLOBO"
MWMIXW

Procuradoria Geral Luso-
Brasileira

RUA DO OURO N. J20, 2»_lisbo»
FÜRTUCAL

Agente* em todas a» comarcas e ilhas.
Tratam-se de todos os negócios forenses

e commerciaes: liqit dação «le heranças, in-
vonlorlos, testamentos, cobrança de ren-
dis, obtenção e lcgolisaçilo de docomen-
tos, etc.

Pese.
Vago,

do bagagem.

estrangeiras;
Vichy (50 garrafas) , .
IVrr.cr (50 garrafas) . .
Dita (-oo quartos*. . .
Sellcrs (24 garrafau. .
V. Salgadas {*!> garrafas)
L\ Moura (48 purrafas) .

AGUARDENTE
Pariily
Anuía
1 íntimas
llahia
Mncctó . • * • • * •
Aracaju. * • • # • •

5Íí$ooo 58^000
5f$oüo 5(Íi"u(io
(C$000 o6§poo

Nominal
48$ooo .|S$ooo
4b$ooo .\uí-..'oo

í7oSooó i:5$ooo
lèoSooo :i 1C5ÍÜOO
150S.00 15SS000
1509000 isc-íuoo
150SÕ00 15SS000
iso$.jdo issíooo
iSufuüo 155ÇÜUO

480 litroi
SjpSqOO síoSüoo
í6o$.joh 2;-eÇooo

ÁLCOOL

,16 RffioS, . • -. ,
40 gráós. ...

ALFAFA
Nr.cional, ...... $2Eo a S.too
listranuoira, leilo, . , . ÇaSo u Sjoo

AZE1TK
rcnalva, lata "$ooo a 3$ooo
Port, lata dc 16 litros eSísoo a 305000
yortuguez, laia.* . . . 1.500 «a 3*000
rrati-cz, lata de 16 litros 2«>5uoo a j2$ooo
francez, lata . .

AI.PISTA.
3J000 .1 j.jeu

Tor 100 líilfi
54$.'mrt a sóÇqqp

N&o ha
Nacional. . • -.. <
lístranaeira . _, »

ALGODÃO
Pernambuco  Nominal
Rio Grande do Norte. Nominal
.I'ara!iyba ...... Nominal
Ciará  . Nominal

IJREU
Ulnro (e8n libras) . . 53$ooo a Si!
Escuro, iilem. . , • . Nominal

BATATA..
Nacional, por Idlo. . . -.- ícoo a Çjoo

110RRACIIA
Mangabeira, conforme a

qualiilade. por ij ks. so$ooo a 40Ç000
ÜACALHAO

Peixelin. ......
Caspe. .......'.Noruega. .•••*.

DAN HA
llar.ha «le Porto Alegre.

lula de 2 Mios . . .
filia, idem, lata de ao
kilo ,« .

Dita da Laguna, lata
grande. . ......

Dua ii. Itajali). lata de
a liilnr. .... .

Opa, iilem, laia grande
li.u de Mina», lata dr

a Itilos
Dita idem, lata grande jojlico a

CARNE SKCCA
Uiu da Trata:

.rates e mantas t •
Mautas. ...»

Rio C.rnude :
Patos e mantas, . • . "foco a 1Ç060
Mantas • t líooo n i?iuo

Matto Grosso:
Patos «• manias. , .. . $8Co o 1Ç04Q

S. Pftulò-Miuas c Uio.
iiegutares. ......'fjpo lt. Crande, . . .
Defeituosas, diversas |.I0'
cetltticins
CARNE DE TORÇO

Do Paraná c Santa Oi.-
tharlna < fooo «1

I.10 Orando . » * • • $2oo a
CIMENTO

Mossíró
Araeaty  .

SAÜAO

Em 27 tijolos. , . » y
l*Íu' o barras.

Okiita, virffcm, cm ti-
hkn, 4 kil.i»

Olçlna c virgem, cm ti-
jolos pequenos, 3 Mios

Oleina c virgem, cm li*
jolos n. r,,a kilo . . .

Especial, cm tijolo!,, 4 1..
Especial, em tijolos, 3 li.
Especial, Uom ii. 1,2 ks.

E5prci;il dc peso ....
Virgem de peso . . •
Virgem superior. . •

VINHO
Kio. Grande , . . .
Gollrtrcs, tinto, superior
Díto, Inferior. . . .
VÍrjíent do Porto, , ,
Verde portuguez. . .
Lisboa; tinto. . . ; .
Dito, branco, 14 i/iáos.
Figueira, tinto . , .
HKSoantiol cinto. . . .
Ditu bratici
Vcrmouth (Cinzano) .
Pertugiicz
l':r.ncc-, caixa, . • .

VINAGRE

3?900 (1
3?|)00 íl

4$.t"0
4Í300

Por kilo
$700 a $700
$700 a $700

I'or caixa

ej^jo a

i?roo a

3$230

I$-00

I$JOO
3?300
ü$S50
i$7<-0

i$:oo a
3Í30O 11
J$3S0 a
i$;uo »

Tor kilo
$;8o a $780
S.Í20 a Í520

, JCjo a $Coo
Pipa

160S060 a iHr.$ooo
S20$oõo a 560S000
4 S o $000 tt 4808060
46ÓS000 a 54o$ooo
46o$pflo a S40$000

Náo ha
47,o$ooo a 500Í000
7ou$üí":' a tíoOÇaoO

Não lia
4*io$ooo a 500S000

3<l$noo a 3(i$oo.O
34S000 a jGSppp
4 i?ooo n 4-'*?ou't

Por pipa
330S000 n 35o$o00
33o?ooí a 330J000

GRANDE HOTEL BORGES
1'OUTUGAL LISBOA
(líocoiiiinciiilíulo pela Socleila-
do PropaRtidora (lo rorlii^nl)

Hotel dc 1- classe inteiramente
renovado. Luxo e conforto. Aquc-
cimento geral. Banhos em todas os
andares e quartos com banho.

Hotel sempre preterido pela:
familias brasileiras.
Pensão, tudo conipvelientlluo

a 1.600 róis.
sannesBBSB

AVISOS

7o£uoo a
fl,1$Ó0O íl
95$ooo u

C1S000 a

!i8*Coo a

72$ooo a

oo$ooo a
BC-iSoo a

7i?*Kio
945OOO
98500a

8;$6oo

Q0Í000

9o$ooo

piÍJOO
U0$0O0

Não lia

Náo I.a
*$ioa a

i$ooo n
ifooo 11

íijon :i
i$uoo a

No mi uai

.-.fio
iÇoGo

lflCO
,«.,00

P-iiva ,..?,-"iilliertial . . . ,
Alpha
Vvra.mde . . . .
VVliite ü- llrothcra

CHAMPAGNE

Por barriia
£5^000 —

Não I'a
Não lia

s6$ogo ¦*-
aG$ooo —*

.Vranceta, • •
PcrtucucTa. • ,

COUROS

Sola "Pelotas".
Sola "Mineira commtim
So!.; "S. Paulo"
Santa Callmrina, dc i*.
Secunda c baixa.
Correciro Co meio).
Atanadas, li. Gra.idc (cada

da um)  e*i$ooo a
Atanadas, iiirerio,* ate (ca*

da um) iCJooe a
-Manadas de Campos (cada

Tor cai.xa
/ t rçoíooo a 2iuíoiio
*.* • usíooo u 135.00.

I'or Idlo
, aíüuo ,.?ooo

um" 2S400 s$8:-«J
num 2$6co *^$ooo

•>. 2$8oo 35000
. 2Í400 2Í400

. i4$ooo iC$5°°

sCÇooo

lt.$C&0

um).
CACAU

lÍAlii.-t. . . .
Pará
Ptinambuco. .

CEBOLLAS

Kio Grande .
ERVILHAS

Naei-j-iacs . .
lJil.rí estra

• V

jjÇaoo a iCyOOO

Kilo
Nãn Iki
Não ba

Nfio ha

Cento
i*.!co a iíSoo

Tíranco ••¦..'•••• .
Tinto ......" 

VELAS
Grandes, dc 5 e 6, caixa

de as pacotes .... i.|$30o a i.|$..eo
Pcvjucnas, de s e O, csiia

dc 23 paeoles. . . of-oo a gÇaoo
Fragatas dc 5, caiiva de

* 20 pacotes. . . ,( s2$oòò a sa$o.oo
Locomotorasi dc 6, caixa

dc 20 pacotes 2i$.-;oo u
Carro, caixa de 30 pacotes 1^500 a
Carro "lírasileira*, caixa

de 30 í-acotes» . aojoop a
Domesticas, caixa dc sa
paeoles 3.300 a

Locgmotoras "Brasileiras,
de O, c, dc 20 pacotes 2^$ooo a

Coitdor, c. (lc ^ 35 pacotes 3S50P0 a
Brasileira, caixa dc 25

pacotes 3:^000 a"Brasileira", em lata, ia
laias «uSseo a

Paulista, caixa dc -5 pa«
coles. . . ... 23S300 n

Vpiranga, idem. . . 375500 a
Colombo, idem 20S000 a 

'
Colombo 2. idem. . . sjíooo a
DIVERSOS
Agua*ra2, por küo. , i$6ço
Amcndolni cm casca, por

ico kilos eSkoo a
Alcatrão, por hllo. . i$aoo
Canaica, por 100 Uüoe 2-í$000 a 2SS300 y-vuii
1'ii'já de milho, ioo hs. -.voou a ig$ooo 'j'3'T
Pare»o dc trigo, por 100 - 1
kilos 8$ooo a

Gasolina, por caixa. . k.í-.íoo a
Genebra, por caixa . nBSooo 11
Kcrozctie, por caixa . i2$oso a
I.Ímpias «lo R. Grande,
tuna tí|oo .1

I.rdrillios,. por mílhciru 33o$ooo ;;
jMutlt- em folha por Idlo S.1'40 11
Poivilho, ira kilos. . .tuSo.o ;i
Passas, por caixa... 1 BSooo a
Presuntos, por libra . 3?3oo a
Telhas, por millieiro, . sjoSooo a 3305000
Tctieinho, por kilo . . iSioo a lí-riu
Taoií.ca nacional, por ioo ,'',".
kiloa ri5ooo i _f..Vji.o | iSSCO

, pc-r ioo t Kilos 15$oob a
aço, por luio. $.;.'o ;t

CORREIO— lista repartição expedir,, ra*
Ias pelos seguintes paquetes:

llapura, para Victoria, Bahia, Maceió e
Recite, recebendo impressos «te.us s horas
da manhã, cartas para o interior ate as
5 tia, dein coin porte duplo ato Ss 0.

Seniiaita, nara Santos e Uio da Prata, rc-
cebondo impressos até íi i hora da tarde,
errtas para o interior até ú i ila., Idem com
porte duplo, c para-o exterior ate as 2 e obje
ctos para registrar até ao meio-dia.

/Itiiajoimi para Victoria partos do «^.orte
rité Ceará recebendo impressos ote as 5
Iioras, cartas para o interior nt«; as 5 i|-
idem com porte duplo até ás <).

Amanhã:: ,,
írnr-tii: para Santos, Paraná, S. 1-ran,

eiseo e Rio Grande do Sul, recebendo tm-
presos até- ás » 'horas da manhã, cartas para
o interior ató ás S 112, idem cem porle du-
pio nté ás o c objectos paru registrar ate
ás G Iioras da tarde, de hoje. .

Fyríneiis para Paranaguá, Antotitia e u.
Aires, recebendo impressos nté ás 5 horas
da tarde, cariai para o inlerior ate as 5 i|-
idem com porte' duplo até ás fi e objeclos
para registrar nté ás 6 horas da tarde «le
lloic- .... . 1 v.,

Maiitíaitcira para Bahia e portos <!o_ .Nor-
te, recebendo impressos alé ao mcio-ilxi,
curtas para o interior até ás i;->!». ipom
com porte duplo <ité :'t 1, u ubjeetos para

ToíIimT

SOCIEaVDE MUTUA DE SEGUROS E PECLLIOS
RIO DE JANEIRO :.**•:; '

3" ASSEMBLÉA GERAL ORDINÁRIA
2* CONVOCAÇÃO ...

Nâo lendo comparecido cm numero legal os srs. rnnlitaliâtas u primeira
convocação da TERCEIRA ASSEMBLÉA GERAL ORDINÁRIA, convocada
para o dia 20 do corrente, de accordo com o artigo íS dos nossos J*i>*-''-
TUTOS", fica marcada nova reunião para 29 deste mez, as 3 horas da tar-
de, na néde social, á RUA URUGUAYANA 47, que deliberará com Qualquer
numero dc srs. nnttualistaa presentes. ,

Rio de Janeiro ,20 dc maio dc 191 fi. — A. DIRLlIORIA.

O sangue viciado é a causa latente de
todas as moléstias (Boürdieu).

Bepurae o vosso sangue, usando a TA-
YUFIRA Silva Araujo. Licor exclusivamente
vegetal.

F0R51ICÍT)A SÍERINO
O unico extirnünador «li.s formigas,

llt-i-ino & Maury, rua Ouvidor 11. 163.
¦ —"T^Tr-j"wr' ¦•) r*—

Cognac JONSAC (S,D}E
dc pura aguardente dc vinho.

utmrn

CIS500
isísoo

;o?ooo

i.iíSoo

e.tfooo
3-'Sooo

3-',^0'io

3i?éco

2J$S0O
a7SS0!> |M MIOS UK
2«000
C3$ouo 2*2

4107Í1 — 57501*! ,....-. 18 GO-S$00,> :.?s... . . ..

Oapilal í^.ileral

i remoços
Vicas tle

CIIA'

Verde. ,
Trcto. .

8ê.'.?o
iq$650
goíooo
Urjoo

iSSOO
:iofooo

S.Co
Í.ÚSOOO*i 

SSooo
3S60.

16S700 I
5l-a

fle.-timo dos prêmios iln lotori.-t
ilo plano n. oxtractiao do
tltinn de *01G, í-e.ili/.uUi em í:G dc
mato du P.HG.

Otoucsooo a soogino
íj.iiTOnsoOO

..,!.,. 2:0D0?ii''0
 lintiojooo

,....... ttlKIU 000
, llllull o

....... DCOWIO
L.tKJ 300

Dli 200WJ'07 r.SlOÜ 410?

lillf IS i
ASSISTIi.VClA 1)0 OIiUB J1U.1XA15

2» CONVOCAÇÃO
Dc accordo com o pàragrapho unico

do ítrlisso 19", alinea d, do respectivo
Regulamento, são convocados os soctus
das caixas A, li, c C, para ,1 sessão de
assembléa geral, «ine sc realizará no dia
27 de maio cortcittc, _;is ..o horas, eni
2' com'ocacão, nara discutir o projeeto
(pie reforma o rcsulanicnto referido.

Rio, 25 dc mino dc 1916. — 1" tõ-
nente Milton de Freitas Almeida, dire-
ctor-secretano.

CAIXA B; AMPARO DAS
FAJtlIvIAS

313, RUA GENERAL CÂMARA, 313
De ordem do sr. presidente .convido

os srs. sócios quites u se reunirem em
sessão extraordinária de assembléa E°-
ral nesla sede social, segunda-feira, 29
do corrente, :ia 19 horas, afim de- re-
solvercm sobre uma proposta du iufer-
esse social, ficando entendido «pie uma
hora depois «a assembléa fiiuecionará
com o numero dc sócios que se aeb.i-
rem presentes.

Rio, 26 de maio dc 1916. — O i° sc-
cretario, João H. dc Freitas Lima.

. (S. 5061)

EDITAES

T.ExV precisa
COLLOCAR DENTADURA ?

rrocure o DR. J. MACHADO parn a
coüocução de DENTES ARTIFICIAES,
por ser essa a sua ESPECIALIDADE.
A execução de seus trabalhos e deita_por
SYSTEMA COMPLETAMENTE NOVO
e tem «satisfeito a todos os seus clientes.
Trabalha ha 20 ANNOS c lem ESTU-
DOS ESPECIAES sobre DENTADUHAS.
Em seu consultório ba uma exposição dc
trabalhos dentários c uão se cobra o
primeira consulta, para demonstração des-
-e novo systema; cujo resultado e devi-
ras surpreheiidentc. Os seus preços são
os mais razoáveis possíveis, sem couipc-
tencia c ao alcance dc todos; e os seus
trabalhos são saraiiti.los por muilos an-
nos — DR. I. MACHADO — ESPtv
CIALISTA - RUA URUGUAYANA 3
sobrado, canto da rua da Carioca. (M9VJ

Propaganda
709

nio -26 -u-nio. rc^oò

A CARIOCA
7

Dio. 26—5—916. S5051

El 50(17

PIIEMIOS
rr,s?,'j 2:11:13 S707
UíiJO li«7G 40S29

I'111'MIOS 1)1.-m
dCífi-V
160S1
l'.ií*.i
1-.15SI
•lítin

11559 03
10 >S0Q0

ÍÍ71R7 9131
211100 211.SG
31*1116 43513
6176 81IS

Mim 311670
50712 27551

:i:.5i
!!9<2-.
:«',m;ii
SíSOO

1*210
3Í7I0
ÍÍ6Í2
1,1200

2C31
Kilo

Mono
85000 il

1 aíaoo
>5ooa

1MAÜITI.UAS
VAPORES IÍSPI5RADOS

Bcrdcos e escs., "Seaiiana". , ,
Portos do sul, "Sergipe" , , , ,
Portos do norte, "Piraili]*", . . ,
Marselha e escs. "Pampa". . .
Rio da Prata, "P de Salrustcsui'.',
Nova Vork c éscs.', "Voitaire". .
Nova York e escs., "Peusylvania"

22031
«971

22601um

21SW
.9112
•['I-UOXIMAVO!.*

W976Í'....'..
ÜI''.ZI_N.\S

2Ü0GO
iíysu

CENTENAS
22700 
.18000,.

59.97
38905
íi-271
2077S

..uni)
ai:i8íi
.8155

"À BARBAOENENSE"
Co'*, Ci". 62a. G30 peculios PüfjQS, na SctieA;

57", 58", 59", Co" nu Série L<; 51", ,5-1»
c 53a na iifrie l'.
Süo convidados to:!üS os soeios-prímeiros

Co atribui ti tes c Coii*ribtiinte3, d;i Scrít* tle
iü:ooo$ooo, Hlscriptos rcipcctivairtcntc ató oa
dias 21 d« jattyiro de 191*». 30 cli: janeiro
dc 1 y15- 16 de fevereiro (lc 1915 e i$- de
fevereiro de 11115. da Sério, de 20:0008000,
ir.scriptos rcspoctivúnteutr ntt' os diau ctJ de
ucvctuliro de iOM, 30 de dezembro dc iqm*
ji dc janeiro dc leis e tv de fevereiro de
ioi.í; da Serio de soi:üoo$ouo, jnseriotos
respectivamente até os dias 17 de janeiro de
loto, 30 de janeiro dc i'jiõ e 10 de moreo
de toió, t. mandar n^nart dentro do prazo de
30 dias, a contar da oresentu data, direot.v
incute ;\ Sede Social, etn Barbacena, as
quantias rcspeoiívr-iiicnte ''e sete, quatorze e
trinta mil réis (,-Soo.i. l.Sooo c ..ojoor,),
!p'«.tas devidas ueios (alleciuieiitos «ie nossos
consocios srs.: Uuracio Ribeiro da Silva,-
oceorrido cm Carmo do i'ar.i-'.:.iiylia, inste [
listado; Joaquim Soares ,1. Sou«:.i, oceorrido .
cm Arcado «le Patos, neste Kstado; d. Qtti«
lia Ilerücrt. oceorrido rui Cosinepalis, li-'"
t.i.lij de ti. Paulo, e d. Antoiu.i Marimbo da
Síilvc.va. eccorrido «.n Muri'iba. listado da |
Hohia (SÉKIIÍ A); Antônio Pereira dos
fír.itlos, oceorrido em Santo Antônio 'dt,
Oluria, neste Kstado; ti. Ksthcr Alvares

' Vieira do Castro, oceorrido .ce.i Hurity da
I listrada, nest,: Kstado: Horacio Hibciro itn

Silva, oceorrido cm ti.r::'o «lo Pariiiiahyba,' 
i.fJo lisia.!*.. «!r. Olympiti 'IVixeira de OU-

| veira, oceorrido cm l craii/ola. neste listado
j c-í-lill. II); «I. P.allmia Kosa d.) Uosarto,
I oceorrido um .\bncti., neste listado; coro-

liai Marcellinn Mendes Uiismão gccorriib mi
Cc.iiiutista, listado da Uahiii. e d, Oltiba
.1: liana Kczendc, occirrHo na Serra de C:i-
i*.",".|Tuan, immii-ipid de línlrc liiu;, neste
Kstado (SÉKII. C). .

Aproveitamos a opporliiiiidadc para scien-
ti ficai- aos sr3. consocios (ie que todos > os
pusaípcntos «levem. d'«.ra avante, ser feitos
directaincnite nelo Correio (eem .desconto do
respectivo iiorte). visto como («liam sf.miri-
niidas todas as Ancneias llancarias ú' «\
ÍIARIIACKNKNSH". , ...

Ilarbacciia, is de maio de i«,iu, — .! £>!•

Ml-NlSIiíltlO 1)A AORIODliTDKA',
Í-NDISIKIA 10 Cd.MJIlIUeiO

Fazenda Modelo de Criação "Sanla Mo-
nica" — Estação de Juparanã — Es-
trada dc Ferro Central dó Brasil

1,1'iI.ÃO DK ANIMAES
lie ordem do sr. ministro faço pu-

blico i|ue nos dias 27 do correnle e ,.,
10 c 17 dc junho vindouro, no logar
denominado "Caieira", próximo ú fa-
zeniiii Modelo d«: Criação de Santa Mo-
nica, serüò vendidas ilnzenlas c quareii-
Ia 

'cabeças 
dc nado vaccuni, nacional

(rjo,l, *«in iltunero de sessenta (tio) .por
ci::i o cm lutes de dc. (10).

Os eoiiiprailorcs garantirão seus lan-
ccs."coni o signal de 20 °|° 110 acto da
nrremiita.üo, sendo a entrega feita logo
após o leilão, ou dentro do prazo nia-
ximo de Ires (..) dia-J, a contar do dia
do leilão e mediante completo paga-
niento.'

Uio de Janeiro, o de- maio de 1916 —
ÍA) -- Alberto Lavei, director.

931
1110-20-5-010

SBUTISTA

II
RODA DA FORTUNA

IOOS-iOOJ
303UP0
U'S0oO

ío-ooo
Sfi ,1)1)

tonnlnados em

Nova Vorl;
Jimlio:

Goüicrabiirg c cs

"Ite
"P.

lí. J."
Cbristoplicr-

, Nominaca
eiras, . .'I18Í000 n ííoÇooo

FARINHA' OE MANDIOCA
De Porlo Altere:

Kípccial 35$.|O0 :: -:$ooo
Primeira -8*900 11 cç.Soo
l:iii:i  ,105711o a 31Ç60Q
Grossa Não lia

Dc Laguna.
Oróasa íoSooo n cijioo

-KARINHA 11H TRIGO
Moinho Inglês

.•'....!-t1íii;i.
Iluda Nuo

111

nl.
36$500 n
,.(,?..«.«. a
3S$U00 ::

r.!a

Moinho Fluminense
Kspccial
S. Leopoldo* ...-
o. 

r.t"in!o Sauli Cruz
Pérola
Sniti Cruz
l-.itil.Tca

i'-Kl.|AO
Pre«o

Tu- Porto Abure . , .
Dito, idtni, «I.i terra. .
Dito Mem. de ü?.C3 Ca-

Vhartna 
1 li! D, li;,MiU'ÍfVI ....
1 'ito, de côicB diversas

. i"tOi mnUttinlio, . . .
nltíi amendoim ....
Cito branco idem. . .
IHío, vermelho idem. .
Dito, enxofre. .....
iMtp, branco, estrangeiro
Uilo, (radiulio, idem. .

FUV.u
Kumo cm cr
Hio Nv.vt :

Kitecill.
ltwulcr . ..

Pcptuuia. . .

l'.-|il".;ai
Ki-piib-r

i*U>U"i KM POLUA
Do .:;*. l.r.,ad:i

p amai cila. . , . . ¦
!!«. illcUl
!*• CO.-1'.'.-.-.lllll
J«. Mem

PKUTAS
Mr.i;iíí- ca isa, ....
Petas, caixa
Maiipis. caixa ....
Uvas Hio Cirande, caixa
Dil.s. cstraiiBcitas, barril

CO iti ¦ü':.".S
l.„ «ii Pi-....:, ideei . .
U'.,i Crande
Mat.idotiri

GLYCERINA

Kritm, sem víiilltame. .
Itrula, cm laias de 13 i|a

c .':. Uiloa ....
Loura, tem vazlll.ame. .
l,..ur.i, c:ti latas de ia iU

e =5 l'*'«s
-Rr.mcj. r..':;i vtni.hr.mc •
itUanca, cm l.ii.is dc 12 \[s

c 2% kil. 
Branc.** ci.-- 1,-it.ts de 4 kiluí
lír.itu:.. rv,\ lal;;3 dc 1 e

3 liÜt.S
MANTEIGA

JloJcf.) C.aloiie, sjr;id„3
Ilrínl Pieic; l.-.ta . . .
...veh-tier. I ¦>.: ....
-M'.'.l«Mo Cale*".'. IJM . .
I. IIiiiiu
Cr Minas

MILHO
An.art-.Io. d?, terta. . ,
Dito, br.,nco. idem, . .
Dito da terra, mixto. .
luto. Biíi-ircüo dj -'o;te

MADEIRA
Americano, nc ....
Ivc.iua, (l-:tia« • • • •
Sponcc. duzia .
«tiifco. bronco.
liiia vermelha .

pir.ho do Pata

,*i?$ooo
36J700
35Ç500
JI?;oe

3'?5CO
3555»e-
.iiéjoo

3 (.$500

3G$ooo a
j^Sooo ;i
.;'l$i.r*., á

,i 6 Joo o a
35S0PO O .'!5í;'i'-'
3.1$ooo a 3*l*,;o

toe kUoa
3S$ooo a s5$So

N2o li 1

rC$700 a
ímSuui a
aoSooo a
aoSouo :i
st6*"00 a
.iiSio" a
20Ç000 n
:uí (ub a
Q4$U00 c
6?$7oo a

rtSrno
:C$700
.-657.1.-.
.25Sl>nO
311$ HJ c
40S0OO
.'.IÜ300

9ú$ooo
7ÜS900

lor ni!"
25000
ífCoo

i$6oo a
I »_|i>!> 11

2%^ o a
I$600 :¦•

lie.o;, a
isoqu ..

$1SO .:

3,1$000
soSooo

Não li
NSo li

50ÍOOO

SoSc a
?.iSo :.
$9So a

35200
ii, Soo

l$100
IS8.10

lítoo

I$J00
($050.
1*100

45000 a

4$iot. a
5.000 :¦«

..$ioo a
6SO1JU .'.

CS 100 .*!
6?200 a

tçooo
]$0O0

Idlo
,|>;oo

5Í000

Calláo e eses., "Orpuw.'. . . .
Portos do norte, "Ceará". . . .
Vlgo C C5C«., "Liou X1I1" . . .
Portos do sul "Jjirio" ¦„ , • • ¦
IJordóoa e escs., "l.iiícr", . . «
Portos do sul "Mayriiil;" ....
Nova Vorl,-, u escs., "rt. Paulo, .
lt o da Praia, "Araguaya" . . .
Inglaterra e escs.. "Ucnierara", .
(iallíio «-¦ e«'s., "Oronsa". . . .
Nova Ver!:, e eses., "Cliiilcha" ,
Inglaterra c c.íc.-., "urina" . . .
Inglaterra c escs., "Orita" ....

VAPORES A SAIR
Ceará e «ses., "Amazonas". . ,
Uio da Praia. ".Smiiana". . . .
Caniocini e escs., "Piauliy". • .
Rcelle c eses., "I:.ipurii", . . .
Sr.ntos, "«Minas Geraes". . . .
Amarração c escs.. "Mantiqueira",
líio da Prata, "Pyrincus". . . .
Portos «lo sul "li-.isu.diy" ....
Portos do sul, "Itassuçe". . . .
líio da Prata, "Pampa"
Ililbâo e «s.s, "P. dc Satruslcr-iii",
Uio da Prata, "Voitaire". . ,
Portos do norte, "Çapii-ary", . .
Portos do norte. "Serclf.e". , . .
Portou do norte, "OI lida". . . .

Junho:
Mvcrpool c escs,, "Oronsa", . .
Aracaju' c .s.-s.. "tlalpava". ¦
Portos do sul, "ltauha", . . ,
Caniocini e escs.. "Pianliv" , , .
Uio da Praia "Leon MU" . . .
Rio da Prata. uUçcr". ....
Imbituba c escs., "Italluba", . .
Natal e cies.. "Ilacllia"
Portos do nor;.-, "Para"
Rio d.i Prata, "DcmiTara1*. . . .
Inclaterra e eses. "Araüunv.-.1 , ,
Uevile- c eses., "Or,.:ií,i". . .
Inglaterra e «s«'=-. "Qrousa" . .

lt V BAHIA
ô Intiiicrito n:t dolccaiilii

flscnl
Bahia. :6 — (lio correspondem., -«-

A comniissão clc inquérito na Delega-
cia Fiscal terminou es seus trabalhos
rcl.ilivitnic.tlc ú;; apólices da divida pu-
blica, i'cgislratido_ a importância de
Kí.t :o:;Jo7i, desviada dos cofres da
União.

O processo foi enviado no juiz fede-
ral e consta de 184 paginas, aicui dc
:e*3 documentos.

1'iíUds os numera
26ií2 titiu SüOjdOu. ,*

Todos os ituinoros tormitiíiuoi® cm
Goi tom 203UOO.

Tudos us números tcrmlaaoos cm
! 52 tora 4S«00
* Tudos os números tet-miniulos cm

:i tOm üíOOj ascuptuan«iu-so o.; teniti-
lindos em 52.

u i,^.^* *..* -'-'«ei  íllmirc l emir Pinto.
1.* direeio'-iuciii.lente, Alberto Saraiva d-!

Petisca. , ...
(J .j',rictor-a.*sis'ente, <lr. /titloiiio

Oh-nlho da Stinlos Pire*, %ice-;ircj:«
i 

',!•.-

ANTKl.Vli DO DI!.
Ii' o melhor remédio,

1 c.".. para curar a sypliilis
; niíradavul «: uão tcin d:

nu qualquer pharmacia,
—iW o **

MACHADO
por via gnstri- 

dc gosli
Vende s.

CO.MrAMIlA XACHVXAI. IH3 SK-
(SliHO MUTUO COXTKA l'0(i()

('.., — RUA DA OL1T.W".- •- 03
Dc accordo cuiu os arts. 17 c 19 dos!

nossos estatutos os srs. associ-T.ios são I "

convidadoü a rcituii-ein-se cm assembléa
geral ordinavia, ás 1.3 horas do dinj 5
dc junho, 11:1 sédc da Companhia, áí;iii
de tomarem conlicciniento do relatório
e d-is contas dli adniiiilstráç,'ió, cóiicír-
nentes ao anno social de I9I-S. peui
como do piirccc'r que a respeito einiiiii:
;i comniissão de exame du contas, do
citmentos esses que desde já ficam *«
sua disposição iiq eseriptorio supra-
citado, . ,

Rio dc Tatieirò, íS dc maio de 191b.
.— José dc Oliveira Coelho, director.—
II, C. Leão Teixeira, (.'.crente.

Í>IXG.Aã~C.VllXA\"AIiKS(JOS
l>' finalmente, tio próximo sabba-lo,

27. que sc realizar» a festa, l«
,« sempre empolgante, dessa
sociedade "suburbana. Obail
a posse da nova directoria e
Ilimitado pela afinada banda de mune..
"Grupo Musical Mineiro", sob a j-egen-
ii.i do já conhecido macjtro Antônio
José Ferreira*.

ti ingresso será dada mediante apre-
r.taçfio do recibo do mez crrcnU'.

* IJanton Gameiro, 1" sucrclario.
(J «1996)

eci',U) 'ÍÕG.S (1,891

T 'ioi; 56s síii", 
30 (>«S j)l

W2U T*iS9 3«íi8
3'n IZii) 02S

7 39 38

D|{. SIÍ.VIXO «MATTOS
LAUUEAUO COM ORANDKS PRF.-

MIOS E MEDALHAS DE OURO,
EM EXPOSIÇÕES UNIVEKSAES,
IMTERNAC10NAES E NACIONAES.

I.xtríicções de dentes, sc:n
dõr. a .......... • 5$ooo

Deiitaduras de vtilcanilc, caJa
dente  S$ooo

ObtiiracíJes, de ..$ io$ooo
Limpeza dc dentes a . . . . 5Í000
Concertos cm dentaduras que-

bradas, feitos cm quatro lio-
ras, cada concerto a . .• loÇooo
E assim, nesta proporção de nreçoa

razoáveis, sãu feitos os demais traba-
lhos ciriirçieo-deiilarios, no consulto-
rio cleetro-di-uiaiio da

11UA UKUGUAYANA N. 3
esouina da rua da Carioca e t;n . frente
ao largo da Carioca: «Ias 7 horas ua ma-
uhã, ás 5 «ia tarde, t_dos os dias. . ¦
Tia,l'.l'IlU.\'l';, I.S55 — CENTRAL.

<1W0 J

a intima
veterana
marcará•rá abri-

F.

Espi,
r.nlias.

Sete

DFhhF: JIAXTOS
MANI CURE

ialidades cm preparos

«le Setembro 11. (2" andar).

C051I-AKH1A DK S, C11U1ST0V.\0
.'.L-iso an publico

A partir dc sabbado, cr do corrente.
entrarão em visor us scsuin.es modifi-
cações nos !io"rarios c itinerários, das
linhas dc;

LARGO
ROS.

Ida: — La

DE C..TU.MUY-COQUEI-

_0 (! ?. F

MKNOl.l.S MA,TiCni3Al)03

l?o

í$too
tSsoo

("•$30(1 a t-Jjso

KSolu
Kão lia

2*300 a aSrco
Nã.-. hs

jSoo».- a ,!Í-'-'f>
a5.;(,ü .1 j.í. j

f-.íca ;i S?700
üStoo íi 1 Ssoy
-!.lo" a r?,*oo

Kão !ti

Nüo ha
lCo$ooo ;; 1C0S000
lõoSooo ú iGü$ooo

Moradores da nn Xova de S. Lco-
poldo, cujas familias são victimas de
insultos e impropérios de uma lurma
de menores vadios, que todas r.s tardes
provocam as mocas que. após n labor
quotidiano, sc recolhem a seus lares,
pedem ao respeclivi delegado uma pro«
videncia que faça cessar lão insólito
proccdimciilo,

Ainda hontem. ís 4 ''c da l,-.rde,
uma moça que se recolhia á ca?., do
sua familia, de vollu dc _s«u trabalho,
foi quasi assredida por dois desses me-
r.ores. que llie dirigiram phrases iiorno-
praphicas, querendo até locar-lhe o
como.

K' escandaloso c revoltante o proce-
(limcnío desses audaciosos dcsocctipa-
dos, ciijo? paes — ao menos — de-
^•¦m ci-rrigil-ps. parmie vários paes tle
familia, desejam caslignl-os fe a auto-
riJ.iile não agir como cumpre.

sco, rua
Souza Franco, avenida Passos, Mure-
cluil Floriano, praça da Republica (la-
do do Ouarlel-Gcncr.il), rua Visconde
tle ltauna. rua Visconde ile Siipucaliy,
rua d,- C.itumby. largo cio Catumb'-, rua
Coqueiros. . . .

Volta: — O mesmo itinerário inver-
litlo. „„„,,-, ^-.-,-,1

ITMWGIPE-LARGO DO RIO COM-
rRlDO'. .. .

Uu: Rua Uri-.guayana, rua í.:1:1o-
ca, Visconde do Rio llranco, praça da
Rcimblica íiado dos Bombeiros), Frei
Ciiucca, Salvador de Sá, Estacio de ba,
He.d.loek Lobo, Malvino lieis. _ Itaptl-
gip«' Bispo, largo do Rio Camprielo._ _

Volia: -- O mesmo itinerário até _;t
rua l'rei Caneca rua Arcai, praça da
Rcpiiiilica (lado do QuartclGcncraU.
Marechal Floriano, UruRiiayaiia.

l'IHDADE-ASVl-0 IS.-VBEL.
Será iraieaada peía actual linha nc

Piedade- tendo passagens du 100 reis,
nas certas horas, de accordo com_ o
contrato, entre o largo de S. I-rancisco
c rua Affonso Penna, esquina de Mariz
(i liarros o vice-versa.-

S LUIZ DURÃO-CAMPO DL SAO
CHRISTOVÃO. , ,

Será trafegada Pela actual linha do
S. Luiz Diit-ão.

Uio dc .Lim iro

CLlll 1'IIO.All'TOS D!'« UAMOS
ASSFMBLÈA (f convocação)

De ordem do sr, presidente, convido
todos o; srs. secin.. quitespara :i us-
sembléa que se realizará lioj«-, ás S lio-
ias da noite, para .tratar da prestação
de coutas da contiivssão do carnaval de
11)16, «• de interesses sociacs. — A. •'•
Gomes, secretario. (P.493-)

StlCIKDADK A.VONYMA l-WUllI-
üa nti tecidos .M.v.\cH.'.-.n:;:
ASSEM DtÜA GERAI. ORDINÁRIA

São convidados os srs. accionistas
Sociedade

I59OI 4385 3113
J 901 385 .11.3""OL ~ 

85 
~ 

lst\_
dei.am i!o.\'i'i.:>: J

Amigo  032 Gallo j
Moderno  7Si 'íi^ro |
Un  --lio favão IE
Salteado  Afuiti Z]
ii' piemio  075 iE
3' •  2S0 I
'-.'  DCO !

r.e. M\>  . \-\ 1

 1 '

i Ayave 803
Oarantia 883!
A Real 49i'j.
â Hora 1841

li 503i I

AO MONOPÓLIO
DA FELICIDADE

Komottc-so bilhetes ilo loto-
i-iiis Diii-a 11 iiiU-vioi-, mediante
o porto il» Correio.

Dá-sé vnnlnjosas coimnissões
aos srs. ciiiiilii.stns nas enconi"
íiieniLis snpcrlorca a 100SOOO
— lluti Sacliet ii. 1-1 —

riíANCISOO & V.
m^&^M,JB*ti3tt{lV^*ÍMSm\tttw-^MiWBmWBBlMBM^n

LIVROS DE DIREITO
Contpr.ini-sc os seguintes: Cod:.i;os

Civil — eomnientado pclo dr. Lacerda,'.Í'enal «e (.'.omiiicrcial — tiiinbeni com-
ntentiulos por jiirisconsitltos i tia rua
-jriigiiayaiia, 3, sobin-.lo, com o sr. Her-
ctilano. 4983 J

AVISOS MARÍTIMOS T*^^^^^H

t——»—--—¦ ni 1111 «i-—<—«wiimm 11 ai mmjAÉ

1
ENTRE OUVIDOR E ROSÁRIO

LINHA DO NORTE
r pAonKTi-

0LINP9I
Sairá quarta-feira, ..1 dq c«or-

rente, ás tc horas, para Victoria,
Bahia. Maceió, Recife, Cabedcl-
lo, Natal, Ceará. Tutoya, Mara-
nliáo, Pará, Santarém, Óbidos,
1'iiriutins, ltacoatiara c Manâos.

LINHA AMERICANA
O PAQUETE

111Mis Cens

LINHA DO SUL
O RAQUETE

Sairá sexta-feira, o dc jniilm,
para Santos, Paranaéuá, Antoni-
na, São Francisco, Itiijahy, Pio-
rianopolis. Rio Crande c «Monte-
video.

LINHA DJTSERGIPE
O PAQUETE

Sairá quinla-fcira, 8 dc ju
nlió, ás 16 horas, para Cabo

Sairá 110 dia 7 dc junho, i» Prio, Victoria, Caravellas, I'.
1.1 horas, para Nova York, esca- Areia, Ilhéos, Bahia, Aracaju,
laudo na Bahia, Recife, Pará Penedo, Maceió e Recife.
San Juan. '
AVISO*  As pessoas que nueiram ir » bordo «los pnouc-

(es levar 011 
'receber 

passageiros; ileverão .solicitar cartões
tio hlfsrosso 11a secção do Ti-aleuo

MOVEIS
Vendem-se barato na officina e depo-
siio — LEÃO DK OURO — que rou-
do-.t-sc da rua da Carioca ?•). para a
rua Visconde do Rio llranco 11. 35-
Climas de peroba ou canella

«Ie fSS 
Toilettes, a. ....... •
Lavatorios ingleses
Coinmòdas de 40$ 
G. vestidos, 35^, õ«_.$ a. . . .
G. casacas 
Ci. comidas .15$ ¦
Mesas elásticas. . .
Cadeira? de canella

dc 60$ _.'.'¦
Grupos para saia de visitas

de 00$ • • •
Camas de arame, dc S5oco :
famas para creança
Colchiícs de crina, dr ic$ .1

duzia,

50$ooo
loo$ooo
55?ooo
60S000

l.)0?000
lijü$O00
5o$ooo
doSooo

90$ooo

1S0S000
i;5ooo
i5$ooo
30$ooc

Grande c variado ,ortimcato de_ dor-
niitorlos, mobiliás de saias de visitas,
tapetes, apparelhos de "toilette". To-
da a nossa fazenda é nova c de boa

qualidade, não se vende nma coisa por
outra e não se dia — "Tinha, mas aca-
bou-se." li' ver para crer, no amigo
ds povo

«ik». —

GONORRHEAS
cura iiifallivel eni 3 dia*, sem
ardor, usando "Gonorrliol". Ga-
rante-se 1 cura completa com
lim só finsco. Vidro, 3$ooo, pela
Correio S$5on. Deposito gerei;
Pharmacia Tavares, prata Tira-
dentes. 6j — Rio de Janeiro.

s^ss^mssi^msEes^^Jsss^^i

r ALERTA 
"

Piiutomas para ganhar no jogo do
j bicho, não falha, Preço «le u:u Pauto-
.mas, 1Ç000. O cento yo$ooo. Precisa-

.c ile depositários nos Estados. Rua
Cassiano (.«;, Gloria. (3. 4-117)

ANTARCT1CA a 1$000
SEIMl-ISB A riíEPBlilDA

HAMBURGUEZAd $700
* BEM AIT.ECIAI-.Y *

—:'.:—. UAll CA1Í10CA 8 —sli—
Tel. 1755, Central

Entrega a domicilio—l^ara duzia,
preços reduzidos

inrg. O i.*li *ie^m~~^mmMm'' "*"*¦

OFFICIAES
DE ALFAIATES

A Associação dos proprietários tia Alfaia-
Uria3 ile Manaus, das quaes fazem parti
a.1 primeiras c-is.-ià uo gênero» vem ucslc
inoiie coiii.uunie.ir a unem interessar poss.r,
tine precisam de bons operários nfu t íí)
habilitados em obras «In 1ua113.11 < ciaU
como tambem obra metida*

li por isso ledo aquelle, que eleja em
condizes, e «picrcnilo oecupar 01 Innuriie.
ros logares vapos, deverão Ioro qui apot-
te r.esí.i cidade dirigir-se aos 100.000 Pa*
letots. sito á rua Miniici|>..l 11. 56 011 na
mesma rua 11. 70 á A í.iialnrii Colomhn,
as jiiiaes se compromettem a manter-llia
serviço cffectivo.

Parn orieniaçíio d?i srs. officiaes abaixo
publicamos a tabeliã dos preços mie ••-¦
paca a mão dc ob«i, e de cujo fiei cuni.
príinçntp garantimos, ncndo a AssocíaçSo
d Principal fiscal;

Casaca, óo$; sobre-casaca. ?.>$; smoUiiu
40$; frack, 40$; jaquctòo. 30$; palctoi,
2-.S; calça o? o 10?; cillcic, 8S; brius:
paletot, 1,1$; c»lçt s$ o 6$; collete, ;1
e l.Juno. (R "SS1

TYPOGRAPHIA
Compra-sc com urgência unia niaçlii-

na de aparar, usada; só serve ."crfeita;
e outras dc pautar c dc grampar; nio
Senhor dos Passos, <jti. J 501c

TABELLA
OPERARIA

CASAS DE 1:5008000 «
5:5008000

IC — Rua da Carioca «*—¦ 16
A COMPANHIA "AMERICA HO SUV'

facilita a constrlicção 'le pequenas casas,
nos subúrbios» enircfrartdo-as em 3, 3, 4.
8 e 10 mezes mediante prestações mensaes
A vantagem de construecâo immediata vígd*
ra até 15 dc junho depois sú acceitará nc-
sócio uà Tabeliã Operaria lo Prospccto
Geral, ciie marca .10 mczcii de espera. Kxi-
ne*Fe o terreno c ci"-í esteja livre.

Procurem já iüformqÇõea na sede, da
i ;Ví s lioiv.i d.i tarde.

FAZENDA
Vendc-sé uma distante 5 lir.ras do

Rio. próxima a unia estação da Central
e perfeitamente montada; para infor-
Uiaiiões, tratar ,í rua S. Pedro 61, i°
andar, com o sr. Santos, das n ás
«1 da tarde. 49S6 J

1$000 0 KILO
Café dos listados, l.stp delicioso

café c rigorosamente catado, iik.í.Io 11
vista. Rua Umguayãna, «quina da d«i
Hospicio. botequim, S «tos

Agentes no interior,
querendo ganhar 20$

diários, com pouco
trabalho

Precisamos, com urgência, e:u Iodai
as cidades grandes c pequenas do ini •
rior dos listados, de um bom tiRcuP:
fixo, bem relacionado. Coiitptoir Intlus-
triel et ds Rcprc.sctitations. Caixa Postal
n. iag, R'o de Jiiiiciro. (-S.it J)

m liiiiLE

SÓCIO. PARA INDUSTRIA
Prccisa-sc dc um com io a 15 contos,

para uma fabrica de artigos de primei-
ra necessidade que sc vende a dinheiro
e diariamente, installada cm edificio
propric. Cartas a Uruno, neste jornal.

«ií>t J

OURO
Plalina, praia, brilhantes, cautelas do

Moute de Soccorrro «: dc casas de *>e-
nliores; compram-se á rua dn Hospício
n. ciii, unica casa ip.ic melhor paga.

J 5007

VIAS URINARIAS
Syiiliilis o moléstias tlu

senhoras
CAI.TAXO JOVIXE

li 503ij

I orilin-iria no dia 10 dc *^^7^3^Ç\.'-^if«^§!^\ |S Viirmntlo lieln rnciiltlmle fie
junho p. futuro, á.s 13 horas, na s::a W^Ti^T^Z^TTi!ZiiWUl p Meilii-lnii du Niiliolcs o luibili-
sí:lc á listrada N*ova da Tijuca 11. =-: W-p$T'£&¦£&>ümfâfâl lr í-'.ilu poi- titulos 1I11 do Ilio de
afim dc Limarem conhecimenlo do reta: /fiíj^rf-^--*^^ fl Oiineii-o.
torto, balanços e contas retcrcn.es ao lâ^^M&^W^ I Cura especial c rápida dc es-
,0 e 2' semestres de 1914 >"'» 1®3l^M^WlÍf^»5 treitaiucntos uretliraer (sem opera-
semcitres de 1015, bem como do 1 espe- 'mSlfrTO^^M^V«mft ^f 

Ção), Roriorrhcas clironicas, cysti-
ctivo parecer do conselho,, fiscal. Ue- 

|W|ffi|fÍ»» tes ltydroceles .tumores, impoten-
icrão, lambem,, proceder a eleição da ^^«W^^RliEpS^dS^ \\ ,_¦-,;,. Consultas das o ús 11 e das 2

cetoria, ccnüe.no ¦*Jvy,«!ir^, '!¦;;«,;.«;.. ' ¦ 
^fe-UiV. \ J ás --. UWZO da ClIVÍOCa 10, sob.

,..; 1 •¦- .VS_/*1^tí]WsS'::-í.''^.iH',F5'iti'1' \'^xf^SJ^1^^è^^^^^^^'!^^a--
...... l*M - x^i^^^àmMJ í

-e*~,—.n-»«*uimt*±*m*..miimiml ,mf.^m*m*mnà-.m*,.mw,^_jjggf

fiecul it supplentes
Rio de Janeiro, -C d

W5RIGO DK A01.I1KZ XO
líâTÜ.MAüü

FRUTAS
Goiaba caju'. ciJra. figo, manga,

maracujá, pecêgo, e outras frttclas do
paiz, compra sempre a Companhia Ma-
nufactora (ie Conservas AlimetlticSas.

Caixa l'os-
(1683 J)

Rua D. Manuel, «'3
574.»l.

"BEGISTRÃOOBA NATIONAL"
poi

N"ore (litcimiis de (min s
ennu.iodos irnstcicos
liuitlos ii nelilez

lie in-
ttltrl*

r\u]'«'i*i: dg t;:«i mkdico sobrtu
as SUAS ORIGEXá 1. A SLA!
CURA . !
L111 notável medico, cujo bom exito ;

nas pciquizar, das origens e ilo, trata-1
mento dc males estomacues e iniesti-
naes llie te-.n valido uma rcpulação uni-1
versai, faaendo rccciitcitieutc uma con- !
ferencia, declarou que a origem dc
quasi todas r.s moléstias intcsíinaes r.s-1
.-:-.n como lambem, cm grande _parte,,
das moléstias dos órgãos essenciacs 11 .
vida humana, podiam ser nttribuidas di-
reclameutc a um estado mórbido do
estômago, eslado este que. por sua vez,

provinha tle jçxcesso

«o eiiiURiso»
Resultado dc hc item:

GRANDE HOTEL
_ LARGO DA LAPA -

Cisa para familias 2 cavalheiros, de
tratamento. Oplimos aposentos rica-
nente mobilados de novo. Access3.cs,

I lítid. Telcgr. "Grandliotcl" ,
| -cntiladorcs e cozinha de 1" or'1___:_n___

Completamente nova, vende-se
menos de metade do preço á rua
Carioca 30, negocio de oceasião,

Si 
11

fiUARTO MOBILADO
Um moço, estrangeiro, deseja, um

quarto, com ou sem pensão, Prcfercn-
ri' «"-,ia casa em Santa Thereza e cm
f 'lia', onde se fale inglez. Cartas
neste jornal par*. C. 1'. .1. J 5"°°

ia_f.wirmT

I nove vezes cm tle
de n-.r.io dc 191G. |de acidez, que não só irrita 1: inflannu

delicada membrana, da estômago, mas
¦ .iiAAniiiviiui* pm li*n_-r*i ! ainda provoca gasírite-j) e ulceras do
PHQSPHAT1NE FAL.ERES cstoniíigo. O mais interessante ç r.ue.
Ocic!!:ore.iii!i:il:*iioo:i;icBt_ucüiiaíüí;:i.i3ii,!.''.ir**, 1 e!le cóndcinna o uso «le especifi

IAnti.aro. 

. . . Piivüo
Modi nio . .- Jacaré
Rio  \o\vi
Salteado. . . ('.«bra

Varian ios
üs—..:—.- s-« ío

'3a^•i^*?Js^:l-L-^t5a^^*i^^ ezgw íjx gqo***ani3a*«rca*M***ag»

I. AMERICANA
G27

FE&tlQAS,'J gens,dar-i
tbres. eezemas, sardas, pan.ios, co-1
michões. etc, desapparecem rápida \

mente usando Pomada Ltizitana. ;
Caixa i$ooo. Deposito: Pliarmacia j
Tavares. Praça Tiradcntes 11. fie. ;
(I.argo tio Koi-mi '-'-.'¦

.-*»-íTr-i--JÍ-*CIÍ

TRILHOS DEGAUVILLE
Vcndc-se legítimos, do 8 c o hilos,

por metro correnle, :i rua du Riachuelo.
t, i-n T d000

PETROPOLIS

(T^Tíacimir-rw*

'^sfiH>J>íS**^0. a»*™
«le Emes.

cna!. .!«•

laia.

2' liua :.::..:
OIEO

De linluç.1
Oi'.2. barril . - .

QUEIJOS
Pe Mina

PHOSFHOnOS

Ili,. Uranco . . «
J5ri'tanle. . • «
rii.bciro. . . . <
Vri-rai.-?.. . . • •
Baio 
Jlinissa . . . . *

CIÍK.*.
.Vpjaiiga. • ¦ •
nil.a
Raio X . . . •

SAL
fx Cibo Pri» • •

69S000

aSoou
i$f._.o

;«)Sooo ' lCj?ooo

I,-.:.i
505000 :í 5*w*>ffO •
50$yoo 5'^u«o !
Ati^av*) —
.l"S-i.i'« —
4SS11"1 —
47Í5C-0 ~

íj-ííüoo r,
CSSiooo .-.
fi-$ooo a

Tor 6,1 ki'"!
Ziíaa 4?ooo

C|$MO
e6$oao
t*4$CC3

botías virtuosas ,i;, t
C".--i liemorrboidcs, males do utero
ova ri os, u 11 nas ¦¦ a nronria Cvstite,

>..——. .. „.«....—f «.nc¦ 3 ~it, *¦ - <*¦» fa— —¦.,...

os nii.-iK.-rKU.-inos
O movei do etiiiidio do

barbeiro Bomes
O sr, Victor Ssrgentclli, cuni:*-, ia ilo

ilfi.--.ii de barbeiro Antônio Manoel
qv.c antc-liontetn sc m.itou. vciu

em nos declarar oue o movei do
resioiica.lo acto daotieHe seu cunhado
isa foi a separação da esposa, por-
|i.ui:;...li.i mais *ie c-ca-.o rãj vivia elle
111 comp-tiibi,! da :«;cs:iki.

PU"?c-no.7 anda nuc 1>ov:cí vivia
:.itii outra n-.uüicr. attriLit'i:-Jo o, seu
õiicidio o perdas de dinheiro co jjco,
. <r.:e *sc entregava de maneira deseu-

AS UCAS QCK r.KCI.AMA-M

Contrn os dc-sertutciilos
Pedem-nos os moradores da rua 1).-.

Rc^-o liarros chamemos a attenção das
autoridades do S° districto para uma
malta de deseccupados que levam a
apedrejar os quiutacs da visinhança.

os esleroagci cançados, rs .omvlascGuies, os wlnos.
A-risosHiATiHi; riuíiiis" c iuimitavel,
Dtro>nuO"i$,B.iluUTaoliei'lo.r8rlaíl*M«Wiarm".

MAKIVKSTAÇAO AO DK. VI-
cextí-1 pinAtruin

Realiza-se hoje a grande mar-fcst.v
ção que- os commcrciantcs c lavradores
de Cascadura prepararam ao eminente
deputado «lr. Vicente Pirapibe.

lista manifestação é to.la de reco-
nlieciir.cnio ao mesmo senhor pclo in-
(cresse que sempre mostrou pela con-
-cri ação'do mercado de Cascadura jun-

*to á estação, o que conseguiu jun:o dos
srs. prefeitos drs. Rivadavia Corrêa e
Azevedo Sodré. — A commissão.
„__^ *^i-Z&m&~*n$-&-*JL-'-*~— ' '" "—"**

AOS ri.H.NI.TAS
Um homem que teve a infelicidade de

penícr uma perna c qi..c agora recebeu
imia herança diíticil, fez, um voto dc
distribuir unia importância por todos
cs iiidivi.lnos qne se achem nas mesmas
condições physicss e não tenham re-
cursas. Como lhe é impossível, pro-
curai-os a todos, pede aos seus irmãos
em infelicidade «sue compareçam no
Passeio Publico, uo dia cS dc maio cor-
rente, ás 3 afloras da tarde cm pomo.
para que possa fazer a distribuição a
que perante Deus st- ccmr.ronier.c.i.

.U.u-7)

como lambem . qualquer tratamento »
ilico paia o estômago, declarando qu-
cile u os Set-.s collegas conseguiram re-
stiltados magnificos com o empreso de
Magnesia bisurada communi, a qual,
neutralizando a acidez «ios alimentos,
elimina a origem do mal. Accrescenta
que e tão insensato tratr.r-sc o próprio
estômago como seria o caso de uma
pessoa que tendo enfiado um prego no

pé. se nuzesse a esfregar o pé com o
remédio, sem ter «1 cuidado prévio dc
extrair o preso. Retirado o prego o pé
s. curará ;.or si — neutralizado o acide,
os males do estômago desapparecerão.
Medicamentos irritantes são , inúteis,
como o são os tratamentos médicos, ém-
quanto o conteúdo do estômago con-
serrar a acidez: climin.idii a aci'lc,.
não haverá. moiivo para qualquer medi-
carão: — a membrana itiílainaiada do
csíomasro curar-?e*á por si mesma. Os
qne são affectados dc n:idcz devea
adquirir n.'« pliarmacia um pequeno
frasco de Magnesia bisuroia e tomar
meia colher:nha diluída em 11:11 calio

dt* relci-«i agua tcpiia ou fria tlepes
ceícs. repetindo a mesma dósc com in-
terv.-.lbs «le ouin?e minutos cm caso dc
necessidade. Ksta é a dose que o nic.li._o
achou mais «apropriada para a maioria
dos casos. Scn.lo acondicionada cm
frasco azul, a Magnesia iijsurcdr. se
conservará por '..rapo indefinido.

Rii-i-tic-r.—o:g. r.:

BANCO LOTERICO
Il Itosnriu 7! e II- Ouvidor TG"0 PONTO"

V\;íidc-sc urna magmtica vivendo, no
centro da cidade (rua '«reze de Maio
n. 13(1), servida nor todas as tres li-
nlias dc bondes. Tem muitos, e espaço-
sos coinmotlüs, varanda, jardim c "ga-

r.lgc" ao lado. Trala-se 11,1 avenida
Primeiro de «Março n. =50, cliarutaria,
naquella cidaJc. (lí, 4753)

Cartomante — Tendo trabalhado em
Londres D.-rlini e Moscow onde ad-
quiriu árande pratica sobre occultismo,
faz trabalhos para,o bem estar, assim
«tomo regula negócios mal suecedidos,

*- v.ila inelez. tiilemão, russo e por.
tiiguez. Rua do Lavradio, 36, (,|iS.t)

Xarope Peilorã! do Desessart?
o Alcatrão úa Morada

FORMULA DE BRITO
, Avprovado pela luspeuiona de Hy.

girne_, c premiado com medalha d; ouro
03 Exposição Nacional de 1908. E«';
maravilhoso peito-al cura radicalmetur
bronchites, catarrltos clironicos, coque-
luche, astltnia, lasse, tisica pulmonar,
dures de peiie\ pneumonias, tosse ner-
rosas, constipações, rouquidão, s:iffoci*
ções, doenças do garganta laryngc, d:-
ritixu astiunatico, clc. Vidro i$suu. —
Depósitos: Drogarias Pacheco. Andra-
das 11. .15; Carvalho, rua Piimeiro de
Março 10; Pcíe dc «Setembro St e 99
e á rua da Assembléa 11. 34. Fabrica'
Pliarmacia Santos Silva, rua Dr, Ari*
lides Lobo u. cg. Telephone i.io?
Villa.

PARAHYBA DO SUL
ESTADO DO 1(10 DE «TAXT.IliO
Vende-se nc.-.ta cidade, nn locar át-

noininado Gramma, um magnifico pre-dio com boas accommodações, própria
para familia ik- tratamento, próximo ás
águas Salutaris, com grande terreno e
pomar. *

Trata-se com, o proprietário, á nu
Viíc.iiik* do Rio Novo a. 3, r.a mesmi
cidade. 

 (M44U

V. íi não quer rnoisr soa
oasa sem gastar dinheiro ?
I'.' o que piíJc conseguir facilmente;

per aluguel mensal e módico, todos oi
moveis: rua do Riacliuclo a. 7, Casa
Progresso.

Cartomante "Africano"
Diz com clareza tudo que se deseja.

Desfaz todas, os malefícios. Garanteos seus trabalhos. Ciuii. 2,000, das .da m. is S da noite. Kua GeneralCâmara, 178, sob. Entre 0 largo do Ca-
pim e A. Passos. M .,),*.

71SG0O

A «niia do Ouro
033

li—is—io—3
flio-;G-5-VIü S 50C2

130
Büi. a

11, OUVIDOR — í"0
i.-:is nuo offci-cconi US

maiores viuitascns c enrun-
tins no nublico.

Caridade
966

r. no".;

Flui m riGu.se
1480

II .'033

uperaipia
S603

r. r.02

Mi\ M SAUDE
OCa rua deste nome, próximo ao

tr.azcin 17, elo Cáes do Porto, alug
o magnifica predio n. i",t, recentemen-

.traitlreconstrttulo, tendo nplo armazém
com solo impermeabilizado e dois pa-

mentos superiores com 11 commodosrt ll* vtnientos superiores com 11 commodos.
-VrnninNffl í-._fíi.!?. lítl Presta-se a qualquer ramo de negocio e
f 11 illltnlll illt.il II il*! especialmente para deposito, restauran-
li lUUSi.lt»J -JWUHJ63J4M te, eíc. Trata-sc no beceo da Lapa dos

Médium \i.lcn:_ c curador. Consulta
em todos cs sentidos, descobre qualquer
scgreJo por íuais occulio que esteja,
fazendo dcsappareccr os atrazos e riva-j
lidades da vida. Das <i ás 4 da tarde t-
das 6 ás 3 «Ia r, ,:;c. ; ua Senador Eu-
zebio 11. 11, sobrado. J 33S4

Merca lor
das 1:

soh., onde
horas.

ap;
csüío as

M -1-117

rEXSÃO PROGRESSO
Muilo familiar: prece*, módicos.

Bondes para todas direcções, Complc-
tamente reformada. Largo do Machado
n. 31. Tel. (493i J)

RIO-

Bff adiantes
•=0—05—60—60-03

, ;5_:,_nto j-, 503:

MA Um küL
Auiericana

410

ioS, RUA DO OUVinOR, 10B
Filial á praça n de Junho n. ji — Kio

COMMISSÕES E 
'DESCONTOS

Bilhetes de Loterias
Aviso: — Os p! -Oie-^;.') (!!i da «;:;.;

Sao p«

Rio—2G-5—1?1C
I

J ^00} 1
FERNANDES & C!

Telcpi-.cr.í 3.051 — Nortt

CACHORRA LULÜ
Desappareccu da casa n. 374, da rua

do S. Clirístovão, uma cachorra lúlú,
branca, de pura raça, que está nma-
montando c attende pelo nome de He-
redia. Pedc-se a quem a tiver encon-
trado para levai-a ú casa acima i:ídi-
c da, que será gratificado. (R. 4751)

PEQUENA FAZENDA
Vende-se uma perto de uma estaçSo

da Centrai, 21(2 horas desta capital,
eotn «to alqueires dc terras, 60 c mais
cabeças dc gado, produzindo 40 litros
de leite diários, animaes de selía, regu-
lar casa dç morada, hoa agua, grande
pomar, moinho, bons pastos de capim
gordura c jaraguá. capocirões e uma
pequena ir.atta: informações por favor
á rua do Ouvidor, 134, com frota.

(4'S*. J)

ALigam-se bens casas r.a rua rintcSayao 11. (.. Trata-se no n, 2 da mes-'»a risa. (K-Mfio)

ÜOOiSTA

Asse

JDIK. IÍAI.TAR
Faz vestidos por qualquer figurino,

com ioda a perfeição e bom gosto. Rua
ibtéa 64, 2° andar. 

" 
(M;.i5i

MOVEIS A 1'Ri.STAÇOES 9
106 íRua Vlsconilo ile Itntinn 1

(3 2000)

Pomada asiti hsrpeíica
FORMULA DE L. R. DP. BRITO

Approvada e premiada com medalhe
dc ouro

Infaiiivcl nas empigens, daríliroí,
sarnas, lepra, comichões, ulceras, eeze-
mas pannos, feridas, friciras c tolas :*i
moléstias da pcüe Tote i?j03. Ue;>'!.

J03 Au-
1,-. j-

sito: Drogaria Pacheco,
dradas n. 43 c Seie dc

rua
:c;i::i_.

41 ic

MALAS
Artigo s_*li;lo, elegante: e barati»

simo, só na A Meta Chinesa, Rua La-
/,-adio 61,

:i
HIAI..MACIA

\ cr.de-5e ou troca-se por unia :;
capital, unia bem soríida e fazendo bc
negocio, numa das prineipaes citlaiel
do P.st:«do do Rio, Por motivo dc mo-
kstia do dono, Cartas, Uu. liarão Pia-
«engo, 14. .(í*!1"-*;

¦
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VENDAS EM LEILÃO

BS
T. LAGES

itlPTORIO E ARMAZEM, RUA
¦ DO HOSPÍCIO N. 8s

Telephone n. i.oi. Norte
noi!* SABDADOÍ =7, ai hora:. .
Leilao'de moveis, á rua do Hospício

IpLOiliTciiir
intermédio desta redacção, oppçllarn

1 
"ridr.de 

publica, M seguinta.Par
»r_
"VIUVA ANNA DO AMA" AL, céSa. 6
,lím dino doente o sem nuiBu.ra para su»
-fe AN°d^VapUBCO«°CÍ; . co.
:;j annos dc- edade. completamente cega »
''"viUVA 

AMANCIA, com 68 unnos de

^NnHmi&Á ROSA, pobre velhl*
„!,, viuva, com 70 annowde edade;

BLVIRA DE CARVALHO, pobre, cega
*''_nA.ící_CA DÂ" CONCEIÇÃO BAR.
uns réw «lc ambos o» olhos e aeijadsi
R 

JOAQUIM FERREIRA CHAVES, cn*
irí-ado, sem recursos; .

VIUVA LUIZA, com oito ülhoa me*
''"viUVA MARIA EUGENIA, pobre ve*
:¦-, sem o menor recurso para a sua sub-

'"IeNHORA ENTRAVADA, da rt» St.
rtof «le 

'W-Uo-inlio», 31. doente. unpossi-
blltod. ile trabalhar,, tendo duas lilhas.
cr .1.1 uma tuberculosa; .

VIUVA SOARES. «reBia,. eem poder
'"VIUVA SANTOS, com 68 anno» de
erkde, gravemente doente de moléstia in-

""THEREZA, 
pobre cfcuinha cem ntixi.

'i.íuVAelUERNARDINA, ceai .0 an-

para salas o corredores, grande sortimento e variedades em
padrões chegados ultimamente, preços sem competência.

Secção de armador, estufador e tapeçaria,

CASA ROSA E SILVA
Rua do Cattete, 34 Tel Central 1136.
-pRECISA-SE dc ura mocinho com ai-

AI.UGA-SE 
por qualquer preco o bom

sobrado da rua 'fobias Barreto n. 150.
2o andar; trata-se* ua rua do Mercado ar.
leia. (4940 I,) R

ALUGA-SE 
um-bom sobrado, próprio para

íamilia; na rua 13 dc Maio 36! ,r,a.,.a-5'r
no n. 40, loja. u'*.!' E) o

A LUCA-SE. por 100S, a Ioia a rua fhco-
XA.philo Ottoni 166, própria para pequena
íamilia.  (-iSj- 

*'¦) a

XVLUGA-SK'o predio n. 41 da rua Silva
_áíM5noel, complet.-inienle uovo. com qua-
tro tiortas. próprio para casa ds negocio.
As chaves estão na mesma rua n. 10.

(40"3 • "'•) R

nt> Paraíso
OrlancH.**»

If.i 7m. 
'.ltVesti vossos Filhos««'

| DE GRÃÍ.DE CONVENIÊNCIA
FEISTAR ATTENÇÃO AOS PASÇ3S

_i
km

guina pratica dc. pharinacia; trata-te
á rua D.i Anua Nery ti. 2 — Pedregu-
lho. (0.30 U) J

IJRliCISA-SE 
de um aprendiz, de mar-

ceneiro, com pralica; na rua da As-
sembléa n. 41. (.908 _) J

PRECISA-SE 
de um pequeno dc 14

anuos, «tuc saiba ler e escrever, para
servente. Tratar das 9 ás io. Pharmacia.
Cattete ni 300. (.1943 

'->) R

acli-
,-iagcris,PRECISA-SE 

dc um rapaz do cor,
vo c intelligente, para fazer vi _

levando cncoinincndas, a uma cidade pro-
xima do Hio; exige-se nttcst.-ido dc con-
dueta. Apresentar-se domingo ao meio
dia, na rua Arnripe Júnior n. 13 -—An-
darahy. (_____ J

SEGGÃS E OE LEITE
l»Ul''('I*-A*SE «le «ma ama tecca, na
1 1 •:. ll.ir.io d cGuaratyba 11. . i.l-l. "

(5P2O A)

TlKEClSA-SE de «ma menina dc iz n
1 u annos, para ama secea; na rna

Itapiru', rrs.A. «'4**S3 A) J
ISA SE dc uma menina .alé 14
u_ para ama secca. ti rua renento'.•17 — Todos nr. Santos.

do
PRECISA-SE 

... ... ,
para obra dc mão; rua Gonçalves

Dias 11.

officiacs sapateiros
Gonçalves

(5022 D) S

ALUGA-SE 
por 80$ a casa n. üiü da

rua dc Sant''Anna. perto da rua Frei
Caneca; trata-se coni Peixoto Sr C. Alían-
«lega ia. (4°*-*' ___) J

A LUGA-SE um bom armazém : 110 novo
-tlbprcdio da avenida Mcin «lc Sá li. 317.
perto da rua Frei Caneca; os chaves estao
11c armazém ao lado c niais Informações.

(3931 E) J

ALUGA-SE 
por 5o$n loja dcíronto, 4

Prefeitura; ua rua do Kunçio ". ,i_..
(46:4 Ir,) J

LAPA E SANTA THEREZA

ALUGA-SE 
uma

cr
sala dc frente, a uni

-casal (lc respeito, cm casa 
'de um ca*

sal nas mesmas condições* ua rua dc:. bao
Pedro 153. '-Ia'-1 w h

A LUGAJI-SIi a mocos muito _•_*¦
-í"Vüuziilos, bella saiu do fronte o
quartos mobilados; um «muito
liara duas pessoas, com uciisuo
conforlavols, desdp 1Í00$ man-
saes, luz eleotflca, tolepliono, liei"
to (los banhos de mui'. 1'rac.i .losí*
dc Alencar l'4*Cattuto;(J5015)G

IjUIECISA-SE 
uni

aprendiz* para
Passos n. 64.

uílicial «ipateiro c
concertos; avenida

(U>)

IJUECISA.SE 
dc ogenciador de luto. pa-

g.-i-se boa porcentasem; rua do Hos-
picio 11. 133, •" ondar. (49" D) M

13
(4607 13) I

SíâSt! VOSSOS fÜIlOS «Ias Crianças
s_=«=ai3=!*-«i*g l.ua 1 n. VA A

1 II <,\.$\i uma Fcnliora para cozinheira
A.;'- massas c doces, nimbem Invji, roíijia 1

Í>KrECISA*SK 
dc tam rcpriricuinlin para

serviços leves, em caía de tratamen.
to; na ru-j II. Lobo irrro, (.|ti_4_))J

>RECISi\*SE dc um jardintiro c borlc

maçDcs eom o sr. Mello, das 2 ás 3 lio*
«as, na Thesouraria do Correio Gemi.

(40S0 D) J

LUCA.SE ,-. loja da travessa' D. Manoel
íiicr néfio. ' *'
refinação.

A I.l
--'1.2... . .-sj ú rua Bhatoux 12.

«li
pai.es
anda:

[amilia. um
para ra-

ua rua Prirrrciro dc MarçoALUGA-SI! 
em casa

(íuarto mobilado c eoru pen

(47- K) K

bem mobllhd!! «
,uiii bom iiuarto, inrii casaes o senho

res dc tratamento, com pensão"Senador Dantas n_ 33J

AI.UGAM-SH 
uma sala

ti rua
(,'. 93 K) 1'

na nvenida Centro! n. 23
e frente, co
(5069 li) bALUGA-SI'. 

.
2° irndnr, esplendida sala de frente,, com

ALUGAM-Sli 
it

_nn bom q^ar
-rea dc tratamento, com
Senador Dantas 3-'.

unia sala Irem mobilada c

pciiíão; nj rua
(5052 10S

ÁIlUGÀ-SE 
uni liom quarto mobilado, no-

vo, I112 electriea, pensão, corri todo o
cnr-.forto a um cosei ou a dois rapazes
ile tratamento, cm cosa dc familia! na. rua
do Cnrrao 11. 66, 2" andar. (.tS'1? ¦'.) «>

\ LUGA-Sl; um mnipiiíico quarto, cm cnsa
JTAde familia de tratamento, a empregados
m commercio ou n cavalheiros decentes}
lunar saudável, bonde dc 100 réis; rua Jose
d- Alencar 3-. Paula Matos. (4637 1")

,\ LUGA-S E o predio r.a rua Monte Ale-
-Tl„re il. 2ÇS. Santa Tliercza. com Rrande
terreno, bella vista c muitas acconnnoda-
çüeSi próprio para familia de tratamento,
todos os bondes do Plano e os que p.'»_**
Iem da estação da Carioca pnra 1'aula
Mattos, passam na *>orta do predio: (rata-
s_ com sr. Clcmcnle Castello Branca,
á mesma rtia n. 294- (4-1 os ^f) J

7 RUA URUGUAYANA 7 -Telephone 3812 Central
VEN D Ê AS SUAS M È RCADO RIAS

A LUGA-SK, iutilo 011 seoaradaniente, o
-ÍTL_;rrni(Íc uredio de tres oaviinciitos, toa-
do todas as commodidades modernos e hy-
KÍcmcas. á rua Darão do I.adario n» 37;
trata-so á rua da Misericórdia il. ló, .com
o Agenor*. Ci«'3S ___) J

A LUGA-Slv uma easa, na rua Visconde
jf.V.e PorauiiRiiá n, .7, per' 1--0J,; tendo
treri quartos, duas talas c insínllaçáo ele-
eliien; logar saudável, com bonitas vistas;
cir. Santa Thereza; as chaves c-tão uo n. 50.

(.pjCo 1*) J

\ LUGA Slv um esplendido armozem; ua
XXrua Costa Harros, cstjuina de Rosa
SaySo. (3955WA

ALUGA-SE 
uma sala dc frente, a uni

=cnliar só, eoru 011 sem mobilia; cm cnsn
«le um casalj uo rua do S. Vcdro, 155*

(4*.. D i>

"ORECISA-SE dc nau menina dc 14 n
Jt iC, e.-.iiio-s, para í-ervicos leves, cm
casa dc íamilia; á rua do Senado 11. 63;

(4841 <-) J.

cãskTgqmmodõs, OiIBO
horr.rm c tenhora; na r iu Machado.

(5007 111 .1

\ I,

. ntiada no ariuajciu

O1';!;

,.« Sli unia ror.lnlicirn, com pratica
ioriui c 'o?.r-o. o coiuluctn «íiaiiçaüa,

da rua Harao de
_(_*£ }'±1

.lIl.lltA —- Rrcclsa-se de unia,
lave, otiRomnie e durma noram-

ura do l.nvr.idiif n. 130. so.m.kc.
(4(141 !•) J

ooKlnhüíra portu-
:>3 casa 3*
(itl;f, II) H

(1ÍGESH uma
-.-.; íua do Are.,1 n

A I.UGA-Slv uma parta, própria pnra nuol-
XViuicr ncjTocio, na rua dos Audradoa noi
esquino da rua da Erolttlla (I7:i lv)"*1

ALUGAM-Slv 
optimos quartos c salas do

(rente, sem mobi i.-., cora luz o limitesa:
C4886 lí) M..rnijri Central 103.

A „;u(-AM:-Sl_ tres consultórios
XJ-iiqvos; jmi'ft «Ituitistus; na rua
d«» Oitvldoi' 133; tuitii-si- au loja.

(,l -lo-l-I) 111

A LUQA.Sli o 3o andar
£!Cda rua do rr.s^iio, próprio para citei
ou rapazes i-oltciros.

do predio 10S
para ntelier

(4873 1-) M

A LUGA-SE o sobrado da ruoí Viscon
j-Al-io Uranco 11. 7. U*"<_! l'-> I

ÍJKFIISASH de uma boa cozinheira,
I ii.-ia rnr.a (br familia; 11 mn da* t-4i-

,'.. ,:. ..j — Eslnçãn d» BíoümI-ij.. _.

l_.JilHUS.V-Sl? dc uma boa cozliiliclm que
I. ___._II-.is coiinlmr, cm (osão a _az. 'li,c

íirrrra 110 nlv..uel. Quem não estive: ¦
. ir..,, «o apresente. Ktia

bb, 2" ."rnlar.
Cav-

(.!80S II) S

A IsUGA-SE uma oEpleuilida sala dc frente,
Ile  ires janellas. casa ciiiíortaycl, ba-
nluirii, lurr tcleplione. n senhor ilo trata,
múilo; na avenida M«t.i dc Sü os.

tom líoas
; n ra*
r.s clirr

Ii)!il-:C1SA'-Slí de uma cozinheira, ri .rira
i. Hmcrciiciana 11. 23. — -5* J-l)r,{s%
lílO. '•'"¦' ' _

UltrClSAiSE dc «mia cozinheira para c
1 trivial c qne durma cm casa dos pa*

irCHi Paia-se* na rua liarão de Mc-qm*
u u. it.-Audarahy Grande, (4053)3 M

mS'Ol'FREIS WO ESTÔMAGO;
Ú' DOS feJTBSTWOS E DO
-i CORAÇÃO, t USAE A

% fi-staranesia
... rt •mmmxmiimvimwmm

mm EGREftDAS

A I.1H',A-S)v uma bella cnsa,
_r\.ialas. ou aluga-se cm commodos;
li.rzc-r solteiros; run do Kcjcnile 49! '•
vos estão defronte; Utrtr.-sc larao d_
Iirancisco 3O. caí'.. i__] I•¦____'

A lUGÁ-Sl. a pessoa dc trr.lamciUo. opti-
üana sala dc Irclito; com diras sacadas,
luz c llmticsai Preço i.o.; na rua da; Uo-
rioca 3. 2» andar. (4-7. ») k

AIiUG.VM.SE 
sala «1c (rente ei-

dãSi a
com

família ou moços solteiros; nn
la Quitanda iç. <"'''' E)' '-'i

c\ LUGA-SE um bom quarto com irri-illa,
família; ua rua do .lios*

(Jil?.! K) Ki-.Vlimpo.
ilido n. iSg.

i.SIi dc unir. rrenda para lede
,, nn easa de tamilia dç traia-
1 Scraipc n. 17, praça da JJaii

(|(.?0 1)> I

;I--«-lSA*9lí dc «ma creada, na iiraca
Iirailciitca 11. f,|. (4395 C) K

A LUGA-Slv. na rna üa Alfande-ra, esquina
ütda avenida 1'r.ssts, uma boa sala o Rn-
bincle iúJo encerado, «roí.riu para mcdiço^ou
dcnliitr.; os clinvcs na !______________________¦ ____]_

\ CUGAvSIí; na rua da UrainÜa n. 3. perto
iAd.i rua Marechal lrIoiiauo. um ctpaçpso
r rniazcin, próprio pnra ncaocio oue soia Um-
pc; as chaves estão 1111 rua dos Ourives 11. .4,
onde. se irata. (4-'55í '"* »

LUGA-SE casa dis família, rodeada dc
jardim, uma formosa sala mobilada e

nm coimnodo por us$i tcleplione e luz ele-
ctrica; na rua do llczcnde 1». «"*'¦ cs : '- •
Uiachitclo. (4J97 E) J

A LUGA-Sl* parte ilo 1" pavim-nlo da rua
X-JÍSacHct 11. 11, constando <hr 2 bons i;*.iar-

ili ISA-S13 dc uma creada; branca,
p-.ra i-rrsa (lc um er.sal êstrangei*"*

tem» nu Conde ile lloiiiirin 11.
(41S1 C) K

npla
mesmo; preço 1305.

sala c dependtuciiis; lr.iia*so no
(.*ci" E) S

¦SE ile ini'.'. moça branca que
110 .-ilumicl, para lavar, c fo*

¦ crvi.i.s. -:, rua Conselheiro rc
Uva 11. i-S - Laranjeiras.

(.tildo (.) k

ISA-SE dü iiinn creada para lodo
vi n ile mn casal sem filhos; ira-

. 'rua Iicscmlnrf.idor l/.Mro nu-
ii, ili.rmindb no ahiüucl — 'J-»>>'

Chitas. __________
-t_i\_SK dc uma empre.ada para
11 *i r-i-rviço de uma senhora, so,
1 v.ir. Trata-so na rua Erei Cauc-
,1. «obrado. Ilrclcre-sc <•.•;'¦ durma
;*..cl. (;»;5 li) ròTo

So.
(-Wja (") J

4 LUG VSE o i" ondar do largo de São
Al-roncisco dc Pmil.1 n. =5. f»r cima
da Perfumaria Ntiuci. doia V.i J

Á 
LUGAM-SE quartos
^cndtnrcs c arrjador

M^ê&w^.

ALUGA-SE 
uma bella sala dn frentí,

cm boa cr.=a nova; ua rua Silva Mrr-
noel j3. (487.I 1-) M

A LUGAM-SE uma macnifica rala de tren-
X_L'a> e um quarto, completa mente indepen*
dent**, com electricidadc c VoJo o conforto;
com ou sem Dcusão, eom òu siin mobília, çm
e.r.a de casal sem íilhos; rua da Lapa 62.

(ivct 1') «

\ LUGA-SE uma c.ctlli-Ho sala, com Ires
irüsacadas dc frente, in_.liila.ila, a moços «10
commcrcio. ou casal sein fillios, de trata-
mento, om easa dc pequena ¦ família; n«J
rua do Ui.iciiuclo 05. 14695 b) M

A LUGA-SE por 160$ a casn da rna de
lA Santa Christlna 11. 37. com dez occom-
modações; as eliavcs estão por favor «"
u. 3n e trata-se na rua Gonçalvc
ti. 3*1 •

Uias
(3184 10 J:

l LUGA-SE cru casa dc uma senhora só,
übptlma sala para descanso;, iníoriiin-se
na run da Glória 102;: sobrado, r (c;!?4 ¦«)___

A LUGAM-SE co.ríortavcis aposentos, mui
n ea-

na»\to liem mobilado!, com .p. ...
faei do tratamenio. casa de íaim.ra,
rrra Taylor 26. entre Gloria c^Lapa^ 

g

Costumes brim cores 3 a 5 annos 3$500
Costumes bri.n kaki a começar,. .
Toalhas felpudas 3 por... *
Lençóes felpwlos para banho a . . 3$-í fl
Camisas trícot com punhos e coüarinho 2^*590
Camisas tussor boje, peito fantasia 3ís509
Camisas brancas peiti mousseline. 3$000
Camisas zephir claro
Ceroulas cretone 3 por
Ceroulas percaiine 3 por
Corotil s zephir superior a,, . .
Ligas americanas pai* ,

COLCHAS
Colchas Ipncas 4$5oo, 7$ooo e

" c.resa começar. •. .

\%
9SQQQ

IQsüfiO
ÍS900

$308

Meias ecres para homens 3 pares 2$8oü
(Heiiscô.ssparasenlioras par 9ooe \%l o
Atoalhailo br. e cores metro. 1$9ob
Cu rda iapos grandes dúzia, . 6$5oo
Saias bardadas brancas a. . . h$h§
Morini superior peça 4$5oo;í2t?oo 14$aoo
Cretone inglez para lsn;óes muito

largo, metro 2$2oo
Suspsnsorios Guyot legitimo.... 2$5do
Collarinhos do linho 3 por. . 2$5jh
Punhos " " 3 pares . 4$5on
Lenços brancos inglezes ||2 (luzia 2$5co
Pyjames chies J'$, 7S0oo, 9§3od 12éooo

COBSRTORES
Cobertores de cores desde . . 4!ooow lã 5$, 7|, 9$ 0 000

Todos a O CySff E, Rua Uruguayana, 7

A LUCA-SE Utn iiuaiio dc frente, inue-- decentes, casn oc
(41120 

'¦'* Iiflúpuidcnlo; a rapazes
familia rua T.ivlur = L.oa.

A I,.rt.A-Sií o predio da rua N"cry l'cr-
XA-rc__'_i iv, ?'-->, com fjURtro quartos, duas
sa as o mais dependencias, jardim c nurntal.

Í ti stfll lação electriea; as cliavca estúo na
padaria defronte, onde be informa.

(núfi G) R

Ar.T_G-A.Slidois nuactí

A LUGA-SK urna «la de frente, mobila-
XVdi ou sem urohilia, a mocos du commer.
cio; íi rua do Lavradio 182. wlu.ulo..

A LUGA-SM o predio iln rua .Joaquim Sil-
i\va n. 34. s*-'"!** -il'M c bairro?, entrada
índeneiidciitc, coin bastantes commoilioades e
hcm arejado; as eliavcs estão por távor, no
ii. .C, e tratase na rua da Carioca n -
rcslourante.  

'''"-l1 V) 1!

A LUGAM-Si; a nreilios rua Rezende n.
IA130. cliavcs no 11. 11». c rua liarão dc
Mesquita n. 6(i3, chaves na padaria canta
da rua Uruguai-.! tratam-se rua S..Io loH.

li) 1

Vesti vossos Filo no raralsi
3 dns Crlnnçis

ua T u. 1114

A LUGA-SK o predio. á run Paulino Fer-
XXnamlcs n. .]-,, com tres pavimentosi a
irrinr no n. ^7 da mesma rua. (.1500 G.J

A L1:GAM-.SIC, cm eriín dc familia, deis
X-Vquarlos jüntDSt c um Reparadoi dá-^c
ÜensÜo, se quiser; rr.a Corrêa Dutra ;.(. Cât«
tetc. (1030 G3 K

\ r,UliA-Sl'. um quarlo ou sala do frente;
XXa casal ou senhoras dó tratamento, cn:
casa de petiuena família; rua S. Clemente
oi, Botafogo; (50:8 G._

irnra loja com duai salas,
quartos, doio corredores, oozinlm,

latrina c quintal, tudo muito espaçoso, Ttu*ttr-sc na rua Silveira Martins n. 56, .pre-
ço, 1,-orr.ooo. (..sá5 G) S

ALL(.A-S)Í por 35$ o pavimento terreo
do chaVt nas Águas Pcrrcas, coai uma

grando sala. quarlo. cozinlia e quintal,muita a.ua; trata-sc na run Selo do Se.lembro _-*, 1° andar, fundos. (.|S66G) S

A LUGAM-SK, na rua lluarquc dc Mace-
j-.\õq ti, 12, equciios elialcts para casal som
Htüos ou inoços soltwros; ns chaves no \0.

(t|8si G) S

A I,U(,.*\-SI'„ muito cm conta, na rua Dez-^.Veiiove de 1'cvcrciro 171. uma bon casa;ai chaves á rua Paulino Fernandes 72.
(4S51 G) S

A LUGA-SIÍ n excellcilc casa da r.r.i Pau.xllnro Pcrnandos n. Oi. pnra familia detratamento; r.s eliavcs na mesma run 11. 71*.
(.851 G) b

ALUGA-Sli 
a casa nova da rua Gonse.

lheirõ Pereiro Franco n, 25, n casa estü
abena; trata-sc na rua dos Inválidos n. 11,
sobrado. (5041 O) 

')

ALUGA-SK 
uru ipiarin mobilado

liarão dc Gittirat)*ba 11. rr?. Gr,
ía independente

lo, íi run
llcte. Io.

(5es; G) .1
A LUGA-SR o sobrado da rua Dr. Moura

Xi.llr.isil 11. 4_-A, Laranjeiras, Gur.ualir-.i-n.
(4.55 G) 1<

A I.Ct.A-Sl; íi predio n. (;o da rua Condi.-«..Vde Ilr.eiKri.dy (Cattete); as ciiaves estão
mesma ru... (.1S.10 G) S

CATTETE, LARIJEiHÃS,
BOTAFOGO E GÜVi

A I.UGA-SK. por do$i uma sala indepen-
^"idcnle, com 2 janellas dc frente; run do
Ci.ttctc. ei3. (,\úis2 G) J

LUGA-SK, por 250,, n cusa da run IJ«
rão de Guaratiba 1S3, com boas

mobilados, i.ndc.
: na rua Silva

(3n:>s 1.) 1

jtA-rno de Guaratiba. 1S3, com
modações para familia j ti"la-s(
Alfândega 12. Peixoto & C.

..ecoiii-
na nn da
(4085 G) .1

A LUGA-SK a casa da run lícal Grandeza
JCXn. 2.t*I j trata-se no u -_', Uotafogo.

(.|8iq C.) J

A I.UC.A-SK unin esplendida casn, bem mo-
jn_.!)ilruia, com sei? (luartrs. salas, et,r., porão
Inlrir.ivcl, para fnmllia ilr* Iratamciito*, na run

i Marquez de Olinda, llotafoRo; trata-sc nn
urisiun iria n. B6 (wil.ir.a.. das o dn mn-
ubáo ri 1 da tarde. (4"<*_ G) K

í-0'trct

'ISA-SE de u:"-'-i creada orn
ni,-,,. in mn General Redra n. b,

S.' biogo.

í~_ '1't'lSA SK dc unia empregada estran-
Vri ir.' clildür dc duas crcruiçns t' i--_i,-r.> leves; i'i ru.-, General l'o .

, ,i_-:; t, X-DoUfíiBo. (_wS C) lt I«r.ra traur

Manoel I.U-

.*_ LUGA-SK á rua Urtiguaj-ana . n. i;.o.
_r__.utn predio dc doia andares, junto oll
seporado, sendo os sobradoj a um so. inqui-
lir.o; cliavc e informaçõe. ira rua Jloriano
]_'«>___¦_"¦ *!_ bolciiliim. ___ítL2

V.LUGA-SK n rua Delphim ns. um
i-irtllinrto, á villa ilo uie;ir:o nome, «asa
VI, com luz electriea per 3..S- » <••_"•
sem filhos ou a uma senhora so. que i-\-
ballicm íõra. _?_....-

\ LUGA -SK um a» andai ir,*, rua do .O-*-
Xllvidor; informaçôe.., por f.-,v_t na Jirr-
llicria liove, na inc-rrira riu n. 15.'.

1.M.3 ________

LUGA-SK um erande armazém para
nesocio com «iccoran oda. ics

milia; na rua Senador IVmpcti a-*5i
cliavcs 'estão us orir.atem ;,c-*'i h c

na avenida Kio llr.u.-j us ..t
(4tiaoTj J

ESTÔMAGO, INTESTINOS e CORAtóO? tisác
GUARANESIA. Um calix an deitar, tio levantar, ás refeições, evita
muitos soffrimenlos. Em totlas as pharmacias e drogarias. Dcpost-

CAMPOS HEITOR & C. Rua Urttgtiayatia .35 — Rio'.tanos;
(VLUGA-SK tor f"$ i.ma loia.-para cs-

_f_kcriplorio, cm frente ir Freíirilura; nrj
rua do Núncio i4.;. 11..-S !¦, I K

;\ LUGA-Sl. em casa de familia n rua
_;-__l'rci Caneca u. 4'**. sobrado, um .'.ik-i
qirarto, com lua eiectricrt, o um favalíiciro
disttiicto, preço .p.í.v.-. (-!>3*i K) .}
distineto. preço .io$ooo. (4130 K) J

A LUGA-S
jLXqualquer

11 «' r:ii._« no-Vnrniso
m\\ VflSíiOarlüiOS «Iiib Crianças

lítit. 7n. li» 1
__.*3SURattCB

EKPRE60S 0IVERS03
«,«,
.V

À \

í'.í

'.'.A ;'.l! um casal nortu^uez. podendo
1 ii líonitni arrumadur de nuartos, cm
. •¦ a imiíhcr nara arrunuücira; lula*

ruu filaria Jor.; u, «i?, listacio <It' Sá.
(¦4714.C) M

T.A 'ÒV, tim I-oin jardinciro c liortc-
", prcstíi-se para unia s^rviqos; ua

r-i Caneca 13» (loja). O',..) K) ]

l LUGA-SK a rasa n. C-. rln rua Ur. Paulo
.ÍY-le 1'roiilin (nntici Muno da Senado);
a* cbaves eitr.o na mesma das 10 r.s 3 boras
... mnie. 'i''*".' '¦» '*

A tiUGA-Slü miüi liou snln tle fren-
-tSito, !5 niimitos iln cidinli*. í-lcu-
mento mcliilrtií.i. comi.Ic-tiimcntc
iiitlei)entlciite; aucni iiritcisiti' «li-
i-lju ;t cstii rciiuccfni cavtti coin
uu iuiciiies -M. \ . IL 15

A X,Ví;AM-S1'1 ns esDlcntllOns c.i-
Í-Í..SÍI*. com usncllciito ristii iiru-a «
lialiiu «lu Ki«i tio ,lnn«*ii'0, ú liua ila
Gloria 11. «8; as «liiives uu 11. S:
trnttl-so ni» Banco «Io Jlinliu, á
run «la Quitanda n. 151.

A lilCA-SK, ninn easn na rua Real
-'*t-(;i*.*iii(l('z,'i n. ií», com ií quartos
- salas o mais dciicndcitcins, luz
rlcctrlea. etc. Trata-so 110 Banco
do Minho á rua da Quitanda 151.

A [iOG.*V-S13 iuu» casa á rua 1'ay-
Ã«iiiudu' 103. .\s clinvcs ú rua-|',*ii*«iui'/. d'.* Alirantes 11. 20. Tra-

A l.Uíl.VM-Si; un Avenida Contrai I ta-so 110 Banco (!» Alinho; á 11111 dn
JÃ*n, 15 solírado, 1'disão Mineira, | QuitmiUn 11. 151
mnaniiftcns saliis c «nnirtos do
1'fi-uio, olPívauttunento mobilados c
com Deiisãos unia iicssoa S>».*í,
l««lri o líJttS: «1 nas iiessons 1S08
__<H.!. <• SSOSOOO; (i*- 4B<-0) K

ASK tia uma pessoa para ía*
-.-.lírio; cem perfeição; uão se

c_ii coaiU-ções, é inútil nprc;en*
Trata-sc na rua Senador Pcinpeti

GlCiS D) J

yiTKUKGK-Sl*: ura
' f.i.-.ííca dc linleão, r.

moço com tor.pa
ártico dc rou*

incas, pata uma essa tíci-to ratno,
loilaa us _i._ürma(,vc:_ precisas de'.-.üueta; cat tas licita reilscção n

(¦l.*i3 1*0 Jir. .'

D_.eclsa.se :]e uma trocii
l_ara cuidar de etcau*

Figueiredo n. íf8 — l

ha rc rollii-

(Sislifll m BWÊ

Rico o feliz ser.í aquello que
cnnheccr o i-Supplomen-
(í> ilhtstratloo dn MKN-
SAOEIKO Dil FOB'1'Ü-
Ií A, onde sai. explicados os

meios parn obter bem eslar, conforto, saude c posições
soemos invejáveis. Revolu o que fazer para ser amado,
vencer todas a*; difficuldades o embaraços da vida, fazer
b-jns negócios, ganhar muilo dinheiro, obler bons empre-
gos o u sympn.liia dos que lèm dinheiro o impõe vossa
vontade aos demais. PA-MK GUATIS o envia-se pelo
Correio parn Ioda a parle. Escreva pira o Sr. A-riülotolOS
Itnliii— Km Senhor <!»s Passos 98, Rio — < «ixa
Tostai 004:. 0 professor Aristóteles llalia 6 encontrado
asora tias S da manha as 1 da tarde. J -1333

A LUCid"**-*rií unia easa na rua !ji*o
X3-poldo n. 1-1 (avenida)', com _
quartos, - salas, ill-nniiiaeão ele
ctrica. ele. 1'i'ot'o G5Í1000; chaves
o mais inVorniimões no n. 10; tra-
la-si* no Banco do Minho, á rna
tin Quitanda n. 151.

A LUGA-SK o espneoso arninzoni
í'Vi run «!«¦ S. Christovão n. 110,
com dciiemleneias nara família;
as clinvcs no madeiroiro ao Indo.'írntn-se no llnneo do Minho, á
rna da Oiiiliuitln n. 151.

A I,I'0A.'S1C liem nredio nn
XiiScveriiino 142, Botafotro; ter

mn O. neral
rrn cxccllcuto

arcommodaçõcs parn fatni.ia, bauhos quentes
o frios, lui electrien, imz. c'.,r.r ns chaves nn
n, ni,.e trata-se na iria D. Marianna .íl.i.

(.|Si8 (.)

A líUGA-Sl*: n casa dn roa ile S. Clcincn
Xite 11. uno õnrüin dn l.irrro dos l.cõcs)
ci.ni bons dormitórios, clrncnrn. etc; trntrv
na rua dn Quitanda M. (¦!<''/í '¦'

A Í.IT.AM-SH ('.nas cnsa., Icnrio quatro
ixiiuririm cada mm, ciurn Senador \
frueiro c avenida da tiiüação; trata-se^
nu Senador Vergueiro 219. (.SM -,yH

A l.l'l',A-?i: .-. casa tia rim líuplirasia Lor-
Á>.r(i tr. :(: rriuiir.i Mnroin-M dos Santos,
.¦nu Iodos os commodos nnrn familia «le Ira-
tr-;:_iito e liarão linliicivc'.: para ver, na
mesma c.w, das = líoras «In innle us 4, c
ir ,!.--«£¦ 11:1 rim 1" de Mnivu 11. ÍI (armazém),
com o sr. 1'i'nii.a. (-t**»1 (')*«1

A I.UGA-SE o 1'
__-__.ru.-i do O.itlcte
Ioia Inliarmacia).

if dc predio on
91. Trata-st! na

(46,3 (*) .1

A 1,1'CAM-SU salns nara cavalheiros drs
iltinctos; rna do Catlete .S, sobrado.

(.',b40 (<) J

rcriin dn rua
l clisvci im

C4=6sG) J
\ J,1V'A-SK n confortável

__Xds l':iy--and 1' u. I9ti;
aimazcui.

s^Êsl. m 10 -i -i
^^^^fc lllllU llilil
li mS^È llil1 |lpl I

A LUGA-SI" um lio- ntirirto de frente, mo-
firhilado, corri pcrrr-.io rn. casa de família
... tratamento; 11.-1 run Nerv Ferreira J4,
roírimo ri praça José de Alcnrar. (45_______

A l,_ CAM-S!'* as «asas
-i-*.,tl(* construir tia rua Bnrno «lo
Mosiiliiti! ns. lt'2):i u t>2?l. As ilia-
vos eiicoiitvani-so niw inusuiasj
trala-se nu l.nnco do Minho, á rua
ila O.ultnudn n. 151,

A l.rn.V-Sl" a casa da (rnvcssn dn
XKjriiieAn n. -10, junto á praia de
l.otufotso. Chaves lio n. "O,

acahadns] infonun. Aluguel 110SOOO

A IATGA-SE um cs*,*aço=o quarlo, limpo,
_TVconi lodo o conforto, cm casa dc f:i-
milia. '•'¦ in eco do tratamento; na nvenida
jlerrr de Sá n. ¦-¦). .d.rndu. (.rn:; ir) J

A LUGAM-SE
XXUo.-piciú ir.

C-tO.« lí

f^KKClSASIÍ dc uma Ir.
í. casa <ic petiuena fáni'.iaj

i i,

\ 1 UGA-SH "rn sobrado, ocr i,|ri$, na rna
.1 I jrVtitiitral C.iirrnrn n. if!c; r,s chaves estio* I i.o Iicicquia*., dc fret.tc; (raía-fa Iclculiuni

. i 117;;. Norte. (.-,(>'!*! li) M

i"_ n. eS, (-;' ;C> (') J

CISA-SE dc irnrr, l':*.l*,*rcr-;*.il,l p.-.rn
,i,i 0 serviço, c .(]uc durma uo alu-
rr. rua Al*«re Er^r-r-irct!.* u. Í*S —

_ d. lSiscluido. UC'47 D) J

A i.u

>A-SI> de tuna rap^rísmtiiia para¦s-.:s levej cm casa de tratnmeuto. j-re (le creanca, (.*,;..,.-C) R

]>;<l Í..ÍSA-SK de uma rncuna p:ira um
.:_.., ma Visconde dü Uio Hr,-_.cn
A, casn 5. (:,-:o 0) I!

|}KEC1SA*SE «lc irrrrr*.
I iccvíço de «ia c-asal

;-.Ii: rui Maia 1.

üA-SK um ti'.:arto ir.oVl.-.do. com toJo
:Miíorto. ;t c.-vi.híirc. -le Uatame^to;

ítvtmua 1'assei 40, sabiado, aw,\ dc famUia.
(.!_iu io K

,\ 1,1. .''A-Si'. unia boa salda \.ara escripie-
X'XtVj ou apeseuto; á rua Clr.ic n. 0. •*•

(46-16 li) M

A I.UGA-SE perlo «'.:
jt___.co, u:u quarto liei
Ío;*í:?.:w c h>~. cUcirici
cm írente an Tlinlrr.

V LUGAM-SE csc<
Ücom dois ntiaru¦,-;
bom q-.iintül. terrnço,
d.intc Iu2 clecirica, 1
Silva Kcíío 35. Kítc!
dum jur.lo i.ü lar;;,. Jaca

rr, casas ir-"v.-.3.
ua-i palas, cozinha.
rr.urio, i.rrrn ulirn-
(3, e -•.?: ua rua
.-,. bondo dc t'.:H'.i-
are. Í4<i.iE) .«

\LUGA-SE 
irrrrn saa ;.irn cicnptcr.o o-.i

attücr. Tem iuu c tclephonçs na rua
Setembro I9J. t-i-Ji '•* M

cjcripíorios. ua rua do
iobrcuo; alunucl 50$.

(:Oj8 lí) s

A LUCA-SE i'."i nimrlo dc frente, c preci-
jTXaa-sc de i»m compatiheir«-^de n-jarto, ã
run 1!*) Hospicio si. e" andar. (5041 E) S

indo

(,) <1G*ÍS) C,

« I UGAM-SE, próximo dos banhos dc r.-.ar,
iiconiorlavcis apesentos de frente, com ou

rua Silveira Martins MO. ,
(.1684 G) JIpensão;

Approvado e recoirnnendado
pela Exma, Directoria de

Saude Publica
A.' venda uns mais importantes

rasas tio loucas e ferraítens,
cspucinlmcnte:

CAPA VIANNA -- Ouvidor 11. 50 —
Telephone 1*568,

CASA I.lMOGIvS — Avenida Rio
llranco li. uo,

AGOSTINHO FEUREIRA & IRMÃO
— Rua 1" de Março ro—Tel. 17

ALliEl.TO DK ALMEIDA & C. —
Avenida Rio llranco n. ...

J, PBRRER 4 C, — Riu da Quitan-
«1.1. _S'.

RICARDO AUGUSTO I)IATO-I.tia
«los Andradas 11. 70.

BARBOSA & MEU.0 -- Uua do
Hospicio n. i,..(.

A. Li MA si C —Rua do Ouvidor, 71.
CASA FIEL - Rua 24 dc Maio 162

—• Telephone V. 4:.

VA «A V ENDA a' PKKSTAOõES
í. fi:i.[{i_ií & c.

Iliin da O.nltiindn IS. T. 102G. N.
011 na fabrica — <T. I.. .NUNES
— «un 21 do "Maio. 16S.

/"tAi-.A MOBILADA -- Aluga-se om l!.-
\J latogo, com bondo á porta, por preçomuilo commodo c pelo praso ilo seis mc-
rrirs, uma cas., com tres qu.rtoJ c domai-i
dependências, pequeno jardim, luz electri»
ea, mobi liada coin todo o conforto, para
pequena familia dc tratamento, á rua
Bambina n. i6st só íidtmtlindo-sc fífmiHa,
cttjo cisUido dc saude não neja suspeito
dc molesüa-í. contbgíosas. Para ver c Ira*
tar das 12 horas da manhã ás o da noite.

(1008 O) J
*»r''^|t!i|-flliTl|-illilBM*li«|ill!l«lli.iBlíillHf_B|-|lBlllW

UDOIS CÁLICES DESTE PODE- §
1 ROSO ANT1-AC1DO EVITAM i
i AS MAIS GRAVES DOENÇAS g

1 Guaranesia I« %
.1:::,H:,íii'_|!ii.ia!::i!__:-3__'i,l__il,ilM'í'i__í|!;IKiíil-3iS!:3S;JBil

Stj vossos n no l^urai-o
3 dns Criança*

Ruu 7 n. 134

IPANEMA E LEBLOÜ
A LOGA-SE o confortável predio, para fm

Ümilia de tratamento, A praça .'crrcirii
Vienna ?o (IiMiioma): Irrita se na plinrma.
cia. ou rtia Ouvidor 7... (-1790 II) J

LUGA-SK, por 50?. n casa da rua Sil-
ALU...-.  

....
va Tellcs 63, com lioan accommodações

pira familia de tratamento! trata-se na rúa
di Alfândega ir;, Peixoto &C. 4083 II) J

A LUGA-SE, por toof. a casa, para familia,
XXda ladeira do Leme 11. 26: as clinvcs cs.
t!>o no armazém da csíiulna, e trata-se na
rea da Quitanda 11. 00. (|('72 II) J

A LUGA-Slv uma lioa casa. perto do mar;
*\i;.i rua Salvador Correia 11. 96 (Leme).
Trata-sc nn ir.cstiia rua 11. 54, casa II.

U813 II) .1

CASA FIEL
— Tclonliono, Villa, 41 —

Remetlc-se paia qualquer ponto do
Brasil devidamente embalado, recebendo
a import-tincia em VALI-' POSTAL.

PEDIDOS A J. R. HS
LUGA-SIÍ em casa dc tratamento.

X_L.rn.rn2 sório, dn commcrcio, uni 1.
diiarto muito arejado e liem mobilado, por
5.S iiieiur.cr; ira rua Andrade 1'ei'iraire
n. 20. (5002 Gl 1

Al.I.t
CXropa:
íuarto.-5 me
1, ->¦'.

A LUGA-SI. uma c.i
Xi-dir.is salas, cozinlia

r. I A LUGA-SK uma linda rala dc frente, c
om 1 i-.VIicni::i visia para o mar a ensaiou

í.lrores dccciittsj iria Silicira J."
(1

a, com tres quartos,
oenueno ciuinta!, iar*

dim etc.; na rua Timcl Velho 22: as ciiaves
c-lão 110 Aiinrirrcm Ideal, a rua Ueal tlr.-.n-
derra eg_. (4830 C.i J

\ 1 UGA-SE ccnforl ivcl nredio, ri p-aia
ÍA.dc Uotafogo, proi.rm far.-. familia de tra-
trnircntc; inforina-se praia ue 

^-^so 
;8.

A LUGAM-SIÍ. ini casa de familia, uma
_ÍÀ.saía c uni (íuarto, bem mobilados, com
luxo, para casal ou tuna pessoa só, com ou
sem pensão, muito próximo dos banhos dc
mar; na rua Cliristovão Co! o mim u,
antiga Dois de Dcscrabro, Ccrr

1:1,

U134 C) 3

A LUGA-SK o 1"
_.'. vi.eritn da rua d:

rt a sala _
uo, 1" anda

(5039 li'

¦Sei

LIT.A-S
da lícr-.'

li

r
cr.

¥ ¦';;:

v..:
t.... i*.

? -*..*.¦_

P d. ri

'. l*'**,.*'.
i.i rua I-1 ti

ÃFk de
,, pu
-Ili.-,

'.•ru 
I

1 ir. «1 — Lm..-,.
<-*7o'.'* O M

emprejadn l "«i-
o ,.e ..e*.,-*.r r fa

..'.-. ir. .M|.
(*IS.o C) K

mítviia de i,_ íi
r.1 ofííc!u:i r.a ru.-.
.ehirelo. (.*,(eoD)J

•tvtí e?t;_o

nvenida Kio lírr.u-
mobilsdo, lerr*. ir-

tia rua Nc-v,'_. • - .*¦.
fiicnix. (/or?!-:. .1

-O (-rcriio da praça
3, ¦', ropría i*ara ta*

uíi bobrado c Ira-
Uranco ni «

Ç!'

A I.LT.A-S1-; i*:n bom eirnrte. cr- c.rsa dc•. - - ,.,.ni ou dois senhores (lt mo-
General 1'i'dra n. 23. avenida,

(.I7l3rr lil K

Xfamiii
:; na

•.T."«s? ¦ ii-iftiKiiiiS -H*-J!?'i-_:rris--a:r!E;; m\&
i S /¦'.'!;«'.¦! O ESTÔMAGO E IV- í_
i a TESTIXOS v: CM remédio %
I Ü SEM EGUAL jg

ií % Guaranesia |
K I.t-GAM-ii; dois crardes duarti,'. i-rrrr,

rXprande tala ii..1 ic^tar, cozinha, banbtt
ro, etc., para p.nuer.-3 famiiia, p*_.r i _rc";
lüenju-j; ua. rw \'ii-.*v-::^*_.* üi Uio Hr-i-uco
lt. 5,'rohraio, rcrío da prnça Tirrdcrues;
raia tralar dns ; .'u 9 c dr.s 6 :,i í.

(,;¦; 1-1 M

ao-que
de I.u
.0.

dc

err-rebr f.iri
e;ul.t íí.o$ooo por
O vendedor que
tc p:iic, iião sc
liiiinn: trav^.a

(484-51» .1

-"VI:
,1'GA-SI*. unia cff-cndída cnsa cr.'"

.Ha; na rua Novi dc S. Ltrop-^íJo 70;
tis chaves estão ua mesma nn ti. Si (ven-
d.i)' trala-se eoa: us srs. Uliv.ir.i ¦ I.or-íj
Silva Sr C. ira travissa d. Ciroimercio .4.

(-*,!-¦_ li) .1

utn menino, eoai con*
íi. nc.da, icra serviços domes-

.s 1.,; rua tie Saulb Amaro is. -32.

(r'i- 1') J

PRECISA-SE 
dc una ir.oí.a para ser-

vi.o_ cie ura ca_c.l; na rua do Serra-
io 2. 35. (4SS9 C) 8

ALUGA-SI-. mrra f.ilcíi, com um .ranile
XXour.rt'- de coaim uni cação, etn casa dc
Ríiltc i..'.-; 1'^i Menezes Vieira .10. _ob.

(461.7 U) M

l ILUGA-SIÍ .'-rna boa s."'a de frer.ic
XJlcoui ou sen-, «-tusso; n3 rrra do Hospi-
cio n. 44. i% aaiss. V^-tS E) J

S. -"5 ..*â'.- 5- ;__'.;__.'• ii.iã1' iSMiEsaüii-
A LUGA-SE o sobrado da rua de São

XlI':dro n. 202, novo, com ralas dc jan-
tir c de visitas, trrs quartos, cozinha,
nirarlo dc banho, iieqnena copa, terraço, ga:
e vae ler electricidade; 05 chaves estao
r.r, n. nS6" e tiat.vse na rua Primeiro de
Março n. 37. do :^eío-d;;i ás 4 lioraí.

,\ JíUG.VSI'. uma saía ue frenie, a pessoas
__CJLdecenlcs, na rua ij de tmio 37. cs;_t do
familia. (,=o-*.i IM b

A LU^A-SIC a casa da rua da America
An. 1S0; as chaves r.a mesma rua rro;, e
trr.tr.-se na rua Urutf-U-yaiia 7íi. alfaiataria.

(ãos.| E) s

a IUGA-SK uma casa nova. com dois
j_Soiiprio» prondes c um ne.uciio. _salas:!.--t;i'lliir,-,«s clectricas, lavalonos toeao r
_r-"i e-i lenha, por 100$. n rua ui de I'tn*erci
'ú*n 50 I''-'rl0 '«' Voiunlanos; trata-se nr
rua Sáe de Setembro 116. das 4 ás 5- g

_ _ íê
\ LUGAM-Sli commodos e casinhas, muito W

'*' rua t-i*- | \3

A LUGAM-SE opíiir.03 commodos indepen.
lidonics, salns e ouartoi cm casa nova,
com tmlo o conforto, ontima pensão, cm
casa dc familia respeitável; rua S. Minoel
en. Botafogo. Ce/m G) U

om
se-

r.rlili.r ia.
G) t-

A LUGA-SIÍ a rasa n. 8 da avenida n rua
_rl.l). Marcinnua n. i-l. Iloraíofro; as cl..:-
«cd cs'_o no n. i; olu.uel mensal 705000.

(49(18 G) R

«, LUGA-SK uma casa, á rua da Malriz
l\i2, uotafogo, com f nuarlos, 2 sal:
ciaúde jar.-lim; ns chaves c trrunr. cem
s-. Magalhães, rrra tí. Clemente s8**.

(40.18 to K

A I.UGA-Slv á ma Gustavo Sampaio 170,
i.Vl.errre. confortável, moderno predio para
familia dc tratamento, eom duns salas, sei!
mr.-rií.» unlos cspaçosoi o arejadoj com
installação de lu_ c eampainhn electrien,
urirr, aquecedor c maia commodidades hy*
Biônicas e modernas. Trata-so un mesmo.

(4862») i<

A LUGAM-SE boas casas á rua Guima-
i.Vrncs Caipora ns. i^b c 148; trata-se
na mesma run n. 120. Copacabana.,. ,(1-57 II) .1

A LUGAM-SE casas, «om boas accom-
Ümodaçõcs, pnra família rccular. á rm
ItarroFo 11. (.7, Villa Mirai, Cnn.ncnhnna',
trata-se 110 11. 73! preços 110. c iao$.

(2332 H) b

LUOAJSK o predio n. 7 da rua Marinho,
4 quarios, electricidadc o Riizi trata-se aA

da Alfândega 11. 30, _»
11. eK, Egrcjliilm,

uiinr; .is chã-
(-757 rn .1

XAROPE BE MiV

ALUGAM-SE 
uma sala e nuarlo. cem cn

írsda ,o icpciiírrirc, :. crimi
do cominercifcj na rua

apa
Carlos í 100,

(471-3 G) J

A LUGA-SE cscellente sala dc frenie, para
XXcasal ou cavalheiro de tr.-.lameiito, em ca-
sa de familia, nu rua Buarquc «lc Macedo
ii. .-,.. ^'3' *-¦* 3

X__.areiadas c por preco rr.zor.ve , ™,»>-i!
noral Scveriano 7-U trala-se com o sr. Lbseu. -

(3065 !¦> «

2° andares
na loja. (.

da rua
•-;i')bA LUGAM-SE ca 1" c

____.Ouvidor 13?; trata-sc

\ LUGA-SK tuna boa sala de frente, mo.
Xxbilada, coin ou sem pensão casa nova,
com todo conforto, na nvenida Gomes Frei-
!> 1-,0-A, entrada Pela praça dns Governa,
dores". (4-43 E) S

K LUGAM-Si: eammodos com ou sem
xà-pensão: na rua Marechal riorrano, Pcl-
>rc:o n. ne, i". (___713 Iv) S

A LUGA-SE uai boa*, quarto q r.rcKros sol-
jnLuíros em c.~«£a de familia. Alueac_#
.a_í: rua de S. IVáro n. 3=4- (47?- E) K

A I.UGA-SE um bom q-.rarto a dois rapa-
Xizcs, por 30.. IM-sc rcii-ão. <l:sje ;o$
menaaca_ Rua da Misericórdia n. 57. l"
andar. (4.16 lí) )

A LUGAM-SE. desde 3«S. 45*. 70S e So$,
__l-„u.ar!03 salas, de frente, un pensão di
lir.çr, Maná 11. 73 2" anri.ir. (,|S .0 Ij S

-IjUOA-SE uma boa sala de freníe. ri*
ente mohi!cda%i a <\-_-'-*_'_ ou a dois

ou treí senhores sérios, casa de familia;
n-. run Senador lV.ntas n. 15. (soosE)l

A LUGA-SE e.n-, c:sa de família uni bom
jatqnarto mobilado, .para casal o-.i eavabici-
ioil;=lii*,eto, .próximo nes banhos «le mar.
sem" pensão; ua travessa Marquez do la-
ana =6. ''-"4 (-') K

LUGAM-SE casas conío* leveis, com 3
quartos, _• salns, banheiro, rte.. |r-.rtu do

Collegio S. Ignacio, rua S. Uemcnte uso.
A'

ürq

Al 
UGA-SE o a" andar do predio da rua

Christovão Colombo n. ..8. onde sc ve,
tratando-se ira rua Candelária 'l-.^-ç.. 

,

LUGA-SK

n. 103.

A LU'''
Ü_cr,;r.(

AL
JtiJo
n. IC

Xltct

hea casa da rrra D. Car-
4. As chaves r.o armazém

(.irroj G) J

LUCA-SE a casa n. 9 da rua do Cat-
tratar na ura de b. Lie

A LUGA-SE um armazém c sobrado, na
XXrua General Câmara n. f.t. pronimo á
avenida Central; trata-se uo mesmo.

(3nSo El 1

ALXJGAM-SE. 
ern casa dc íamilia, bons

quartos, a moços do commercio, bem
local o ircçcs razoáveis: para ver c tratar
na rira 'Marechal ll_rir.no Telxoto ir. 44.

(-"177 El _!__

ALUGA-SE 
optimo armazem do predionovo. Ã rua Senador Pompeu n. to?;

chaves na lcitcria c trata-se na rua Uru-
piovana So. sobrado. (1580 E). 1!

mente itio. IlotafoRo, (435S G)l<

A LUGA-SE, por 300?. raensaçs e por
Zicoatrato de um anno, o preilro nssobra-
dado da run Bonjamin Ç^rrstaiit 11. 45
(Ciaria), em Crente a egreia Matriz dn _>.
Ccrcção de Jesus, tendo duas salas, cinco
cuartos todos com iancllas c mais dcpcii-
dencias, eom Iiuihtira de mármore o nque-
redor a gaz c com fogão de gaz. O predio
c todo illuminado a luz electriea c a gaz.
Trata-se eou*. o' sr. Vignal. na mesma rim
n .0. onde estão as chave', c Pode sçr
examinado a qualquer hors. O proprietário

cnida da Lisação n. 4.(4048G)M

H«ffll5miIiffl*iSBiSHB»aBa-i*^ffl o

1
i

S:itííS:i'i_íliii.'a:iiiÍ2:riS:;:Elii__;!omvmm c DROGARIAHARMACiA E
BAS1

A PREFERIDA DO PUBLICO 1

Dl. ALBK11TO — Tfl^RE
Unlco iiifnllivol nalüuuí- dn..
rrcniicns <: ndultos, Anulicriilo coin
evito em tiid.is as molcsHn"' «i;«
nrvoro broncliien.—Vidro 2S000.
Em toilns ns phnrmaclna «•_ ui'oj:a-
vins. Poi». At. M«*m_ «le_f_i. '*¦¦>•

A LUGA-SIÍ, com contrato <'••• dois annoa
JCXe 400S mensaes, n casa_di run Vallada-
rcl n. 29, próximo á rira Nessa Senhora ne
Copacabana; pôde scr visitada a (iiialjrrer hora.

(;:oo II) J

A LUGA-SIÍ v-2i bom quarto «nobiindn,
IXiin c,-,sa de fami'ia, banhos de mar per-
lo bondes á porta do Leme e Inançma!
tnt.-.-se uo Ccr-.cio de Copacabana, da «
n. 1, horas. ('.1**= ln -T

« 1 rr.A-tlr uma cnsa, corri duns salas,
__íl_dois quarios, cozinlia, quartos, prrra cren.
doe grande quintal, etc., á rua Santa Ch''''1
i.az; ns chaves estão ua i.ad.uin Santa Clara,
a rua N. S. de Copacabana n. fine.(.-, II) J

Grande sortimento de r'f(l«c''05 «bimlcos e especialidades pliarma-
crirvica;, importação dirceta dos mclhoreü fabricantes da Europa c

Caprichoso serviço dc pliarmacia c laboratório por- ressoai Babiliía-
do, sob a direcção do pharmacetitice Cândido Gabriel.

PREÇOS MÓDICOS
Rua Selo dc Setembro, po — Próximo á Avenida Rio Uranco.

•B.':»;**agíBHa«Bi'_»wiaffl_ifflMi8EBiM,_»assafflaEB_iiiri_H^
A I.UGA-SE a cnsn da rrra D. Crrrlns I

__tt_.ii. iz$', aluguel mensal 130$; ns cliavcs
n» n. 103, onde fe trata, (4091 G) .1

ii utstBBiH í"S;':''!3í:;:b: 'ria: "«a; itBtüiaiíiB. ;;bi
i OS OUE SOFFRBM DO ESTO- 1?
I MAGO DEVEM USAR $

1 Guaranesia _.

ALUGAM-SE, 
para familias de tratamento,

as cisas da run Itcnl Grandeza ns. 33 e
a- c r.a Villa Montcvidéo, eom 5 quartos,
2 salas, dita de entrada, cozinha, copa., des-
r-'ii=a . - banheiros, luz electriea, quintal,
jardim, etc.*, para ver e tratar, na nr
rua esquina
mazem. -

dc S. Clemente n
(319*' G) J

rr.ora r.a ave

A LUGAM-SE casas
ÜLfortavc! 

' r.-gi.Ticas, na can-
Avenida r.elia Vista, na rira

Corrêa 42, próximo ao larga (.0

A LUGA-SE o predio d.i rrra Salvador Ger-
Arca n. pf. (Leme), perto do mar; trala-sç
na mesma rua 11. _.|, casa II. Cl''-_"_______.

A LUGA-SE o predio á rua Maria Eu-
Agonia ir- 33! as chaves estao no -
mazem da cs.iuina (Botafogo)
n.i rua do Rosário 11. i-fí.
linnça. „

lr.-.!n-ra
Uar.ca Al.

(G)

\ LUGAM-SE nrapiifica- casas, tendo boas
ilnccoriiin.daç.-es c luz clec*'ica;. na Avtm-
da D. Luiza. rua Euphrasia Corrêa 41. pro
xirno ao lnriro do Machado; aluguel 140»
trata-sc «tu o encsncRado, (1^02 i>> 3

* LUGA-SE, por 100$. boa casa. cmn
/.Vsnl.rs. .. ouartos, ea:. cleeinçidad
mais dependenrias, a rua Pcieira Passos
Copacabana; informaçücs ri rrv. Atlruiuei.rtn,

.ií.

^_a¦'_J¦au^^T»_^^¦lal^!^^«^*Ou^J^___*-'w^L^^»^3t^r^a

>AÜDE, PRÃIÃFQRMQSA

;í|

>.¦_•__«-__*¦_*•

e mm
A LUGA-SE a casa da rua da Gamboa eo.i

A.fundos). com entrada pela nn !«?-
da Gamboa, próximo á estrç»? )>"™..'*''com 4.nuar*,i,J_!rdrrs._b,r*,i!irrrn.r,|«.;..-U'

(,;,-as n '

¦ !<lq
c;r'fA LUGA-SE n rasa da rua S. Le

ri.n. 170, com duas salas, trc« q... »
nha. banheiro c quinlal; pret' •-¦_,; 

)*,'_[alerta. ' __. __.. _

. gBiiaairaisna se a wmmhh*

ALUGA-SE 
a casa n.

Cruz Lima (Botafogo),
35 da travessa

.. com f\ia de vi-
sitas, sala de jantar, banheiro com W.-C
grande quarto oara creados. área ccia.W. C.
corinhà; e na parte assobradada quaírn
nranes. 1'rcço afoS; trata-se na avenida^ Kio
llranco n. 50, i. andar. (31.Z O) .1
Machado: a!.'6"^!l 115»; trata se com o -
e.-.r_r.-rg-.*jc. (^eoiOJ la '»

A LUGA-SIÍ, per.
ii-brado -Ja rua (I
na loja.

K LIGA-SE pi
/._.'.-'.c! casn a
Pedro Alves ri.
(1-3 bon-- G.iartt
co-ran.odidi.dc_;: -1
cru fiente. onde,
beiro 8 G*. .'«
n. 2.1: fCiC."'.

_jj""(l'ra!
*thavc5 c
c trata 01
rua I":

ius e n.a_s•r, nrr~.*;:'fai
C„r:t-a Ui-
ds M.-.t-o
(3__>D S

1 I UGA-SE o sobrado do predio srro t
Arúa de S. Christovão. n. 5 (para pequen;--.-_-: r.a loja, (*,; I) R

mm
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CORREIO PA MA^SnB^H^^ábbádo; ^27 de Ható fle 1016

!SSTSp^aSSIaAO DB ^VERSOS SALDOS
 ~SÃLGÃ'DÕroX 

PARA TODOS OS PREÇOSCAUgA RARA 
HOMENS,. SENHORAS E CREANÇAS

Hão compre seu calçado sem visitar esta gi-ande liquidação
 

42 Rua Marechal Ploriano 42
MHM^B^^^SQJ^BlBff.^____H^^^^^^B^^^^^KKln"***« r I * tt-m-mmm\Mi~AX^m^ -

ALUGA-SE, 
pnr 100$. o preilio i rua, Dr.

Naburo «le 1'rcltsis ioo: rala-se na Com.
nanliia de Administração Garantida; Quita-
«Ia 68. (3°°5) R

A LUGA-SE, por 00$, o preilni a travessa
IXDt. Araujo Co, com 2 quartos, 2 salas,
quinlal c mais dependem ias. luz clectrica,
ua/ clc.; o preilio acha-se oherto todo o
dia; trata-se na Companhia de Administra-
çáu Garantida, » ma da Quitanda 68.

1,2772 1) J

A I.UGÀM-SE, "a rua General Pedra, os
__tX|)l'C(liOS HS. 1.12-1 nor 10Í; l.n-Vl, por
.1(1$, e 134, por 110$; trata-oe na Conipanliia
uo Administração Garantida, Quitanda oa.

(.1009 1) K

Aí,I.UCA-SH o pavimento térreo do pre-
i.ilio ;'i ma do Livramento 11. ios, com

excellentes coiim odos para família; pintada
c forrado, co:n tiistallnçSo clectrica, etc,
«tc.; trata-sc na rua dos Andradas n. K-\
chapclarin. <.H4" D S

ALUGA-SE 
um bom quarto, em casa de

familia, a rapaz solteiro, na rua da Luz
q6 Uio Comprido. (466a J) K

ALUGA-SE 
a casa da rua Pereira dc Al-

meida 3, oroximo á rua Barão de yba;trata-se 11a rua da Mattoso 96. ____ _\

AI.UGAiSE 
a casa n. u8 da rua Bene-

dicto Hypolito; a chave está no armazém
da esquina, (47>3 )) M

A LUGA-SK em easa de íamilia. 4 rua
XXAristldcs Lobo 11. 337, magníficos com-
inoilor. a casaes sem filhos, cavalheiros 011
senhoras dc tratamento e bons costumes; a
rua c servida pnr .''versas linhas de bondes
de com ríis e a casa. alem de ser muito lim-
pa, dispõe dc um grande lerreno próprio para
recreio dos seus mofailorcs, trata-se na

Oliveira. Jmesma com o

4 LUGAM-SE pequenas moradias dc portas
1-c iàncllas com sala, quarto c cozinha,. 11a
rua Colina, ali. Eslacio de Fi

comuna, uu
('«43 J) i

Drogaria Granado & Filhos
11IIWHWII "I" W—MM lll

RUA URUGUYANA *f. 91
Sentimento grande e variado

DROGAS NOVAS
Rpinc.dibs garantidos¦p. _¦ ¦ ¦mma II ílnirifr-——¦— - "*

Preços baratissíinos
Balança americana sensível a 1 gramma para pesagem

gratuita da nossa freguezia.

ALUGAM-SE 
bellissimo» commodos, na

respeitável casa da rua Haddock Lobo
36; desde as$ a 45$. <____ K) J

ALUGA-SE, 
por 100$, o predio & rua

Barroso 16-II; trata-se na Companhia
Administração Garantida. Quitanda 68.

(3010) R

ALUGA-SE, 
por 130$, c predio o rua As.

sis Bucno 451 trata-se na Companhia
ds Administração Garantida. Quitanda 68.

(.100;) J

ALUGA-SE, 
por 80$. o oredio a rua ie.

nciitc Costa 101; trata.se na Companhia
de Administração Garantida, Quitanda 68.

(3012 U)

A LUGA.SE, por 260S, o predio íi rua ber-
•Í^-Kipe 3t, trala.se na Companhia de Ad-
minisiração Garantida. Quitanda 68.

(3011) R

ALUGAM-SE 
casas, por 60$ e 50$, ave-

nida; rua Tose Clemente n. 81, praia de
S. Christovâo; trata-se na rui S. dos Pas-
aos n. 216.  (394-,D S

ALUGA-SE, 
por 60S. o predio A rua Pau-

la Brito 130; trau-se na Companhia de
Administração Garantida, Quitanda 68.

(3013) R

ARHENDA-SEChristovâo n.
predio á rua São

108, inteiramente no.
vo, situado ciu esquina, a poucos nietrcfi
da praça da Bandeira, próprio para ue-
goeio, com excellente sobrado para fami-
lia. Trata-so na Companhia de Adtiiims-
tração Garantido; Quitanda 11. 68.

(3014 S) J

A^

A LUGAM-SE; por preços baratos, boas
í\rasas, com dois quartos, nuas salas o
hem auintal; 11:1 rua da America; Informa-
¦e na rua Cardoso Marinho 11. 7. escripto.;
rio, Traia Formosa. (.1935 I) K

' A LUCA-SE, por preço baralo. boa casa,
JXco.n tres quartos, duus 6a!as o bom
quintal) na rua Santo Christo; informa-sc
na rua Cardoso Marinho a.. 7. escripto-
rio, Praia Formosa. (4935 D «

A LUGA-SE uma excellente casa. a rua
ilLFeriiaiidcs Guimarães n. 76 em llotnfo-
«o com hons o arejados commodos; chaves,
pot especial favor, 110 u. 71: trata-se a rua
<i«_ uosario 66, 4" andar, coin o dr. Rodovaliiii
Xçile. '__ (4g38 I) _S

A LUGAM-SE por preços baralissimos,. 0.1
Xldois optimos sobradas da rua (Ia Cam-
boa ns. 145 e 147. iuntos ou separados;
itmta-50 na rua (Io Mercado n. .17. I°J4; „(4911 1) R

A LUGAM-SE, por íoi. as casas 3 e 4 da
XXrua Santo C'Cliristo sc3.
ta e r.mua amu

com urande quin-
(4959 D "

ALUGA-SE 
uma pequeni casa,- oara

pequena íamilia, logar muito saudável
e muita largura; traves-,a do, Navarro 25,
antigo; informa.se na rua Itapiru 90; venda.

A LUCAM-SE, » rua Dr. Carmo Nctio,
jtXos predios ns. 138 e uo. por 8o?t
11. 218, loja, oor 130$. e n, 218-A, sobrado,
por 100Í; trala-se na Companhia de Admi.
nistração Garanliila; Quitanda 68. (3oo-lJ)R

ALUGA-SE 
por 110$. o predio S rua

Aristides Lobo lati-III, e por 150$, o
ptedio i mesma rua n. 146-IV; trata-se na
Conipanliia de Administração Garantida, Qiu-
landa 68. ' P

ALUGA-SE 
o predio á rua Valparaiso n.

28, Condo de Bomfim, çom duas salas,
tres quartos, banheiro c mais dependências,
(tez e cieclricid.iilc; as chaves estão, por cs-
prcial favor, no n. 30, e trata-se na. rua
Junqueira Freire 4S. (-1182 K)

LÚGA-SE unia confortável casa, :'i rua
Visconde Figueiredo n. 44- com 4-quar-

tus, 2 salas, clcctricidadc t banheiro d agua
quente e outras dependências; preço 200$;
as chaves acham-se na rua Conde Ilonifim,
armazém; defronte ao Club da Tijuca; traia-
se na rua Haddock Lobo 37. (3182 K) J

A LUGA-SE, oor 100$, a casa, para peque-
_íVn:i familia, tendo arando terreno ç luz
clectrica; travessa Affonso 2:; :is chaves
es:ão na rua Conde dc Boinfim 948.

(-1971 K) R

ALUGA-SE 
a confortável casa da rua

Dulce n. 2, .prolongamento d« ruu Ma-
ri* e Barros, com tres quartos, duas grar.-
des salas e mais dependências. Trata-se na
run Pereira de Siqueira n. 59. padaria,
omls estão ai cliavcs. (472SL) J

A 
LUGAM-SE as casas novas da rua dos
Bandeirantes ns. 44 e 48; aa chaves,

oor favor, na mesma rua n. 32 « trata-sc
«m o proprietário, 4 rua das Laranjei as
n. sSo; tclophonc 2279 Central. (4965WK

TOSSE
Tomo PEITORAL MARINHO
Ru» Sete do Setembro 186

ttapspSfi-
iraseiflis

ALUGA-SE 
para pequena família, uma

pequena e boa casa, par preço commo-
do c abundância de anua; ua rua da Li-
berdade em -S. Christovâo; os cliavcs cs .10
no n. 22 da mesma rua, onde se_.trata.
Bondes de Jockey-Club. (-IJSoL) J

1200

ALUGA-SE, 
por 111$, a casa

Io" ....:1a rua Pin-
Suciícs' n. 132, Muda 1I.1 Tijuca. com

electricidade, loção a caz c Ioda preparada
de novo; trala-se na incsnía rua n. 90.

(,l.)8o K) J

A LUGA-SIÍ,. em casa de familia, um
-bom e arejvlo quarto, com.mi sem mo-

hilia c com pensão; rua S. Francisco Aa-
vier 37, próximo a Iladilack Lobo, esquina
do largo «la Seguiiilã-Feira, (4130 lv)J

A LUOA-SE uma boa cana na rua
¦^V Visconde do Sniiticiiliy 3-íl,
uorlo da Avenida Salvador de Sá;
trata-so na rua do Kosario 60.

(1330 J) lt

ALUGA-SE 
um hoai commodo com di-

reito 4 sala de frente, por preço razoa-
vel; ua rua Misucl de Frias 11. 66, pro-

(47í9 J) Jximo ao Estacio.

A tndos ós quo snf-
Irom do qualquer «no-
lostin esta sociedade
enviará, livre do qual-
quor retribuição, os

!j*.'. í*.'. H." meios de curar-so. EN-
VIÍ3M PELO CORREIO, om carta fechada—nomo,morada, symptomas ou
manifestacòo-, da moloslia -o sello para a resposta, quo receberão na
volta do Correio. Cartas aoslNVlátVEIá-CaUa Correio lua.

visíveis

A LUGA-SE uma casa na ma Uruguay
jT\.n.- 407; as cliavcs estão 110 409. onde s:
informa; só serve para casal. (4Q22IV) J

ALUGA-SE 
o chalet da rua (lo Urügiiay

n. 254, por 110$ mensaes; as chaves se
encontram na travessa Carvalho Alvim n.
21. onde se trata. ClSoi K) J

A LUGA-SK o niacnifico urtHlio
y£2V_n ruu Gnribaldi 60, lijuca,
com todas eommodidndcs para fa-
milia do tratamento. Tem 5 quar-
tos, 3 salas, copa, cozinha com
folião n miz. banheiro com iMiucce-
dor. luz .clectrica, ctc.jycre tratar
110 mesmo. (J 498^) J^

RS. o metro dc picot o ponto u JOur^M .OASA
RATTO, em -tiras do algodão a direito o do IO
metros para cima. Gonçalves Dias 57. 1. 11181-

(J 4901)

\ 'I.UGAiM-SE os bons prédios ns. 407
.íl-c 409 do Boulevard Vinte c Oito dc
Setembro; as chaves estão no n..;4i?.
Padaria. (3570 I.) J

Gonorrhea
cura-se cm 3 dias com

Injecção Marinho
líua, 1 do Setembro, 181»

A LUGA-SE, por 7S$. o predio a rua Ba-
ArSo de Bom Retiro iso-A-I; trata-se
na Companhia de Administração Garantida.(300S) «Quitanda 68.

A I/UGVSE por 125$ a casa da rua Gon-
Aziisa Bastos n. 65. com bons comniodos;

ua Uruguayana 11. no. das
(4052 D M

As ultimas novidades da estação
Criações segundo o concei-
tuado Jornal de modas

«LAFEMMECH1C»
liounas em Velludo,

setlm,
ta;ral c palha de arroz.

Flores, Fitas, Fantazias
e outros enfeites

Chapéos para Luto
trata-sc
2 ás 3

A LUGA-SE pur 33S. uma casinha, com
XVdois quartos, «luas salas cozinha e ter-
r...;o, e-.uii bastante anua; r-.ia Carlos Gomes
"• :j'.'-*lf""-"'' ''" ''¦'¦''¦"¦ (47" 1)R

CATUMBY, ESTÜÕ
E RIO COMPRÍQO

,4 LUGA-SE a casa assobradada da rua da
J\líalrclln u. \\2 com muito bons Qccom-
modações para família ruRiibr, paz, luz ele-
ctii.ia, !¦ "a quintal e Irea linhas de bondes
á Dorta; a clave está 110 n. 67. onde so
iiiforaiai (36Si J) J

VLÜGAM-SE 
duas boas caslnlias nsso-

bradadas cena dois q'
cormha.
¦por mi
ma 1).

quartos, duas sala-,
quintal e todas as cominodidades

, e outra por <)'¦%; as chaves ua
Fcliciana '•;.), açougue. (463.1.1) J

A LUGA-SE a casa. própria para negocio
Ji-e moradia de familia, tendo installação
clectrica e miz, sila á rua Frei Caneca 442;
ir;,:a-se na mesma, das 8 âs 12 horas, com o
próprio. (4040 J) U

ALUGA-SE 
um esplendido quarto (ireja-

do, a um senhor ou senhora, que traba-
Iliem fora; trata-se nté Ss 2 lioras, na trn-
vessa Santo3 Itodrigucs 11. 9 (.Maia Laccr-
da, Estacio). (5003 J) J

.UGA-SE
7, com ;
.por goí

Aí;
tniula ..
Ottumby;
sobrod

1 casa da rua João Ventura
salas, 2 qunrtos toda rotor*
as chaves na nadaria da rua

¦se i rua da Assemblía 49.
Urw S) J

S. CHRISTOVÂO, ANDARAHY
E VILLA ISABEI

ALUGA-SE 
a cosa da rna de S. Leo.

poldo 11, 35-1. perto da escola nor-
mal, com 2 grandes salas, 4. quartos.ctc.;
trata-se na. mesma, das 11 a« 5 «la lar-
de; ullimo preço 130$. (4752 L)K

ALUGA-SE 
bom quarto, com janella ç

electricidade, cm casa de casal sem fi-
lhos; na rua Torres Homem 11. 181, çasaj.(if.Ci IA '

AiLUGA-SIC 
por 1403 uma caía assol.ra-

dada. com duas sidas; tres quartos, co-
zinha, quintal, cleclricidade; lia rim do Mat-
toso n. 33; ver da meio-dia cm demite;
tratar ua rua Gonçalves Dias 2o-A.

. (3710 L) J

A LUGAM-SK
i"i.(iuarto3. na
muita anua e muito terreno.

30$ e 355.
11. 98; te")

(4280 L) J

ua Torrei Ho-
(casa da frente); 113 cha-

vcs estão na do.i fundos e, trata-si na
riia.ln Rosário 146, Ilanco Alliança. U.)

A iLUGA-SE o predio
.iXincm u. 23S

LUCAM-SU as casas ns. 60,
rua Soares, S. Clmslovao,

estão abertas para ser vistas, "
hom; trala-se na rua Conçalvc

Aíf Í2 C 64
15 casas
juãlqucr

Dias 44.
(4733 D J

ALUGA-SE 
o predio da rua Vinte c

IJuatro de "Maio 573. Engenho, Novo, cs-
té aberta; trata-se na rua Primeira uc
Março n. 66, Casa ForU A. Mdlo.'.;^

(4726 SI) J

ALUG.VU-SE 
excellentes casas novas,

com duas boas salos, dois quartos, co-
zinha, bom quintal, terraço, lavatorlo, agua
em abundância, luz eiectrica e todas, as
commodidades por 65$ c 75$; na rua Silva
Rego 11. 35 Riachuelo. Uonile de Casca-
dura, junto ao largo do Jacaré-. (4132M) J

ALUGA-SE 
S cua Francisco Fragoso

n. 19 (Encantado), um lindo chalet,
com muita agira, esgoto, gaz o luz elcctii-
«a, preço módico; as chaves 110 21.

(3709 M) J

VLUGA-SE 
um magnífico salão, com ja-

ncllas, a moços solteiros ou casal sem íi-
lhos; na rua Dedo Horizonte 4.1. Rocha.

(5016 M) S

FAZENDASRezende, boas terras pau, agii(
venda, no municipio tl4

ullur.i,
bon3 pastos para gado e calésaci; infor-
mações com Eliaa Curdoso, rua da Glo-
ria n. 86. (4113 N) J

T>ERMUTA-8E um uredio, r*.
A construcção moderna, d(> 3 na»
vimentos o grando urmazentí nu
centro conumcrcinl. dmido rc-ntln
livre, do 7:200$000, nor outro,
prompto a ser habitado, desde 1
(iloriit atC Fláihcneo ou proxiini-
dades (lo mar. Trata-se na rua tl«
Quitanda 75. <J 36S0) J
ÇjT»T»T^\ — VendMe um perto da es-
ul 1 rt\r laijão dc Dcmloro, própria
para criação, abundância dagmi, doía ani-
mães, grande laranjal a muras arvores
frutíferas, para tratar, na estrada lto.il in
Santa Cruz n, 3151—Cascadura. (:77.i.N)K

• 1»

Ãgna Sulfatada Maravilhosa
imsPEmm em toda n cm be mm

Previne e oura ».< diversas DOc.NÇAS DA VISTA
A' venda em todas as boas Pharmacias e Drogarias

DESas GRANADO * C. RIO DE JANEIRO

AT.UC.VSE 
uma casa c garage. para

sela carros, quatro quartos, duas Salns,
í rua Coronel João Francisco n. 33. Mnt-
toso; as chaves 110 n. 31; tralar no largo
da .Lapa 106. Café. (4039 ____) R

ALUGA-SE 
por go?, na Villa Marina',

á rua Uruguay 11. 104, uma casa nova.
cem duas boa3 salas, dois grandes quartos,
esplendido quintal o luz eiectrica; as cha-
vcs 11-.1 mesma villa, casa IV. (4946 I,)'lt

ALUGA-SEdo 
~ " esplendido sobrado novo,
Boulevard 28 de Setembro ti. 33,1,

tendo 4 quartos, 2 salas, quintal ç mais
dependências precisas; trata-se na clianita-
ria com o sr. Victor. (4652 1.) J
' 

| LUGA-SE, por 150$. uma casa assobrada-
JÍJtdn, na rua Mattoso 11. 33 com ,z salas, 3
fluartos. cozinlia, quintal clectricidado; va
<lo meio-dia cm deaiiic; tratar, rua-Conjal-
ves Dias 20-A. ' ClbC) L) J

VLUGA-SE, 
cor qo$, a cosa n. 1 da rua

Dr. Campos da Paz 11. .18. pintada, com
tanque, esgoto, independente; a chave 110 6.

(40.12 J) J

\ LUGA-SE a casa da rua
Xlile Barros n. 15. Estacio.

Ur. Pessoa
(4183J) J

adeiras e Matenaes
A.. Costa Araujo

RUA TREZE DE MAIO, 36
Especialidade cai
c para construcçüt

Tolophone Central 3J39
iiimUiras, serra-las e apparclhadas para marecaciros, carpinlci-

Grandes stocks dc t
iU',s ticuuis mn liei ras dc
Americano c do Paraná
1'rio, de Pc.lra e Marisco
,1.1 demais inalmiacs «•
Plidão «• pcln

de Pcriíba, Cedro, Vinlialico, Gonçalo Alves, Guarita
lei nacionaes. Pinhos de Rica, Sueco (branco e vormelio),

Taboados de Iodas as qualidades. Cimento. Cal dc (ano
• Tijolos Telhas, Ladrílhos, Zinco liara cobertura e todos
arilijos para constnictores. Encominendas aviadas com pro:..-

,!.-, vantajosos.

ALUGA-SE 
uni magnífico predio

módico; rua Soares 58.

A LUGAM-SE «luas casas, na rua Tlicodo-
JrX.ro da Silva ns. 412-B o 412-A. tendo a
primeira duas grandes salas, tres quarlos.
dispensa, cozinha, ba.iheiro, com agi-.a queu-
t... e porão habitavel. c a segunda, com dois
quartos, duas salas, cozinha, banheiro cum
agua quente, quintal e jardim; trata-se ac-
fronte. 11. 427. (1731 L) 1

A LUGA-SE uma casa com sala. quarto
IXc cozinha; na rua de S. Braz 45. cs-
tação de Todos os Santos. (-ISii" ______ ___

., á rua
rua da Carioca

(4587 M) 1!ALUGA-SE 
um pequeno predio,

Zef. 'iferina 331 trata-se
sob.

Presentemente nenhuma ontra
Gasa apresenta melhor

escolha destes artigos, nem
offerece melhores vantagans

do que a popular

Chaparia Vargas
EO Rua 7 ile Setembro

Telephone, C 4125
Esta casa ouvia portadoras

com amostras Uos seus artigos
ás roáiiioucias dos Exnios.

J'rojíne/,03.
Em siiasoificliiiisexccistiv qual-

quer cucoimiionilii do
Cbapéos por figurino, cou-

certos c moilificacSos
dc fôrmas

COMPANHIA PREDIAL "AMERICA DO SUL"
1G — KUA I)A CARIOCA — 10

Contracla construcções de predios. a prestações, mediante io a 40
«dcantados (Tabcllas M., J. e G.) e sem adeantamento (labelia H.), oil.«
prompto pagamento, nesta capiial, Nictlieroy, Campos Pelropolia e Barra ú«
Pirahy. ..-"'.. , .

Km 12 mezes construiu 26 predios, a prestações. 110 valor de í-onoofooo.
Tem em construcção mais 4 prédios no valor de 6.i:ioo$ooo c novos contri'
cios firmados, neste mcz. para mais 24:ooo$ooo.

Vende ú vista, ou em prestações, vários lote» de lerreno Da IJocca <W
Matto (Mcycr).

Prospectos e informações na sede, com -r-Primn-r.
A DIRrX 1 URI A.

ALUGA-SE por 103$ a casa de
vimentos iU rua Moura n. 331, Mçycrj

oj chaves estão 110 37.

dois pa-
Meyer;

(47S1M) j
A LUGA-SK. por çó$. uma casnt com sele

XVeomntoilos aRua, esuoto c «riuiilt! torro-
no; na rua Teneulo Prança tt. 128, Todosos Santos. (íoiõ M) S

ÚLTIMOS ANNUNGIOS

Terrenos
ent

Vende-se uma boa árta
dando face pam 3 n:as,

lotes sçparadosi no proIongiimeAto
da ru-* Mariz. e Darros; ver c tratar dl*
rectamente com o proprietário no 11. 514,
vir á tuí\ do llospicio 11. 15, das 12 t*
15 horas. (4184 N) J

A LUGA-SK por 455 um quarto de fren*
xVtc. mobiktdo, para solteiro; na avenida
Kio Branco n, 7, s" andar. (5071!;) R 1

A LUGA-SE uma pequena casa, á rua Sc-
iTenador Nabuco n. 220. por 3of. (.|6ii8)í.l

A LUGA-SK cm casa de familia, um hom
XXquarto, com ou sem moveis, boa pensão¦e optimo banheiro, é casa limpa e weeg.i-
da. só a pessoa de tratamento; na rua de
S. Josó i" andar. (4S75 E) S

A LUGA-SE 11111 bom quarto; na rua Sc-
£\-l_ do Setembro n. oi* -"; as chaves
csiã-i na loja. (3070 E) S

A LUGA-SE a casa da rua de S. Luiz•iTlGonzaga o. 318. As chaves estão 110
armozciii cm frente. Aluguel mensal 130?,
sendo Etatia o décimo segundo mez.

(4S77 L) S

TTiENDiE-SE o ,bello lerreno dj rua Pr,.
V Silva Pinto, junto ao n, 35, um mina*

to do Lloitlevnrd 28 de Setembro, medindo
6,10X4.1 27 de fundos prompto a s.r edi'ficado:, tr.it.i-sc n;i ma 1" de Março 11. 6d
casa I-',.rie-, 011 ú tua ilCmilía Sampaio, 56.Villa Isabel, N. II. b lerrei.,) esla livro «
desembaraçado, preço 3:000$. (47..:; N) J

\^,KNDE-W, um grande prclio c um pe.? quívio chalet, com chácara urburL-ada,
eni terreno dc 22 de frente oor 71 de fun.
dos, cm lo,»r muito saudável, no morro do
Paula Mattos. Cartas a A. Leal. Rua Ge-
neral Caldwell 11. 23o. (.1724 J)

correr de boas cazinhag
ns. de Dentro, com o tr,

60. sala ji. 4, Í.1

VEXDE-SE um
T.por 8:;oo3. Ei...

Aíioíiío, rua do Ca
3 li. Revidem 250$.

rmo.
(4803 N) J

"\7.1CN'D,i-i-SE 
por s:ooo$ •."-.i boa casa; nj

riu José Domiiisucs, «M (Piedade),
(4376 N) R

AMJGA-Síreira Nm
o predio 11. 25 da rua Tç-

ues, Andarahy. Chaves na lei-
esquina. Trata-se na rua do Ou-
173. das 3 ás 5 horas. (4S02L) J

VLUGA-SE 
o predio 11. 71 da rua An-

celina, estação do Ei cantado, com tres
quartos, duas salas, despensa. cozinha, ba-
nheiro, W.-C, magnífico uorão, jardim na
frente c grande terreno; as chaves estão
ne u. 73, ondo sc trata. __ (40" M-l J

\ LUGA-SE uma hoa casa. cora tres quar-
iVlo", duas salas, luz clectrica, varanda ao
lado, na rua Conselheiro Jobim 11. 46; as
cliavcs ao lado no 44-A, Engenho Novo.

(4364 M) R

AI 
UGA-SE o predio ossobradado da rua

Lins de Vasconcellos n. 481; trata-se
cem N. Teixeira & C, rua do Hospício11. 27.

(4138 SI) K

A LUGA-SE um quarto com todas as
¦íAcomiiioilidadcs, com ou sem pensão, ciu
casa da pequena familia do tratamento, lo-
ivar saudável; na rua Bella n, 4Ü. cm lo-
dos os Santos. (3ÓS0M) J

ALUGA-SE 
por 90$ a casa da rua Ca-

valcaute 11. 23. riedade. lem tres quar-
tos, duas salas; cozinha, banheiro e W. Ci
as chaves na visinha c trata-se na rua lor-
res Homem 121. (4781 L) R

ALUGA-SE 
na est;

t(
..tação de Todos os.San-

tos. d casa n. 83 da rua José Bònlíacio,
com dois quartos, ditas salas, grande quin-
tal e jardim, tem duas entradas e Mu-
minada a liu clectrica; as eliavci estão
no n. 81,'-armazém, onde se trata; é mui;
to pertinho da estaíão o tem bondei a
porta. (4611 M) J

(4897 D •<

A 
LUGA-SK o casa da riiri
cisco Xavier 11. 385.

Senhor dos Passou 11. 17.

de S. Fran.
Trata-so na rua

(4849 L) J

ALUGA-SE 
n casa

Gonzaga n,
c clcctricidadc

da rua de S. Luiz

Trata-sc no n. 197.
(4S30 L) J

A LUGAM-SE uma sala e quarlo, com cn-
XjLtiada independente, a casa! 011 rapazes
do coilúnercio; na avenida Maracanã nu-
mero 421, cm Ircutc á rua Darão ile Mes-
quita, (4832 L)"J

ÁLUGAM-SE 
os bons predios ns. QfnA

e 102, rua General Argollo, reformados,
.porão habitavel, luz eiectrica. bonde 1 ¦
cem róis.

LAIAS PARA LEITE "REX"
Grande quantidade em deposito de

50 litros

HOLMBERG, BECH $ COMP.

102, RUA GENERAL CÂMARA, 102
mo DF, JANEIRO

\ LUGA-SE n casa da rua Amalia .27-l«Xl.com dois quarto*, duas salas, cozinha,
r.Riia. tanque, estação do Quintino Bocayu-
va; a cliavo na rua Nogueira n. 42, mes-
ma eslação. ondo so trata. (4594") R

.1 LÜGAM-SB os prndlos da rnu
XliVictor Jleirellcs ns. G7 o 6»,
'iiintndos (Io novo, comniodos para
faiiiiliii rcaülar, luz eiectrica, jitr-
íjini e Cfiindo quintal: chaves no
luesmo; tratar telep. 2550, Cent.(S ÍÍ945)

ALUGA-SE 
por 

'70$. 
uma casa com du3S

salas, dois quartos, cozinha e grande
lerreno, á rua Nova da licll-a Visia n. 93,
Engenho Novo. As cliavcs estão ua venda,
cn. frente. Í4737-M) ,1

á 
LUGA-SE por 51? um bom predio com

.dois quarlos, duas salas, cozinha, entra-
dj ao tado e bom quinlal cercado; Estrada
Ce Santa Cruz 2127. (4771 M) «

Aluguel módico.

Adc

t l.l C. \-SE uma b
1 \\ 1,1 Catmo Neto
,S.-.t\.i.'.er dc Sá 114.

inlia, por oi*-; na
:.tlr.r, na avenida

(476.1 J) R

T LUGAM-SE casinhas, .le 35? a 55Í.
i.lru.i Viscondcssa Je Pirassuiunga 84.

K .UGA-SE mna ças.a
mli.1, í\ rua Vrei

Corrccçúo).

oar.i negocio c fa-
Caneca 4,16 (cm-

<47<í8 1) R
fl'1.1110

ALUGAM-SE 
boas cas'mli53. assobradadas,

nV.l-iJas o forra-las dc novo bondes «lc
100 réis, próprias mira família regular- '"
rua 1'rci Caneca ^5-i traia-sj
Siiivador de P;i ni
*".* 

I.UGA.M-SE quart.
_\ ••:.<:.-.«¦•... Je Sú n. '

Avenida
(.1-0.1 J) K

s e salas, no hrpn di
rala-se lio meímo

U6.12 1) .1

ALUGAM-SEI

d.

boas casas limpas, com
muita ogua e quinlal; na rua visconde
Sapucahy 3:0. (37P8 J)_J

HADDOCK-LOBO E TIJUCA
i LUGA-SE a bonita casa n. 1 da rua

ij-BarSo do Amazonas n- 146. PO»» .í10
1-itg.i da Sc«;iiiida-lrcira; bondes dc 100 reis;
tem 1 commodos, fogão a enz c eloctricidadc;
foi forrada c pintada; esta abcrla das 8
i(,; preço 91$. (-1797 K) J

\ 
l.UGA-SE um hom nnart.i, com janella.

,V pessoas decentes, em casa de família
ru.i Colina 11. ido (Estacio).

(4665 J)

l I.UGAM-SE os predios novos, dc sobra-
I XV.1. com magníficos dormitórios, no pro>

loiigaineuto da rua Mariz c Barros 517 ç 523.
fim d., rua Barão de Amazonas; trata-se no
514 on-.lc eslão as chaves (46»9 MJ

A LUGA-SE uma boa casa para familia dc
Atralamciito, !i rua dos Araujos n. 95! as
chaves na esquina, n. 74- ___" _

(4824WJ

LUGA-SE o magnífico ptedio da rua
S. Cliristovão n. 132, com tres

quartos, duas salas .electricidade e mais
deiHindencias, pintada e forrada ile novo;
trata-?e na mesma rua 11. i.'c. (.1284 U) .1

ALUGA-SE 
um prclio tem quatro quar-

los. duas salas, saleta. varanda ao lado,
etc. Aluguel medico; na rua Luiz Bar-
bosa 43- (48'5 L)_J

ALUGA-SE 
per 140$. uma casa com tres

quarlos; na rua Senador burlado 109;
trata-so 110 00. t-lSoo I.) 1.

DENTES ART1F1CIAES
Nuo os colloquc V. Ex. sem examinar os nossos

trabalhos o preços
N. 13.—A primeira consulta pura demonstração do novo sy-

toma, cujo resultado 6 deveras surpreliondante, nio importa oin
compromisso .«Igum para o consultanto.
Dr. sa Kegro, ESPECIALISTA

RUA DO t AIÍMO 7J -CANTO OE OUVIDOR

A LUGA-SI3, na rua General Severiano
X^iSó. casa dc familia, só n pcsso.ig dis*
tinetas, uma sala dc ficntC, Rrailde, com
tinetas, uma saal dc frente, grande, com
pensão, por 110$; doia quartos de fronte,
idem, por iio?; um quarto com janella.
ioeni, por 90$; tudo mobilado; pagamento
aceantado. (4331 G)R

A LUGAM-SE por 120$. dois predios oca-
Xi-badÒS dc construir, sendo um para nc-
rocio; na rua Maria Luiza ns. 73 c 75.
Boca do Mano. (4S71 M) S

NIGTHEROY
A LUGA-SE a grande casa da rua da Boa.

jl\Viagem n. 5.1, em S. Domingos, co:;i
luz: clectrica e banlíds de mar nos fundos
da chácara; boa para pensão; para tratar,
na mesma rua n. 152. (-17?3 T) R

ALUGA-SE, por oreco modic
rua NMlo Pcçanha n. 122,

A LUG.
Xity n.

LUGA-SE na
11.; a.

na mesma rua n.

rua Visconde «le Ilaaiara.
casas II o IU; trata.se
17. onde estão as chaves.

(4937 DiR

LUGA-SE a casa da rua Soares n. 4=." '? pavuntíiitosi
banheiro, «loisAs'." 

"Chrtítovíõ. -com dois pavimento
quatro ouartos, duas sala .
\V. C, quintal, tanque para lavar roupa,
terraço e mais commodidades modernas.
Pódc' ver-se 11 qualquer hora; trata-se na
rua do Ouvidor 11. 17J. charuhina. -

(.17,-2 I.) 1\

A LUGA-SE uma casa com dois. bons
Xlquartos. unia sala, cozinha, quintal C
i luminada a H-.z eiectrica; na rua dc Suo
Januário n. 269, rasa 5; trata-se na mesma
11. 1. Aluguel -6$ooo. (4761 L) F

150$ uma boa casa cora
XVqiiatro quartos,, quintal, luz clectrica
ti'da* as commodidades; na
Brucc n. 9;, a chave no 35»

rua General
(4038L) J

LUGA-SE uma boa casa com tres quar-
.. por 10$; na rua Dr. Silva
Chaves na padaria. (418.M,) J

A LUGA-S
Xl-los. cie
Pinlo 76

ALUGA-SE, 
por 1

lll
20$, a casa da rua bc-

p;io Camarão us, com dois quartos,
duas salas e demais dcni-ndcncias; trala-se
á rua Santa Luiza 5-t. Maracanã, ond
os chaves.

rsliio
(.-,848 L) S

ALUGA-SE 
perto da praça da Bandeira,

uma casa moderna, com tres quartos,
duas silas, cntrala ao lado. bem dividida,
por U!'S: 11.1 ma Harcellos n. 73: ss cl":
ves citSo no ._, (-t1 1̂S0 1.) I

A LUGA-SE unia boa casa para¦f&friinilin do tratamento á rua
Alzira Urantlão 30; está aborta
das 8 ás Ifi lioras; trata-so á rua
dos Ourives 23. (B 4560) M

ALUOA-SK por ron$ mensaes a éxcellcn-
te casa da rua Fernandes n. 40, es*

quina da rua Martins Lagc. cm frente a'estação do Itngeiiho Novo, tendo cinco
optimos dormitórios, vastas salas, grande
banheiro, varanda, luz clectrica c grande
chácara. Pódc ser vista a qualquer hora c
trata-sc na rua da Misericórdia n. 45, loja
c ferragens. (J4401) J

A l.UGA-SE ou vende sc
-fVcara; ver c tralar
Lomba.

uma crande cha*
cm Merity, com

U4S3 M) J
A LUCtA-SE o espaçoso armazém da rua

-tVArchias Cordeiro n. 424; trata*Sc com
N Teixeira & C; rua Hospício n. 27.

(41.1S M) R

Potfsroso tonioo e estimulante tio systema nervoso
ADOPTADO NA BRIGADA POLICIAL

oos^^,fo°S^?loEp0laSauacPul,lica
conhecido para as moléstias

à,i .-;.-!.",\i.i nervoso .  .
í.ii\l'.i d ísnmcn
E' ü especideo mais enérgico ató hoje

A 
LUGA-SK uma boa casa nora, com
«luas salas, dois quarlos. cozinha, cor-

redor separado, banheiro, tudo muito ns-
scado c bom quintal: na rua Corrêa de
Oliveira n. 6. Villa Isabel. As chaves cs-
tão na rua Soura Eranco n. 20

(4080

LUGA-SE a casa da liarão dc Co-A LU'
Atcpii,. ... .. 1 
do duas salas, dois qwirtos e quintal.
Praça Sele de Março; as chaves na rua
Barão de S. 1'rancisco Filho n. 280.

(45S5 L) l.

A I.UGAM-SE casas cora
fXdtias salas, cozinha, cie

r-n dc S. Chrisiovãana

dois quartos.
Aluguel fióí:

|C. (4554L) J

A'.-1"i v..>.
LUGA-SE a casa da rua Ceará 12.

Francisco Xavier, ter.d» «luas salas
ires quartos, cozinha, gaz. quintal arborisa-
do. iar.liui na íreiue e_ toda rodeada dc
jancl!as; as cliavcs estão, por
easa da csautna.

SAL VISHY-ÊTI
PISTILBAS VICI

Sal nutoral eilrahido das águas de
Viohy-Etat. Vende-se cm frascos de
120-200-500 grammas.

j-íetjja Í |||2ou3d._peÍ3dHr<_reiç<_e31J a Ia I 4*1 i lacilitam a digestão,
a muito praticor.cm viagem.
j para fazer agua

GSIUmO U B«ií.iÈi Dl i&>Iilt.H digestiva gazoBa.
J Desconfiar das imitações. Exigira marca VOCHY-ÈTAT

S3_nasSi2áss^5EaE_iai

IMSHV-F1

A LUGA-SE por 50$, uma casa com quar-
jTXm, sala. cozinha e mais pcrlcnccs, cer-
cado c arhorisado; na rua Wencesláo 6^-A.
Trata-sc na rua Manuela Barbosa 11. 22,
estação do Mcycr. (-1733 M) J

A LUGAM-SE n 35$? c -IOS boas
-fl-casas à Estrada da Pcnlia
1372, muito perto da Olaria, Ila-
mos; tratar á rua Soto de Setein-
bro 100. (J -1668) M

co. a casa :i
, em Icarahy,

Níotheroy, com accommodaçüos para pcriue*na familia; 6 de construcção recente e fica
a 2 minutos da praia do banhos; para ver e
tratar, com a proprietária, no predio conti*
riio (n. 118), e paro informações, insta ca-
pitai, com o sr. Antônio d:. Costa rua Sachet
9. sobrado, sala do cenlro. (lo.is T) j

\rENUE-SE na rna Barão dc Mes.' uuitii nm terreno todo nivela-
do eom novo metros do (reuto por
quarenta dc fundos pelo nreço
extraordinário do 4:000$. Trata-
so com o dono á rua 1" de Marco
n. (i'.i, Casa de Cambio. (J4705)X

\jT.KNDE,SiI3l 
digo Construcções ç rícea'

atrucçücs, reformas, pyituras, plantai,orçamentos a preços reduzidos; trabalho)
garantidos dando-se fiador nos contratos, ne-
goeio muito serio, fazem-se boas coiistrUcçSflÉ
que tcalio feito, facilita-se os pagamentos,
pc-.Iir orçamentos c mais esclarecimentos, au
sr. Tavares, rua da Rclatão n. 55.

(4=0.1 N) J
AL

\JTENDE-SiE 
pela melhor «flerta,

-.leia Campísta, uma boa casa aseobrad
do, habitada pela primeira vez, tendo cm
cim.i quatro quartos, íluas «alas. cúpo, ba»
nheiro com agua qucnie c iria, W. C., o
fogão n gàzj e cm baixo, dois quartos, tM»lão, banheiro, W. C. e fogão econômico,
terreno com 10X50; trata-se i rua dos Ar-
tis-.ns, Co, com a proprietária. (4073 N) R
"\r.EN0K-Sl-l um bom lerreno com uma!

V casa dc palha e bem arborizado: ver e
tratar ri:o Umllia n. 3, Jacarípaguá.

(-1975 N) ÍI

IiiiiimwiBiiiiBíaiiiiiaitai^^^^

A LUGA-SE 11:11a boa casa com porão ha-
XÍ-bitavcl, com crandu terreno, bondei, c
trem á porta; na rua Archiai Cordeira
n. 41, Engenho Novo; tr.in-se na rua do
Oiuidor n. 17Ú, alfaiate. (486.1 M) S

ALUGA-SE 
uma linda salíi de frente,

com tres ianc-llas, com bella visla, para
casa! sem filllos o-.i rapazes do commercio,
com 011 sem pensão, cm casa de familia
de respeito; na travessa da S. Francisco
n. 6, a° andar. (5048 E) S

A 
LUGAM-SE ar- casas c
Caldwell ns. sú o 5S,

da rua General
iem cada uma

duas salas, tres quartos; as chaves estão
ao Ia lo 110 n. 54 e Iratasc na rua Maré-
chal Floriano Peixoto 221. (5046E) -S

ALUGAM-SE 
duas salas de

mobília.
írente. com

sendo independente, a mn ca-
ial se:n filhos ou a unia senhora só; tia
rua l'"rei Caneca n. .;(í, sobrado. (;o44E)S

A~LUC.Â-SE a casa da rua Miguel For-
•i.Viiau.le.s 11. 104; as cliavcs na rua Ma-
nocl Alves 48 o rara tralar :ia rua Al-
fonso I'cuii.i so. (5053 M) K

\ IilTGA-SE a c:is;i 11,
(4;«.6 I.) K

54 da rua

Cura rnpüla e garantida do enfrapecimento sexual ^=5',^ ^«J-fe*!
N-t npuraslliciiia, insoinn n, rpftquoza nas pernas, dores aBOiowa íesncnsa, cosiuiu. 2 w.o.. ba-¦ i ,ViiPiii-i'i fràauozageral, esgotamento nervoso ele, ,lUl,_v._ esmaltada, luz eiectrica onervosismo, íinppumç a, u^uwttBB a,, as chnveg cs ]u)

este delicioso licor tem uma acçuo piumt «^«- n G() (i.is;| n _ on(I(, se lllfm.mil.
Attcnçrvo: xNAO CONTBWCANTHARIDAS

ENCONTRAI NA PHARMACIA ^^m^uXFlRO
Rua 7 cie Setembro 186 -RIO 

gh, 
JANEIRO

Pharmacias e Umprnrius do brasil
Pelo Correio, vidro 2$00O

AiI.UGAM-SE, em casa de família de lodo ,
ilo, com uma fiuinb chácara, dois

n» aposentos, con; ou sem mobília,
com Bcntóa, a casal disi.nclo c cavalbevro
Si á rua Dr. Aristides Lobo 2}. próximo
á rm. II- Lobo: lei. V. 2582 (47 .') lt

A I UGA-SE casa .-,- travess
i'V.'-'i n-h.i.lo Coelho; 2 salas,
«ha, ciiintal.

Al.UGA-SK 
por preço módico

.rua ila lísirclla a. í<>. tf.'"
l„s c 'i-.-iii dcpcnileticiaí. piriliui
«leci ieidade; as chaves eswo
c tu;.:>: na rua baelict u.

Guedes, peito
! quartos, cozi*

(4Í"Jo J) M

A t UGA-SE a confortável casa da tra-
XVvcssa de S. Salvador n. 53, <™ seis
bons quarlos, lrc> salas, banheiros, c:c.
lnformc-sa na rua Haddock Lobo n. 303.

(.10;.: Kl J

ILUGA-SE casinha 011 quarto;, na r
XS.Aii'.brcsii'.a 11. 20. Aldeia Canipisla.

(3S41L)

LUGA-SE a casa u. 21 da rua Gene
ral Canabarro, nova. illuminada a tt-—modos

Preco 1728000. (,T 4610) i.

i LUGA-SE o
Atendo accoim:
tockey-Club 347!
ma rua.

ODiiiuo oredij prra Rarage,
lodaçües rar,. pessoal, i rua
trata-sc r.o n, $$q la mes-

(43S4 L) .1

A I.tT.A-SK optima casa. ã rua Cosia Loba
XjLia; ver c uatar, em Jockey-Club .i.ic.

(43S3 L? J

\ LUGA-SK vm oplimo aposenta, coin ou
X*.aem pensão, com ou stm mobília; ã rua
M» ttoso --;, próximo à Iladdock Lobo.

(4576 K) R

.1 cís.1 ua
seis quar-
quintal c

po 11. 53
7,sobrado.
(43S71.) j

IX-t ái
-2',. o predio. iiinsi novo. na

C 11 io> 2.'. peno da rua Estacio
11 - andares, proorios unia 2 famílias,
. J„ , uuartos twinha o mais per-

,'-". .,",.'m: as chaves l!.l quitanda, eni
:.:.., «-itar. rua -;-: Asn-aiWci -!-•:

. . " :., US.-' .1) ]

A LUCAM-SE commodos limpos, na casa
XVn. 45 da rua 28 dc Setembro (Muda da
Tijuca); traia sc ua n.esuia. com d. Ucmvin.
da' liaptista. K

t LUGAM-SE «luas casas da Villa Iiami-
Xlraty; raa Visconde de Itamaraty. Ti
Aluiiuel 90S000. (31S9 L) J

A IiÜGAM-SB ns casas da rua
-i"^l). Maria 71 (Aldeia Cninnlsta),
transversal á ma Pereira Nunes,
noras, com dois quartos, duas
snlns, cozinha, banheiro e tmioue
de lavagem, todos os comniodos
[Iluminados a luz elecírica. As

\ l.l GAM-SE. ã
_TXa caví".l:c!i..s di
sci.tos. cm eui s:
a ds-.r.Uit.j.

rua Haddock Lob
tratamen'.Ot optimos apo-

r.i p^niüo; di-ic comida
((2JJ7 Kl .-

I LUGA-SE. em casa dc
^.Haddock. Lobo n. 417,

| iier.io e dois mis1 hu-:-; cozinha

fa-.r.iÜJ, á r.:a
, tuna sala de

«tandes, bem mobi-
mineira. (3549 M K

chaves uo local. Trota-sc na rua
• i Gonçalves Itíus 31. próximo da

cidade, u poucos passos uos 0011-
des de Aldeia Cnmuista, cuja pas:
snsciu cm duas secoo "
réi«. Aliurucls 100S e

A...
ctlieidade. cora lioal quinlal, tem C0HU1
rara família de tratamento. 1 rata-se
mesma rua n. 3J. FnS", coofooo.

(4033
_mÊmms)M i mmm wwx wwbb

subürbTõi
1.) J

t LUGAM-SK doi; commodos, em cato
Xldd familia; na rua C.ibuçu n. ,i;-- _

A LUGA-SE a casa da rua do C
XXjj, 5j tttn cínco commodos e i
dade quintal o jardim: trata-se no
estação de Quintino Bocaiúva: -

ertiho '
oiríçi- '
11. 0. i

oj-
(46*> 1» I

4, LUGA-SK a c.l"a da
XXRiachuclo; as chaves.

rua Diamantina 3;'.
oor favor, no 3C

(iC-7.1 
"y.)P

A LUGA-S
An. iC.i.

V-SE a casa da rua Anna
com duas salas, dois

cozinba e um bom pomar
armazém da rea Intendente
próximo ao lor^o do Caiiipiatio

Telles ;
j.irto=. ]

trata-se no jMacalliãcs 2:1. ;°(45SiMJ^

A LUGA-Sli a casa da r-.-.a 17 .lc Fcvcrci-
ZVro n. ii, com 2 sai;is, 2 quartos, cozinha,
abundância d'affua c prande quintal, a 10
m.nutos da cstaçiío dc Üomsucccsso; aluguel
45$; chaves no n. o da raésma rua

 Ji3y>J___]_
A LUGA-SIÍ o confortável predío da rua

XXBarbosa da Silva tt. ,ió. estação do Ri«-
chuclo,' com o quarto^. 2 solas optimo no-
mar, etc; aluguel 162$; as clavos nn venda
da esquina; írà;a-3c á rua S. Francisca 8,16.

(a=.|0 M) I

IMPOTÊNCIA
ESTEIUIiIDADE,

NFXllASTHKMA,
KSPl-ilOIATOr.ltllHA

Cura certa, radical e rápida.
Clinica electro-medica especial

DB. CAETANO JOVINE
das Faculdades de Medicina de
Nápoles t Rio de Janeiro.

Das 9 ás 11 c das 2 ás 5.
Lnrco d.i Carioca, 10, sob.

_ LUGA-SE a casa da rua B. do Bom Re-
-iXiiro n. 390, própria para botequim, com
armação, copa, cie.; tiatr.-sc á travessa Hcr-
mengarda 44, Meyer. (.|í45) R

A LUGA-SE uma esplendida vivenda. si-
jTV.üa.la na rua Lins (le Vasconcellos jSl,
com porão habitavel, jardim na frente, il-
lunvnada a cleclricidade. com Iodos ps re-
quisitos da hygiene, próprio para família
de tratamento , co::: iodas as cominodiUa-
des indispensáveis. Alusucl mensal 250?.
As cliavcs estão por favor co:n o jardinetro
do preilio ao lado- Trata-se na ru
dc Setembro n. 130. loja. (1921

I Casa Timbyra
p 04 - RUA DA CARIOCA - 04
n\ Junto ao Cinema Ideal
m Grande variedade em bQrzoguins para sc-

nhora, últimos modelos, a
116$000. 18S0OO, 3i)S000 e 23S00O

a litulò de reclamo
si Pereira JTtinior et o.
n:'!i«!::iUHiii___.ií:<:iai:i[iHi'NiBi'''ni:'i:iS!'''-ai'iiHi::::ie:'':Hr';iEi 'S' R';« i

iiíiBsnn
¦______ B

¦
IBlEilifEWaSlIiBIJíBliiWEHííB

4 LUGA-SE a casa da oraia dc Icarahy
An, i_o, para familia dt. tratamento; trata-
so na rua Alvares dc Azevedo n. 202, em
Icarahy; chaves no n. 143. praia.

(4742 T) J

COMPRA E VENDA DE
PRÉDIOS E TERRENOS

].)0M 
predio, vende-sc por 6:500$, com

J .1 quartos, 3 salas, dispensa, cozinha,
terreno u X 41, com jardim e horta;
não precisa dc obras, na estação dc To-
dos os Soníos, d rua José Bonifácio, 81;
trata-=o. N.H., _ o ultimo preco.

(37S6 N) J

Si¦M) J

V LUGA-SE a boa casa da rua Conselhci-
__A.ro Agostinho n. 75. cnm tre- quartos,
dum salas, cozinha, luz clectrica, chuveiro,
c-c. por 71 ;e outra por 61$; traias: na
rua dc S. Eraz n. ;.|. Todos os Santos.

(41)44 _____) R

A LUGA-SK uma casinha constando dc
i.Vou.-.ri) sala c cozinlia. Informações aa
rua Barão ib Bc-ni Retiro n. CS7. (30401!)

A LUGA-SE cm Jacarépaguá, rua Can-
Adido Bcr.iciij n. 541. grande casa com
h-2 ecetrica, agua, chocara. \V. C, etc.,
preço módico; na rua Barão n. .131. por
io$ bon casa, bondes electricos á porta.
Tratar á rua Vinte c pustio de Maio 70-

(4034 M) J

i ,"• de ÜOO
90S000. I.

\ LUGAM-SE por 35? um Rrandf quar
M\.e sota, com todas- a conimodiüades <_¦- , . LUGA.SE „.,.
dependentes á nu da RtP"b;.''_,3 A).';„_<>__ Acom «lois quan
cinco minutos disiar.is ea coação üiunt-no , ,
Cacayuva. ^W "' J

9I
I

A 'LUGA-SK por 300S mensaes o coiiíor-
iX;;.vel predio para grande familia. com
jardim e pomar; na rua Vinte c Quatro de' Moio u. 94. onde sc acham as chaves.

I Trata-se na rua do Hospício 11. 144 d" an-1 ir). (4990 M) J

CASAS 
— Vendem-se duas, sendo uma

nn ma Drono; n. 156 c outra na rua
Roberto Silva n 25, com „i quartos, duas
salas, banliciro c grande terreno, por pre-
co de oceasião; tratn-sc á rua Roberto
Silva 23, estação de Ramos. (43S1 N) .1

COPACABANA 
— Vcndcm-se terrenos cm

diversas ruas, na ru:i do Rosário n.
133, com o proprietário. 143 ;5 N) J

TTENDE-SE un Mcycr, nm solido predioT pa" regular íamilia, eituado cm cca-ira de tcrre-io. rr.-.;o de oceasião. para in.formações, á rua D. (Manoel n. ió, loja.
(470.1 N) j

\7iENDEM-SE cn Nictlieroy. as casas ai.> sobradadas c armaaivis, sitos á rua V,-do Rio liranco n*: 3S5 a 303, e ÜK1Í3 doin
prédios assobradados m mesma rna ioí e
307. cai frente h antlaa ponte de S:"n Do.
miilgos, c bem como os terrenos dc marinha
fronteiros ac« predios, ira'n-se na rua daCarioca, 55 (Rcoji.aiij Brandi. (4970 N) B
T7IENDE-SE por .i:-too$, uaia casa nova

V (!e systema moiíerno, com i sala e 1
quarto, cozinha grande, tanque, latrina,
grande terreno cercado a 7//ico. a c_*\ fica
30 minutos d.i rua com boa entrada e 1
outra com 2 salas, s quartos grandes, cozi-
nha tanque, latrina, banheiro, muro e gra*dil na frente com boa fachada, nreço de or*
c.-ts';io ambas tem pa^eio o sargeta cm vol-
ta, a .i minutos da cstnçuo de Ramos, tra-
ta-se na patlaria Cen!ral, em frente 1 es-
tação, (4943 N') R
TTENDEM-SE Ires casas ncsobradadis na

y rua General llfuce, com 4 quartos,
quintal, áreas, cto,, para ver e tratar di-
rectamente, com o :*roprio! trio, h rua Co-
ronêl Eigiieia ds Mello, 439. (4.130 N') J

v&

Jeposito,

O sr, F. R, Barreto, conceituado negociante a rua dos GMqp.ro>, *<*>.n
entrevado na cama desde dezemoro, com icrrivel rhcutnatismo. A conselho doseu medico, usou o afamado Rob dc Summa E.ils.ido, C- \lfredo de CarvalhoC-vii ires frascos apenas já tomou conta Jo seu negocio. V„ como esle caso contao Rob de Summa milhares. A' venda nas boas pharmacias o ilroçana». D.
de Março n. 10. Alfredo dc Carvalho & C.

¦*»»l«—M .'0^t!IM»J»JlHM_Mt_M!_aMasgaM>^^

dez contos uma
çâo do Rocha, com a quar-

tos, 2 Mias, cm centro de terreno c um
barracão nos íundos; é nce.ncío dc ocea-
sião; trata-se na rua D. 

"Alice 
n. 136,

venda. (47:9 X) R

CASA 
— Vende-se por

casa, na estação do Ro

UÍÍ Ifi BRASIL
REGISTRADO)

I

A LUG\M.SE casas nova, com duas sa-
XJÜas, dois bons quartos, quintal, ba-
nheiro = \V. C. dentro de casa, electri-
cidade, entrada independente, ele-: n*; rua
Jockey-Club n. 157. c=i-',,n- ü:" " " | .5 chaves estão no
is, menos aos domingos. Trala-sc na rua -
da Ouvidor 11. 183. Teleplione 3117 ••¦>'"• 1

mi Chicon. (>j:3 '¦) J

(^O.AIL

as li.

A LUCA-SE por 160$ grande casa. com
XXquatro salas, cinco quartos caiais dc-
pènilcnci.is. ogua, clcctricidadc. «h-jeara:
na rua Leopoldo 262. (4M9L) K

ILUGA-SE o predio.. uruado c fo.rado
Adc novo, com clcctncidail.c, duos sal|s.
•(,i« «i-.-artos. mais dependências eirereno;
5 rua S. ratilo n. di. estação do Sampaio;

baves estão no predio iitnta. ,c irata-sc
ua ü. Alice n. 126, estação do U.la-^.

Ma-

dacc.

asa na
quartos c uma

rua D. Maria n.

vilra Uastos,
sala. Aluguel,
101, nn Pie-

U177ÍOR

A LUGAM-SE a? magníficas casas da rua
ÃCarõo de Bom Retiro ns. 47S. 48-!. c
4*4, com tres quartos, duas salas, cozinha.
despensa, banheiro etc, luz eiectrica c
grande quintal. Bondei á porta. Chaves
no n. 5t8. Traía-sc na avenida Rio Bran-
co n. 4?- (-1796 M) J

t I.UGAM-SK casas de 4;$ o 65S. com
XVtoáo o conforto, bondes de cem réis;
trata-se cora Alberto Rocha, á rua Condi'.-,
lícuicio ti. 50--. Jacarcpr.Süá. (5-'OoM) 1!

A [ilTGAM-SE casas modernas do
«Íi-IITS 11 (>S.S. com 2 quiii-tos, 2
sul";, co/.inliu, oulntal. acua cuca-
nada e essoto. installação clcctii-
ca: na estação de Olaria, snbiif-
liios dn T.ponoldinii, com SO trens
diários, a 85 minutos do centro
da cidade, losar muito saudável:
trata-so na rua Leopoldina Reno

CASA 
— Vende-sc uma pequena de boa

construcção, tendo grande terreno to-
do arborisado, com acua encanada, duas
linhas dc bondes; ruã das Saudades n.
44 — TodoS 03 Santos. (N)

COMPRA-SE, 
no centro, um preàio pararenda, até aeo contos. Cartas á cai-

xa postal 1 jG.í. (4670 .V) J

pOMPKAMSE prédios i
\J nos, sítios e fazenda?
na T^cncrta Lcopoldiucníe,
J. O. Dart.

lacaras, içrrc-
para pedidos
Quitanda 63,

(2385 N)J

"VTK.NDK-SE uma casa nova com •! q-.iar-v tos, ç salas, b.inheio grande, cozinha

lu com
< toçao econômico e apua luzde jardim na frenle entrada do le

muro e gradil. de ferro, na írente. tendo
grande gawinheiro c tooque para patos, tad^
o terreno está cercado a muro e rnco, poro contos; trota na rei Roberto Silva, 2-.
Ramos. (j,.,., \') J
\7KNPIv5K familia quc sc retira 1

V capital, vende uni excellente e Ju:;n
piano, de acreditado fabricante alIeniS
cepo dc aço e cordas, cruzadas; p:irntratar â rua _o Cunlia n. 62,

(47

pOMPRA-SE otc
\J que tenha 2 on

tor
V LUGA-SE o predio n. isS da rua

_A--c'-.a! Machado Bútencoun; _.is .cteveb
í iuiormaçOes. na padaria d*^— R

1 LUGA-SE por 35$. uma bella c hygic-1
xlLnlca c_i-, em logo: absolutamente sau*

vd. tendo abundância de aguo, esgote , -_._ 
^ enchente. (R 3749) M

11. 402, onde estão as chaves, na
| mesma estação, locar novo oito

8 contos, uma casa
3 quarto? e 2 salas,

que esteia nas condições hygienicas. Nos
bairros de Gloria, Cattcte, ííoíaíogo ou
Laranjeiras. Negocio directo; tratfl-se na
rua do Senado n. S, sob. (4586 N) B

(Catumbjr),

TTENDE-SE «ala linda casa, com
t_ quartos, duas sa!<ts, cczViha c íu;

ctrica; na travessa Costa Mendes n.
tação dc Ramos, Leopoldina. (J 4;.
T7iENDE.SE por io:oor.$ uai clesa::;-;

lf dio moderno, 4 quartos, duas sa'r>r
zinha, W. C, abundância d'agua, ;.:

po-iar (E. pechincha), ver

"ATENDE-SE 
para desoecupar lojar meia

V riobiüa de canella, co:w nove peças,
p.-.ra sala de visitas, a Ks-.rada In:endcnte
Magalhães, 35. Coscadura. (araó NT) J

Kalhãès Couto
rua Soclict n.

i) J

:1 NT

Ma-
11. 42. Meyer, trata-se :'•»

¦ 4. com o dono. f-17-J.l N*l J

\7iESPi5-SE por 3 contos uai chal:! ei
V madeira, com muitos commodos, ',%-^

agua, muito terreno bem arborizado.. ma
Bernardo, i64. Encantado, 149S1 N) /

quintal: infornia-sc cou; Eranuc
th-.ir, na Kstrada ria Penha

I zer,:. Bo
n.

.•-so.

sr.¦2, arma-
: M) J

V LUGA-SK a casa da Senado: soa-

«*,B'3IS "* -¦¦'-- pensa, jardim e. ap:.:^- Alaguei 00;: clio-

lihoS r,3 preçio ao

1.1

Em todas a-s püarmaoias
e tíU:osrstria»s

!A"7
i-•-".'
j miei mensal,

Traus

_ rua

csro ou
aitquíUo.

ao ::::

Arila 11. 114 (AlV
casinha n. ;, fra-
pequena família, lo- j

mito saudável. Mil I
uidis iui clKtrica e j
sino. \?i4 L) J '

(4.100 Ml r« ' «in. 1...-.1-.K.C

i __ ~—

! HniiH^VRES DE CU1U920 ANNOS DE TKIVMPHO . ,
ivivrnn PAIiMEIRA—Ouro infallivel em 6 dias, I 111 ?o vidro cura
Ü t.;L.Vii páíxíSaí do Bwiii. D».! Drojana Pachtco. Andri.-ias, l3. ViJto 31^

K LUGA-SK o família dc tratamento a ca-
1\$_ da rua 'Roberto Silva n. :o, com
duas salas, dois quartos, fakta, varanda
ao lado. podendo servir dc sala «le jantar
per ser fechada cozinha, fo.câo econômico,
pía. tanque, banheiro, W. C. dentro dc
casa, quintal na frentí e fundos. Dista
da estação dí Ram oi (E. P. Leopoldina)
tres minutos; tr..la-sc ao lar.o com o pro-
firietaxio. Preço 90$, c luz eiectrica.

(57" M") 7
1 LUGA-SE uma

I\ clectrica. por
estação _!.¦ Kamos,

casíuha, com agua e lu:
40?: r.!a Sylvio n, 05.

(4?.ir M)S

F.' CALVO OTJEM QT'131?.
PEHDE CAliKI.LOS QUEM Q^lTXl.
TEM DARBA FALHADA QUEM Q ÜER.
IBM CASPA (HF.TiI QUER.

fat r.üctf r.cvc; cabelles, impede a -'.u qur-b e extingue completamente ca*?»
t quaesquer parasitar, da cabeça, Ivir:-1 e sobrancelhas. A' venda ms boas pur.
m;_cias. drogarias c perfumarias c n, deposito: DROCARIA C-IRFONI. *"JA
rRIMEIRO DE MARÇO n. 17 antico n. 9, Rio DE JANEIRO.
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UM SENHOR
Om. ateve _t_c_d. t>nr uma forte

tuberculose e de «trem» gravidade, of-'recc-se 
para indicar gratuitamente a

"dos 
que soffrem de .nferm.dades «•-

ír_tori»B, assim «<""» tosses, bronchi-
-.tosse convulsa. «stlima. tuberculose,
mivinioma, «tei um re'ned">. *j."- _°'..„,, coiuplctamcnle. Esta indicação'ara 

o bem da humanidade, é conse-
. nencia de um voto. Uirigir-se por car-
li io sr Eugênio Avellar, Caixa do

(Jorrei!" 1.6S2. __________

vfpxílMM-^E mn sitio com 145
-i nor ti'Hi, com cnsa, pequeno
,.,,. e (oilo cercado de nrnmo"mulo. 

ú 8 minutos dn .stucuo:'" -f-****« unil coin 15 mil
inv
10eiVos (iiiu-lrados, crande pomar

,,inatos ilu estação;preco 6:0008
n ¦ cnsa com terreno de 14X11.5

.10 minutos da eslnciio. por
•"OOSi. Uma casa com lí salas, i

, ,'J.los o cozinlia, defronto da..es-' .'„„ terreno nlto do 10X45.
,' ,• lüOOS. Voi.-_om.s_ casas

,.„,„ terreno de 10.V45.. .mino a
, -i,„,*i„, construídas ae_tholos. cs*
ivlo moderno, nor 1:500», _en*

I nictado á vista o melado em'.-.....,.... 
,li. 30$. Terreno cm

,n. de 10X45. ii dinheiro ou em
,'...lacões <ln 10$ mensaes.. l-iu-u
-.,. n tniliir ua eslação de Andra-

,1 • Aniiiio. com Aleixo Vieira.
.\**i lopailtlndo í* servida por trens

,{,. militirblos c tem niiua eneanada
,i„ ia» n-ouro. cons%%°0.y$'$

-«rKNDE-Sl*: por is conlos. ° ocecitn-se
V ífcrla umn hoa easa nova, com quatro

...«rins duas silas, copa com unia bonita
, 7 

'louça cosinha çom «lois fogues, sim-
lò ura ti K". dcspcnai, qiiartd.de banlio' 

„ boa ha'ibeira esmaltada e cluc aquece-'•'-, 
n 

'..az 
duas latrinas, sendo uma fura'., 

«ripreBado» c forrada com muito [tosto,
Tn,, 

* 
Tenente Costa n. 217. eslaçSo de

Todos os Santos..  <J ."W.»
"-r7|.*\'l'.I---.li 

á l.nlrada do Kealeni;o, uni
\ lerreiió," medindo .-1X33.30; ,lrata-sc a

¦•¦ •¦¦'h S. 1'edro dc Alcântara*. 6 A.. Rea-
.'.....¦; (.9.*. N) K

de dc 10.16.

lllraos. Snrs, FERNANDES & C.

Peço a VV. SS. romcUor-nic na volta dó

correio .bilhetes inteiros para a 'grande

Loteria de S. João. Tara esse fim, rcmctte a

quantia dc Rs ,.,. $.,  c mais COO

réis paru o porte dos mesmos.

Sem mais sou com estima

üe VV. SS.

Attos. Ves.

\rr\|iK.\ISI*, os seguintes lolcs.de ter-
V renos promptos .1 reeejier edificação,

,,*ah.5e' no hecco das Cancellas 11. 10. so-
brado com o er. Ismael Moita das n ás
'1' 

Uile -le 13X.3. na rua Dr, Joaquim
Murtinho, Sm. Thereai.

._ I ate de 14XS.I, na rua Tle. Joaquim
Miirtinhl ', -,...,...;.,,

... I.ote de nX.r. •" rua Dr. Joaquim
M.irlÍ.i.10- „ ., ,,. ,.

_ I.olc de e-iXio. tia rito Garlbaldi. Mu-
da da Tüuea. m ,„ ,,,.I, !.- -le !>!-X3t, oa rua irau.o de
íFrontin. _ .. -~

.- I.oie de 34X80. «ia 'rua Jardim Ho-
t unico, ,.. _ ,.- -.«.te de *t_-3. «a «13 .üconde ila

«I.ott- «_s 30ZÍ0, «ia travessa São Sal-
¦vfldor. >.,. * * ai---_-. I,o'e de ."iXfi.1. na rua Oltoiu de Alen-
rar peito da rna General C-inabarro.

-. T. .ie dc .(..--.•!. «a rua Araujo 1,1111a,
Andar.-ihl'. , . T. .

J,olc de mX... «a rua Araujo T.r.in.
_ .,nte «le í.X... ri* rui 'Arauio a.inia.

I,o!_ «Ir .0X44. 11a iua Araujo Lima.
T.nle de :.',Xioü, 111 rua liarão dc -Mes-

.- l.'.tè'dc oXis. fia rua do Oriente, can-
1,1 1I.1 rua da Concórdia.

_. 1 níc de -.Xito. na rua <le r.os_3 ne.
nhora •'•¦-: __>p_cidi,.na, com frente tam-
!,.¦• para á rua Domingos ferreira.

r •'¦ ..- dc 1 .X.o. na rua Kossii Senhora
.1 Copacalau,-. .nerto íio canto da raa
\'ovc t!.1 l*'ewrcifo(

.. 1 ,10 de 11 alarR.indo pa.'.*! eo e*m
iiind-» ale as vertentes, na rraia das
.-.a.i..l«s. inulo ao 1'alacctc Coma. In-
,;..;.«tiihiile destes tenho ouir«>s. assim

no icnbo S{:^'.i,•"•-' dvihcíro para iji-
7cv tnifrestimos solwe liypouieças *<--*
pIiico conlos para cima. com muita ra-
•Va-. «• scridade, tclcplione t\ailc

il.jo. Ismael Moita. (Jr^i N'' J

0 Qaer V. S. habilitar-se aos
grandes prêmios da loteria de S.
João ?

Bà,sta cortar a carta acima c
enchendo os claros remetter-nos,
que na volta do correio lhe envia-
remos o mensageiro da fortuna.

Preco do bilhete inteiro 17§000

ÍE-^____-3

pllpfl

mmm
Typo BELFAST

" AMERICANO
de finíssima

e agradável
sabor

-IüM-i-TlCà
158, Quitanda.

ViE-.til.-_-.SE 
dois Holes de terrenos, cm

S. Christovão, perto do larso da Can-
ceUot co-:*! (-iii.ouX-jüi.oo, cada um i:5°o?i
trata-sc eom o dono, á raa Chaves va-
ria ii. s-. (J .-65) N

\/rENDE-SE, 
na estação de Alicliieta, um

sitio que tem dc frente u metros C-Úü
cxtcn-fio 50S, distante da c^açâ) 8 m-uu:
tos, local saudável, tem nsua eneanada e
1.1-í cicctrica c mu predio ctwi dois- quavigs,
duas sidas c mais depc-ii-cncias. Pícço tle
e(t.i5'_o 3i.-oo$; r. da Aliaiideía, 130, 1°
ordar, dos 2 ás í._ CM .5416) -N

lit. ANNITA
Cartomante distinguida com honrosa!

referencias pela A Noticia, Jornal do
Brasil e Platía, de S. Paulo, continua a
residir á rua Haddock Lobo n. 113.

N. D. — Trabalha com um novo ba-
ralllo, inteiramente desconhecido no
Brasil. (R ,.1=2)

^fTEN'DEM-SE todos 09 moveis qne Ktiar-
T n«oem a casa de uma familia que se

-rctila; rua I.ucidio _.a_o n. .18. Meyer.
_ (J 4046) O

XriiNülvSH iim terreno medindo -1.500
V ms. qs., com uma boa cosa, no líncaplailo,

próximo ao hoilde. iPreço -'1500$; trala-sc
na avenida Passos 11. 9;, sobrado, Vieira,

(lt .paou) N
'ÇTENDE-Sl. nma casa nnva, assobradada,

T cqüi Iodas as commodidades; tem luz
cicctrica e terreno com avores, na rtta Car*-
doso Junior n. 24,1» perto da Fabrica 'Al?
li-nta, nas Laranjeiras: trata-sa na mesma.

CM 4C63) N

t7U.SpE-SE nor 5
y ladeira do Senado

rio 151, sobrado.

>oo$ uin preilio, na
trata-se i r. «lu Rosa-

a 3CS4) n

j TJEXpE-SlJ pir 17:000$ mu predio. ca
y ladeira do Senado, eni frenle ú rua do

Hiachuclo: trata-se á r. do Rosário, i.'i-
t.l :>>.> NT

T7*'EN'DU-Sl., na avenida Aiianti.-a, 11111
> lerreno dc 11 por 51.; trata--': á %r. do

Rosário 11. 151. (J 3C8I) N

JFem^sides dfe C»
OUVIDOR, 106

CAPITAL FEDERAL

"íriiXDivSli. 
na rua Assis Carneiro, um

> terreno nivelado, por 1:050?, próximo ao
I pono dos bondes da 1'iedaJc; r. da Alfan.' ilesa, 130, 1» andar, das 2 ás 0. (Ma;: )N

! ^7"'ií\j>l-'-SI'. tun !)0*n terreno, cotti f. ms;
! \ de frenle por 50.015. dc fundos, coni
) fflciaçfio na parede do predio junto, que ú
1 novo í- assobradado, mediiulò-* 32 ms de

comprido, eslá lodo murado, na rua Aftonso
j Penna, j:.-*_.o ao n. 140; trata-sê coai o dono,
ja rua da lllscricordta n. «150, loja.

(K 4334) X

| A.r-liNlüvSi;. na rii-Jade, á rua Gomes
I . Serp.i ,*i. ur, uma boa casa, por ii:*..'.:

leiti n metros de frente por => de i****it-
. duá; truU-_;e á rua da Aí&cmlilOa n. fio*

CM 4-ij-) N

\)_EN0IÍ-SiE por preço módico um automo-
Vel doublc-òlmeton, multo econômico, cm

l>orn estado, licenciado, etc, servindo para
SnJça 

ou particular, tendo placas numera-
as: ver e tratar na garage á rua Visioiíde

dejSapucah** 11. e_o. (1 4'J-O) O

-T^Í.XDE'-SE um lindo cavallo marchado.,' V tdejíiti-mo, com 7 palmos <le altura; rua
Tavares Guerra n. 27t, casa da I.ight (Ma-
duréira). (.1 4,;5i) O

T^KN-HK-SE Rrande «jucntldode de .mate-'¦y riais para obras; na rua da Alegria iS.
Christovão), junto ao C<a**o Vrcto,

(J 40.',:) O

ITU.VDKM-SI. 12 gallos Orpingtan bran-
Vce**1, excellontcs reproducto.*C3, de um

anno de cdade, n 25$ cada um, e I,e;ihorn
norte-americano, n o$ cida um, todos bran-
cos; rna da Alfândega, 1*30, _.'•* andar, das
4' íi. li. (M 4'iu) O

XriCN'l*iKM-..lv 7 canárias [emeas, novas,~ V-do um anno de cdoile, rnca superior,
belfw, n 20% cada umn; r. da Alfândega
O1 f3°. Io andar, das 4 ás 6. .M t_ji6)0

VTiKNUKM-SK e compram-se moveis uso,*--V dos, para uso doméstico e -escriptorio,
pasM-sc bem; na rua Senhor dos Passos, 4,
loja. (JI 4-lu) ü

TrT,NI>l.-SJ. barato grande cofre a prova
y dc fogo, na rua CüUimtiy, 43.

(4114 X) J
T/?i;XJ>H-£>E um cavallo lepitímo marclia-

V ilor com 7 annos, ua rua Dr. Garnicr,
?S1*» Tre.0 barato. (41=4 O) J

J}vN.n!*;SC um bom e barmòniso piano, h
Y rua Vfscoude Marauguape u. ií. Hotel

dos 'Estado-. C413S O; R
"t7"JÍND'E-Sl. tim bom piano .-clcbre
j» iViitor' Spomngb, parfeilo, e nicüior f
ijat,i. por preço luodiüo. Ao Plano «le Ourofi. li-ia 1. nchnelo 423. sobrado (5UÍ.5 O) S

_... .'M^i-SE uma caleira de balanço parat creança, i.f; um toilctte commoda,
martuore .escuro, ..;?; um guarda vestidos,
ÍSíl-.iiui guarda pralos «le desarmar, 50?;.14:11 bom carrinho americano para creança,
So?-,-, i|a commo.Ia escura, 3,-$; unia mesar'.i\!> íca. uma mubib de Mia ue visitas, com2 'portas bihclots. um bnfíet ciando e maismoveis; ua rua Vinte e Quatro de iu.to,
£•'•• (4S;i dl S

I.'l.Xni.-S-li unia rcolocyelelta, Premier
1 ,.'' 11. 11. -iii-ini nova. <-or.i snlcar e .1-

. _;..*, raa dos Andradas, 85, 1" andar.
(1340 I.) .1

.IM. r-li uma caca fila á 'Estrada .NuV.i
I'.,'. 1111,1 11. 404, com duas salas, 11111

1 «..: aiha. sondo a constrtiççiio dc
út-limi-á' trala-se á rua lialia Pun-

. in'.. .]•;. «le Tiioin;'..- Coelho, í.inlij
, X-goeio ütgci-ite. (343*1 X) ]

. rüíNUE-SK '.mi solido predio tissobra-
. «:,.!.., -1 nuartos. .- grandes salas c «liais
¦•tc.ef- «• distante da rua -;rci Ccíicca, ?

-. bonde de Sioo. Hcnda niiir.nl
Preço 11:000.;; tratar com o pio-

,,-... r-a Gonçalves Ulaa, 7'; «Ias 10 as
. «- fias .-, fis fi... CX)

\Mi.SnE-SlS !i rua ITaddocl: í-obo, perto
iEii.ni . .- lindos naíácclcs :inforina-sc

. ;.....-. 111 tua Tlo3|iic'o. 10S C4845 
"*> S

\T: \"I"'.M Sli ou a'uf..-.ii:-'c 3 casas para
. ív.i.i., modernas: informes c Irafis. r.

Ila:-:.è; Aires, 10S. ÇjSjj X) ***

Vr.ií.VDi.M-SJ-., as ruas Aguiar c Aiionso
\ l"eima, ;i lindos prédios; informes c tra*

!_•?, rua Buc-floS /Vires, iç»B, (;3*i" ÍO S
"HTl-iXI-MM-SE 300 lotes «ie 1err-r.os.de
\ i,X.-\> a prcstaçrics de y\ Madur-Jra,

tralar ;'. rna iÍ*raitihn, 7, com Quenuo, noi
•lüiiiingos 1. Marechal Rangel, Voz I.obo.

(;oji Vi ..

\r.Ei\DE-Slv 
per r:5°o$ uma

-lltartos, 4 salas 2 cozinlia
casa com 4

ilhas, 2 barra-
coes, Go ¦ ni., de terreno por n do frente,
perto do bonde da freguezia de Inhaúma;
pódc ser metade á vista c o resto a cem
mil réis mensaes. Uma dita ua c&tação da
Piedade, por 5:000$, tem dois quartos, duaa
salas, cozinha, agua e ca?*, 00 ms. dc ter*
reno com 11 do frenle; traia-se na Iravc-s.n
do Rosário n, 20, Valcntim. ÍK.i.*.oí>) N

\^-IíND1S'M-S_3 
duas cisas pequenas, novas,

bom construídas; para ver e tratar á
rua Sylvio u. 1-0, estação dc Olaria, Jí.-P.
1„, S minutos distante. O 3'i.u) N
"VriKXDlvSH 

. uma díin
Y quena fabrica de sal

cara com uma p'*--
lucua tannca nc sabfto. dentro do Ds-

trieto l;edcral; para informações com o sr.
í-.rneslo I*'lorio, rua Souza branco .u. 10:.
Villa Isabel. -(J 4548) «N

^7-^,.^'l>I.M-S|•, 
dois prédios, sendo um cs-

tabulo e outro moradia, na estação do
Meyer, rua Figueiredo ns. .. c o; tralá-se
ó rua I.ucidlo Lago n. 12Í, no óçougue,
com o s;. Trancisco, das 6 a-, ia horas.
1'fcço de oceasião; c para liquidar.

(.1 40).,) N

ATi:N*l)i:.Si; um chalet, na rua Ur. Neiva
V n. 23, estação líuRcnhciro Neiva aS; trata-

s: na mesma. (.nCc) S

\*iIÍNDE-SIS 
por ro ccvitos o predio da

rua D. í.iiizn n. ó-, Gloria: p terreno
Um oX-*.;¦; trata-se com a proprietária, ;i
rua Dento*Lisboa n. i.m. O •tí--> X

VISXDEM-Slí 
a 300$ e Sm.?, n presia-

çÜcí!. altos terrenos, cm Bento- Kibeiro,
junto á estação, c uma cosa nova P >•
i:aooS, em Madureira; trata-se com llastos.
(50 trens diarioE). (K -l.;5i.) N

VEXniJ.M-SE 
eni S. Cliristci-áo, num

dos melhore., pontos, cont bondes dc
íoo réis perto, os predios assobradados
Itfuasi novos, «ia rua Francisco lwigenlo
U4 e ii?: tratar íi r.ia da Alfândega 3.1.
sobrado, das n á; ; da tarde. (23-21 S) K

\ri;NUM-r-!•', 
um hom predio, cai líicaré-

paguii, á r::a lir. Cândido flenicio
11. 360, com 6 quartos, saias, banheiro,
\V. C, h\z clcctrici c porão liabUavel, no
eenlro «ie grande chácara arborizada; para
ver c tratar no mesmo. -^

TrEXTíEM-Sl.. na Hora do Matto, Meyer,
\ terrenos a 1:000?, nivelados; ,r. da Al-

fandega, 130, i" anJsr, das 2
(.Vi 4.111O S

T7"t;Xl'JE-SE uma can por preço módico,
> 11 nta Silva Manoel; trata-se na traves-

sa Muratori 11. «. (J 4^33) í*

OS VIS-Gi-i-l-IGS S: S: II: quo lem por (Ira
soci-oit-V 11 todos 03 necossi-
lados. Quora soffrer do qii.tl-
quer molo.-itia osta á: S: U: cn-

vin (jratnitamento o:, recursos para a cura complott.
Dtrijam-S- cm carta tocltadi aos V1SI0.VA11I0S., Caixado

Correio ll.U7, declarando o., sy tiptoinas, as inamfostafoos da mo-
lestia, o aj.ni, a resid.uoiu u o soilj para a rasposta.

V,rENTí,il!-Sli por i-:ooo$ mn bellissimo
\ predío, construído com todo capricho, etn

cenlro de_t_.rr_.uo arborizado c tudo niadei-"j Bf-íço;
ras âc lei lustradas: tem ires quartos com
11 metros cúbicos cada um, sila dc j-;:it;ircom So metros cúbicos e sala dc vi st ms com
¦l.;, etc; prande caz-nha c W. C. desp'enaa,
tanque com* varanda no Isdo, .emfin teu:
todos 03 rcunisilos byçicnicos e próprio pa-
ra -mm faiuiüa de tratamento. |Kstc predio
está situado numa das ruas inhií cenfraes
<i;i estação d-: Ramos, tem o n 117 l* di^tn
apenas cinco minuto--, bem cn.t frente ã po-
pular egreja de Santo Antônio,' onde tem
ns chaves nara os srs, pretendentes o p->-
der ver, a qualquer hora. e tráta-sc ;'i ritá
Costa Mendes 11. iír. Armarem dos AÍJia-
do ¦. N. lí.—Náo aduiittimos iutcrnicd:ar!0s.

(M 44ul N

J»n..N'liiv:>'- um guarda vestido, 1 etaçcr,
I foilttte. 1 fosão ;i tj:iz, uma mesa elástica,t ht.rra.-iia pira jardim, cio., para desoc-

tíPar logar, iua da Praínho, 7, por qualquer
(5o-'o O) S

ff-MíNDlOl-SK um huffet cm canella e^ í-ccreíaria americana, cm peroba, á rua í1
!'r. -Maia Lacerda, a.j, casa 2. Estação.

. (.;-" O) J

l/KXDE-SI- uni sitio cm •!.. Neiva; K. V.
> i.'. lt., plantado com laranjeiras, todas

de enxertos novo*;, já dando frutos, tendo
uma casa do telha com 2 quartos, á s:i-
I.i*. c cozinha, lerrryr-n, que mede 10 mil aue*
Iro- q-tadrodos, distante da l.*_tação " nii-
ü\üca por ,i:-oo$, podendo i-.-r metade a
vista e metade cm prcüla^úcsiinforma-fc -i
rua Xnva do Ouvidor 11. _d, d; 15 11 ÃS 2
d.i larde. (4034 N') M

T-/*'KNDíí*SK por 50:000$ á csa da rua
>' \'*alladare3 n. co, próxima ú rua X. S.

dc Copacabana. Só sorve pira o comprador
habitar; pódc ser vista n qualquer liora.

t.i sn») -v*

X /"I.X!ili-Slí unia, casa com dois quarios,
y duas salas, cozinha, W. C, agna, uu*

que c qtiVital todo murado, nor preço dc
nceaSiâÒ; trala-se na mesma, rua Nabor do
Iicgo ii, S, estação dc Hamòs. Çll 4559) -N'

T7"'EXDi; em \'igario Geral, E. dc 1'erro
V leopoldina, a 35 minutos de viagem,

lotes de terreno **lc 10X50, iuXí>7,->o e
maiores desde 3S0S á 1:30o?, á vista oti
cia preBtaçües conformo tabeliã abaixo. Teta

1 -agua canalisada do Kio do Ouro, passagem
lo ida c volta c:!i t* classe £o_/ róis c em

CURA r.uliciil ilu aoiiori-iéi- rliro-
lii.cn ou recente, em ambos os sexos c
cm poucos dias, por processos moder-
nos,sem (lôi-;uai'nntc-seo triitamen*
to. IniDOtcnciii, cnncro sypliiliticu,
• ..1 th roa :z cuias, fei idas. mceras.
Aniil. G0« o 011 — Vacciua de
Wright—estrcifameiilo dc urethra; appl.
do poderoso específico contra moléstias
ve.jierèns, e*"R. ÍPafamento após a rura.
Consultas liinri.is dns R ás ia e d«is - ái
10 da «pite— Av. Mem de S:'i 115.

TTKXD.IySl'. uma machina, com seus nc-
\ cfssoriná c material, dc contfeccionar,

cartazes, letreiros de toda a -espécie desc-
nli-ip, etc., por syslema original já conhe-
chio lio^Uio, Trabalhos expostos na rua da
.Asscmbléa ;;:¦, papelaria, onde sc informa,
1'reço limito módico. (íi-Eo 0) I

^TTdvXDKM-S-I; dois automóveis cm Dcrfci*
tr> citado, para ver c tratar na rua Co*
ronel Fiiv-ciia «Ie Mello, 439. (30.17 O J

V

*•'liMll!\!-SI'i em iieuiieiiiis nrcs-
> lacões tle S.S. 0$, IOS. etc

ineiisncs iniisiiliíco-i lotes de ler.
'¦ellii. 11:1 lllllivllifil n locnlíiliidc do-
iiniiiiiiiiilti Simé. servillii uelos
lins dn l.inliii A11xili.1i'. O escri-
iitorio é ein frente dn l'istucHo ii«'
Snpé. Aiiiilit exisletn nlmins lolcs
11:1 1'i'iKii dus IVniliis. iiiuifiis uns
ruas Hindus, Tm'Oiie/.iiS o Sunlii-
eus. lis mosnerlos ««nii iiliuitas
ãd dislriliiiidos 110 escfiiHtirio du

i-ii-i d'.\lf!iinle*.ii 11. 'Ztc-, Comnii-
nlii.i 1'i'ciliiil. (N)

"ÍTEN'IJR-SI. tuna crande propriedade, uo
\ Uoulevard :3 de Sctcmhrn us. 393, é

355, sendo dois crandes prédios, próprios
para renda, estando um ahiRado para nc-
««.cio. c outro dividido em cninmoilos, dando
ema renda de 3..0S. os dois;- esles prédios
estão cdiiicados dentro de um terreno nue.
mede 13111.30 de frente, nor 110 de rompi:-
mento, prestatulo-se para aveíiidaj podem *=*¦*:
vistos n qualquer hora do dia, e informa-
..'es o tratar, com o sr Soares, na run (1;
On vidor u, 2.\, armazem, (:;-(H i1-)^

\T!'N'iii':-SI. nor 3:500$ uma c-erci novo.
V « m duas filas, dois quarios. c../vihc

.- terreno de eo «le frente por 4S ,lc ími-
dos, 111 iim 1'alltt ii. .*!.;. Catuinh.v. prn-
xiino ã travessa do Navarro. (J '.u..S> N

M '>'¦-., k rua N. ?. de Conaca-
Ipanema c Leme, nlsutii predica

, â rua lV.icnoà AÍ rei n, tnB.
(M ,|:.l N

\7JiXU10-S15 a casa da rua Major 1'on-
V soca n. 2Í», ponto dos bondes dc Slío

lauuario: trata-se á rua Santa l.uira, 103.*..[..ri..aná, (J 
:-.:'»¦) X

~\T-\ÍXD1.-SI. o preilio da rua da Matvis
> ;!o ..ngenho Novo 11. ri', com, bom ler-

reno («o lado: tr<.ts-se uo mesmo, ¦
l.i v.-o) X

^^li^NI'l;•.¦;!', 
um terreno de iiXio, á rua

Macedo lírica, oritre os ns. 4.' o 4*1!
trata-Sc 110 11, 4c, l-iu^ubo tle 'Doutro.

(II 4-10) X

TriíXtVTi-S]', "ma confortável c.-.sa, com
tr, s bons quarios, duas salas, cozinha

e mais dependências, iusíallação cicctrica,
jardim ao lado c pequeno cjuintal; informa-
sc, por favor, á rua üenoilor furtado, i^.

(.1 ,Í5,-) N

XTENl-K-Sli ,-i superior easa da rua Ilu-
maytá u. 27Ü; encontra-se pessoa para

mostrar, ao lado, 11. 2S0. c trata-se na rua
S. CÍcmenle Ci, loja: preço ra/oavcl.

C.W57 N) íi

."' classe 300 tiiis.
Preço Sí.í:;:*iI IVesttffaò

f.t-.fí. dr: 1:500$ 7Svü*'r> .t;$i»(JO
¦ * " I!200$ 60$G00 30$ÒÒO
-! " 1 :oocií 50S000 23$ooo" " S00S -íõSooò i'-iíuotf" " ;oaS SS$òoó Í/S-.00" " (.«.o. 3o$ooo 1..S.000" ¦* 500$ esJooo i-rSsuo'* " .|5n$ 22Í5QO ITÍjoÒO" " .t.-oÇ i/S.íoo 9$noo

[Jl * R-NDi-vVt-Sfí barato casaes de fratuos,1 . il-lrmouth Kock Carijó, na*-rua Iln-ddoelc"T.oIki u. 3S0. (.;;".) (J) J
A"* l',Xl»ÍvSiv rui barracão c:u torre.o *ar-

1 borizado, co:n 11X50, rua Ccsafia, ii-%.
49-3 O) J

'VriiM.''!»'.: mn gratnoiihone \'iclor. cen
.\ uma enorme quantidado dc discos tam-

I bem canários belgas, criadores; 113 .'rua
1 Salvador Pires, 39, Todos c-.i Sánloã-,
F,. U.Sa 01 J

| liTíiX!. ..= !* :::-i magnífico piano; de ala-
y mndo autor Gavcau, quasi novo: na rua

¦VflíXDIÍ-an 
por 3i-oe$ pequeno predio,

V com duas salas c duis nuarto!, uos
Futmrbios, perto do bondo; tra.a-se çomI. rinlu, rua do Ro5;.riü n. 13!, t;ibelli..o.

(J 4ÔuS) X

a casa rua Visconde_ de
que os itiflíiiliaos

T.TIÍXUI
V Marr.n..

tèm a bondade dc 11105trar a qualíiuer !.
Custou 3;:ooíi$. rende :l-'iS c vende-se por
30:000$; Irata-se na praia do ria:ii-ii_o
us. _:o_; a .- ',;, IIolc-1 Central, nuarto ;_..
das n á? a «h tarde. t.l 40.SI X

Tri:Xl'K|M*:'li. quasi da graça, quatro ri-
> cos lates de terrenos, a um minuto dos

liondes de Cascadura, perto di ii. lir.
Vrontin; traia-se ó rua Ur. Manoel Vi-
cloriuo 11, .fi.i, 1'icdadc-, 011 âv.T.id.i Hio
liranco 11, 171. (J .'".io) X

'-¦ \1 Sli, ;. rua liarão dc Mestiuita,
h-ies de tcrrwios dc io por -to;

.1 r, Uueaoi «Vires u. i*«s, dus
IM 4.114) X

*t ¦'l-iMiH.M-Sl., ii ma VlseonJe «lc Santa
I ;' ': a'';ii"-s iiredins p.-,r,i rciidn; traia.
,, r. -HulíIüs Aires 11. K>y, das 12 á**:1*.

(M 441 -O X

¦,': •ilii.SK lindo predio ii riu Jardim
j . í' u.-.i.-u n, K_|f, vago; ver c tralar

. 1:*:; Ün;:ij Aires n. i(j£. d s :.: ás iS.
(3936 X) t4

\*\ \i'ív>V. innn propríed.idr r.odcnta.
í .1 ;:i: 1I1' lloiafo-ii; informes «• tralar

;. i'..;(n , .Mies 103. (.n.i6X)S

i\Tl V >..,. K á tr.ivrss.-i de ?. José. per-1. .:.. ¦.-¦*.:«-<:«« m;ü..-,.-. ires casos um-
15 .ada ui.;.!-, na rua 1* ¦¦¦:• ¦¦' ¦'. ¦¦••'. (,;o.-r. Xi K

_,:«.,a.,,a ..«..ia > _ü,.i__-,;,.__!:.::s!:.iK :.íh.. '__:.: -C.:.:.íí,:.__i.;3_,:a.:1.o_a-tf!:,-_i.:-_- a :H' .'Hí: a

lemeis pe8üi!a!tir0N™GíA 4#1lagrep; no? broiiclutçs cutonicas, tia.*?
tossi"! dc qualquer naliirez.i; usa dores do peito, diiliculdadcs de respirar, rou-
iiuidfio. influenza, r!,:.. etc, l'.\i;.ir sempre a marca de Adolpho VascnncHlos
(A. V.), V'eii«lc-se uns suas pharmacias ã run da Quitanda .';. ).n..enlio de
Dentro 39 e Assi.i Carneiro o. vi.'.'.-.')
m [ammmmmvmmwmâsnmmm ;i w x., 'mmwmm ísiibií m a mmm

\ri.)XI)KM.Sl. 1.500 lotos ilo tov* 1 VKXpK-S!-: -.•,.'!-.*? ni üo 1ÜXG0, losnv uliii c|, . "'¦'-*;]','"í" ?;;:*^'N'3
piii.v. Todos os baiilos ta-se ã rua Pa-

f.:i'4-a J[.i:hc*.is CM.-vcr).
-._!_-*___-___--

tes dc terrenos na rua
1'.* 500"i-fils. Ltll7l.il Auxiliar, estll-1 ' s"'-ll!> <•• 'ua A.ninr. a metade 11 vista

leão (lo S. Malhou..: iafnniiaoõos ! ?J 7^.. <¦« 
^;í:?í'f-,-f,* 

". í*a í >
no local o InivessH do Onviilnp ; " ¦*' ' M"u"'** I-",-L,-.-,"1-1l;.'?) 

X

saiiilnvcl. n 100$. cin iivostnoõos ,
S-1*. ''''' 10$. bons liava inor.idin c plan*

tiiefx'.; ilo clinrarits, tvons ilu Iioi-n. 
om hoi-íi. iiassiisioiii iiln o volta, I \7*KXniiM-SH

Ko local sa encontra pessoa; ca carregado
de mostrar ..? terrenos c trala-sc com o pra*
prietario nos dias uteis ;'i rua S. Januário
.-!¦) das -i íis 7 da tarde e nos dom ninos dás
!í Iior..3 da manhã á i Í:ora da tarde uo
Vigário Geral. (1. ,v!:r) N
_Mr^H_--C3fllcra_>Sl BagWWB_WMBC_MEP B_BBa_WW_."VENDAS 

DIVERSAS
1/-|;XI)lí-SI{ por -tí, e-.n i|Unlo.iier plinr-V mareia ou (treparia, uni frasco da AN*
TIGAI,, do dr. Machado, o melhor reme-
dio d,\ netua!idade pera curar a syplrüí; o
o rluturaatisino. tJ

"VTKXDVC-S 
C lima machina Singcr, nova

,Vço:n .ele gavetas por ijj$no. Il-.-.a iHcn-
j_iii'ij Constam, .-.o, vasa T. (|S..C O) S
VriiNDE-S-J-J pnr :6o$ooo uin superior pia*V iia de colida, rna tPrimo Teixeira n. jô.l'.3,i_inta.do, (5009 O) J

-\JTH.VD|I.-SJJ on ndinilte-so um soe.'.-., parai-V^cr.sa de aves c ovos, nrest&ud-o-Ee tam*¦iiern para c^rv-âo C lenha. X5o pn.-ia aluguel
iníurina-se na rua í. Francisco Xavier, zsô,
C-'iu o £r. Lottrido. (\!'\; O) S

\r.I-:xi)K-SB uma rasa dc harlio-ro, com
.• hoa íreíiie .ia; 'Kslraòa Monsenhor l-'e-

lis. pedreira do Iraj':i. (H 4785) O
T/KXUli-Si: uma r.taehina ríçistradora,
\ coinplcrat;i'"ite nova, dá coupon c í: dc

tamanho gra*.*;; para ver á rua do Ou-
vidor 11. ir.», U .',0.;.;^ O

T7*KXDlí-S.; uma motocycleta ingleza, li
. •!! 1'. tem side-ear c roda soliresaleníc

para corridas. Preço batvtlo; iratar cem (.Iu=-
lavo, r. do Ouvidor 11. So, dios uteis. das
9 ás i; horas. (.1 4ÍÍ44) (1

\TKXI)I-:.M-S1! Ralünhas c galh-.s de puroV raça Oi-pingUn, Crystal «• .\n:.-«r-ll,., Uo.
tlaine. Preços dc occastâti; 'K, Xova da
Tij íca n. 56;. (J 4r-sO O
¦\7iHXDUM-SI. cãíiãrios do -!ri.gcin Iren-

> ciza: listrada de Sanla Cruz 11. 2 ir;
(Tílarcs <ie Inhaúma). lVdcni ser vi-lns
diariamente. (J 32S:,) O
TTKXDli-SK um hoteí-uini cm ponlo ern-

y irai e c-*1*.ii;u Je nm? muito concorri--
«Ias; informar com o tr. Ferreira, rna tl-i
Hospicio 11. .uo. i.\[ .-.Si,.) O

Pi* BE AiOZ «DCHA»
Medicinal, adhercnío o poi-ritrnndo II

I.iiia :'.vü.i. lviii corroio '.5.0>
Perfumaria Orlando Rançie!

1 viSVr.rt.s-.Biwinft.-^_J____---!_..-» ÍJ_C«S
mmíBtmtnimwmmmitt

T~RASP_ASSA-SE
riiliASP.SSSA !-*.!-. r .11 muita iirc.-neli,

k. c quasi «io graça, um IJotcquini-tcndi-
r.h", fazendo hom negocio c le:n!o morada;
run .lanlo Cliristu n. e,i 1 — Cites do
.•orlo. (4817 I') I

! rp)..-S.WSSA-SK uma quilnnda heni
1 X aírcçaczaua; avcui;;a Salvador de SA

i':>. (4636 !"• .1

•iJHXUliM-SE madeiras serra Ias, nioldn-
y r;.--. c torneados ciu pcral para ni.ircc-

neiro c cr.rp!íiteiro, Í'reco-3 dc -oeei.íão; rua
Senhor «!„s 1'assiS 11. ;,.¦, essa 1. llV.-i-.aiides
Se.-r.*'. ' (I 4«*,30) O

^ l-..\ls|--.-l*SI<! om tioaiioiins ures*
IlHÕfS, mi Hlciinro lio tOÜOS. \r'.|.;xL>K-S1. un:a I.a casa. -com dois am-111,111:1111.11. lutes lie (01'I'OIIOS MO . i',.« quartos, doas crandes salas c co-•iii.iiiiilieii c liou, liniprii ilciiDini-1 riiiàa. eom terreno nue mede 33 metros d*

nnilc "Cniimos (lu-, (.u.lnsos", frente por 67 ni.trcs ile fumio.-. todo ariioii-
I'*!"- si',,, os lnclllOI'0.': Iori'01103 ,'«'' com ,-.rv«*r«-s frulif.rcr, e uma rira
mu- *•",«, vonilitlos cm nioslnoõos. :***""*',e;u '-'fr Uvre e saluhcrnnia. O uio-"• da vc»'! Ia !¦ o dono (_•- de retirar-se

... .*; Kiirop.-i. 1'rcco reJ-.12i.lo-, para'-.;.- o
**'_*•! traíar á rua Svlvíti Cc-íía n, ó A, Anchieta,

nu Aecn;r, _ tua da Miseileordia, 1 ¦"¦.
(.1 4f!..u) X

tcoos.
in si-i-ii.los pólos ticns (i.i liinlinl

iiuilini-, cotn ns csl.icõo-i11111II ' o "Kncoiilioiro !.•¦.a .Ildiiil. ih- Cnson/lnrn o l-',.*-lvnil:i (!«¦

"ÍT^I-^l^vSl'' tinta cha:cra -por a' contos
y de ré;.-, cr.m dni** p-wíns^nto-t, cm ccn-

tro dc ter r« !;¦*¦, cr. edi «do este 11X5S 111?.,
e nm tcrrciu por rn c-into?. tendo ii»'
frente :: ves. por 43 do fundas, cm rua
irarüívcrs-il à dv Con.!-; do Homfiin: infor-
mac5;'S co;n o pr-",*-rk'S;;:*Ío, á rua _>cí«. de
Sct>'Uil-t> 11, roo. s «'ir.id.'», d,;'. S Aí A da
tarje. Xão quer inlornie.iiarios, () 4814) X

TCTKXDlí-SK um a.ctiRit.. farenda bem ne-
í -,'«iei*>; trata-se n r.1.1 <b Carmo 11, 47.

f.ih., da. 3 ás -:. (J .i.|.,.:) ü

Kslncã.. ...
nu. dou' \Pp

dolotTII (Clltl-lll IMhl
< ii-fiiiliivi. l_-crlii-.ili'iif(!(iMi« asa, rnsontltini. 1'pos
iioeltis com nlniiti). nn nm ,l*.M.iiuiili'-.» 11. *--.s. Comimnliln l'ic-ilinl. ,N)

V de

irdiXDIi.Nr-Sii ...:.- metros de terreno de
V i'.::.: . .r ,-; met.-os <le fiii-.Jos. na

r.u Pia« da S'¦- 1. na csíacõn do Meyer,
5 laiii-.ilcs (lisianle, lado da V-co ili M.itlo:
lrat.i-e ú rua D. Claud'i:.l n. i, perto do

com AvcliB.1. (J 4.1.1.;) X

H-:

li

.•: In.'._
1!,. líe.t:

; ..1 Uc
s. Ms

!•; v.n.a casa mn-a, com ti
11X40, bem p-ant-ado cem o

fru'.iícr.-.s, tendo .-_;*... «lc l.:.*.i. tanque, I n
\Y. (.*.. ã rua Aiiíeiiea ::. 1.1, ciu.-o inin-i- -
li distante da c.:a._. de Olaria. t'rc.o TirKXUl!-SIí por i:,.o"3 in-.a l.oa

(J 4S.10) X V nova, ro!.e::o de lelhr.s í.-.in.*e..a!¦ j açna eneanada, '['<..v:\ Nina; na rua
lüo 1 de .«• ! U.-_;__!_i 11. ^4A. IJuiia A;-.-:iliir.

Iicll.i predio sil.-l (K .;:
¦1 trK.VWi-C.r. em lei

. :'•*. .Is 4 ilo liar:- ! á rua X. isa iv..'io;'o
: j 11 o -.ti-.-.e. Os 1 retém

Uaria

,-) X
C«*.|i

¦*s p

: '.'.r.a n.

. ¦"1CX1IICMSU armações, bilc-es,
V nino.-.;, ci-pes e baleües «U- n;

dc dito liara botequim, mes

•ira-

cl.
paraclivis-.o para rerartnr.cr.lo e cscii-

ptorios. tslaiile; para livres r papeis, r.-i.
ws d. ferro r*.*a assa, vidr.i;.-.s e vilri-
tic5, cadeiras d versas, dita; para liarVir/.,
í* espeüir.*-, ferragens e ferramentas, vare-
jos para fumos, de tudo temo**! nnvo e
usado, assim ermo lambem fabricamos e
rceebc:r.o3 qualquer f.i^ommei.da -c nos en-
carrrpa;t:.:-s de jnjtallaçOC-. em c.i-r..". cont*
merciaes e es-TÍpícrios; na rua <ío ÍTorpí**
cio ii. 1S0. (1550 O) S

rPRASCAíSA-SK uma quitanda son: i.i e
.1 afrcírue-íada, está livre c dcsenibira»

cada, recebendo criaçio dn interior; nucm
Tfrctctner, d-irija-sc á r;ta Senador l-.u?.e-
Uo n, ,i--ti A, ondo í*c trata, (403(1 V) J
rT-KASrASSA-Sl- o boletiiiin da rua !':ci
X Cat.cea n. 47c. c-;-.\ contraio, lendo

a incsir.:'. essa, conluiadas , para f.imiliii:
trata-se á rivi da Asseiubtúi n. u, Caíé
Áninzaua;. (4849 t') tí

rpRASl'A5SA-SK uma casa dc tiuifanda
.í. livre c dc?ciní>aracada, in eslação do

.Kncpnlado: rua Coronel Borges lieis r.
2Íí,í, cluguel barato, comuiodos pai l' 11-
milia. U2S3 V) .1

ril-.ASPAS.-A-S-i voa casa de cinpr.v;
.1 (ie penhor:*, u layntiem dc chapéos cie

liomen>; é ne?ocÍo fúío e bom para quem•precisar trabalhar; hecco do Kosario o A.
•tambem *.¦• r.dntiue nm sócio. C;"S_í -í 1' *• .1

rj-íllASPASSA-SJ. o contraio de uma
JL pori.i. com boas armações, ba.cão c
mais utcnsiíi'.'-?: «o centro da cidade c
hrui ponlo. Trata-se no Culé Victoria,
larço da Çariocn, das 8 ás io da nn-
nhã. (-Uio i') M

* I '

yi:\Di;.M-si: „a "víiím i-_viin."j *«ti*:xi_i-:-í-u,
' CM l-llfllf<*-__ lotCS <lc (CITCIKIS-Í ^ -

• ni iii'(iui-nu. ii,,.-!,-,!... - ,!.. riji it"-*'1•«•:u ili-iinl,' l\s ¦«.'•-. |,.--u--|ilt-iil**s líí" i*-,;in.ilr:..-, t,..:.:,, c-, ,,v,is dit Llllllil! Üinv.-j
Alivili - ,!.; '"!{((, (i-O.IC.l" (• |)J'0- 

: tr.i:
"2 11.

ilo¦ ni*;.!* ••;!, fi
''.ivuii.i <i i>sr;iu•iliia 1'mllul. l'-i
!.*is -.."m (Ii_i..i.:n

II

Al- i i-a:i :i.

i:>l:if:i(, dn
(lll Olllllllt-

("tns c iiitin*
i.:i i ii-i ilu

CO

i ';:.\üí.-S!
1 c n.n-.oJiJ

Clirisl.
.'.1 ('.;¦

11. Cr.;

ex.i::-.;- 'VKXm.-Sl-:. :..
local . s-.ieec--.-o, porto

iSólX -.•'•!¦,. á lifllifiiin.i,

' 
n\V. -oi*'"q.;a-1% d.f 

*

dis-T.Jtí

xrr.XHKM-S'-: tecidos ds aram; para err
(-.«; c [i;:í'.i.ihcirí>5, o Co o réis o nseiro; |fíibrif.tni-Pe paio!as e ratoeiras dc toJis ,•":

c'.-:::-s: Aveniia Passos 104. (Oío.,i)R

TCriíXllUM-b-Uít/ua TI.-..H•.,*:¦: I.c*.. n.'417 I
lindos "Fox Ten ers", puro sangue, ca-j

narios franetiiís c belgas c '0:11 fosão i fa_ I
eom quairo focos. (,13?o 01 I* I

0,1 Pi de 1:1

br.i vli-cnda
o verõ... M,.-'ra-e a plic
dio. Preço TV"-'?, "ato
A!:a::dísa, 1 ,-,¦.-, 1" andar,

¦ >j -*..' ::n:)::M-S1. um liom piano novo, do¦ic.:;:•:. com > celebre Kit ter, cerdas criiAvJ.is. ?it_i oi-lia, eto.: r.n.e |3vaJ c lies pedr.es, o !*.ie!hor forn-ato, porr.i p.-.ss.*.*.* todo rpeíó uio.liee: uni dilo Pleyel, perfeito, ou-
rapini do p:e- ran'i«|.i. Tamlw ir.troeain-.-r, can«-cr!a:n-*e eíliineha,: '¦ aa 1 nfiiium-c pianos. Ao Fiano do Duri, do..-. 2 ás 6. Ouitn.irâcs. lia 40 annes, r.-.a do Riaciiucln

(V. 441C1 N 1,.. 4-j, sobrado. l.i .-,_?.•. O

rpi-ASPASSA-SK c, 2a andar 'ia rua 1»
._L tio Marco n. 20, com tudo quanto c
r.ccci.-.ario ;.\v.\ uma pensão, tem fí quar*
tos e 2 salas. (4-H4 I') lí

Corrimentos
curíim-sn em " dias com

Injecção Marinho
lími 7 de Sctoniliro, IHC,

cs_Ksa_z_n_B__snM-_i _o_if--__vnaaa_MM--_BM__Ean
*-i7rx&i*c^'v&xfmnmx*r&Mtmaim2mM. ai¦»¦ ^—*mvmr.

Igíõose perdidos
¦VTKNDK-.--!' nn rua D:on:.s;o Ci-ripicira,

\ W.uniarias «1.: P.itrio, uin lerreno de
11 ¦.•cr ao; trata-se á r. Jo Kosario n. iji.

O j_S.() X

O Mais precioso ilesinfectante

¥ % Ê$>M JÊÊÊ
-*2-i.'*â7 ew^S! Eí«i k

U l»9t____E94HI___T8
v«ac-3^_-r.-T**-:-f_C
mUStntit.Z.:^.".?!.-!

r_n_n_r- «t-t.*. »e*_-«_\.^

TTKXliE-SE noi l.oin piano americano, rrr-! ^v- K"*:>':
> feito e garantido, com cordas cruzadas,

por preço ra?a*ivclitr;ta Jorge Uudíe <i. ;3,
casa u. o, dc faaiilia quj tc retira, Vilía
Isabel. (.1 ...Si) O
1"T.!-X[li:-5i; vr.i liem piai: , perfeito, ca-

: V r.-1-it-Jo, por preo; .nodico; rua Pele «le
rclojoeiro. (J.i.*.;) O

MOTTA .'. 1KMÃU;
Rosário,

s.goe, desta casa,
-..-MIT.U.O & c

inücs n. ,*.f'* l'1-'
;5.t:j, desla casa.

a rniiid.: n.
fir-sdl li

G*1 c* cautela n.
(mis Q)

TOSE.' CAIll.X: rua Silva Jardim 11.
• f 3. Per_eu-sc n cautela n. lei.opo. des-

•nj_.->i*^____--v5__ri__i

Approvado pela Saude Publica
1 *

. :

> fu

Fl'o UNICO desiufet-t."-!-.* qua nio 6 vor.onos«. nem cáustico c qua pulo sev
visado iU.*iii..«r.ca!e por ([iialiiujr oi'(í.inUniii do cve«ii.£«i ou adulto sem o

inuiioi' iiiconvenionic. |
Cura o corriiTicnto v.iirinnl n cntarrho, do utero o corlas moléstias da •

pelle; comiciiíücs, frieiras. pczeinas. ilnrthros, feridas, assadurns .tc.
Na toilette intima das senhores e no banho do creanças c adultos é do u:na

aceio benéfica incom parn vel.
Deshifeeia a pelle c «as i.iucosas e rommuiiica-lhes um perfumo nngui*!

íteo; _ adstringente.

mo x
V
dadr

llti rw C! ido dr Mello, 1K-i''io :., estaç-, .' di Pie-I
,„."'",' 

'~>°t- '.- <!a Al_.,_.èSa, no, I

1-iicon - 1-a.s.c na 1 'h rir ma cia Marinho
Eua t (lo Setembro, I8ü—Tíio cio Janeiro

e etn tudas ns búas 1'luirmiicias' e Drogarias do Drasil
iJelo Correio, Vidro 3$UUQ

TT.l-lXTUÍM-SE superiores l_er_:on*c!ro3 pi-y r.i febre, a preços módicas, c para o?
srs. piiareia.-eulicas, cn (luzia, com v.-.r.:.-,. j
j*-.sa rcdiicção; na rua dl Assc-nblca n. 5'.,cnsa l-oe!u. (M 4418) O |
\rÍ:Xl-i*JM-5C óculos e piace-nc. c
\ apromp*ar.vse co"cerics c.r,\ rspldcz, a

preços módicas: r.a c.-iia Soclia, rua ila. As-
senil.l.a n. ..5. (M _,.-S) o

\7EXDEM-SK uai carrinlio de ferro, 6
pás nora r,-,.-re?ar .aterro, 6 picarei as,

uni m.artello de canteiro, tros in.arrclai de
aço p.nr.Ti quebrar pedra, .tiula ccn poucots?o c em hom eí'.:*do, trc> \*5cr. dc *t«..us
de portas ir.teriorM, de «Imofeda, madeifa
.le !rit íf-ii U3*i, e írcí r.ir? <ic ¦ t-iiíir.s dc
jaiieü.is de roíoía e ciixUl.o, raadetra dc
!i*i. tudo sem uso; par-a ver c trr.lar â rna
Carlos Gomes si. 59 (morro do Pb'...

(lí .-«-ri O1
TTEXI»FM-RE 100 mriros de s.-ia':io: nal

rua Tavares n. i.r, estação do Er.rôn.
í .s!., "- -«o o I

149.11 ü) J

tli

GOXTIIIKK «¦( C-
raaiiilo, sitcceí..-*oro5-.

11. [69.939, d_*_*-._* ca*í

jury «1 Ar-
cu-í-C a can-
(477- D) lí

pedrapER»EU-SEA cm aro dc ouro, com brilhante
,:1, engastada

i cin
prompla para atarr.icii.-ir, ci.ire

(Sampaio o Riachuelo). Oratidca-se n
nnem a entresar á rui Bithencptirt da
S.U-a n. 16 — Riachuelo. (!9o3 Q) M

1>ERUEU-SE 
a caderuela n. ..i.f.?30 da

Caixa Econômica dc=ta ajgUl.Q) 
;

PERDEU-SE 
a coute!

Soecorro n. 14.065,
<Jj r\íõ".;c dc

(4950Q) K

Thtet-DEU-SB <i cautela n. j.S-iS, dc
JL i9iC, do Monte dc Soecorro.

(«Ci Q) R

I>ERDEU-SE 
a c.-i«lerneu-i n. 17--143. 3*

. i svric da í.'._na Econômica do Rio
!¦; l-rrrc. («io Q) H

' Vl***^'''^^' *

-«¦.¦¦¦»«^KIM-«___S_WBHB*^l^?<r**«><>9-*ltjBBBaap,___»g***^^

©Id©s estabelee

ES

resolveu dar uma Bonificação ao.s seus
freguezes c amigos desta capital edoiu-
terior c mesmo aos negociantes que
queiram fazer seus sortimeutos

Com uma visita a estes estabeleci-
mentos terão oceasião de verificar a
pri morosa confecção em Sobretudos com
gollas de velludo que serão vendidos
ao preço dc 28$000-

A referida Bonificação principia no
dia 29 do corrente e terminará o- 10 de
junho, este preço só será mantido den-
tro.deste praso.

Os nossos freguezes terão oceasião
de apreciar o maior sortimento de so-
bret.udos, finos e modernos tecidos tanto
para homens como para rapazes.

Em capas, mack farians, pelerincs.
sobretudos para homens e rapazes é
colossal o .sortimento.

Estes estabelecimentos mantém rigo-
roso preço fixo.

Largo da Carioca 24
iua da*Uruguayana 2 e 4

MBBcacwca» __B__aaaa___ng_a**B__g__^^ r_cr ~ _i cjt

Rua de Gonçalves Dias 1 e 3
OmmmmmmmmmmmmmkWmmMmmmmwm

MO de JANEIRO

H>

DIVERSAS
A' RI'A SaU-ador'':'Cnrrí-a ,,. 9s, i.~,u.•tA- aluga-se uma sala de -i-r'.- i,...Pendente, para senhora pro^-orí m,W, que trabalhe fura. 'rr 

.im a.,;rdios de mar. (!«*.,,* S) f

¦ÍX e durattvo, mata os bichús -e .,' liler, fox pequenos coueertoa; ttdo ._i-Proca Tiradcntcs 8- T«-l,-.*, .',-.;¦ , *'
Caf_ Guarani-." 

'" UU"*''' <'!&0?%

A' RUA S. MA-ÍOKt. .u. ao cm Ilo-

eonl^-iiiestre fflíííi. ^^tS^1^

ARUA 7, íoo, a», nüo cm curso, me;.mo a lume c para concursos ens:lia-se: portUBiicz, franecn, nriiiim., geo-r«ifit., alg., gooni., ete.; inJn de.de i.i;«ÇMÇS.  ClSSi S) .1
A¦WJGAM.SI.-iini- boa sala de frente e¦pi 'iu quarto; na rna Bento Lisboa n. ..

_l '¦'¦'-t1-; (ie;o G)
T>UASir.-l-OE l-UGAl,._ A^ê_dc7c 

"Ü,Z
.»-¦ collecçao desta revi.-ta encadernada,4 voimncs, ficou pur mais «le iou$ ¦ -rc-
«o Ou?ooo. Carta- n l.tiso, nesle Jornal.

(y.i.S S) M

CASAI, 
com dois filhos pcqiiejo., d«-Beja dois aposentos em casa Re ím-.Ha seria, no l.cmc ou Copacabana l'ir.Ia; neste jornal, a K. R. t ¦ .: eij

r*.vií-t'OM.\xri.: _ m»io. iu,,.,,.v-i,sou — Cons. iti-Uis. Itucoiicl*
llnvocs om S diiis. afiistiinioiito iloíiviiivs. í-csiionsos ú oiili-os trabá*llios pura harmonia ilo inr. 1'iimi*
iiventds ili-niiis dos li-aliallid. c.ón*
fluidos a contento. Cons. pup
jiifln nara o inti-i-ioi- — 71$. iim
Maiirili—.lanuiio. (M -16(17. S

C^OI 
IAS a machina — Encarrega-se deJ qualquer trabalho feito ii machina d-escrever; General Artrollo n. --S -- S.i.iChnstovuo, (,-#.. s;. |;

pAUTOJIAXTH. trabaiha «¦..in . ,.\J lhos e descobre qiialrjuqr segredo,trabalha pelo occultismo; 03 traballtos í-.i.i
garantidos. Rcia todas as doeuras; roa-
sulta 3$ooo, das S ás S lis. Esta mudou-

_=e da rua Lavradio para a riia S. íofion. 131, Meyer. Donde Cacliamby
(aS-|o S) I

(1AKT0JIANTE 
sciehlificã, earante sen-

J traballios: consulta das 8 ás o, ¦};
casa de familia — Cattete 11. 4S. snhrailo.

OAKTOSl.VXXK — Mino Annil..
^ilislinuuida oom honrosas relc-
rondas poln "A Noi ida", ''Jornal
do llrasil". o "Platéa", do São
Paulo, -imtini.ii a residir á iua
Iladdoclí Lobo 113 (casa ilo f«.
milia). (H -117!>) S

COM 
PRA-SE miro e paua-sc betn: im

,- joalheria (Casa de Confiança" ; ;i rea
Gonçalves Ui:iâ 11, 39. Tcl. 4.127, 0.

d_f.a s) it

/".OJU-RA-SE qualque» quinidríde de
\J jóias velhas, com 011 srni pedras i!p
nuatf|uçr valor e C-ititelas do í-loiite tle
boceorfo; paga*5c bem; t.-*i rua Goiiçal*
ves Dias 11. 37, Joallieria Valcntim. Te-
lephone 99 jt Central. C-iD-lr -^ * tt

CAUTOES DK VISITAS — Cento :..
Ourives, 60, papelaria. (•-'(j.i Si ,r

Clinica de' moléstias tías
senhoras e syphilis 7cn°'; ,^:
íenconrt, partciro, cura os tumores Jos
seios c dn ventre, na moléstias das vias
urinarias, Remíücs, as metrites, 03 corii-
mentos uterinòs e vagiuacs e reffulansi
a ménstrunção por processo seu. Applica
o 606 e OM» com ou rein injecção e esta
sem dor, trata a tuberculose e hérnia
(quebradtira) sem ope;ação. Consultório
perfeitamente appareüiado; rua Uodripo
Silva *:fí, esquina da rua ria Asscmbléa,
das 10 áí 2 da tarde. Telephone n. 2.511:
residência: r. Senador Riucliio 342. (.T318.O

CARTOMANTE 
d. Maria Emilia, a cc-

lebre c 1* do llrasil c 1'ortUffal» con-
sagrado pelo povo como a mais perita:
confiança em seus trabalhos (pie desafia
as que re dizem mcdiutmi clarividcntcs,
espiritas t- professores de scienciás occul-
tas; ás esmas. familias do interior c fora
da cidade, consulta' iior caria fcui a jue-
sença das pessoas, única neste gênero; á
rua dc Santa Luzia n. 248, sobrado, jun*
to i avenida Rio liranco, «sa de familia
de toda a seriedade. (3*33 S) .1

(¦.ARTOMANTli 
brasileira, iniciada, tio*

J mysterios do occultismo, possuidora
de grande poder cm sciencia oceulta, diz
o presente, o passado e prediz o futuro.
Consulta r$ooo. Só attende o senhoras;
rea liarão S. 1'eüx 44. casa I. (17.1a S)

(-iltAPÊOS — Enfeit.im-se pnr figurino
KJ a 3$, 4$ c 5$; reformam-se a 2$;
lavam-se e tingem-se plutnas c r.igrcttes;
rua da Carioca u, 4S — Saia Elegante.

(.(003 S) JI

C-AIU-ísO 
— Vendc-ec um carro novo

} com muito pouco uso c com torçar
para 4 pessoas. Trata-sc na rua Archias
Cordeiro u. 232, em frenle á estação ti¦-*
Meycr. (4í>mci S) II

Cartomante espirita, j™'!;™
fazendo trabalhos garantidos, para realizar
negócios os mais diííiccis; cura floençaa
por mcÍ03 completamente desconhecidos no
occultismo, tendo o consultanlc cm "loucos
dias a prova da verdade c da seriedade
.'títe traballio; rua Arca! iS. (.1074 SIR

C1ART0MAXTE 
ccareii-f, somiiambula,

I i.-..: furicj trabalho3, chega ao impo*-,
sivcl, vira o mal para r-iicü! o fer.; tem
prodigiosos breves c talismans; 11a rc«
Castro Alves 11. no, casa XII — .Meycr.

(iCCr; SJ M

C.ARTO.MANTE 
mme. Kicoletti, prciüz1 o iiiiuro por mais diííicil (tue seja;

dá consultas so para senhoras, de i á^ o
da tarde; lluarque de Macedo 11. 51.

(.10, 5 S) J

IMIV.IÜO — Empre-ia-se em bo:.*
c-inilições, de .1:0(111$ para cin.a, sob

ypotheca dc predios na cidade c subut'-
ío?, pessoa dc toda confiança; rua do

i)
hy
bí .
Hosario t;. i;.*, ultima Síila, sr. Julio,

(.|:St8 Sj .1

DINIIEIIIO 
— Empresta-se sob íiypo-

theca, movei**, notas promissórias e
a officiae- do Exercito. Trata-sc cmn S-i-
xas; Kosario i**-*, (^.llSi)

Dl.MIF.IUfl 
-- Empresta-se sobre mo.

veis ou inercaduri-is (^iic reprcácntcm
valor, com penhor mercantil; r. d.a l'rai.
nha ,-. com Querino. (5018 S)S

DIXHEIRO 
— Empresla-se sobre mo-

veis ou mercadorias r^iic representei),
valor, com penhor mercantil; r. da Traí-
niia 7. cem Querino. (5010 S) S

DINHEIRO 
— Adiantam-se juros d:

apólices, muda que sejam dotaos nu
de usofruto, eom Santos, na rua da Mi
scricordia n. 24, pliarmacia. (,*.7FoSiJ

DINHEIRO 
— Qualquer ipiantia a ju-

ros módicos paia hypothecas, anti-
chresi*1- .dcsconifl?, cmições e penhore?;
rr.m I. Pinto, rua do Kosario i.m, tabel.
Iião. CiodS.iM

DlXIir.tKO 
rápido seb hypothecas, só

tiesocio3 sérios; na run Uuer.as Ai.
res 11. !..*:, das i_ ds i3 horas. (jOfiSjM

DINHEIRO 
— Empresta-se- sob hypo.

Ihccas e iin*ciil.*ii*in=. Compra e ven-
da de predios. A. Eal.ão. rua do Ho-
sario 11. 15-, Jj^_ Çl«J l7±[

Discos . F.-.vnrite, (,i..'ron. \'ictor,
Colômbia, fjauco, Gramopím-

nes c Miraphoncs, a quahiiicr preço. -—
Tudo em grande quantidade, eiicontn-sr
lu.orit na aiitifa cata de graiiiophones e
discos, á rua da Consliluição n. :fi. Ob
ficina para iodos o.s concertos e peça*
avulsas, (Corj S) }

IT1-*- 'asa dc pciiuena família, dá-se pen-
l'j tião; na mesa ou em domicilio
Silva Manoel 1*..
toucinlii

34. Comida fciia rmr
(¦¦.s.i.*?) S

JpSTUFA 
— Compra-sc uma dc metal,

.1 para cntparlap, dc cima de nu,-..i: cm
bom estado, \v\r,\ tratar cum ,T<:sé Framn
á rua dc S. redro ;:.. <l*i^.*.i Hi S

ITi-VCAUHEGA-SE de fnrrr llmpera e
J J concertos dc machina dc escrever, i.e
todos os Fystemas, dc é maelima-v de co»-
tura, para 

'qualquer mister, re^i-ítradoró-*
c mschinas fot^encres, por prc<o razw
ve.. i;*-pc;:aÜst-i em macliinr,3 aulonwti'
cas; rua da Carioca 11. 50, 2'' andar. Te..
Cent. .|i9-|. Cin-: Pi .'
TPORXECE-SF. faria e v.ri-.ii
JL' de casa de familia; pre-;o nio.*!
r.vcmd 1 Gomes Freire t.ttí A. {1^
"|,-Mi'!.F.S"l'I>iO.-* sob liytiot!
J_'j missoriaSi alugueis, movei
rios, etc. Compram-se c ven-'
dios. Com íilv.t, a rua d.t

ti 
RAM0PII0XE3 e cbap-.s -- Imtf.in.

r se de $;oo*a cS. Ver..itm.£S ¦¦• -.'•"
a .1$. Co-.niiraii*.;e uínd -. (*e..**.rertam--.
gramop!.ones o vendetj--,-e a -' *¦.*» _--'•
Compram-sc; rua Ur_cv.a;.-ini ";..'.-¦ 

,

Or8pi"PluáspBon.mÇ
nnantidàde, uic.ino i)iiiin_ In-

.teinis, oti avrendii-sa quiilqnoi
lugiir imra c.t|tlorftr- Offortií
com amostras i>. M- línav.e
Kio ilo JancifO, Caixa do Cor,
r e 1 o 1 5 01 n -'*''
/-.f.AVADOR sobre metaw, carúaH-.s,
Ursinetcs, blochs -Jm marcação em alto
relevo de r_:rel. Iimbrapcm a tatlle oou-
cê Gravuras s«.bte crisiac. e porcellonai.
.. i- •¦ •• ondar. (i;jüi; 8
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LUMBAOO
Cura radical 3em o auxilio dc remédios o em sua própria residência

Consultas grátis, verbaes ou por carta, das 9 da manhã ás 7 da
noite.—DU. Mi T. SANDBN

LARGO DA CARIOCA, 13—i1 andar — Rio de Janeiro
G501I

Gramophones e discos Favoríte,
Odcon, Victor, Co-

lümbia, Gancho, Miraptioues c Gramopho-
nes ii qualquer preço. 'Tudo em grande
quantidade, encontra-se agora na antiga
caca de gramophones e discos, i rua da
Constituição n. 36. Otiicinas para todos
us concertos e peças avulsas, (G90 J)

HYPOTHECAS 
na cidade c subúrbios,

grandes ou pequenas quantias; rapi-
.lev. c juro módico. Informa o sr. Pimcn-
ta; rua do Rascrío n, M7, sobrado, fun-
dos. (.|?8j S) R

IMPOTÊNCIA 
— Cura-se com as gar-

rafas dc ca tu Aba, remédio vegetal, viu-
i]o do sertão do Ceará, Encontra-se na
rim Santo C!.ri--lo li. 09. U57J S) J

INSECTOS11111 enxa
J. Rezende-Kua S. Pedro 38. (M

Eliminação tolal, com
ame das legitimas Cuyabanas,.-io

Porluffiicp, A'
ulos pontos dc jornaes;

jVgciicitin r;;.i do Carmo tt* 59» 1" and.
(-IÓ3-1 S) J

ÍlèlAM 
a lllustração

J \caJa em iodos pon

Pede
LIVRO 

1'KKIilllO
que encontrou 110 bonde

T ava:
li .1

e a pessoa
tie Uavea,

que parte da estação da Avenida, fis 7
a 10 da noite, w.n volume dos "Mísera*
vi is", dt; Victor Ifuço, rm francez* /i
faczn dc entrgal-o á rua da Asscmbíta
ti. rr, uue será gratificado, (merendo,

(3043 Q) S

AVAM1KUIA Moilclu, ha só uma, e c
única que lavo c cngitnma toda

u roupa, tanto dc homem, como de sc.
nhora c dc capn, com especialidade dc
luxo, com a máxima, perfeição; sem o
perigo do contagio, manda buscar c levar
;i domicilio. Telep!!. Sul, 370. (15.13 S) It

A Cura da Paralysia
pelo Magnetismo pessoal de D Monte-
ro. Chamados á travessa de S. Fran-
CUCO U. 22, ÍS 3121)

SAT.A 
e quarto de frente,.alucam-se em

casa de familia de tratamento, a c«-
sal sem filhos ou a senhor de trato; ua
avenida Gomes Kreire 155. (47JÚ S) J

Extiucção t completa çom
emprego das legitima* formigas

Ctiyabanas. Peçam prospectos — J. Re-
«lide; rua S. Pedro n. 38. (M 3213)

SAU'VASo er

SOOK), 
precisa-se com pouco capital,

para unia industria que dá 100 °|" dc
lucro mensal. Cartas a Industrial, neste
escriptorio. (4985 S) J

cm predio
limpo o pessoas de commercio,

eom ou sem mobília; na rua Harâo de
(iuaiiitylin 11. 17, sobrado. (4800S)J

SAI.A 
e quarto, alugam-sc e

novo e limpo o pessoas de

DENTISTA AMERICANO

Formado ptla Faculdade de Medleini do
Kio de Janeiro. Premiado com medalha de
•uro e cruz de mérito Induitrial, na E«po-
vtio Internacional de Milino.
fatrâeçõe» de detexem dor.de st a 10I000
Dentadurii de Tulcanite, cada
dente.  s|0ooCoroas de ouro de lei, de aoj a 40I000Obturações de dentes, de st a. . 10I000

Bridie Worlc, c»da dente, de
m>t ...... jofooo

Concertos de dentaduras. . . . tofooo
Trabalhos garantidos e acceita pagamento«m, pieileçSei, Todos os dias. Rua do Ho»-

picio, 122, tinto da avenida Passos.

DENTISTA 
— Vende-se um motor Do-

not, c um encosto; preço de ocea-sião; rua dos Andradas n. 85, sohrado.
U??9 S) R

DENTISTAS 
— Coroas de ouro de 24,

. . 10$; chapas de vulcanitc, 10$, na of-ficina da rua 7 de Setembro n. 205, so-bnd0- (4845 à) J

Çuem desejar

PARTEIRAS
rpVpOCRAPHIA, lithoüraphia, machinas
-l novas e usadas, de todos os tamanhos.

Trata-se com Alúlio Benirzzi, ruu Theo-
pliilo Oltoni n. 1113, das 11 ás 13.

(479.1 S) J

ffUlÒCA-SE um manequim do honicni
X que ainda não foi usado, por uma

caillil du sulleiro; avenida Salvador ele Sá
11. ,)S, casa 1. Í41S1 S) .T

MANICURA, 
pediciira, vai

chamados a A'loi|ilio,
vae a domicilio,

ilpUOj rua (jeneral
Polydoro 11. 130. (4740 S) J

M.MF1. 
INDIANA, cárto

futuro e pre ii/ o presc
tomatitc, diz o
sente, fa'js qual;

quer tralxilho de caboclo; rui Affonso
Covalcante 1S4. (4SJ7 S) J

esclarece todos _os pon-
:i

grátis; rua FeÜtítO n, 58 — Cascadura.
MME. 

Zlzlnha
tos da vida e concerta. Consultas

MME. 
Clara Coudero — Maiilcura, pc-

dícura, massagista diplomada; ruu S.
Cimente n, 105. Teleph. 1.1:79, Sal. Vae
tt omicilio. Só as senhoras. 1157 áj R

MATIÍE 
M AH CA — Theoria e .pratica,

professor de comprovada habilitação,
kreiona cm domicilio. Chamados a L. Mi-
nira, á rua De-liihim 74. (563 S) U

MANTEIGA 
ESPECIAL, recebida dia-

ríamente de Minas, vende-se nas me-
Jhorea condições e preçoí; á rua dc São
Pedro n. 189, (4091 S) J

MOVEIS 
— Alugam-se, compram-se ,evendem-ie na Interniediario; r. áo

Caltete 11, 20, teleph. 55;, Cent. (308 S) J

MOVEIS 
usados — Compram-sc ;

linrios completos, avulsos, objecti
mobí-

ctos dc
nte. aiití^uitladês, oniamentaçôer, pianos
de f»ons autor«, etc; rua Senador Dan*
Ias t>. *s, ttrrto. com B, Kilic.ro.

13433 S) J

MOVEIS 
— Compram-se mobílias, pin-

nos, quadros, tapetes, trens dc cuzi-
nha, roupas dc cama, cautelas do Monte
dc Soceorro, etc; rua S. Luiz Gonzaga
II- -'11. (Lllll S) 11

Mr. Eclmond

'.VIADAME 
.IEANNE, cartomante irance-

ítI. za, consulta e diz com clareza o pre-¦ente e futuro; consultas de UcIIcza gra*
tis. Consultório só para senhoras; á rui
ticnoral Gamara 11. 172, sob. t<;S-i'J S) S

- O popular carto-
monte brasileiro e

tirando "médium" clarividente, continua a
dar consultas iia.-a descobertas de qual-iiiicr espécie, na rtia l'eli[i|ie Camarão 95,
(Maracanã). Sucçcssor u.i sua irmã a ccit:-
b-e "Madame Zizina", distíuRiiída com re-
ferencias bondosas nelas illuslradas iii'.|ireii-
ms brasileira e estrangeira pelo acerto «Ia;
t.:.is predicções. (50.10 S)

UMA 
senhora de edade, vindo de fora,

empregasse em casa de senhor viuvo,
faz toda costura e todo serviço domes-
tico. carinhosa para creanças, pude ir
para n roça; não íaz questão de grande
ordenado, pôde ser procurada até o uia
31. Est. Quintino Doeiyuvu, rua Pruden-
te de Moraes u. 102. por carta a IJ. M.
V. (4774 S) R

UM 
SENHOR, deseja proteger uma mo-

ça que tenha nlgíima íllustração, bem
edicada c carinhosa. Quem não estiver
nas coutlições não escreva. Carta ncsla
redacção, a A. Silva. (5012 S) S

UM 
CAVALHEIRO precisa dc alagar

um quarto mobilado, para descansar
algumas horas no dia, entre os ruas Jta-
rão de Mesquita, c bóulevard 28 de Se-
tembro ,ou proximidades. Resposta para
M. Costa, uo escriptorio deste jornal.

(4766 S) J

V IUVA, brasileira, modesta, gctiva, ho-

PARTEIRA Mme. Francisca
Reis, diplomada,
faz apparecer a
menstruação nor
processo sciemK.

tico e sc:n dor; trabalhos garantidos c pre-
ços «o alcance de todos, sem o menor pe-ngo para a saude; trata de doenças do
utero; rua General Câmara ri. no. Tel.n. 3.j',8, N'u.-tc, próximo da avenida Cen-
trai. Consultas grátis. 1..M3611)

PARTEIRAi Mme. Maria José.
pha, diplomada pela

Faculdade de Medi-
cina de Madrid, trata dc todas as doen-
ÇM das senhoras e faz apparecer o in*
eommodo, por processo «cientifico e sem
dõr nem o menor perigo para a «aude; «ra-
íiallios garantidos e preços ao «losnce de
todos, Avenida Comes Freire n. 77, tele-
phone n. 3.6^3 Central, consultas grátis,
Eni irtntetc ao íheatro Republico.

(S 3.130)

GRAVIDEZ Kv.ta-jc
usando ás
velas an-

tisepticas, São iuoffensivas, commodas
e oe effcíio seguro. Caixa çom 25
velas 5$oun. Pelo Correio mais $600.
Depositário: praça Tiradentes n, 62,
pharmacia Tavares.

dc bem dirija- arranjos d!omestiços, de-
seja encontrar uma ca«fi de senhora viu-
va ou cavalheiro com filhos; pessoas edil-
codas, onde possa prestar serviços; tra-
tar á ru.i S. José 39, Io andar. U')62 S) K

illIEl
Tome PEITORAIj MARIXllO
Kua Scto do Setomlirò 18G

OA ^9^T*£^t£* e molestiaa de
rfllf B lija.iiullicr, o DK. lt'^ UK. ANDKADA,

veí-sc fivrados atrazos
da vida. sa-
ber o peri-6»mcnto de pessoa dc amizade, attíaliir

amor e bons negócios, «er felicidade nocommercio. tratar todas as dhea-
ças, obter o que desejar, por mais difíi-
oil que seja. por trabalhos seientifiefis e
garantidos, dirija-se á rua do Cupertino
numero 7, estação die Quintino Bocay-
uva, enviando «nvcloppc, sellos e teub-scriptado para resposta e consulta no
gabinete a$ooo; com talismã 5$ooo;
por eseripto, io$ooo; com talismã, ts$.;
todos os dias: realiza-se o que dese-
jarem por mais difficil que seja 'eni
qualquer distancia ou Estado. GÓncí-
rrlica chronica e impotência, cura gar.m-tida, com breves niedicinaes. J. Pinlo
j" Si'va- J 4S37

MORPHÈA StlSrantiilii, da morphéa lisa não adeanta-da: ctu-a 011 melhora durável da mor-
lihea ttiliernsa. Peçam brochura com' at-testações. Tratamento tambem por cor-respondeticia. Dr. Lara, rua Viscondede Santa Isabel n, 2, ás terças e fcex-
Ias, de 9 á i. («4458

LÍfERIãS FEDERAES
Agencia no Estado do Rio

Aulas nocturnas ~- %riB|v«S
. çuo mercimtir.irane-ez, inglez e allemão, ensinados ura^ttcamente. Curso completo dc lireúarató.nos paro admlssSo ás escolas superiores.

Rua Man;: e llarros 11. 258 (Collegio Syl!-vio Leite). (s739S)iI

SIS». V1E1TAS
CARTOMAXTK estrangeira, vencedora

em I*; logar no grande concurso de c«r-
temancia do aprectctdo semanário "O Sub-
urbano", trabalha com perfeição na scien-
cia do oceultismo, diz o presente e prediz
o futuro; desvenda qualquer mysterio da
vids, concerta qualquer diíficitldadc cm ne-
rocios, faz reinar o paz no lar das fami.
lia», une os desunidos. Possue as verda*
deiras pedras do Sival, vindas directamente
de Jerusalém. Poderoso talisman conhecido
até hoje.

líua da Carioca 65, 2* andar, entrada
pelo becco da Carioca 23 c rna da Carioca
C-w, casa de loterias. Domingos c dias fc-
rudos até iis 4 boras da tarde.

(.1 50.-7)

F. Guimarães scientifica aos srs. cambis-
tas, e seus amigos e freguezes, que é agente da
Companhia de Loterias Naeionaes nesse Es-
tado, acceitando sub-agentes nas principaes lo-
calidades, devendo os pretendentes dirigi-
rem-se a

F. Guimarães
—«—¦¦¦n»..——- .... — ' ¦-¦-
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A Única Oura GerSa
Para Ga!b

MOVEIS- * Colchoaria do. Povo,
e nos suburbios, a casa quemaior sortiménto tem de moveis novos cusados .colcliões e aliuol.idas dc todas aè

qualidades; não tem competidor em .pre-
ços, ainda mesmo nas iiiclliorcs cas.» docentro, pois, fabrica em suas oiíiciiiasinao façam negocio sem visitar a ubssacasa. Colclioaria do Povo, rua 2,1 deMaio, 505 e 505 A, entre Sampaio e: E.Novo. Tel. 1783, Villa. C1514 S,) J

Callista — Migu-l Draga, grandeespeciihsta em extravio
de ci.los e unhas enc-a-

., v.idas, sem dor, etc;'rua
do Ouvidor, 1C3, sob., tel. Norte, 1.505'

MoS3ÍrO«5 ~ Systema americano,cHir-i
vendem- oj Estnbeleciiueiilos Americanost.ratry; rua da Alfândega 109. (3088 S) j

CARTOMANTE VIDENTE
Faz adquirir o que sc quizer cm ric-

gocios e cm muitas coisas que desejar,
íêmpregos, alugai- c vender seus pre-
dios ou traiisaeções. Attrair freguezia
para seus estabejecimentos c protege
os mysterios da vida, das 9 da manhã
ás 8 da noite. R. Senador Eusehio 64,
sobrado. (R4570)

COLORINA, Tintura ideal ;ga-
. rantida, para Ves-

ttttiir ao cabello .1 sua cõr original jirc-
 tf ou castanha. — Preço io$oòo; pelo

. ¦ , .. heinorriiaglas e suspeii. Correio, mais 2S000. Deposito cerni runsoes; ue modo simples, evita a gravidez - -'<•¦' *-'' 'cura, corrimentos,

nos casos indicados, fazendo apparecer o
íneonunodo, sem provocar lieniorrhaBia,
lemlo como enfermeira mm. JOSF.PIÍt-NA GA1.I.INHO, parteira do Hospital
Clinico ile- Barcelona; consiilttis diárias
grátis aos pobres. Acceita clientes cm
pensão. Consultório c residência: rua do
Lavradio n. m, sobrado. (4438 S) j

de Setembro 11. 127. — R. KAX1TZ.

LIVROS -.. Kt»ii,.se «':'.'"«", dç
. livros de ocea-siSo, bara-tissimos. Casa Torres, rua Senhor .dosPassos n. 08, Kio. (3381S) J

MÉDICOS

PARTEIRA — A verdadeira
mme. 1'nliiiyra— Com longa pratica, trata de moies-

tias dc senhora:
processo rápido c garantido. 

"Acceita 
|parturientes em sua residcnd.i, á rua 1Camerino 11. 103. H

HEAS hrotiicas e
recen tes.
Qitercis fi.
car radi-

ciiliiiente curado cm poucos dias? Pro-
suspensão, por um I curae informações com o sr. Feijó, quegratuitamente as offerece, não cenhe-

çendo caso nenhum negativo: rua
Tlicophilo Oltoni 167. R 27404171. -i£

Professores e Professoras
Professora Ensina portuguez,

lr.ince.t, inglez e
piano; informações com o sr. Peixoto,
rua Haddock- I,obo, 327. J 4637

MODISTA 
— Confeccionam-se vestido

£...li todos os modelos, a preços me
csiíüoa

,-. mo-
(iteo-i, atelier do Mme. Guedes; Quitanda11. ii.-, 1" andar. (500.1 á) S

MOÇA 
para bordar á machina, precisa-

se. avenida Passos n, 09, sobrado.

__„ (5058 S)J
V OTAS PHO M1SSO RIAS — Com~tõ-.li d.is os garantias, j>ara desconto, com
Krande abatimento, tuformaçücí com ohr. Gonçalves, na cliarulariu Paris; 1:1rua di Asscmbléa. (.1047 ?) I
"II 1'AUXASO -- Cartomante; rti.i dojM . Rocha 33 — Estação do Rocha.

(41<7 Sl M

M MU. II. Totmiicr —• Alie. cartomaii-
te. todas as scMas-fciras, das 10 ili

inanlij ás 4 da tarde; rua Frei Caneca
11. ;.', Io andar. '485-- S) Sl

OtTKRECK-Slv 
um clieuiíciir pata par.

ticuliir ou praça, ou caniinliSo, ten-.lo
carta e pratica desla capital; trata-se na
iua do líoiinci-j u. n.j; te!c;dionc iqsR.
Norte. (4Ú36 S)"j

Oíll. 
é ec.inent.leo ? na risa c fabri-

ca Arnaldo, em írente á estação da
3'itídadc, moveis, colchões e malas bara-
tisiiuius. Venham ver para cre:.

 (j.i.m S) J

ASIOK,

iiN-E-mmnu
017. REMATO DE SOUZA
LOPES, tlOCeníe na Fa- ' 

puOPKSSOli de reconhecida comiietcii-
cuidaele. Exames petos,},,, ÍS?"03",0®1'50,d? tradueçúes de ia-

„ ^ l"ii. italiano, «espanhol e francez, na av.
ralOS Af ÜO estômago, , Mcm de Sá n. uo. Preço módico.
Intestinos, coração, pui- ' s s s' I!
mões, etc. Curadaasth-' .-tprpfessora de piano, canto, spitcjo
ma. — Rua S. José 39, de
2 às 4. Grátis aos po-bres ás 12 horas.

A382 I
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DB. RODRIGUES TAO'
Com loiiRo estagio da l/ondation Ro-

tuehld de Paris. Asscmbléa, jó, das ; \
is 4. Telep. C. 3376.

INGLEZ

s grátis
Por me-

dicos
operado-
ves espe-

cialistas em moléstias dos OLHOS
OUVIIÍOS, fi I1IÍUÍ.1 o Nilltl/.,
enfermidades dns senhoras, pollo,syphilis, venereas, blonorrhagias e
das vias ganitaes e urinarias do lio-1
niem o da mulher. Todos os di.13
das 3 as 6 horas da tarde. Itua lio-
drigo Silva 11. 26,1- andar (entre As-1
sembltía e 7 do Setombro). Consulto-
rio perfeitamente apparelhado com l
todo o material preciso para os oxii

theoria, pelo progranima ilo lr.si.-
tuto Kacional de Musica; prepara alu-
tu nós para admissão ao mesmo; preços
módicos; cartas para E. Morciila, easa
Devilacqira. (.|Sr:j S) 11

pratico, Mr. Pe.
ter garante ensinar
cui seis mezes, 10$

mensaes.. Uua da Quitanda 11. 50, iw an-
audar, Vae a domicilio por preços modi-
COS. (-'Ol.j JJ

I IrJnjIflÇ — Cma professor» de
LiIlUUHu liiiíiiuis, (lisiiiitiilii da
aliriiinas lioras il» iiiiinliíi, iifcriiit
ulu limos do Fi-nncez, luslcz « Al-
lcnião prntlcos c tliuorieos, ú í-uti
da Carioca -17, sob. (S -1S:í7)S

ARTHRITIS&8Q-
faei.lo tiri.-i) e todas nianifcstaçües (rhéu*inotlsnío, moléstias da pelle. areias dii fi-
gado e rins c iiiipurcüis do sáiiRue) etc.
Juia garantida pelos llanhos tSiiadorís)^
Luz, Vapor, Sulphurosos, Massagens! Ave-
"ida Gomes Freire, 90, das 6 ás 211 lioras.
l.ieço ao alcance Je todos. Instituiu de 1'hy-
siatlierapia. IM371O S

U 3-Sj)

Dittf-nc ri/» Qúalqiiet' opera. Preço dcUlbCÜS qe-oceg-jiBó. Gramopliones e
Operas

A
2$000

pito
discos. Sempre novidades,
V. KAUI.HAIIUK; tiq,

RUA MARECHAL l'LO-
RIANO, 119, defronte a
Caiucrino. (3207 S) M

CARTOMANTE

Tnl-íi-noln A ESCOLA AMERICA-^ruerndlO XA |,a ,8 annos nos
suburlnos, resolveu reabrir o internato em
seu edificio próprio, á rna Augusto ,Xu-nes n. 5.1, Todos o.s Santos, a ;\ mimi tos
da Citação e 35 do centro» l'cdi prospe*ctos c comparac. <S)

brasileira
Rosa Jardim— Inspirada e verdadeira. Consultas,

becco da Carioca, 20. Entrada pela rua
Silva Jardim. i.-í'i J

20:OÜO$OOQ

GONORRHEAS
Flores brancas (leiicorrhóa)

Curam-se radicalmente em pou-
cos dias com o XAROPE F, AS
PÍLULAS DE MATÍCO FER-
RUGINOSO. 5

Vende-se tiniraiiieiite na phar- f.
macia BRAGANTINA, rua da '
Urugtiaynna n, 105.

CASA GUIMARÃES
Esta antiga agencia continua a remetter

bilhetes para o interior, listas e ordem de ex-
tracção, dando vantajosa commissão.

71, Rua do Rosário, 71
Oaijca. 1273 _

F. G-ixiiM.a;rães

"GeUJt" Fax Qualquer Callo Cl,-'
Sem Duvida, Dor ou Trabalho.

Applicado em Dois Segundou.
"Veja. sô do quo simples o facli

modo ou callon cahem, e sein dor'
Será. isto « que direi» Quando es

WÍ: '

CURSO DE PREPRATORIOS
MENSALIDADE, 2;$ooo

Diurno e iiocliirno. Professores doPedro a0. Rua d.i Assemblea n. !)Si, i'
andar.

. ARMAZÉNS
Aliigatii-sc d-iis hotis armazéns para

RcgoÊio; na iua Visconde Je Sapttcahy
ns ..l-i c 341, Tratá-sc á rtia do Ro-

J .\ii4n 1 sorio 11. üo. 0,1. 2:036)

CONSULTÓRIO SCIENTIFICO DE BELLEZA DE MME. QUEZADA

1 " ^B
y, [Tt^^"' i' 

"/

*k JL àr
Ssn. Axtoxio Rufi.no de Aiiaujor.csulciicia: Coará-Alio Sertão—Loite.

Curado còm o EUxirdc Nonuci-ru do 1'hco. Chco. João da SilvaíMlveira, de terrível rlicumatisino
Ascniia Cosiiws — ltio

PENSÃO CAXIAS
Dispõe dc exccllentes comniodos de

frente .nara famílias c cav.Tlliciroà de tra-
Inmcnlo. I.argo do Machado n. (>. Tcle.
plioiie 5.113, Central. 04821) S

BÜSiííiili iBi'i -:Bi'i 'Bi' SÜ <U ÜÜIB' !B"»

Casamentos trata-se com
b r e v i .1 a d e,

mesmo sem
c;-rtii]ões. oi-

mos e os trntamèiitos constantes des I vil, ssS, c religioso, 20$, iuvcniarios,
sas CSpeCinlidttdOS J ViS'd montepio e meio soldo, justificações,

I etc,, com Ilrtino Scltegue, á rua Vis-
conie do Uio Branco, 32, sobrado. To-
dos os dias, domingos c feriados. At-í!

0R= ALVINO AGUIAR
l \ A.UDK, como" / do o' poder csia

¦ doiuinal-o; quan* jcomvosco ? deu.".'.'
rlci-v.ij do olhar de otilrem, le.iivel -vi- I
ile-r oceulto I Auto supsestão. Cura gra-ti-!. Escrevei*, pura lainfá dc Campos.
.'..:.' do Correio. n:a V. .ie Itaim.i i;;. 1

(HS-- S) J

MOriKSTIAS INTKRXAS
F.STOMACO — FIGADO — IN-

TEST1N0S -- KIKS - PULMÒKS,
eíc. Consultório: ma Rodrigo Silva,
ll. 5. 

'lelepli. 2.2,-1, C. Dai .1 i:s 4
horas. Residência: travessa Torres n.
1?. Teleph. 4,263, Cem.

pKKCIsA-SfJ. independe
-M

Sli
dente,

al distiucto. I

;e .'.m.
.... . aMBnawMsala niobií.idi c —

iescanso dc um
;c$ía reduceão, a

(4M1' S) ii

Alé esta quantia, compra-sc 11111 pre-dio entre S. Francisco Xavier e Uio
Comprido; trata-se somente com o do-
110. Cartas a A. Antunes, rua do lios-
picio 45- .1 4Ô00 q

OPTIMO NEGOCIO
Terreno occupdtlo noi* _&fyji#ffi eom

oito metros e 30 por 40. Coii.sl.ii.ida
solire trilhos, com se-is metros de al-
tura, madeira dc lei, tem meiação com
ti casa ao lado, 11.1 extensão de eo 111c-
tros; rua liarão de Uh:i, quasi ein es-
quina de Haddock í.olio. Trala-sc á rua
Haddock I.oho 11. 104. J. 3685.

¦uiAP
Com o :r-o constante do Unliolino, asIriidein-se a chamados ji qualquer hora. 1 „„,,„ a,iM,.;rcm „,„ li„d0 brilho c ex-Teleplione ti, 4.34a, Central, ti ili-H

BtmUmmmVVSmmtWBmtmrmKM&ím&to

DIABETES

ll lí rn ü Êv" ^ Carto ¦
manto

diz Unlo
com cia.

re/a 0 ....
I|UC s0

deseja
saber,

ceilente eúr rosada, ir.tc não desapparc»
ce aitnla mesmo depois de lavar as
mãos diversas vezes. Um vidro, i$5oo,
Ilcinettc-se pelo Correio por 2S000. N'a"A' Garrafa Grande", rua Uruguayana,

O carvão gespecial B
para casa g

(£j dc fami- g
^ lia c hotéis. Máximo de dttrayão g"* 

e mínimo de dispendios. Vitiicos g
_____; agentes, Francisco Leal & C, B
Si 1" de Março ti. 91, telep. 530 Vil. jg
Bi Entrega a domicilio. f-:
IssaicailHiiJIHfflHIJHlllBlililBililiaiBffilSíí-lii
Para Fabrica ou Cinema,

ou deposito, na E. Ria-
chuelo

Aluga-se um aniitfo armarem com io
metros por .ji dc fundos, construcçao mo-
derna. nhigtiet barato; informações á mn
Magalhães Castro n. 1Ò9 — Kstação do
Kiachuelo. (49ÍS S)

realiza os trabalhos jiGr mais dif-
: llcois uue sejam aiiiigavolmor.to o'pUièiilMA-Slè do um quarto moliilado I O prof. dr. Lconissa, ela Academia bpta o mal para Rima (lü qitem o

-t. pari descanso, só serve i:.is seguin-1 de Sciencias dr Portugal, ele., garante I fáz, á rttft (ia Constitllif-iO 11. ^0, RO
l-riiguayaiia. _ Assemhlil-a, Sete I fazer desappareccr o assucar em 15 brado. ÍU051"... e Avenida Kio dias. Clinica geral, operações e partos.rf,ÍI,0*}a I Çonstiliorio: rua da Carioca, 26, de 1

horas da tarde. (4090 J)

.vtmhro, iionç.ilve
llrm,:.i ou perto eleslas
l .;.i Cai:«i 1'osl.il :i. ijí.',j, J. tl. V,

•1753 S) K |

1) 
lt IU 11SA-SI". falar urgentemente eom

M-. Manoel José de Castilho, 4 rr

OKISSÂO
k -!ra:.:;e

. :1 lMy.lJiv

- - M fi.ircir.u
f.jüZ_^.J.

iiie-.ii c a domicilio, dc ca

'Ut mi
'm*& es

R FÉTIDO

A CASA LOCAS AO PUBLICO
Cremos dc nosso dever prevenir o* con-

6timUoreá" que em virtude do exilo alcan-
çado pela miísa

«aj

Hi',i,i;i:/..v JvrKtiXA
,1 maier ureoecupação <lo sexo
Não ba iertaiiicntc quem; po*
1-a sem attractivos, enfeiadu,

cuia cfficacia Mme. Que-
ce.i tr?.-a uma epidorme

.TUVKNTUPB CONSTANTE —a—.
A coÜservaçiíb da pelle c o realce da belleza ía

feminino, ureoecupação ali^á razoável o justificada
dendo ter a sua uelle !b::ia e alimente, queira di
ecnift-ida. sem .1 menor encanto.

O uso continuei dc "A PEROI.IXA" o:rn massagens,
za.l.-i e;ii-an:e, faz destruir completainciite al rusjs, ilailuo
SC '""ACUA 

KXCKIJ.KNTK" que faz desappareccr cravos,, espinhas e manchas da
pelle; no nó de -arroz "IM-IUOLIXA", para conservar c adquirir .1 hellcza.

A "PKROMNA KSMAVrB" completa e conserva .1 lielle-n, tendo o seu elfcito
lego i primeira aDpIicaçüo. ,.-.-'¦» , , ni.-«nrtv,\" „?,,-,

Preço da "1'EKOI.IXA". í$ooo; pelo Ctireio, mais tíaoo. A P1-,R0I,INA nao
pintura; é 11111 preparado cxcliisivanicutc medicinal. . ,»..„

O preço da "PEROI.INA 13S1IA1,TK" é .de 3?ooo; ^-2 
i.-ircc.o r.m-3 i^"0.

¦iide-se cm todas ns oliannacias e perfumarias do Rio e S. Paulo e em Bel o1 UO-Vende._
ri/onte. Não confundir
ai mesmo fita, pois 05 di
c!e Paris.

A' venda cm todas
parados, a

., 
"iTrimarailnVn'.' 

Mme. Quezada com <H nmilos dcslinados
Mme. Ouezada são approv.iuos pcio liirim;!-) .le- ilelle-i.i

perfumarias e uo deposito

Porque ainda tem-io colloi quando GeU.lt"
f*l*o» cohir de um modo novo

obioluío e certo ?

?erinipntai'(les 
o maravlllioso "ííetfi-

t" naquello cnllj quo por tanto:
tempo tendes procurado acabar."liets-It" ú conhecido no inundai
Cliteiro eomo a oura mais faeil, maipi
slmplea o mais certa, para culios.
Esto 6 o novo melo para curar uallos.
13' faeil para, nppllcar-so "Clots-lt,"
—um, dois, trez, e tstll prompto. Oi
callo eoniusa li amollecor ei tinal-i
mente oníie certa o absolutamente
Apenas altíiiina» gotas lni3t:ir3o.
%'ets-It" miiica. faz os dedos ílear
sangi-eiitos. Nâo go soítro iiiuíh.
com callos. "üets-It" quer ilinei- o-
lim do corlar-so callos, o Um ele»
omplastros que não fazem nenhum,
bem, o Um do uiiRuento.s que comcnn
03 dedos, nüo ha. mnls vexames.
Exporimento "Gets-lt," o novo e,
certo remédio para culios o vorru-
BBS.

Fabricado por E. Lawrcnco & Co..
Clllenuo, Illinois, II. K. A. A' venda,
cm todas lia tlíouarlaj o püar-
macias,

filtA.VADO A- O. — Rio dc .Tnitcira

Bhíi Sete de Sctcnilivo 209 —-.Proxjiiip ,-i
ri-.I.KrilOMC i(.t CENTRAI.

:r:il destes o de oulus pre-

VH-uç.-i Tirudontes """"-

PHARMACIA
Vcndc-se uma no ccnlro da cidade

por não poder o dono estar á testa.
Trata-se á Ai cuida Passos, 55, sobrado.

(•S .1S64

AOS OUE ESTAO LONGE,,.
Que maior alegria do ip.ie enviar-lhes

tl ííoss.i -pliotograpliia ! Ri tnuos_ em h.s-
iiiattc, Ampliagõea e- Rcproducíõcs. 1'"-
tò-Braáil, j do Setembro 115. J -1SÍ>!

Quereis vos habilitar com segurau ça para exames dc admissão em qual-
quer academia oti no 1" e 30 annos da Kscola Normal? — Matrictilae-vos no
curso dc Preparatórios ou curso Nor mal do instituto Polyglotico, onde lec-
ciona-.it profe-ssores de toda a confiuu ça, entre cs (iv.r-.es aituiis da liscola
Normal. Avenida Rio Branco. 100 e 108.

A'S SENHORAS P-
SENHORITÂS
A Casa

David Ferro
Chama a atten-

ção para as
suas vitrines

Kua 7 do Setembro, 124
S_2íá

I CAltTOJIANTK li OHmÒMAXTr
liSTKANGlilHO

l-ranallu com quatro baralhoj de cariai *
pelas 

• unhas das mãos, (nz • quaesquer triIxilhos, uue (.< desunidos e faz reinar n
l'|iz nes lares das famílias —unico na An't-r:ea eo Sil qu-. ..ir meio de una consultanoiuurna, descobre qitalíiiier ceí-rc.;,, .,,,.
mais difficil que v-jn; trahalha lia dez »n-nos nn Rio .lc Janeiro, onde «e tonio»
mu ii o èoitljeeido pelos seus accrtvs c lion*Iriballioi ;:i fritos; unira na praça .ia Kepi-u.:ea lia 5 (ínnos, c «empre bat..-.íez a t*»-
soa mais exigente.
.Possue as verdadeiras pedras' dc Siva',vindas directamente dc Jerusalém, ;... lrr.-«.>

(alisinaii conhecido 110 llrasil — Consultas,tiis y .Ia maniiã ás 7 i|j da no:-, :i,i pr..-id.v Republica 11. S,|. — PRAÇA HA ItKl'!
JilJCA X. 34- i.l.'»quina <la rua Senl.or de»P....S0S). (4-, i'

Papeis pintados
S Vendem-se papeis desde 400 réis o
galões desde 1,000 réis; na fabrica da
rua da Carioca n. 41, moderno.

J. -IA05-

PEITORAL BRASIL
Cura a bronchite em tres dias. In-

fallivel na tosse, escarros sangüíneos,
asthma c rouquidão, Dfij.jsiio: Berrini,
rua llospicio .S. (J. 12S:)

CASA DOS EXPOSTOS
Alugam-sc os seguintes prédios cujíchaves se acham ti rua do Rosário 111

mero 5'-i. i" -iiidar. onde sc trata.1 Rua da Alfândega.

O FIGADO
O figado é um do3 orsão» mais importantes da nossa economia,
Um figado desordenado causa a perda do appetite, prisão dc ventre,dores dr cabeça, infarlação depois de comer, perda de energia para o tra-balho, i/liyiico e mental, perda de memória, cansaço, palpitaçáo do coraçãoisonino dcsassoccKado, urina carroçada, tristeza, etc.
Em seguida aos syiuptomas acima inciicionados, sobrevem um estadínen-oio que produz gnves resultados, como sejam liypocondiia, perda do

poder sexual, et,.'.
_ As PÍLULAS UNzVERSAES MELHORADAS DE FERESTRELI.O.cotvtem em si os agentes niedicinaeo para combater 09 males acima enumerados.Estas pílulas são compostas de vegetacs c o seu uso não requer resguar-do, nem de boca nem dc tempo. — CAIXA, 25500.

Rcmcltc-se pelo Correio tinia caixa por 3$ooo, 6 caixas por nSoofe 12 caixas por ifiSoca.

sobrado
loja; travessa Costa V.elíio 11, 9, loja.
próximo do Mercado Novo; e becco do-.
Ferreiros 11. -S, tambem perto do Me:
cado Novo.

Elixir de Pepsina Com-
posto

(Ceinomilld, Rhuibarbo, Cal 11 ml a e Pc
psiua) Permitia de ISrito

Approvado e premiado com medalha
dc ouro, Effieaz nas digestões mal ela-
boradas, dyspcpsias, vômitos, eólicas do
figado c intcstiiiacs, inappetei-.cia9, do-
les de cahcçi, e vertigens. Vidro 2$ooc

Depósitos: Drogarias Pacheco, rua
dos Andradas, 45; Carvalho, 1° ò»
Março, 10; Sete de Setembro ns: 81 e
90 e Assçmblén, 34 Fabrica; Pliarmacia
Saulos Silva, rua Dr. Aristides Lobo
n. _--''j. Teleplione 11, 1.400, Villa.

(loüf.

dos pés -. dos sovacos, calingn, f r ic ira s,
comichões, etc, dcsappai^ccni rápida-1
mente com o uso do "Stiorol* . Vende-
se em todns as drogarias, pcrfiunaiias, j
phariuacias c ii rua Urttg

pu«
ruayaua 11. fiC. -^

A 4021 >^í^

MPetróleo Americano

íiHfii* c rias u ri n a ria j.—D tsp
mental completo, apiiarclhos

I microscópicos para esamrs e tratamento das

» Usem* o In-
ieclor — Xiinlorrc. Faeil , ,. , ,-¦"- eommodo o hygienico. ' 

br£aü^J$o?m*^T**
de liHtru. j A' vi-iidu nus casas do i-iruriíln. | ema e-aspu.

electricoa

Vendo-se na A' Oarrafa GMndèl^PWO^Stt-E-llS
Perestrello <&• Filho. A 40.Ti

PAPEL DE SEDA
de todas as córes. impermeável r. paraembrulhos, bariiair.es e miudezas. Rua
do llospicio, i^j, próximo .i Uriigtiaya-
na, Te-lp. Norte 4-1-1.1. I. al.i)

ALUGA-SE POR 1305000

sua' ccmplicaçijei. Cura rulicjl r-cr
processos ecguroí e rápido». Ur. JOÃOABPEÜ. Das 8 it ii e dai ij ii if«oras: 6< rua de S. Pidro, 6i

PARA DESENCRESPAR
; ou tornar lisos r.s cabellos, por niais

A casa da rua Sara n. 72, lem am- «"dulados 'im: sejam, ale mesmo o ea •
nlos.e arejados comniodos; a cbave l 'Ki|0 '};¦? Pessoas de cõr, deve-se v.sar
está no n. --- da mesma rua e tr.ita-.-e i ° LlSODOR", que i infaliivcl.
:i rua dos ourives 54. (R. 41S0I I , A VM,(,a C!H todas ns pcrftimari.n

A5í.#a prestações

eço moiíico; rua fiénr- doenças da urethra, bexiga, ri.-u, recto,

li
f

•AO -- 1

t-irv S) .1

e-se bem feita, de
ulii: 11a r-.i.i .i.i Cntlctc
1 Mi.li.iilo. (iCto.Si J

1 tfiiir.o e estômago, 'tratamento rcpidi rf.j I
\go:,oirhèa, syphilis, hydroceles, etc. R. 7

iCtll
..im

líl-lXSAO tida — Vcmlc-sc ttrgen*
.s. ¦ tüjiiiio ou dá-se sociedade numa pc-• {¦:r::,\ peiís;"tut no ccntio, aírc^ueratía, por
5"u) npeiias. Melhor, sú cavar ouro. Car-'"'' -i II. Ne-uo. poala te-stante do Cor---tio São Clemente. Ui-"i Si M
"J}i-:.\'SAll -_ Vcndc-se 1:111.1 pensão (a-
•* miiiar, em boas condiçoc; *: optimo',' into, liu centro, r.nn mais dc 30 pen-sionista», pagando pontualmente e os iu-
lens ...',e..:i!.i.;.i; é :!e,-t,.!i> licito: o nu-•ivo si- explicará 1:0 .pretendente, I'.' uro-
xinto :i Avenida, e a casa muito linp.ij
iiiiutiiM-fc por t'..io.' :-..i i-.-i ,!-i As-i-.n."il.-i ii, 40, j::i:::..e:i:. eom o sr. Cmiav-
r..no. (iS;.|Si S
-|JÉUrUMARIAS—"A' 

Uarrafn UranJe".
J. tem -.iiiia uarrafa dc n.Miule í.iriuiit.i âs'i-:!as -do piililie-o, pcndcitc ili sa
meil.-i t:n .|.ic 4e ..-.-lia, á rua Uni
", *'«. 6c:;do por i;<u muito faeil

de- Sele
dock Loho

90, iíjs j ás 6 borag,
tel. U34. Villfl.

í!a.i 3 voiilincs dc
j-.f, 1'apcíaria ¦: livratía.

pc'
correio

celjcrá para rir,
ivuras» Cattete n.

'H .i3.il)

'

DENTISTAS
jnt. silvinu m.vj:-xos

"^ ¦ Artigos para chapéos de
senhora í;°r.::?' i?:m3S' aigrcttcs, pa.scitiiuict, r,,(iiSi [,U1S) etCi ail!güS dc
íoito, parisienses. Aos senhores negocian-
tcã e modístas cio interior remetteremos
qaalf|ucr encomnicnda contra vale postal.— J._ I.obo jt (_\°, importadores :rua doHospício II. l.'9. Tel. I.543, .Vete.

Comprani-sc denles de dentaduras vc-
lhas, paga-se bem. avenida Rio Branco
138, 1° andar, Santiago

¦?oro

CA

1 do 1
;*" na i
o "C
l«3) 

'

F.aureado com grandes prêmios c me \.\
lhas dc ouro c^i e:cno>it;úc;T «uiversaes <.
ititernacionaes a que concorreti cen: traba-
Ihos de sua profíãsüo.
ICxtneçõcs de dentei, sem dòr.
Dentaduras ce vuleanite, cada d

\Ct 
Cniò.fj dc uuro dc lei. dc 15$
Obturações .le dentes. ,-
líridge Work, cada dente a, , ,
Concertos c::i dentaduras a . • -

Trabalhos ftaratitidos c nafia:
Iiestijürs. Todos os dias. Kua
nn, 3, canto da Uua da Carioen

55000
a 25Í0U0

5$ooo
. !0$000
. I0$000

.onios cui
Urugtiaya.

<;o-'i.n

Mem spparecldo .1 rci-!,i por preços mais
vantajosos numerosas imitações que. embora
tenham uni brilho parecido, tua intensidade
apparcntc dcsappartce rapidanicnte, seu-lo o
seu consumo egual ao dc qualquer outra
lâmpada de filamento de metal,

Por iss'., (i-.-eni desejar uma lâmpada de
1(2 "\vatt*', íltvt; eríüipr.i:- somente em casa

. , r «to toda garautia <r-Li coustíiiaudo aute os
_11 appardhos a economia real da lâmpada n-io

vciiida Passos, jj e õS ¦¦

|>1'.N'S.\0 
.1- -»s.. de Íamilia, .', ,,.,. ., 

CARTOMANTE ^^
Louise, dá consultas por 5$, lè as li-
nhas das mãos. c tal garantia offerece
dos seus trabalhos, ipie só recebe paga-meuto depois vl.i pessoa conscBuir o
•lite deseja; av. Mem de Sá 11. 126.

(|8r? S) R
Dinlipírn lidiiicuos einprestinios sub
mento, cm pre«taçOeà meusaes; rna Ca*
meiiiiü n. *r.U de i ás .[. (4-S0 S) .1

tias ios olhos, nariz e oo-

AOS DOENTES 00 ESTÔMAGO!
que nos mandarem o sen endereço. .
acompanhado de mn sello dc ioo réis
para .resposta, indicaremos, gratuita-1
mente, o unico meio para obterem unia
cura verdadeira e r:i-ii-.-..l. Cartas ú re- .
d:ic<;fio dVI Abelha, Villa Xe-potnuceiio, |
Minas. ' (.

lhe offcreçam. *
i.CCAS & C.

Entroga-sena t- prestação a preços bSenador Euzebio, 35.

ARMAZEM
Aluga-sc por 3oo$ooo mensaes o ar-111.120111 espaçoso c limpo da vua dcSão Bento 15; trata-se no sobrado.

(R .i;tía)

_' j dc i* ordem c na "A' Garrafa Gran-de", ,i rua Uruguayana 66. (J. 4^471

SYPHILIS
KSSRNCM DlilMHCATUA CON-tiMiusimos 1 — 35, rua cksxiwim dh caroiía miúda

/q-q U-ormiila de Brito)•• -l Approvada c premiada com. medallit'de umo. Cura: empiges, Roubas, sr.t"nas. ilocni;,is do nariz e dos oii'vide)=.
borbulhas, coniicliões. dartliros, pannoieciema, erysipcla, syphilis e iheiimatis-

TRASPASSA-SE
contrato de utn novo predio com mo aníigro e reccnie. Preço 2$;on.

cs utensílios, próprio para qualquer nc
gocio; na rv.a du Conceição ó.i, Nicllic-

(R. 4755)

Depósitos. Drogarias Pacheco, : -
dos Andradas 43; Carvalho, rin i* dr

«BIBDaHBBBBH ***r£!~Z "^^ "ííífe «*—- ^*»^" ~£jL» J3/L

Março 10; á rua S cte dc

UM BOM ESCRIPTOBÍO
Com deis compartimenlos por roí-t-j

Traia-se ua Casa Miuliz, Ouvido;', ri. 1
S I!-Jé- j

PHARMACIA

CURA DA
TUBERCULOSE
Pelo especifico do Dr, Xaseimcn-

to l*ereira, cmnrcgado ha io annos
com grande exito, nus hospitaes de
Lisboa e L'aris. Kncontra-se na l'li:ir-
macia Mello, r;;a da Constituição,
IJ. consultas das 14 ás i'j horas.

Mediante ape-nas su$ s-lj aticmlMas
,-.5 consultas do interior e renicttidos
medicamentos para trAtamento dur.-1
te uii mcz — Pedidos oo pharmace
tico 1IK. .1. OJ11I.1IÜ MMI.I.'
m.i da Constituição, -.3 — Kio 1

DlA.ti-
.«. n'.:tur

I.. S. 1

•le ijj armário; ;n-r.csiii redacção, eom
Í50J7 Sl S

[Ji:.VSAOí e ent e
- Di-=e a
¦íC 1 dom
eu .'lor I).,

PCr-i

1 ir S) I

DH. S1I.V1.NO MATTOS — E:c
tiaccôcs, absolutamente sem dõr, a 5};
dentaduras a 5$ cada dente; concertos
eni dentaduras a 10$: obturações a
5$. Trabalhos garantidos c pagamen

!*- 0 OS. NEVES 01 B8Êi,|^3|i'S£írí«I
. nWiührO ds Academia de • I)un;o Je »lílior nomeada do Rio do Ja-
1 Madiaiita dn ain rt& .fa- ' nel!'°- ° i'"°'lio a° "'"S"6.1. p<"í;:"""-.,c'.»
, meait,in<t na rtia ae «/a- ; optimo contrato e moradia para mim-
, neiro, medico de díver- "a; trata-se á rua da Asscmbléa, sS,
! sos hospitaes desta cfr's'
dade, com longa pratica

| 
Jaae.ro.

TilèXSAO - p- casa
l tf, íorne^ç-se, íaita,

t feita e.uii gei.rrn.-, .le
li;eii',-,e«, :'i 1114 Colunei Cahiii.i 11. .
S. Cliristov&o. u578 Si J

ios em prestações. Rua Unguayana I nOpai» O MOS liOSpltaeS MALASn. .,, «»,u,n. da rua da Canoca^das 
j ^ Bé^Um, Vienna Paris1

GELADEIRAS
Vcitd.-.s em prestações.
I.. Rufficr, fabricante.
Rna Vaíe-o da Gama n

e i.in-.iiia de-el- |
bastante variada ' 7 da manhã .'.s 9 j„ ucite

rimeira, a ro$ n. 1.535, Cen,ml.

•pARISIEXXI"

tndar; enconti«da
eii^ciune praíiquemcnt

r. t'ii:JcÍ.ir\: r„ 6ó, 2o
das .] ás ii. (4(is.i S) J

•OEIHÍ-St: 1-,'l'M ;...r-lJ. d.indo-ãe condueta
jna-^e na rua do Arca!

DENTADURAS
Compram-sc dentaduras vcil-.as, para
aproveitamento da platina existi r.telavar, cm casa. uos dentes artificiaes; na rtia Uru-atiçada; infor-1 guayana, 3, sobrado, cem o sr. Ar.tonio.

asa 3.

e Londres, dá consultas
diariamente das 12 ás 4
da tarde, em sua clinica
áAVENIDA RIO BRANCO
90 nesta cidade, j 1510

1486 Ml —

QUARTO 
mobilado — Aluga-se a

íoiü 'ic trsumeuto, om caw dc
iniilia: :i.i r^a Uue

íaiir. do llospicio).
Aires n. 250, fu

l.SoSaS)l

KEÍ dcsperiaáofcs, compram-se, !
concertain.se i

for $<co, :?. -$. etc,;t rua L*rutTJayana |
11. 135, ct.íii êe- granioiraoncs. (4042 $} S-

> ELOGIOS,
oea:n-í>c, vendem-se

DENTISTA
lt. Unidas Vou Planckenstein

Itsp. etn obturações a ouro. platina,
«malie e extracções completamente
se::: dôr; colloca dentes com 011 sem
chapas, a preços reduzidos. Garante to-i

impotência p
r.jaciüaçucs

ara», traque
et\'.:i!. tmiuá

eJ-coinie
depaupera-

ií"?^.."c i'::,;'"t c ns" -JP^a e radi.
|cj!n-.r:,.e jie.o poilerosa tomea muscular VI.MIO Hl-- CACAO 101X1 piiospiiata.UO, de A. A. U.stcilOes. Vende-se á rna

45. Drcs Pacheco, (.-i.-e S)Andrada

Quem nuiser comprar malas b?as e
baratas, só na "Jladrilenha" — Maré-¦liai Floriano 140.

CRÉDITOS HYPOTHEGARIOS
Compram-se peíos seus valores ' e

executam-se por preços módico?, adean-
tando-se todas as custa». Das s ás '5,
á rua elo Rosário, 85, com o dr. Jayüíe
dc Vasconcellos. (S. 31SO 1

:.81rnseama ¦
í

16'j. ,

s

Bxp.orlmcntcm ostes pneamntiens e verão agrande economia om preço e duração
[RTTA £»A. ^.TjF.A.KTJOECS-^a, 3XT Xlo

CL.AYTOFI GLSBURQff & C.

! FLORICULTURA j COLCHÕES DE GHÍnÃ
1 ormaii-.-si! com ntrle:-
;.' deposito :'t rua Frei juno '. rua dc Catumby.

(« 451)6) :

¦» rocw.i-?; íi
com boas lerr
trada da Tacjtt

par T?,
corrente, hs-fçao na offíciu

. Jacarépaguá.! Car.:ca 301 n-
(Jl .i''''J.|) í

REIS SER BELLA?
Usae o EPEgEftSfiGL

Verdadeiro amigo da pelle — Vonde se em iodas i««perfumarias, pharmaeias o drogarias
VIDRo 1SOOO

SetcnibreSi c oi t ú rua dn Asscmliléa 5.|. Fn-
lírica; Pbannacia Santos Silva, rua Dr.
Aristides Lobo 220 Tel. 1.400. Villa.

SALA DE FRENTE
Precisa-se alugar uma, sem mobilia,

com ü:i sem pensão, para uma senhor»
dis-tiucía, em casa onde possa ter ii-ín-rdádi* 110 rieceber suas visitas, entrtí
as ruas do, Riacliuelo, Muratori. fim dn
Jlenczes Vieira, Mem de Sá ott Gon-.-rs
Freire. Carlas a E. L., rua do Ria-chuelo II. i\t. I. .!(j^;'.

Wm~M IÍÍ1J3IW Jf*
RO. .1. DANTAS DE QIKIROZ
Modernos ffiethodos de tratamemo

medico e cirurgic'... conforme a melhorindicação. Consultas, das 8 ás ir díniMiltã. Rua Uruguayana :i, *-,.
ÍI 3 28.-

Ita, bri.hair.es. cautelas do Monteiccorro, compram-se; ua praça Ti-dentes (..(, Casa Ca '

EEÕ
BtlWtoíildot, RKonttituidoi,

Alormoicadas, Fortiiicitot

Pilules Orienislet
O uni.-o produeto que em

duis mezes Basegura o uea^n-
volvlmento a a flrmexa do
peito Bem enunar domno al-
kura h sauriQ. Approvado p»«laa nolEliüIdpdea médicas.

J.RAT1É. Ph0". 4S.r.EcIiiq-Jiír,
Paris. Piiáto eom EÒsirüeçãeii ra
tiú ¦ 6135. Rio-de- Janeiro:

Drogaria A.NDlIli.

PHARMACIA

APROVEITEM A OCCASIAO ; Propriedades em Juiz de Fora

I>'HEUMATISMO.— 
Cura-se cin .-,-¦ , do e qualquer trabalho e acceita paga-\r garram* eo rane-s ue caruati Ia, rc- mentos iiarecílados. Das S d.i matilifi.

médio vegcial. Encontra-se ua rua Sar.to : is 6 da „„:,,. Riu M;;rcc[:a| FJorianoLimito ¦¦¦ su. L^ii-Ll* ! Peixoto 11. 41 (sobrado), próximo ã rua'

Oomíchão d.irthros,
emas,

riiliUIA USADA c outros matenaes Unigitayaiu.

Rego lli.-ros. (-18:5 S) J

riiMt IDOS de arame*
íl.-lè.l

rercis e g.il- nriy AMERICANO
DU. C. FIGUE1
Rliüü «peeialis

cnipisens,
írieiras.

tariias, brotoejas,
, etc., desapiurecem
faeil e ct*it'ietan-.entc com o DERMI-
CURA. eNão c pomadal. Vendc-s.: c:ntod.-.s 0.5 drog.irí..s do Rio e Xic.heicv.
Deposito gera!: Pliarmacia Acr«, rua
Acre. 38. Tel. Xoríe .7165. Preço2$ooo,
smy. ARTOMÃN IE~~M_™."t'íisíÍj.""Í^;.

D 
™ «.iti-lS (*08 fiTVStCl?Oa (Jíl a^^iilliímn•1 iinlicires j íto reis o metro, na fa- t j j , V fi 5 «> 5 S <í tí coi «xtraeíôe» \JT cia'la "™ i».'Stei:oa dõ oceultismo]íi.-vi da avenida Passos 104. (io5;S)R| •¦' ,'-,«'1 cOOipleUm-'" Vj5-«Ji4a« <!• íian-je !cdcr em

QL.NHÜRAS, n-ercis ser be,.aa ? — M , ft ife{ oíâ ^TioodieOB i\i"ft ' ''';!"' ? ,u:u"' *' "-'"«T-er»-' mandar ,> cr. l.-re-.,o ao pluinnaccutiço I "• .* , ri^. .1. , , j, . , - l"',' luns!'..-; ; «1. .> l-.ciíir«(, ..or.-.- .fl.im-
fngler, faixa postal 1.141 (incluindo sello , em pr.-ataçík-r da» 7 di M.eua .1 9 da ; ca..:1,t.,„... ,j!||,-ct;. .ttneeHiatíis tmha.

Compram-se papeis
hct.i. A'.--nida Passos
do papel Araujo.

velho Vende-se ou troca-;: por uma fczen-
pagamjSe, da ou predios ho Rio uma hoa casa de

rr?ei>0i ?,) residência, comniodos para carros, tea-
(U. 1409) 1 da e ferraria, cocheiras para animaes,'— | e£tab:;!o para vaccas, duas casas para

rilinTnOniriUill aluguel, um botn armazém, tudo em um
rnUlUbnHrnA conjunto, murado, cercado, coin por-1 toes. luz eieclri""

Vende-se uma liem no centro e líom
líoiito; informações,, por favor, com.
Bastos Dias, rua Gonçalves Dias 11. ia:

S 4S[-r

BOA OCCASIAO
fngler,
We J,oo), qtte

:,:¦ (incluiu. 1 em preítaç^í, da» 7 da uuobã íi 9 
'daI«,.»«,», 

-üiiieri,. .tto»eili»5ôt3 «n,b.vren.ette-.i os .-.n;c 1 coiti-, rt:a do Iij.-picio n. 222, canto da ¦ ruços ccnuntrcíae», 'ir., ã rua Frei d-
U;n S) -Mi avenida t asros. J nee< n. 58, sobrado, h.-qS Si 

'
VJ-'è'C 5; Ml

V»r.de s» c
trni si;.:ad.i
partida do ;.
redacção com

;n urgência utna hoa I i
Pensão.^ por motivo Üo!
cprietario. Cartas :t citai
ai ÍIHCIãCS I. A.

(E isípl

Informa-se co::t o proprietário, o sr.
A. Dimas, Juiz de l-'ora."

_ Tambem «e vende a 20 minutes da
cidade outra propriedade, cor.i 50 etantos; alqueires, com boa caía Jc rc-sidencia, muito boas pastagens, comdivisões, códieiras, bom capinzal, ba-nheiro de carrap.iticida, bons curraes,ranchis, terrenos para cultura, pomar,bo.13 agaas, 12 casas para aluguel cmuitas outras benfeitorias; tocai altoc .imito saudável; informa-se co:u cnt.etmç». (l\ --^)

Vendo-se uma .-m um (]„s liniii-,)
muis (•(•iui-:ii's da cidade.- Iiitoi-maçôes Granado .V O., ma-de. t ¦ ,-1" (lc aiiii-ço 11. II. (H -1177) I Andradas 

"í-

PHARMACIA
v enuc-se uma bem nwanula, cm um-' ' ; ¦'¦• naior movimento da cida"o sr. Maio, á rua .leu

(J. 3283)

raurifiiir
1.1 r«: r:i

aneo Mercantil do Rio de Janeira
67, Rua Primeiro de Março, 67Presidente-João Ribeiro -Jo Oliveira Souza

-D 11^, Direcíor ~Affenor BarbosaJ^anco de Depósitos e Descontos
PAZ T0MÜ 18 OrERAÇOES BANCARIAS

Importanto descoberta
rhcuniatismo pilo Ireuvol. Ò rüctiiiiat.co sente tillivio c,cós a 3* c.-'!icr Ue-
iioíito geral — J, M. Pacheco - Rusdos Andradas n. 43.

SMS
do

FERIDAS
Garantc-sc .1 cura, era pouco tempo.Rua ravares Guerra n. 2;.}, estação d-Inharajú. tR.'40-i)

PENSÃO RIO BRANCO
Alugara-se a famílias distinetas e acavalheiros respeitáveis, esplendidos apo-saitos a preços razoáveis. Cozinha de

1, erdero. Rua l-ialho n. 2,1 (PalacelcF«H>o, Cattcte-GIoria). Telephone CcClW 373». (R4,o)

Aluga-se, ca
ARMAZEM

P-Priopara (SSt^
CR. 49S6)

Cur.im cm poícos dias as moles!Io estômago, figfdo ou intestino.
. i'.stas pilulas alem dc tônicas, são ir.-otcadaB nas dyspepsias, prisões de ven-tre, moléstias do figado, bexiga, rin-náusea?, flalulencias, máo c--;.ir, eícsao um poderoio digestivo e regtilsri.tiaor das secreçõe-s gastro-ititestinaes.-A venda-em tod.-is ns pharniaciaü. D-

pqsitoi Drogaria Rodrigues, rua G,D:;is, z,i)t Vidro iíínn_ pdo corfí:0
J 4-'3-

59. Vidro i$5o
mais 300 réis.

CURSO DE MUSICA GRATUITO
Seífos para collecgões «<- a Avenida Rio Branco n. 127, se

gundo andar, acha-se alieno o curso d'
musica de Mine. Seguin.

L''»a Ma colleccão e muno» 1,^ I . PROFESSORES t De canto, Mn-.e
ff S LS^"/ 

'ScBlin' discípula d.: Isnardon, do Cor
m4; -Sdcí » i-?.°.8.,de t0- «ría-torio N»d«»»nli de Paris; 

'ie 
flano.

juntaincnle ott cm seoaradíf r.^"*rtrf?Sr->aP0lcâo, do Instituto Naeiocai
jgf» 

X. U., <°,t rciacç^-de^-5' (I" ^^ « ^ violino. V. Cernic

rcgulare
dos

Ali Att t\" roVdo Inili-ulo llenjamin Constant,Ute-j Jl 1 Ir.scripçícs diarijü. dli liu hor»»-

t
&;

-
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Por 4$000 em quintos

Üepois dc amanhã
3r_4-l3-

rm- $750__ÇW intidrns

Terça-feira, í>0 do corrento
ii3T*-15*

16:0O0$Q00
Por t«OO0. om ineíos

A's

Granie e Extraordinária Loterii de S. JOÃO
EM TRES SOUTRIOS.

Scxfca-feirài 2'.l o Sabbado, 2_ do junho
3 IlOltAS DA TARDE A's 11 o i DA TAROU

330 - 3'
I* sorteio ... loo:o©o$o©_»
2* sorteio ... Ioosooo$ooo
3- sorteio ... 2ooaooo$ooo

TOtnl 
TvSm. malorc. 4 00*000*000

Preço do bilhete inteiro lüíOOO em vigésimos de 800 réis.
Os pedidos de bilhetes do interior devem ser acompanhados de mais

íoo reis para o porte do correio e dirigidos nos agentes geraes ..azareth & C,
«•tia do Ouvidor n. 94. Caixa n. 817. Teles. LUSVEL. e na-Casa F. Gui*
i;;».;ica. Kosario 71. esquina do Beco daa" Cancella», ciixa do correio .111

NAZARETH & C.

A machina " AMARAL." já está com seul credito consagra-
do por cerca de 700 machinas installadas em todo o paiz onde
se produz caíé.

Simplicidade, economia de custo, de força, de custeio, de
espaço e de installação.

Separação e catação tão perfeitas como nenhuma outra
o consegue. '

Antes do apparecimento da machina "AÜ8ARAL" as instai-
iações custavam dezenas de contos de réi9, de modo que só
eram accessiveis aos lavradores dc vastos recursos. Dois gran-
des, inapreciaveis, benefícios ella veio pois prestar á nossa la-
voura de café: - baratear as ins .....ações e aperfeiçoar o
beneficio. As imitações que têm apparecidp só conseguem fir-
mar-lbe cada vez mais o seu inabalável credito. Fabricamos o
typo 1 para 200 arrobas, e o typo 2, paira 400.

109 Rna Marechal Floriano, 109
Canto da Avenida Passos

Grande moda
22$C00

Borzeguins
de camurça

branca
com bi-
queira e

salto pretos

—*^^^ -W—Ê

ACTOS FÚNEBRES
CORREIO DA MANHÃ — Lbbado, 27 de Maio do 1910

____m___mm_—^____—. —~—- _ ____________________ ^^ __«-—_ .... ,Trr.. ----~iJ_t^mmj3_mm_____*i____j_~m__B_____UM--U^^ ""'IWt'''**t**^t*^**t*******iat,*-i**1--**1*-^

Companhia úe Loterias Nacionaes do Brasil I jg^fg ¦ HMfeMMflteWflW Jf-B WM Íg_ 1 Dílld FlUilIlllulluU"¦¦'. Iracçoes publicas sob a ftscaiizaçào do governo ieflerai -.mm-^^-s^^-—*,,.-^-----^-3CEacmai»mg3--™a»a ¦«-¦«•*¦—->" " " 
és 2 U2 e aos sabbados ás 3 boras, M pa„a sl^-ns*»^--!*. hárasw ¦*¦•»<•»•-!> á BI_fi_í;-Sí3_a_.'5j_*_yeB S 109 Rna Marechal Floriano, 109 «+?

RUA WSOOMDE PE ITABORAHY N. 45 | 
-rara S_ICf___ÇS_S DOM pi^e^O 

~ ina_spen5avei H cantora Avenida. Passos 1
&>&*?"%J.-1Z HOJE 1 perfeito beneficãoj qwe só ssi consegue
!' A'_ 3 Horas da tnrae-BílO-CÍ- COSII S l_iach_n__ (í AMARAL"1

5O:000$000 ____——

,^p^r„._....^r,:, .._-_ ,:,.^, .-. -- ...

11

Unicos Agentes Geraes da Loteria Federal, nesta Capital
Recommendamos aos nossos freguezes do Interior ;t próxima

Loteria rtu S. João, a extrui.-so em 1.3 o 2i dc Junho —
400:0008.000, era 3 sorteios. Inteiros em vigésimos
Ki$000, Vigésimos SOO rs. Enviem mais COO rs. pura o porte do
Correio e dirijam-so a

__*_Tik_-5üL_R.I3TJEi _Ss G.
líu.s _o Ouvidor ra. 04;—-Oaixa 817—ltio rtc Janeiro

LIVROS
COMPRAM-SE novos c usados, re-

nticnns c grandes BlBLIOTlllíCAS.
HliSTO l'T. EDIÇÕES, etc",
c informações, á rua S-Vili
l'1-.MBRO i-!.'. i° andar.

Capital sobre Ipííieca

Catálogos, preços o inforinactios com os fabricantes:

Companhia Industrial "MARTINS BARROS"
Escriptorios

Ia Boa lista 41

16$000
nizada, artij

20$000

18$. e 20$
casimira c

nizada, artigos finos c

borzcgttins de
pellica eiivcí-

da moda.

• _c$ — Bor.eguins de pel-
lic.i envernizada, canos de

camurça branco, bcij'e ou cinza.

9$000 ^$0
pé ou ptl!-i
nas outras

c iz$ Sapatos de vcllü-
com tiras no peito do

ira, artigo moderno, custam
casas 15? e i6$ooo.

8$500 n$ooo e icjoiio, sapatos de
verniz, para senlioras, ar-

tigo moderno, entrada baixa ou coin
tiras no peito do l.é, saltos de couro ou
alto.

Officinas

Roa Lopes feira 2
Endereço teleoraphico

poyi-f
Toleptioiie n. 11 SO ! Caixa ii. 6

14$000
ar.iarella,
de mais

ijfooo, elegantes borze*
guins de pellica preta ou

cano,-, dc fantasia; o que ba
moderno para homens.

e I5$ooo, bolas de Jiellica
preia ou ainarella, artigo

superior para homens.

I5$0OO Bolas de pellica. preta
amarclla co.n canos

fantasia:
(PARA HOMEM)

CS

rrecisa-se dc to:ooo$noo, na estação
do Encantado; informa-se na rua. do

cliamadosi Rosário n. 133, com o sr. Monteiro;
DE SK-1 dá-se preferencia a pessoa dos subiu-
(1! 4631) bioj. R. -17.1-5.

&é-mMm-?4k
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Companhia Industrial e Con truetora ] 
~

•¦«OA1-KI-.TI !_-_>" '
<CÁPITA-*a RRaÚ.IZADO, j'od:oooS6òo)

lincorríRa • se de COXSTKUCCoKá
PREDIAES em terrenas próprios o;i e:rt
terrenos dos clientes, mcdlinite eonilicüe..
muito vantajosas, sendo, o 'pagamento <i
prazo longo e em pequenas prestações,
CONSTRUCÇÕES IM-HÍDIATAS COM

MATÜltl-VlCS DR i> OKDF..M
Kncarrcga-se tamliem:
— da conservaçüo tle prctUos, recon*

strucçócs, recebimento de iilugiia», co.n*
pra « vemla de terrenos c de todos os, ne-
Koclos que sc relacionem ce.:. i:.in'.ovc-s.
ÍPKÇAM PR0SPKCT03 li EXPMCA-

COES A' 1UU DOS 0UU1V-ES M, -15
Kio do Janeiro

Cosa fiDiomar
CALÇAI DADO

120 Ayeniilã.; Passos 120
TlülaErilONl- 4.424--_í0i:i,I_

Enviant-so cat.ilogos lllns-
trartos a qucim os 'lodit', ro-
{* titlo-so clareza nos endere-
vo->, noiiio*.. ICstttilo o lojiur.

Pnra vendas cm gresso fa-
zeirios desconto do .J 010.

Bemette-so pelo Cor-
reio, mediante vale postal
da Importância, aceresci-
da de 1S500 para porte,
por par

COFRES MOVEIS Ã PRESTAÇÕES
Novos e usados, nacionaes e estran-1 \. cx. quer comprar moveis em

Keiriu, dos melhores fabricantes i. de prestaçfies, por preços baratissimo!
diversos tamanhos, grande 

"stock". :i|8rm fiador? Visite a casa Sion, à rua
pregos dc oceasião, na rua Canierino \Senador Euzebio us. 117 c 119, tele-
n. io.|, (,M 3.11111) Iphone, 5*109, Norte, é*.' 1851.

COLCHÕES
Vcndem-sc para solteiro a 3$, .($. st

r fi-; di.ns para casal a.7$, 0?_, c '-:5
.... officina c deposito ú
-...:.. 309, próximo á rua

rua l''rci Cn-
de Catuinby.

(R 4507)

PENSÃO FLAMENGO
AÍueam-se a casaes ç cavalheiros de

tratamento optiuios aposentos ricamente
mobilados com pensão, tralamento dc

primeira ordem. Praia do l-lanu-iiRO,
n. 10. J 3-S--

Licor Vegetal Hi-iodado
__ 00 —

nic-* Alvavo Vargos

Cura Sypliilis, Rhcuinatismo, Alo!e:-tiiis da Pelle,
Eczcmas, Escrotulas, Temores, Uleeras, dures mus*
ci.larcs, dores uai ossos, l.attl.ros c Iodai a., ducii-
çrij resultantes de impurezas do sangi.'.-. (.'.-.ra a
doença, piiiiiien. o sa.iRUe e fortalece o organismo,
E1 o mais poderoso aati-sji.l.ilitico c mai.. energi
depurativo. — Vende-se em todas pliarina

(rarlas, 1>,.CC(> 518000.

Laboratório: Av. Gomes Freire, 99
TOI. 1302- C.

tiro

Sellos para coileçoes
Compra-

quantidade
sc c paga-se bem qualquer

.ic seiios nacionaes e (---
trungeiros, assim como moedas e meda-
lhas'antigas do llrasil. Kua 1" .... Mar-
*,->¦ u. .in raia de cambio. (4'-lJ)

GOUORRHÉA e ASTHMA
TRATAMENTO ESPECIFICO .

pelo Dr. Lemos Duarte. Clinica medica
moléstias de senhoras . ,c opeiiai-Ges.
Cons.: 3 ás 5; rua Evaristo da Veiga,
30. Teleplione, 3191, C. í'. o*>3-

Sapatos dc sctim branco, azul e cer
dc rosa,

108000
Elegantíssimos sapatos

entrada
senhoras

o 155.000
vernii. c
rá, salto

aixa, salto baixo
— Ultima creaçã

lo vclludò,
alto, liara
da moda,

— Modemissimos .sapatos em
cm villiido preto, com pulsei-

c baixo, para senhora.
-ii»

Quando faço compras, não cs-
queço o

lí.
**S-mãaTSSamV&JK^^

5$000'
com tiras
r,ii.

15$, 18$0ÓÕ
fantasia,
homens.

6$000
coUcaio,

2$000
rclios,

2.000

Sapatos dc lona l.ran-
altos baiKO OU altov

peito do pc, para senho-

Boivegnins enver-
nizados, canos de

f-ino e moderno paia

Marechal dr. Antônio
Geraldo de Souza
Aguiar

Anna Tardai" Maüct de Souza
Aguiar c seus filhos, marechal
dr. Prancisco Marccüno de Sou*
z.i Aguiar, senhora, filhos e gen*
ros, coronel dr, Feliciano Ben-

j'amin de Souza Aguiar, senhora, filhos
e genros, Rosin.il de a\gtiiar Muniz
Frciix-, filhos, genros e mira, Maria
Igncz de .Aguiar Ávila c fillios, coronel
.Francisco Castilho Jacqiics -(auseiUe),
senlior.i e filhos e demais parentes,
profunda, c cada vez mais sentidos
pelo falleciiuenlo de seu extremosissi-
mo e nunca esquecido esposo, pae, ir-
mão, cunhado, tio» c primo, o saudoso
MARECHAL DU. ANTÔNIO OBRAI.
DO DE ,SOU_A AGUIAR, fazem rc-
zar missa3, depois de amanhã, segunda-
feira, 29 úo corrciue, 1° anniversario
de seu -passamento, ás 9 i|a horas, na
egreja da Cni2 dos Militares, parti cujo
fim convidam todos os seus parentes c
amigos, coiifessandó-se desde já eter-
namente gr.alus. j. 4927.

Israel Antônio Soares
Antonia Botelho Soares, Fran-

ataca Soares Gomes c filhos,
Maiicüa Soares de Faria e fi-
lhos. Rosa Ferreira, Marci-llino
da Silva Campos o fillios. pro-

fundamente reconhecidos a todas as
pessoas que lhes trouxeram o grande
conforto dc-snn amizade na oceasião do
fallecimento de seu idolatrado esposo,
,pac, sogro, avô c ti» ISU.\KÍ, ANTO-
NIO SOARES, dc novo as convidam
para assistir á missa de sétimo dia que
em sii-frag-O dc sua alma mandam ce-
lebrar hoje, sabbado, 27 do corrente,
ás 9 horas, na egreja dc São F.lesbão
e -Sanlii Upliigci-ia, á rua da Àlfande-
ga, próximo á Avenida Passos, e por
esse acto de religião sc confessam stiiu-
maincr.-.e agradecidos. J. -iS-iS.

Ambrosina Maria da
Conceição Terra

(14o ANNIVERSARIO)
Opala Maria Terra, seus irmãos

c irmãs, convidam o» seus naren-
Ites u pessoas ile suas amizades
para hoje, sabbado, 27 do cor;
rente, ás 9 11-2 horas, assistir á

missa (pie, pnr alma 
"de 

sua inesqueci*
vel mãe. AMBROSINA MARIA DA
CONCiilÇÃO TERRA, mandam _ rezar,
na egreja do Kosario, c desde já agra-
d.-cein. (J 5oe4

f

Helena Berutti Mo-
reira

tlleraclito 

Augusto Moreira e
seus filhinhos, Maria Josc Lou-
reuço da Silva Berutti e seus
filhos, Krnesto Berutti e sua cs-
posa, César .Augusto Moreira,

sua esposa c filhos, Mario Lafavetíe
Moreira, sua esposa e filhos, Antóífic
Alves da Fonseca, sua esposa c filhos,
dr. Cincinato Simões Corrêa, sua cs*
posa e filhas, Armando Cunha e sim
esposa, Manoel Carlos Moreira e sua
esposa, Maria Fia Moreira e suas ir-
mãs, convidam seus parentes e amigos
para assistir á missa dc 7° llia. que
por alma de sua querida e sempre lem-
brada esposa, mãe, filha, irmã e cinilia*
da IIELEa\'.. BERUTTI MOREIRA,
mandam celebrar 110 altar-mór da egre-
ja da Candelária ás 9 ii*: horas, hoje.
sabbado, 27 do corrente; confesssaudo-
sc muito gratos pelo seu comparecimen-
to. il .|líuil

i

Borzeguins de bezerro, preto,
artigo forte, próprio pata

dc 27 a 33.

c 2$:no — Chintllos de be-
zcrrinlio, belbotina ou ama-

ponto, muito fortes.

sapatos, com saltos brancos,
amarelloa ou envernizados,

de 17 a 27.

t

Etelvina Pitanga
O corpo docente do Externatu

Pitanga, sincerámcnlc pnali/ad.i
nclo fallecimcnlo de sua collega
c amiga ETELVINA PITANGA,
manda celebrar uma missa pelo

repouso de sua nliiia, na matriz dc Co-

pacabana, hoje, sabbado, 27 do correu-
te, ás 8 i|*! horas, c para este acto_ dc
religião convida os parentes n amigos
da mesma c os alumnos do Externato.

J 4<>*'l

hãsãTaroim 
"

participa aos seus amigos e frcgnezel
que se acha sempre prevenida da
flores para qualquer cnconnucnda. dc
coroas de flores naturaes, á rua liou*
çalves Dias 11. 3S. Telephone 11, 2S52 ¦¦¦

Central. **S*

Maria Margarida Bar-

Ultimas
senhoras.

novidades em sapaloj para

pois6.0 único preparado com o
qual consegui ter otibcllo o não
ler caspa.

Não acccilcm oulro om sub-
stiluição; exijam o de OLIVIER,
.('liic Icrâo resultado seguro.

alto

fO$000
Finissimo:

da baixa
salto alli

sapatos dt.
.; cum lira

baixo, para

*'í'f\ 
WM .í-* ^ t_ _% \TI .«5. ffi«5;*_ i°-*J. jrj _ #-h H.-P ___ & _ ÉS?
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GRAN DE VENDA com o desconto
!0 °|0 em todas as mercadorias

Seis I pIõtãíês I semente dê Sona
de

Qnci-eiu comprar moveis ent presta-
cõ.s, pnr preços haralissimos, entre-
c.indo-se na primeira prestação, sem
li.uliir, na casa Sion; rua do Cattete,
,-. iclcjihonc, 379c Central, S. 1S52.

Rocha Wirclfcr & C., casa de lubrifi-
cantes á rua dos Ourives n. 113. com-
pra dc um sacco para cima, qualquer
porção. Os vendedores devem dar amos-
tras c preços. (R -1059)

e .'.$eoo — Elegantíssimos
lona brancos, abotinados e

pata senho

Sm

verniz, entra*
: entrelaçadas,
senhoras.

sapatos 'lí*
coni botões

_Ej__ totlass as
,-p c 1* í u m ct v i.-._ <s,

cli"£>g,ívi*in.s»
o plinriiTiíxcí-iisí

c nn "aV CiAltKAiA C-KANÍ.E".
l.'iiííiiayaiiii GG (V -403-1)

Grande quantidade de
calçados estrangeiras e
nacionaes, para sal-
dar, por menos do
custo que estão em ex-
posição com os preços
marcados.

D. Anna Maria Lourei*
ro Chaves

t Seus fillios, noras p netos,
i-oiiiinuiiii-iiiii o fnllficiiiicnto
de sim Idolatrada íi.íie, socrn
«• avó; O sen enterro será 110
1-eiiiitei'io de S. .Toão llaptis-

In, saindo o feretro ns 9 liorns dn
ráanhã de lio.ie. üo Atuerlca-Hotcl
ú rua tio Cattete 234. (d 49S5)

Adelaide Guimarães
dos Santos Rodrigues

roso
Hoje, sabbado, 27 dn corrente,

trigesimo dia do seu fallecimnn-
to, sua familia manda rezar tuna
missa por sua alma. ás 10 lioras,
na egreja dc S. Francisco de

Paula. 
tól?

f
LEITERIA

f Francisco José dos Santos Ro-
tlriities c seus filhos e Maria
Cirrlota dos Santos Rodrigues,
convidam os parentes c amigos

missa que, cm sut-
sua esposa, mãe c

LOJA
.1

¦JM U U L->F-t-*-avMt*«wl'm- IBBWS—BH

I0$S0J
pretos e an

.ipricitia. foi

Aluga-se 11 rua Uruguayana, entre
Rosário e .Alfândega, com armações,
vitrines, espelhos c balcões, própria
para negocio limpo; carlas a esta rc*
dacçãn ti. L. (!\ 157!)

moveis a prestações
ü-Prazo 20 mezes 20 ci" no acto da
entrega, 174, rua do Cattete. Empresa
Mobiliadorn. .Miigaju-se moveis novos,
casas mòbiláílas, Bafatissimos:

(J 3230)

\3\f\
icriores sapatos

cm pellica a.
para homens.

fS_<fe

los.
ide.

e f.?5oo —- Superioic
amarcllos nara sénliot
amarrar, de entrada
toar e cem um» \,rl

1 sapatos pretos e
is, salte, baiiio. de
baixa ç dc abo-

nr pctto üo P--

BÍ®S 52
.Muitos li-rnns de roupas dc

pura lã, preta

apss5 -Dapefe*?
awí 0111*81 Pèlen-

anéis
in-

9

glezas dü nun (i/lllC.

superiores casemiras
c de còr.

Chies snpatuihos prei>
sem salto, para cn.'...'....
27!

Camisas, coVoulas, cluipúos, capas do borracha, suar-
das-cliuva, luvas, meias, collarinhos, punhos, lenços, sus-
pensorios, ligas c grarido variedade dc outras novidades
para homens, rapazes c meninos.

('.randes sorümcnlos dos artigos acima c a preços
muito resumidos.

SATOSIN
c nm remédio unico pela. sua ef-
ficaria curativa cm todas as af-
fecções pulmonares;

SATOSIN
cura os calarrlios agudos e cliro-
nicos dos broucliios e do» pul-
mões nos diversos periodos da
moléstia;

SATOSIN
110 tratamento da tiibercu,'->.*>.
comprovada .exerce effeitoj ire-
troativos sobre a infecção ate
um limite tal que i-aralysa o des*
envolvimento dos bacillos «c
ICoch ale s-.ipprimil-os com o em-

prego .prolongado;

SATOSIN
é recommendado por .ummida-
des médicas brasikiras c estran*

A' venda cm todas as boas pliarma-
cias c drugrarias do Brasil.

para assistir
fragio da aluía de  ......
nora, ADELAIDE GUIMARÃES DOS
SANTOS RODRIGUES, intitulam ceie-
brar hoje, sabbado. 27 do corrente,
trigesimo dia dc seu fullc-citncnlo, na
egreja de S. Francisco de Paula, as

9 1)2 'horas; agradecendo antecipada-
mente a todos que comparecerem .a esse
acto de religião c caridade. S =039
—smsr.

O liquidatario da massa fallida de

L. Azevedo & C„ autorizado, .vendera
a quem mais dér a Leitcria bobragy,
da rua do Riachuelo n. i7->-

Recebe para isso proposta dos preteri-
dentes em carta fechada, 110 seu escrr

ptorio, á rua Rodrigo Silva ti, 4=. .'
andar, até o dia 30 do eorrenle ao meio-
dia, devendo as mesmas serem abertas,
á vista dos interessados que estiverem

presentes, uo mesmo dia 3o ás 2 hora»
da tarde, no referido escriptorio, cotisi-
derando-se nnlla a proposta do prçtcn-
dente qtte não estiver presente ao acto
da abertura das propostas.

A Leitcria estará liberta para ser
vista, diariamente, da i ás 4 horas d»
tarde. (J4836)

ALUGA-SE
Um predio com todn o conforto, á rn."

da Passagem n. 250. Trala-sc no n. 24S,
onde estão as chaves, ou na rua da Al-
fandega 26,
roso.

radD, sr. Bar-
Ü*|6.|-'»

BBI.BISBIB

(dc

GRANDE Mí\im NO LARGO DA LAPA
¦Mucn-se este vasto armazém situado nn rua Visconde do 5In*

viu 
'.ri'..- 

11, 5, próprio para bar, botenuim ou restaurante, '('rata-

sè ün cótnpanliin Cervejaria lírahma, rua Viscoutlo de Sapucahy
11. 'JC'-:). Tel. Central, 111.

O MAIOR RECLAME!!
:¦ chicaras, copos, pratos, tigcl-

ele, cm ca.ia tcüo du dcii-
f-oin Gosto, ter iJjooü

i$50o!! W na Avcni-

s. cálices,
uso Café
nm assucar por

Passes, ai.

Varejo da Estação de Ramos

jTo "Vale Q

Aoà pretendem.
acha annunciado
sc não effcctuar 1
prazo da lei, cm
credores,

s do
para
paga:
vista

MB
-j.ri-.iic.-TAS

CAS (I>1? 17 A 
' 1M11.Y

7) *

amarcllos,
ns. 15 a

ClíK.YN'*

4|i©0
.M.riiHCATAS 1'All.V

xas (Dio as a .*::)
MEXI*

;o
3$SA f
-l=i.XJA.

AUT0-TAX1

-w_cn_________a*

58500

Vcndc-se tun. do fabricante Bcrliol,'
1 m porfcilo estado, com licença para o
corrente anno, pelo preço d.- 3 :.soo$ooo.
Para ver e tratar com o r.r. Otto, 11.1
Garagc Anto Avenida, á avenida Liga-
ção 75, á qualquer hora do .li.:.

(Ii* 4051)

_0 0 OX7VIDOa:-56

LUSÍOE PARA EN8Í
O "Brilho Mágico" comnmnicn um

extraordinário lustre á camisas, punhos,
collariuhos e a qualquer peça dc roupa.
Endurece e prolonga a duração dos te-
cidos.

Vidro lío.o. Feio Correio, 2^000.
X,'i "A' Garrafa Grande", rua l1.-::-
gitayana, 66. A 402

-ai aHSPtiwi m :''aa?iat:i:niiiiíiSiii:i
a A CUKA BA

SYFHILISI
Enslnn-se a todos um meio dc S

saber se tem syphilis adquirida V
5U heredilaria, inlcriia ou exier- g

lem cural-a faca- g

José Alves da Silveira

t

COFRES
NOVOS E USADOS

Vendem-se d.* diversos tamanhos, com
chave e segredo, 110 DEPOSITO A'
RUA DA ALFÂNDEGA N. 120, TRO-
XIMO A' RUA URUGUAY.-VXA.

(J 484T-.

Adelaide Lousada Alves da
•Silveira, Brizabclla Alves da Sil-
veira, I.concl Alves da Silveira e
senhora, Nelson Alves da Sil-
veira c senhora, comniunicam o

falíccimcnto de seu cxU-eiuoso esposo,

pae e sogro, JOSÉ' ALVES DA SIL-
Vl-IRA, 

' 
hontem, ás 13 horas, e

convidam os seus parentes c amigos

para acompanhai os restos mortaes,

saindo o fcrelro da sua residência, a

Tavares uaslos 11. 1.1, ás 16 liorr.s,
o cemitério dc S. João l.ap.ista.

(S 5063

rua
para

Alberto Porto
A Companhia Alliança ila

Itnliia manda celebrar hoje,
sabbntlo, 37 do corrente,
As 9 _ horas, no altar-
iiiór da eirreitt de S. Primeis-

co de Paula, uma missa em.f"»™:

nio dn alma do sr. Al,M'.lUO
roilTI), presado sub-gereiile, nes-

(n cldnde, dn niesiiiii Coiiipaiilua,
o convida os seus pnrcnlcs >'

cos para assistirem a este
rclilíiiío* ¦''

.iini-
cto de
1839)

iv.;.-;
como poilcm
cm tod.-.s as manifestações Et

c períodos. Escrever; Caixa Cor- B
rcio, lõSfi, enviando sciio para g
resposta. ft

a^^:.a»ii'--a',^*ai^-S--i"H:i'^-8^vi_ii:1s!.i:.Wi:w
M 3494"CHÁCARA 

DE FLORES
Vluga-se optimo terr.no, a 50 mi-

do Mercado de Flores. Kua Mi-

! esquina de Conselheiro Ferraz,
L. de Vasconcellos. (J. -li-.'1

íARMÕã"

Papel para cigarros
Vcndcm-se bobinas, de.s.lc aR a 3.1',

informações, telephonc 121S, Villa.
M -I7Ò7

Fiilpndos lindos, vendem-se i rua
Marechal Floriano 117, sobrado.

(U 4666.

CALÇADO
Rua da Urtignayana n. 148 — C!al*

çado para homens, senhoras o crean*
ças. Esta rasa é a que melhor serve
c mais barato vende. ,por isso convém
visitar esle estabelecimento. J 31.14

E. OLGA
Alta

ritnniiti

cg roja

mesmo, que sc
venda, previnc-
ne.iito, senão no

do uic-ino tev
C-. .',9>'3,

nem Cem 99

ALIT.ltrATAS 1'AKA HOMKXS
E SBSHOljAS (DE 34 A -10) .

¦srnlio*
nçiis,

CMÍlflQ (1'- calçado para st
õ-TUlJUO rns, homens c cren
n preços Ínfimos

; PEHSAO UNIVERSAL
j Rua D. Geraldo 11. 80, esqui

aVvcnida líio Uranco. Aluga-.u-se
I lentes conunodos mobilados pnra

lia c cavalheiros de tratamento.

na
Escriptorio ou armazém

.-¦.___Kx-r-**__rsíSCT'rar^^ ¦'*•««#»-.

M.,:*: uma
.-.cs grandes,

o-.le
não

grande vendida por
tem competidor.

esta f.üz agencia,

2ã>

rcaJa

Da Lotei ila Cai raida hontem, 0.6

Grande Loteria para.o S
i|Oo:ooo?airo, cm 3 sorteios.

Rt-.nc.ítm.io bilhetes par,
»ks (Irv.-.-i ser dirigidos :. I.a!

RUA DO ROSÁRIO, .

JOÃO. Extracçã

n inten or, i
mea íè ('.
-. ESQUINW
(IO DE |AN"!

toda a aníccciltiicia.

DA RI:iuo A DA OUIT.V:

Bellos e 11!-
ra moder-
nos f.nr„c-

guins do poi-
ica enver-
ni;:ada,

:ano3 bran-1
cos. pretos i

o de outras \
cores. i

í^clo Correio, mais 2í> jcin por.
120—Avenida russos—130 :

Cas a Gu ornar
Carlos Grueff & Gcmpc{

V ri
• • 

; ;- |*-i

nha de
Accei:.,

orde:
i-ulsos.

C,

:xccl- Aluga-se um, sohcrbi
faiui-| sen,- para escriptorio
Oi.:-i no .armazcni, no novo

ou sem pen.
(S '

s.
Jo 11.

•dro n.

c independente,
ou para peque*
predio á rua dc

l.-i
trata-se 11.1 i-iirsii,a rua

(J. -l-.-C'1

I ULTIMAS-NOVIDADES DE GRA

anuar

• SUCU.SSO—GRUPO PAULISTA

ULTIMAS NOVIDADES
Cantadas- nela apreciada actriz
—.:: AIlIGAll, MAIA •*:.—

13117(1—Siipi.lu-.i—Mnditihíi —
V aeei ra — Modinha

121173—0 funil.m n e o Ualaio
 COco ll.llii.llio— Chico

Mune Xicoliio — U.n mim-
r.Uilisl.-i

í;i:axdi; ,Sr('C!-.'.S.S()"OKL-1'O DO I.011Í0"
121130—Afinndinho—Tango

Oa Clinleiras — Taiiüo
121122—Vira Negrada—l'olka

Sáe llnn/,iii/.i!—Tntitco
12112!—Quando ella uosta '.'!..,

rolha—A Cara me cáe...
roíkii.

.\' venda em Iodas as rasas de
niiincii.i urdem.

Limos
nas i
bondi

! IJOEIBOS
I Parn estrada do forro e dc rodagem

An!es d
visitae o (

Quilandi
Central.

:*.'Sll^*_*l.-*.-t 117.__-__K_.U-

Amélia Proença Gui
marães

IXSPÍ-CTORA APOSENTADA DA
ESCOLA NORMAL

T.isephiua Proença Guimarães,
Emitia Augusta Proença Moreira

e os demais parentes agradecem
á*. pessoas que sc dignaram acom-
i.-.-.il.ar os restos morlacs da li-

nada AMÉLIA PROENÇA GUIMA-

RAES. c dc novo convidam para assis-

lir á missa de 7'' dia que fazem ceie-

brar hoje, sabbado, ás 71!- horas, na

cereja -d-- Santo Affonso, c as o tU, na
' '" 

dc S- Francisco dc Paula.
O 4S0Í)

cartomante —¦ Faz com que os
c 03 esposos st- cn! reguem de

corpo c alma c faz todo e qualquer Ira-
balho, sendo 03 mesmos garantidos.
Coiiâ.ilt.is 2$oi.o. Tem utn breve para
o socego do lar. Pr.-ço io$oon; cor-
respoiidcncia com cftoo, cm sellos para
a resposta; só atlenda a senhoras; á
rua Fernandes n. 1.1— Engenho Novo,
das n da manhã ás íi da noite,

(R 48.O

.-¦»-•• __=__-_r_B>_Cj

TllO ívmorlcau ivotii «j; -itlil Uo.

03 HUA DO OLVIDOU ÜS

Caixa l'ost«,l 19 Dio de Janeiro

LERDO
A pessoa

c:r... na cifre
Isabel, queira
sacristão, ou
n. 70. fitic se

;.e achou um'., 
de I.I.-...-.I.S,

entregar na 111
1 rua Thcodoro
gratificará

terço dc
cm Villa

- sina ao
da Silva

agradece

(J* 49.13)"MOVEIS"
e fazerdes
leposito de

72. Telc

vossas compras,
A. PI MT O & C.
abone n. 3*o0'i.

J_lio Alberto da Costa
Elisa Gontliier da Costa, José

Tulio da Cosia, sua mulher.c fi-
lhos (ausentes), Renato Julio_tia
Costa (ausente). Pliílomena Cos-
1,1 I. Rodrigo de Freitas, sua

Iht-i- '¦ fillios, Helena Gonthicr de

Mello, loão Narciso d. Mello, Magda-

Icna Gonthicr dc Mello, Narciso Josc
dc Mello, profundamente agradecem as

pessoas que acompanharam alé á ultima
morada os restos mortaes de sen ido-
atrado esposo pa-', sogro, avô, irmán.

tio e cunhado, JULIO ALBERTO D.A

COSTA, convidaiulo-as para assistir a
dc .ie;imi. dia que, pelo seu des-
eterno, mandam rezar no aliar-

-1 (jr.-ia da Candelária, hoje, sab-

VACGAS
Vcndcm-S5 duas de boa raça, sendo

nua com uma vitella e outra com bar-
rtga de 3 mezes. Para ver c tratar á
rua Getulio n. 31; (Cacliamby) Meyer.

(R Soi.i»

SO AT

missa
canso

ado, c7 do corre; horas,
(J 4816)

É JUNHO
TABELLAS M e 11

VniàDIOS ATI'/ 10:OOO.SOO()
:(,. UVA DA CARIOCA, 16

A Companhia Predial "AMKRICA DO
SI'Í," mediante t-inia provisória sccei'.i
contratos para CONSTRUCÇÃO IMMK-
UIATA, o., seja ciitrcda .!'. predio rm -',
3 o 4 mezes, -na TAI-MXA M (<ideantR<
mento de 10 a so "|") e n.i TAIJEI.I.A lt
(sem iitnlium adeaiitamento); pagamento
cx 72 prestaçOcj mensaes, ;i partir dá datí
dn contrato.

Itxi.çc*se o terreno e estr livre de otuis.
Ksta tarifa de-ira até junlio; denois a

Conipanhia só íará eontralos eonforn.e c
ProsjMCto Cer.il.

Peçam já seguras iufonnaç.ães na .-':'!c,
da i .Í3 .. Ii ir.is da tarde.

Balbina Alves
Viuva Alves c Filho e Albina

Alves e Anlonio Alves p-.-ulu.ra-
dos agradecem a todas ás pes-
soas m'.ic acompanharam os res-
tos morlaes de s-.ia sempre lem-

brada sobrinha e prima BALDINA
VLVES, e de novo rogam o caridoso
oliscauio dc assistir á missa de sétimo
dia, nue fazem celebrar, hoje, sabbado,
27 do corrente, ás S i|.' horas, no altar-
n-.ór da matriz dc SanfAnna; pelo que
desde já sc confessam eternamente
agradecidos. (M 4->*>o)

BEma •«—¦ pBPgBOSiss iTj.MinrrvsjWM^Jt-1*-- ,j>**g-*!ti -w" i

BELLOS TEBBEIOS
A Companhia Predial

Sul" eslá vendendo, a
preço reduzido, lotes de

" America do
dinheiro, por

lerreno na i
ruas Aquidabam, Maria Luiza e traves-
sa Aquidabam (Meycr).

SO' ATE' so DE JUN'1-Ip, depois,
preços amigos.

i6 — Rua da Carioca — llá.

MOVEIS
A presi ações e íurlliorrs

cões é só na run Senador
liio li, 71J. —- Teleph. SS5Í

mrmmaçam

cond!.
Unse-

8EHERCIA00R OE AOi.QZ
V.-i'i - unu machina para

ciar -arro?.. systema Engclbcr;
maior, dando promptos 30 sacc
kiios c-m 10 bor:

beneu-
typo

. de (ic

dor
I

5e

Coniutii .incute
.radar.

vendc-.-c

rua Gct1er.1l C.mara.
-26 I

iEFn
ia situação p.-ssoal, v.*
niffi.srics, n nuem possn

j>lo dc .*:i'0.;. Negocio
provará. Quem estiver

¦ pretender, dirija cartas
, no escriptorio deste

(R4947)

AOS SOS, DENTISTAS
V:i-, profissional pi-eci-a alugar um

f.ibincte deiuario para trabalhar 3 ve-

jes na semana dç 3 ás 6 horas da tarde.
Cartas cm*, as iniciaes O, I.. para 6
ma Figucir» dt Mello --|6. J 4» i

AUTOfiíOVEL
Vcndc-se um recentemente reforma-

do, com 7 logares. autor allemão N.
A. (i., pela terça parte do seu valor.
Para v.'-r c itiformaçiãcs ua Garag;
Ideal, á rv.a Silveira Martins 11. uo.

CJ »i°*-1

BOTEOUIM E BILHARES

APGSENTO
a\luga-se

pensão,
um qi

casal ou
aranjeira
. Central

arto mobilado, com
rapaz solteiro; na
103. telephone nu-

(111064)

PBEOiOS
Vc na

tonr.açucs a v
Ba-Jatia Aras-"'

cm bon
ia Conde

ponto;
de Uo

p?.ra .rt-
ífim i^S.

S1S35

Gloria; para informa-

ções .1 rua S. Pedro 6r. 1° andar, com
! o sr. Santos. I\ãi> sc trata cem inter-
i medianos. (¦!' 1)

OURO i§eOO A GRÂMMÂ
qualquer
no", ru:

. prata
(jtfnr.íl d,

Urugii

i.irilhantes
dc, na casa
.sana, 77.

compra-sfi-M-ridia-

J 4813

DENTES, DENTADURAS, etc,
Comprara s:

a trabalhos 1
ina. Rua da

dei.ies velhos c
-.- boca cm curo.
\<*scinblca( x6, loja

rc*!os
e pia-

j Soo-

Casa mobilada pcr3a6mezes
Uuga-si

37, P-*1
rua *i*o

ma ua
p.,n.c

s Om

n.;. Darão
a íauiilia;
-I"), Alfaiai.

sertono

".u'33 
J

ABiWP
Vendc-sc uma esplendida de .vinha-

tico. prestaudo-s.* para aramarinho e

pharmacia, Miiito barato. Trata-se com
o sr. Tacintüo, Hospício 18. Drogaria
Bertini. (-I'3'J-

MU BEBIDA REFBS6EHÃNTE
OBTIOã COM ABACAXI

Komccc-se qualquer riuanildadc dn hç-
liida refrigerante prívilcgiaa.. co.n a
Patente n. 8.1S5, cie 22 •.!.-. alitil de
1914, que é: "uma nova bebida refti-
gerante obtida com o abacaxi ou mia-
1137, denominada Vinho Lamblutr", Pa-
ra todas as informações c negócios, tra-
U-$c com Fernando Latnblet, em Am-
paro. Kova Friburgo, Estado do Rio dt
Janeito, Brasil. J 4QP:

GOAÍElÉâZi

CIRCO SPINELLI

Hoie _ ,vs R !'2 - Hoir>!P-UJC j_,A NOITE -t-1'-'.!'-

Companhia dramática nacional — |
Direcção secnica Uu ac!or l*ranci
¦co dt; Mesíiiríta.
Primeira represcataç3o do drama cm

Jí-*iaa_»anara-2rawF-^ feí

lilillilll.il•,JBT"S
loia a tn

Aiuga-sc -um armazem muiío claro c
arejado; com dezeseis metros e qtiaren-
ta de frente, vinte nulros de fundo c
cinco de alto com portú-s para entrada
dc grandes volumes o -poi!.-.; para ou-
troa misteres, lodo cimentado, pronrio
nara installação de qualquer industria,
distante vinte minutos de bonde, da
Avenida Rio Branco; informa-se e tra-
ta-Sí i Avenida Rir. Branco 177. das 3
ás s lioras da ta-.de. J 495'.

_ __r.____r ._*__,.' j"*i__; *\x

Brilhante de5ím;.e.-i'no de
companhia

THEATE50 S. PEDRO ^w^-HaMt-wf»«i*M
EMPRESA PASCHOAL SEG

T-Tn;p  AS 73;4 e 9 34 _noje DUAS sessões
Rcapparição des

trieos 03
Complcíamen

simo desastre^ que ha
qiKir.do exibiam os
traljaihos — Numero
rsj.-iilüs artísl;

qi

IETO
-Hoje

!r!.:c3 cychstas excra*
SANTINZEGN

rc_*í.-hc!ceído5 do gravis*
dúiã foram victiiaasi
.eus ..rrUc-viK-im..**
üensacional p-Ios ar: ,

A crida

ML Rísl MfiflDOI

!_.
R.7aaR»Bim.''-^- i«w«»)«ti--**ain«aita»»MMMa--aiu*«M>-i ywnnwmiiiiwiiiii".

_Èk"OJ"Sí*-XJl'tii-a.__i_ cia- opereta
rmJuiJ«..L^uajiaaaiag^aji^'i«i^-sm»=giM3aa^Tawni3rtT.inga^ ^-ssac-ro; 

-rrcK u— (-^•'a
d
I._BURRO DO 11 HlSüliSl

__mi~-*JMmnwi^**^^^

Tomampartè I PALMYRA BASTOS
S r-.-_T-a-.-T-T-.---T. -¦ 7-.!X2^r=TX2ycr:i2S:~-r-

*5iJM23_^S=VSI235I2=-.-^=tt--*>=™»'^(M=«nrE^

AMANHÃ — Grande suecesso.
Primeira representação (io itrsn

Amor de Perdição
Treçoir:

li-iccadi
da ul 1
mila .1.

I-..U1C.'
Rer.11.,

tlneterii
. manhã

s ;,{¦; caüeiras, 2
$. Bilhetes Á ^t
-do Cir-o. desde

ZJ^&3ílV£^JZZZ»Z<^\r--*&

com gran-Jeã surpresa-, pelo.. esIuzianlM jcomperes
Pn-ços popularissimoa — AmanltS gran*

ile "matinée, coni entrada gratirita ás es*
niioras — iíovos niimeros — $i-.>i.rea:.s
-.eios excêntricos —A' r.oHe iluai sessões.

Qu.n.a-Ieira — Cra.ulí festival em duas
sessões para com memorar o centenário da
revista — MEU HOI MORREU. Um
novo quadro dc gargalhadas -MEU KOI
í'OI 

"PRESO, 
sensacionaes ' novidades — I

na-!a.» de nv..;:ea. j
G.-anü€á otííamentaçoea \

\ seguir, a ope*eta cm trc5 bc!-^ -
MENINO nONITO, M-isicá c letra -
Dr. Arthur Cinln. (II 5T.''

Jllli
Cremilüa (lé Oliveira, José Ricardo. Ai

Maüiias, Fernando Pereira,-C. Vianna, -Mar
tn" >vsrt cr>t ff-Scr.

DOMIXCíO

Matlnéo

Sonho (!s Valsa
Bilhetes á venda no "Jornal do

nana,
[ind, otc.
yaBt_ci-MPa

DOMINGO 1
Soirée I

VHriJMUiiíesAlps||
Brasil" até ásC. lioras da tarde H

Bj
IS. * WÊmmm\a\\\mW U^-St&V+l íEtAuuV S -, ABU
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CINEMA PARISIENSE
Penúltima exhibição da mais assom-
brosa das peças cinematographicas que

a arte moderna tem produzido !

CONTINUA EM PLENO SUCCESSO O ADMIRÁVEL P IOGRAMMA

BICO AI
ou

Ultima soirée de pala no Circo Wolfson
Em 2 séries e 7 actos

.3

:j__j 3m__B__ _______! '¦

Iv_iijww *^^H *_____r ' 'A: -

*-&n8j§!sífc*' 
::.^'fl-________ _B__ün &*-^t___*£Vi**

1S_^.!k 

,,h_____________I
¦ COMPANHIA
¦ - CINEMATOGRAPHICA

BRASILEIRA

Jhoje
- ________ _____________! ____________________ ^B ^^^**B^*^^^B fcSiftv i ¦

'.'¦[PM. § H

ODEON
Sa,)«_^ags->., :..-¦- ¦ .-.£ü-_

A maior importadora, <le
• ««fiiins" para

o Brasil — _._cl_sivlda_c

£**>& .iSi^-i-S-.: -f__-.
B;lÉl

__£___¦

"Il

O conjuncto harmonioso e bello que forma este espectaeulo
tem sido apreendo por ura publico sòleoto quo

tem trazido enchentes no ODICON

PATHE
Cinema de vasta lotação com cam-.ro

tes e galerias nobres

W. Psillander,
de

SUCCESSO INCONTESTÁVEL DE
o artista elegante por ex-
eelleneia;

*n*nA -C*<i.a1 '«_1« a fascinante mulher o so-__j_ze _r_.o__c.__, bcrI):l UPlista.
a crea tura ideal, capli-
vttnito e linda

IIm

de Ebba Thomsen,

no MGNUÜREHTAL film

Wlais um formidável triumpho so afílr-
mou honlem o anto-hontom ese

VERIFICARA' DE NOVO HOJE
nas exhibiçaes do empolgante, extra-

orainaxio e attrahente romance}

YSTERIOS
:r*****__rir*_r*^_^"'i^*,^M*^^^lll*MIMB^M"*****^^***^^^11^^^^

NOVA YORK

'"***********¦

____________________MI
___________._„____. H¦BSgBBgjgSHg .SBS9 j
' JljS arjtf-_--í-i-^_Bí 1*111 IU JúWLü

i'4- '* ¦"'I
K| 15'-. 7
Kft IV,'-.'¦;?-

__•<* í-'^*ÍÍíí^i

KS ' Y .*%

* 
|k _»_*_VCKC5WfflWBigi

10

"W. _PSII_-_.A.-_T33__:_=t

Drama da vida moderna. Romance dávidaréuli Scenas do
viver da sociedade moderna

Film da grande fabrica NORDISK
COMPLETAM KSTE l_l_.____0 PROGlíAMMA

POR UM ANNEL .^SU^JK-.^rAX __í I GaUMONT-*CTUALIDADE Uf.W
mont. Protagonista o elegante artista SlGNORKT JUNIOR | . _ yldudos sobre MODAS, sobre a... GUKRRa, subia TUDO

AGUTTTTR 
• SEGUNDA-FEHA — Uma o •iiièdh-vtiúdevillo interêssaniissímu : 0 PARA.IZO, pelos melhoras artistas parisienao do

Í5J_U U _l_ • gênero —eu bailo drama p.ilic tt 0 UE-SM ASCAU \l)0, da Gaumont.
Mias. KITA JOLIVET, a bella sobrevivente du catiistroplie »lo ••fcu/.itatiiaV nos grandiosos trabalho*

IZV.VNí MAO DE FATMA

HE.--** - ¦'- ¦" >': ' -V-, ¦* 5

F| jea***k*HII****__*****a*__HVH|H_-_MHH fm~*.n >**•>' *->»«¦ M-isítr*-

2% FEIRA

A coiajofia Evelina, subindo pelo Ho do pav.—
ralou, ila ft-iya__.c_.ca cliamlnè, para «alvar o

filho do Principe- que o macaco raptara

HORÁRIO DAS ENTRADAS:
1 hora - 2,20

¦MB__*____--__ca
3,40 — 5 horas — 6,20

7,40 -- 9 horas e 10,20
%m*mÊÊm%\m****mÊm%WmmWÊmfmmmm^SmÊKm^'»

SEGUNDA-FEIRA

LARGENT
(O DINHEIRO)

XTxxxai reprise desejada e reclamada pelo nosso publico»«.«
No intuito de favorecermos todus os nossos espectadores, particulnrment-. o dpi-'rariailn o as classes modestas; em \.9.a tambem do

formidável suecesso logrado, daremos «i PREÇOS COMMUNS o sensacional drama

-w\0m.sy.ltu,00nze 80b tillll° tIe A PULSEIRA DE
mQiMl1*$ Teraíi : DüIS ^COBERTOS FACI" A
WAV* — C-nhecereis os effeitos do sclenio e dn tele-
__»«Mfrap_-o.
_. y»—pitalo doze surgem novos «omparsas da.ter-
¦ml Mio úo Diabo: entram cm scena os "amarcllus''
fM mem

NO BAIRRO CHÍNEZ DE NOVA YORK...

ã «___________¦_____*. \

%.

Rs. |

^mmV2mmf^M}^SIt^^Sm^BmWSÊXmmm*gBm^,'^
6 actos do Tiber-GIms — Interpretes a Bella Hospor'a, Za-Lu-Mort e Alberto Collo

O MAIS COLOSSÍBAL. FILM POR
- 1a Classe Rs. SOO - 2a Ciasse i\ 50.:

OB ZOLA
Drama em 4 netos cia m:ilor opportnnida_e

social

í_EB__i_G__!__l»^

A|B|r BU|fl, l_9l__ __ Empresa J. Cruz Junior
Wlll-L ¦_¦-<. ¦ ¦_¦«_. ¦ itaiKitt Cttriooft 4Q e SI

HOJE—Ainda um dia de pleno suecesso—HOJE
EM MATI -J-il. _ SOIRÉE

I)ols filutis — Dois ii-auiillios cstimendos — Dois sneces*
sos e.s(i*on«!<«s(i!< — reunidos on» mn mesmo i>i'(>eriiiniun,

SUBORNO
Du.-ts novas séries do mais pujante dos films poli.iae., trabalho

grandioso da fabrica UNIVERSAL, em _o series.
TTT-i-kA TWf A WTVT? ___5* s"'c' cln 2 vane — E' a luta contra
V11"rt IVl-iiVA 1 JX """o. induítriaei das fabricas dc tecidos.

0 Monopólio das estradas de ferro
6* sirie em _ partes — Brucc e seu irmão Tom vão combater 03

rei. do caminho de ferro, e nós vemos um comboio sc precipitar em"r°0 
ESPIRITO DE NEW YORK

Film idmiravcl  Drama assombroso — Trabalho magistral da fa-
brica FOX FILM, desempenhado pela grandiosa artista, fascinante e
b<__ VALESKA BURATT, « partes. ....

SEGUN DA-FE1RA — Reapparccimento da rainha das actrizes
BETT'Y NANSEN. no prodigioso film da FOX-FILM

AMOR. DE3 MÃE. (5 actos)
E o bello drima da NORDISK — PECCADOR ARREPENDIDO r-. Tres

«»<*tos, (5074)

CINEMA IDEAL
Unir Continuação da ultra-sensa- UQ Iü
nUJi. olonal maravilha do Cinema IlUdl-

Fieis ao nosso programmá, sem interrupção, apresenta
mos quinafinalmcnte

í Os MfstÉs ie ii-íl
I 1—mmmmmmm__¦¦_•_—_¦_¦_¦¦¦¦¦_a__!»n_BM;»""»""i""'H"^0,*a'*™^™^

l!!!:!li!i]Bi!_;!i:ni!!li;[:_!!!'i_!iii!_:!i!B!>!:!l;iÍ!!_;i:j_:<J_ii,!_.«^

IMADAME DE
____ V***^*-_t____B___l3EHH____I__S_!_D___.l_*rf__^

FLAVILLH!
sua |tem a honra de convidar

amável clientela a visitar seu |
magnifico sortimento de vesti-1
dos, ultima moda de Paris Ex« §
posição permanente-* a par-1
tir do 9 lioras da manhã. |
20 —Rua Andrade Pertence—20 j

TELEPHONE 0000, C. CATTETE I
__.__ _«r>.'«X--«IA.-*,---KaiajiU__aB_i

lilll ;r_üi_:i!.:_:;:!l_.!!;í_:i:: Sí IB3BUí íalHilIdHSSIMlIiÉKiani-ÉilWi

THE^TUO CARLOS SHÜES

HOJE
O grande facto da semana

| Lançamento k pedra fundâti.ent_l I
neva sisii da Faculdade de iedisii!

Film de A. Botelho Exclusivo do PATHE'e: iviais
SEGUNDA-FEIRA: Um programmá alé

hojo nunca apresentado: Dez actos que se
rivalisam e em que disputam a palma o csool das Fa-
bricus Falhe c Eclair. Vereis A»» Teleplione (co-media Eclair) - O thesouro dc I-íí>oi_iu_i<> (Fa-thé) - Excesso do ciúmes (vaudevillo iiienni-
r ive) Eclair) - Drama eutre marujos («.lição1'alh'é por Daniel Kich) - O Pathé Jornal com
reporiitgem mundial e as ultimas modas doParis.

I

QUINTA-FEIRA - Um grande assombro
pelos famosos artistas Mario Bonnurd c adivina Leda Gys, drama de actualidade o dolorosa

historia contemporânea:
Pelo teu amor... Minha Vidal

A.Pf-MTB 
VICTORIA LEPANTO, a

UÚUUJfl • celeberrlina actriz — DIANA
KAKKI.N, formosa russa e a 1'lexuosa

FRAXCESC A BERTINI

Attenção... MezdeJnnlio -- UMASURPREZà?

Companliia Itaíiaria de Or

HOJE
IARIíSCA-WJUSS, ,

CI.AHA W1SI.S

A popti

O 27 DR MAIO DE 1916 t
A'S 8 3i L EI>I PONTO

cr.ipro querida "pcrcln «mii 3 .-.cio., il.: St.TIT.'

HOJE

Theatro^nnicipal
(Re8(aüíaiit Assyrio)

TM_A.3NT03>r
Companhia ALEXANDRE AZEVEDO

•JBCJoe SABBADO Hoje S:0^ 
R n^?JEA'« 4 1|4 da tarde A«s 4, 8 e O 3*_4

Orandioso concerto de despedida Grande matinée 6 dois espe-
da notável soprano

CLARA WEISS1
cta.ulos

Ullínias ryprcsentui.-.tís du
___—BBW-MWaB**—^~—» ________¦__¦

Inviolável
AninnliiE matinée ás 4 horas
i'rcço5— Camarotes 15JO0O

; ras rs0"0
Cadei-

representa.

«prirna-dona» e directora da
companhia com o seu nome,

ora no Carlos Gomes I
CANTOS E DANSAS|
Entra«la com direito á

consumaçfto—5^000
Os bilhetes encontram-se á1 Sagunda-feira, l

venda na bilheteria do Tliea- çaode
tro Municipal. Q .AOUíA

A'noite, com os mesmos ar- |um dos maiores suocossos do thea-
ÜStas, grandiosa soirée. (-847J tro r.nccz moderno "07.

QjN^iViA PARIS
HOJE PRIMOROSO CONJUNTO ARTÍSTICO i HOJE

{seusaolon.ics novidades do Nordisk o Onnmout

cabendo hoj. • y_ cos »• e i» EPISÓDIOS « *•»« ^^ '
c_d. um sol) a «lenommaçiio rospccl.1.-.-i.

___ Pulseira de Platina
Os mystèrios do Bairro Çhinez

A t„_.rosi qUQdvIiHio. <t» MÃO DO DIABO coiitoa a sua, c^.-

miiiow wrefa, enf_ntantlo a .ncção rocthoihc. e serena de Justiao Uar«,

«iue scientiüeanief.te llie inutiliüa os satânicos planos.

Cara a cara b-__Q"alJ£LJgjsJj^
Ó«___» eneo.-.-ü' de 

"w^obertes, 
_^ <_ _n. vermelho

Um novo bando de malfeitores ] MgMfjMe fi netanda MAO DO. DIABO.
_ Inftmlavcl ínco.mto

I BOGÒACIO  GLAIF-A. WJESISS
PKRSONAGKNS — líoceaclo, CLARA WfflSS; 1'ianimeita, Olga Silvanl; Prin-

; cipe ili 1'alermo, Acliillc Slafinani; Isabella, Tina Di-I Coro::..; ü-fitrioc, (I, Magnani;
Pcronella Maria VcrKV, l.eonctto, M. Rossi; Inco.nito, A. Barba»!; Maugior'!-)-I mo, O. BinK.ir; Vemlis.tor.i- Albcr. Amcndcla; Cccco. P. Turolloi Uni ei«.c-i, P.
Angonelli; ltosetta, C. «.'oi'-.:1. ficalza, Cav. G. 1)-. S.ilvi — íarabertue
cio. lírnesto Cniipa — l,..ueimg!:i, G, Siivani. — Maestro Director da Órclie«tr i_ PII5TRO GIA.MMAUI._T1.

! AMANHA — l-.in m.»i:íi<., Ml.Lll. KITOUCUU — Km _.:>«., SOCCACIO.
PKIK.OS V, 1IOKA 1>0 OOSTl'JI.1-3

Os bllbclcs 't venda na Confeitaria Castcllõcs c na bilheteria do theatro, «Ias ro :'.'
i ua manhã ás s ,!.i tarde; depois ,lcss;i bora 56 na bilheteria do tlieatro. ( 5073 Kl

;\-'ri(1 .lii"»-; . *"ivi;in.i —¦ intui1 ..:vi-» ivac.» ..¦;»».' -7 ps primeiros sym-

ptoraaf dn d«coberta5gdo homem a quem nin.nem ainda ym 
a cara I...

- lanto o film supra represento , um, prnçramm,.. dc grandeComq
o, aiiul

grande tragieo italiano «jasi-u
nfimifi Baítilernl, sob o titulo
,.,-..., ,-;r_«_im.hc oddieíoamos o írrebãtado. 

'arama 
interpretado pelo

W. 
"radico 

italiano Gastão Monaldi e a hnd.ss.ma joven artista «'er-

0 f$MlFíW$POI.
1 ____¦¦ WIMUB —SWan—I II —I tVmítsaeSèZl ***M»rim*n\^rrum-"ri

3 Longas pnrfcetsi
Scena de .rataria marítima de violentas conseqüência«, desenvolvi-

«laa em meio dis mais encantadoras praia. «Ia Sinlia. O sj-mpathico Al-

berto. Collo «ri mais um artista qnc corroborar, para a grandiosidade
do dr.-.nn. Fino trabalho de Tibcr Iilms, dc Roma.

' 
>*<*__-_**C_»«»**a,BB**W**«*^^

111
1 i***a*___-______*--_*__--r***_HS.*T-*'| ju
r

EMPRESA PASCHOAL SEGRETO

HOJE
OS.

27 de Maio de 1916
ESTUPENDA NOVIDADE!

Sensacional ülm da fat.r_.G_i ALI. AMERICA

O Mysterio dos Diamantes
em 0 partes, cida qual mais emocionante ?

Sublimo drama policial, com os mais extraordí-liarios tnios
ROMA2TCS DE VBSTTXJRAS

Emoções fortes durante duas horas IC ompletamente novo
Luxo, doslunibramento e arte !

Sessões ás 6, a's 8 e IO horas da noite

-Preços populares 1.50,

JTLfcLBLAJELR O APOLLO
BMPRBS» JOSiB' LOÜIÍICIRO

Grande Companhii» dd oporá lyrica itali.in;. ROTOLI & BILLORO
E*OJ__3 -_a~ A's 8 3i4- da noite -=— HO_*__

1-SPECTAt'm.O SISNí-ACIONAL
Primeira represonlQ.ãa tia opera-bullo om l actos, do Immortal maestro brasileiro CARLOS GOMES

EKEECÍCIOS SS GAMIR^ N». AFR:CA
Soberbo _____ do actualidade

Como extra na "matinée" --MILtORD
GLODYTA, desenho animado dc Anüerson

CAHREPETAO e a TRO-
(R 507-;)

_'
m imiB _nae ^.*wj.r'-ix*^aimiMU'L*^Bm^****)*^*^mmmríMMnam

1-ia:EI^.,X-_=tO _R.-_--PXJ-3£-IG a.
BMPRKSA JQSB' Í.OL'I.'1KO

HOJE @~ sa.it. i">a;C_.o
2* apresentação do vontriloquo

_r_pf.sa Dnrlot kC.
Avenida Rio Brancj 153

HOJ E
ProRparsima soberbo

-Aventuras
ÜJÈ

Lord John
Drama policial da «Mc. Clure

Magasine..
HOJE 11* episódio, em 4 parto.. Proía-

I gonista: Williatn Garwood

^ /&P*fàs%. /<??***_- I^SPHS AA Q__H____> MÈi WSBkJS^9tWkmW% '

¦___________ H» *Z^-m*^ne***%\m*Mm*WBÊmmm***\m\\\m-m

_ • .l%Rie.íPA0:rfer.y'.^'«.^da tribu d08_g»iBr.»nys. M. SALAZAR. Cecy, filha de D. Antônio doMariz, h. CLASENTI. D. Antônio de Morlz, velho fidülg.. portuguez, M. FIOUE. D. Álvaro, aventureiroportuguoz, L. ORLANDI. Gonsale., aventureiro hespanhol, F. FE__R1C1. Ruy Bento, Idem, A. MBCANA-
d-arma^ffl. Aníonfõ, S. bSciSI?101^ 

Che'° da "'^ d°S Aymovt3< C* MELOCCHI. Pedro, homemCO__Ò 
I. COKPO D_ BA.IL.EAventureiro, de diversas _",f..es ~ Homens o mulheres da Colônia portUfiuesa-Se.vagen. da tribudos Aymoréf», etc, etc.Amanha, ultima 

^^\.^{^^p\A}P^n^\* Palhaços - A parte de canto ô tuna notável
_ creação do tenor BERGAMAbU.L — A' noite. 4s 8 3*4: O GUARANY.

Segunda-feira, despedida da Companhia. B.lhetes à venda para todos oa espectaculos. R 506,*

THEATRO RECREIO Empreza
José Loureiro

UMA RESURREIÇÃO|li-r*ttAI, FRQ castillÕ'1
BELLO DRAMA, EM 3 LOMOOB ACTOS, DE «NORDISK'* desempenha- | B V_t i\ D t\ kU LJ UA * \S V. fl» 

^ 
* * fcJ W V. 

|BELLO DRAMA, EM 3 LONOOS ACTOS, DK "NORDISK'' desempenha
da peles notavei* artistas scandinavos W. Fsillnndtr, Ebba Thomsen e Elza

EM TOT__TÍ?ir_I_EL
En_-.._b--i comeaia colorida, de GAUMONT, em DOIS exfemos ac„«

LIBERDADE OU MORTE
UK* EMPOLGANTE 

DRAMA EM QUATRO ACTOS

« a TTT.. ^KTT TnTTPMAL - «L1'IMAS CI'EAÇÕE3 DA
GAUMON I JUUJKIN^-M.MODA E NOVIDADES MUNDIAES

|e^5^SDE-v'"l"fo'*SOe:,'i 3 actos, cí=... .les GRANDES
FILMS POPULARES «O DESMASCARADO, dnuna policial, em 2 actos.
d_ Gaumont,

O artista predileoto da Aristocracia
'Amais importante Companhia Auto Mecânica. Suecesso ar-
I tistico e de gargiilhadu
;No espectaeulo tomam parte os principaes artistas da Companliia

ÜM DIA CHEIO
Comedia em 1 parte. Proíngo-

nista: Louise Ortli

Companhia Kuasdo Tlieat7^~Apollo,^. Liaboa
OJE-as 7 3i_q, e A's 3 3I4HOJE

Uma peça do grande suecesso em Portugal e no BrasilVerdadeira fabrica de gargalhadaRepresentação da eng--i»çad»ss»ma revista portugueza de André Brun e Chagas Roquette

Exito
Espectaeulo de Xovidatle - Grande Attrnçcnp

. cíescento da TROU.E QUEIROLO
Bilhetes â venda no .Jornal do Bnsil" ato as o horas.
Amanha -«Matinée ás 2 3i«. «:m que toma parte o-<

5SS8PPEI fcallero Castillo. R 503«J
Ca-

Jornal Universal
— o»».'itli'os interessantíssimos,

destacando as "VISTAS CINEMA-
10GRAPIUOAS BFPBCXUADASV'*>I AEROPLANÒ E:>1 PIjEXO
YOO ! !. R 4896 I

"** ~" **-1-fl^"**J'**,m,*-miM. iTtBi ii . -w? zrmmTtmr*m - __ii_i^--- ln , r-_—________*__-MW**J<'

COMPÉRES ^undM  JORGE GENTIL
P=«U«_M (Ptoan^o..  ARTHUR RODRIGUES

lü °lll|C!r.empe P°r tôdos os artistas

h (1 Pllhlirft -» P°r delerminaÇà0 d0 Exmo* Sr* Dr* Chefe de Policia nâo poderá ainda hojeUU 1 Uilllbll ser representada a peça i__k. AO-UIA __T__ZG.D_l.___-

Amanhã S^SKí^aVjSs,* D'ALTO A BAIXO3f4
A segnir-AGÜLHA _3_I .aLUEIRO R S04«

í_S_íêEB__SS3.™V©jãm 
na penúltima pagina os annuncios dos theatros 3. PEDRO e PALACE-THEATRE; SRIIM^L»!»!.


