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fl/orrem 05 dias, está para findar o

ultimo mcz da primeira sessão ordi-

naria do Congresso, aue a 'Constitui-

-,;,. limita a quatro mezes, o nas duas

casas dos nossos legisladores ne-

tiluima discussão dc utilidade para o

paiz foi sequer iniciada. Entretanto,

atravessa ¦•« Hrasil um dos seus mo-

mentos mais difficeis cm quc tantos

traio.; que o eslão perseguindo exi-
..¦.ni prompto remédio, em que a rc-

presentação nacional já devia estar se

occiípando das medidas necessárias

para quo volte o paiz á normalidade

financeira com o pagamento agora

suspenso «los juros e amortização de

sua divida ao estrangeiro. E' tal a

r.iissa situação ua perspectiva do pro-

ximo vencimento do "funding", do

termo dã nvoratoria, cujo pontual
nurimento c compromisso de honra,

não podemos dccorosaiiientc

que o .presidente da Rcpubli-

r>. melhor ih> que ninguém habilitado

11 conhecer a sua gravidade, a compa-

rou ;« um eslado de guerra quando
n cviiíemente affirmou a necessidade

solução das dividas e compromissos
da nação. Previnam-se 03 dirigentes
do paiz.

Gil VIDAL

A INÉPCIA E 0 INEPTO

Ul.
,1 que
fugir,

ula do imposto quc elle chamou

funecionarios? Afinal dc contas, estes
não podem ser responsabilizados por
nm mal quc não praticaram,

de honra, lão imperioso como um

imposto «le guerra".
As iludidas exigidas ,pe!a situação

financeira dependem da palavra do

;',.i,:Titi., que ainda se não fez ouvir.
.Ainda não chegou á Câmara a men-
fanem complementar da mensagem
inaugural de ,1 de maio. nesta anmin-
ciada, ¦¦¦ da qual devem constar aquel-
la-i medida conforme as suggerx-m ao

(•oi erno os factos da administração c 03
dados c informações reícrentcs au
assumpto, que cllc tem colhido. Tam-
lem não foi distribuído o relatório
do ministro da Fazenda. Na commis.
são «le Finanças, que até agora só sc
! ni reunido .para o conhecimento de
•- «lidos dc créditos c requerimentos.
matérias mais do interesse particular
quo «lo publico, já o relator da Rccci»
ta reclamou contra o facto de não ter
<> -govsrno enviado as propostas e
tabellas para o •orçamento, que lia
nrüitn já deviam estar na Câmara.
Kiuquaiito uão se inove o executivo,
emquanto não ministra aó legislativo
todos esses elementos de estudo e dis-
missão, não ha razão para censurar o
Congresso de inacção, cm objecto dc
tanta urgência como as providencias
indispensáveis á solução do problema
financeiro, c sobretudo á volta do pa-
gamem, cm espécie dos serviços da
nossa divida externa.

A Câmara, no emianto. tem mate-
ria que lia muito devia estar -já figu-
rando na :11a ordem do d'.n. Tem o
Código dc Contabilidade, iem o Co-
digo das Águas. Aquelle evidente-
mente interessa á regularidade das
nossas finanças, lí' assumpto, porlan-
(o, da oceasião. E para quando fica
a reforma do ensino superior, regido
provisoriamente ha mais de anuo por

Ji era só 'o gue faltava ver: o Sr,
Aurclino, homem- da. toga, membro
do Instituto dos Aduanados, pregai-
do o desrespeito ás 'decisões do po-
der judiciário c cllc mesmo as des-
respeitando.

P.ira bem apreciar o alcance dessa
altitude, pódc-sc recordar a caso quc
a determinou. Trata-se, como sc
sabe, da ordem pnra quc 'tião '-fosse

representada uma. peca que contém
allttsões contrarias aos compromissos
da neutralidade do lirasil.

Do ponto dc vista especial cm que
ficou- a questão collocada, o caso da

peça, cm si mesmo, já não interessa.
Tendo a policia exercido sobre

esse trabalho tlieatral a censura prc-
via, c sendo cllc levado d scena com
o visto da autoridade competente,
não podia esta voltar atrás da suo.
decisão anterior sem ferir importan-
tes -interesses quc estavam por cila
mesmo assegurados.

Nestas condições, recorreu o em-

presario prejudicado á intervenção

judiciaria. Esta lhe foi favorável, ii
o .9r. Aurclino, advogado, jttriscon-
sitllà, homem da lei c d) direito, re-
s ive não respeitar a decisão do po-
der superior!

Ainda ha poucos dias, referíamos
as circitntstancias verdadeiramente
rigorosas cm que c exercida a ccn-
sttra policial sobre os trabalhos des-
tinados á representarão.

As empresas on companhias dc
theatro são 'Obrigadas a apresenhir á
autoridade os originaes de todos os

trabalhos desconhecidos. Os origi-
naes vão a um censor, quc os exami-
na. Durante os ensaios, a policia
está tio direito dc facer as observa-

çces que julgar convenientes c impor
us sitpprcssões dc phrases, ou passa-
gens ambíguas, lim certas peças, o
cuidado da censura vae uo ponto de
corrigir ,1 própria geslicitlação do
actor.

Quando qualquer trabalho tlieatral
voe d scena, suppõc-se, portanto, quc
sobre cllc já sc exerceu todo o rigor
da censura; c c, dc facto, o que
acontece.

¦Assim, a medida da policia prolti-
bindo quc sc continuasse a cxhibir
v-nia peça cujas representações esta-
vam começadas só indicava quc cila
mesma chegara a verificar a iinf.ro-

ficuitlode ou -o profundo deleixo da
sua própria censura.

Desse modo — concluíamos — ha-
via tuna responsabilidade evidente da
policia nos prejuízos da peça de que
ella prohibia a representação, depois
de a ter auiorisado.

O tribunal competente o reconhe-
cat; mas não o reconhece o Sr. An-
rdino, quc continua a impedir a re-

preseniação da peça assim garantida

Por solicitação do capitão Miguel
Ferreira Lima, que commanda a com-
panhia destacada para gtiariiccer 03
edifícios públicos da União tia cidade
dc Victoria, serão substituídos, não só
aquelle official como dois subalternos
quc o acompanham naquella missão.

O general Faria, intendendo ao pe-
dido do commandante dàquelle desta-
canicnío, já se entendeu cotn o inspe-
cior da 4" região sobre a substituição
dos mesma?.

Us officiacs escalados para a Victo-
ria deverão seguir na próxima semana,

Sabemos que o general Ache, inipe-
ctor da -i" região, elogiará os officiacs
chamados a esta capitai, especialmente
o capitão Miguel Ferreira Lima, pela
fôrma porque se houveram 110 desempe-
nho daquella commissão.

Conferciicioti com
Agricultura; o dr. J.'
lorda, encarregado
Uruguay.

o ministro da
¦dro Erasmo Cal-
de \cgocio9 do

ração, sem que uma lei sequer o obri-
gue a cxhibir títulos que abonem a súa
idoneidade moral, quando não sua com-
potência tcchnica para exercer determ:-
nada profissão, que em toda parte é o
objecto dc rigorosa syndieancia da parte
dos governos.

Mas nós somos o paiz sencroso e
ocolhcdor por cxcellencia, qui: iniciou
sua carreira de beneficiação recebendo
c redimindo a Iodos os degredados do
Re-ino de Portugal, e dignamente a con-
titulamos, abrindo braços affecuiosos .ios
degredados c desclassificados de todas
as nações do planeta I

Ca-

Eslá provado que o attentado de que
seria victima o inspeetor da Alfândega
não passou de brincadeira, constituindo
apenas um meio de que alguém lançou
mão para amedrontar aquclla autori-
dade.

Qual será esse alguém, e que teve
em visla? Não é difficil a resposta, sc
bem que ,1 policia, nas suas investiga-
ções, não haja chegado ,1 nenhum ro-
sultado pratico. Trata-se de algum cou-
trabandisia bem colocado, que precise
de passar os seus camarões pelas ma-
lhas do [isco sem ser iucomthodado pc-
Ias exigências aduaneiras.

E' claro quc isso não deve intimidar
o sr. Paula c Silva. Ninguém ignora
que no commercio desla capital exis-
tem casas que podem fazer larguczas e
vender a preços baixos, chiquanto ou-
trás não fazem o mesmo.

Nessas condições, fica patente que
onde está a incomprclicnsivcl baratezn
dc uns deve estar lambem alguma coisa
de favorável com que os outros não
comam, e que é fatalmente o contra-
bando, ndmiltldo e protegido pnr cm-
pregados fiscaes pouco cscrupulosos.

Se o sr. Paula e Silva tem einprc-
gado esforços para evitar o cor.trabai'.-
do, está na obrigação de continuar na
mesma atftude.

As rendas publicas não dão neste
paiz todo o resultado que delias é licito
esperar por força da má acção fiscal.
E, numa quadra como esta, os " deseui-
dos" do fisco chegam até a ser um
crime.

(Não houve sessão, hontem
mara, por falia dc numero.

: Por decreto de 20 do corrente, o pre-
sidcille do Eslado do Rio dc Janeiro.
nomeou o sr. Waldemar de Piunia para
exercer o cargo de inspeetor agrícola
itihcraivtc do listado.

0 DIA DO PRESIDENTE
O presidente da Republica ' recebeu,

hoiitem, á. tarde, no palácio do governo
os ministros do Interior e da Fazenda.

ü primeiro fez entrega ao chefe do
Estado dc 11111 exemplar de seu relato-
rio concernente á gesião daquella pasta
durante n anno i\c 1915 c o segundo lhe
apresentou a proposta do orçamento ge-
ral da Republica, organizada para o iu-
luro exercicio de 1917 c quc será eti-
viada, amanhã, para a Câmara dos
Deputados.

Conferenciaram, ainda, com s. ex. o
senador Bernardo Monteiro e o depu-
tado Antônio Carlos, que se occuparaio
de questões que entendem com a poli-
tica geral do paiz e a marcha dos tra-
balhos parlamentares, e o dr. Aurclino
Leal, chefe dc policia, que tratou de
coisas do seu departamento _ e que di-
zem respeito a ordem, publica.

Tambem foram recebidos: os senj-
dores Ribeiro Gonçalves e Pires Fcr-
reira e o sr. Felix Pacheco, que, sendo
politicos 110 Piauhy. naturalmente não
se occiiparani de outro assumpto.

A' noíte s. ex. recebeu o deputado
Costa Rego.

Deu-nos hontem o prazer de sua visi-
la, em companhia do sr. Netto Maclir.:
do, o illuslrc aviador palrieio Sanlos
Duinnnt, que pane por estes dias para
.Unas, em visita á sua terra natal,
Palmyra,

uppressão ti trens
Central do Srasi

de Minas que, segundo coimnunicou o
Minisíerio da Agricultura, foi designa-
do o dr. Carlos Pereira, inspeetor in-
terino do Povoamento do Solo, para fis
calizar a9 obras de construcção de ca-
sas para funecionarios da delegacia.

Diplomacia

um decreto do executivo, que depende'/'.""' um mandado judicial
dti approvação do legislativo? E a
i\ forma policial ? A do alistamento
eleitoral, a que forçosamente deve se-
Ruir-se a reforma do processo eleilo-
ral? Tudo isso dorme nas pastas das
respectivas comniissões. As ordens
do dia da Câmara constam de .proje-
elos quasi Iodos dc interesse SCCtm-
dario comparados com toda essa ma-
teria relevam..- a que acabamos de
nos referir, 0:1 de graças pessoaes
como licenças, relcvaçõcs dc prescri-
pção, c melhoria de condições de cm-
pregados públicos. Ora, o povo que
vê assim consumido o tempo dos le-
gisládores, consumido sem vantagem
para etle que o paga largamente, vae
sc revoltando contra os representai!-
tes que lhe descuram os interesses,
revolta, é certo, até agora moral, pia-
tônica, mas que se pôde converter em
revolta mais séria, revolta em que o

pello corra perigo, revolta, emfim,
de verdade.

O presidenie da Republica, empe-1
nbado cm solver os compromissos de
li uira do paiz. pelo que não merece
senão louvores, já preveniu o COIltri-
'«.uinte dc que tem que sc resignar a
iti.iis impostos elle que já se sente
esmagado, Ü contribuinte resigua-sc
convencido dc que se traia rcalmcn-
lc de uma divida dc honra do pau:.
Se não lia outro remédio que o im-
posto, recorra-se a elle. Mas, o COlt-
tribtiintc, o povo. que vae supportar a
una carga, quando já é insupporta-
\vl ,1 (pie ora sobre elle pesa, tem di-
rcito «!e exigir que o seu saerificio
veja somente applicado ao desempe-
nho da palavra «lo lirasil, á honra ilo
seu credito. Xão sc resignará fácil-
mente a que o dinheiro colhido pelo
Thesouro. com tanta pena para elle
contribuinte, seja applicado em, des-
pi -as ordinárias que possam ser evi-
talas. F, a prudência aconselha a
não confiar indefinidamente na ma;-.-
sidão e cordura do povo brasi-
leiro. (Attentem 05 srs. deputados e
senadores no quc lia de irritante
para o povo em se ver escorchado,
sangrando com o corte do fisco na
sua pdlc, e saber que o dinheiro
que assim ihc arrancam tão dolo-
rosamente é empregado no subsidio a
legisladores que não trabalham, que
nem sequer sc reúnem. O Brasil tem
que pagar o quc deve. O novo impôs-
to, o imposto de honra é reclamado
pelas circumstanciàs prementes em
que se encontra a nação, como qmsi
todas as nações do nuuiiio etn conse-
quencia da guerra; mas o novo itn-
posto é para p.-.gar a divida nacional
no «!:a «lo seu vencimento. Commet-
te crime, desses que Justificam as re-
WjiUÇües, o governo sc, na situação de
•nu;;t'.i em que nos debatemos, ma!-
baratar os dinheiros públicos e.lhes <iér
Outro destino que não seja o provi-
nv-nto das despesas da administração
publica absolutamente necessárias e a

Dc sorte que, tendo primeiramente
demonstrado a inépcia, da policia no
exercicio da censura tlieatral, acabou
o Sr. Aurclino por deixar evidente a
sua própria, 110 exercicio do cargo de
Chefe de Policia.

—B^><p O —m *.

lopisos & Noticias

O sr. Pandiá Calogeras não (ittcndeu
ao pedido que lhe fez d. Constánçil
Werneel; de Almeida Avellar, sobre o
fornecimento da cópia, do .mappa dos
terrenos marginaes do rio São Franeis-
co, comprados nos herdeiros do dr,
Francisco de Assis Almeida, pelo go-
verno.

O presidente da Riirpublica assignou
os seguintes 'decretos da pasta da Fa-
zenda:

Nomeando:
o 1" escripturario da Alfândega do

Rio Grande, Antônio Xavier «Io Valle,
coisferenre dai mesma repartaçãp; _

o 2" escripturario da mesma Alían-
dega, Frederico Guilherme CarslClis, i"
da mesma repartição;

os s.-gtindos officiaés aduaneiros da
mesma Alfan,lega Sylvio Miranda Góes
e Frederico Lopes, quartos, da mesma
repartição;

os segundos aduaneiros da Alfândega
ik Saiit'Anna do Livramento, João
Abreu Velho c João II. Figueiredo,
quartos da Alfândega da cidade do Rio
Grande;

o r da Alfândega do Ceará Antônio
Paulino Júnior, chefe de secção da-
quella repartição.

O transporte Sargento AlbttqiicrqitO
deve deixar, depois de anianliã, o porto I 'na^ 

njgUmas semanas solire a nossa cor
de Nova York, com destino ao Jesta rcspontlencia relativa ao homem qtie,
capiial. I não sabemos bem por que, tem o nome

i de mysterioso, o scenar-in cm quc é pro-'" ' " reveste
muitos

Miralielli

O sr. Pandiá Calogeras, ministro «Ia
Fazenda, á vista dos -pareceres (b Fis-
caiização das Loterias 1: do Tlicsouro
Nacional, indeferiu'- -o requerimento de
Anionio .\.!l«ci"'o Tentei ra Leite, ces-
sionario das concessões de loterias da
Celestial Ordem 3" da Santíssima Trin-
dade, feita pela antiga Província da
Bahia, pedindo registro das mesmas lo-
terras.

0 HOMEM PHENOMENAL
CARLOS MiRABELLI

Realidade ou "íruc" ?
.S. Pal-i.o, 26 de maio — Continua

ttmi fóeo, nesta capital, o nicditnn Car-
los Miralielli, de cujos feitos já tivemos
oceasião de falar, aos leitores do Cor-
reio da-Manhã. E agora, passados anc-

o Ticiuro
do CtíO

V:i
cante
hontem,'iVmiicrntur.i
máxima, 2&n,_.

7, le sol cir-
puro, o «lia
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HOJE , ...fcjstá de sfrvic-i r.a Kep-.rtiçm Crvitra! tic

A carno
Vzt.x a c.ir:,.<» linvlna pasta hoje cai can*

sumo nesta capital, ínram atfixailos pelos
marchantes, im entreposto «ie S. Diogo os
pr.-ç.is ile $.|r'> e ?_t--i, devendo ser cobrado
ao puiiÜco o máximo de $720.

Carneiro. 1Í500 e ííSiki; ucrco, ij.-eo s
¦Íí.-vi, c vitclla, $'>.•> e $áoo.

A Liga do Commercio íoi fundada
no edificio da Associação dos Empre-

gados 110 Commercio, e pelos seus ce-
tatutos está intimamente ligada aquella
associação. O primeiro presidenie da
Liga era então o presidente da Asso-
ciação, o coutmendador A. II. Ramalho
Ortigão.

Levanta los, porém, os vaiios inci-
tlentcs que determinaram a demissão da
directoria «la Associação, f porque o
sr. RnmaHíó Ortigão í»i aceusado de
ter prejudicado aquelle instituto social
com a creação da Liga, é bem de ver

quc a situação desta se tornava insus-
tentarei dentro dos seus primitivos
moldes. Assim grande numero de r.o-
cios e de membros do conselho delibc-
rativo tomaram a resolução de convo-
car uma assembléa do conselho, quc se
realizará amanhã, a 1 liora, 110 salão
nobre da Associação, para resolver so-
bre a reforma dos estatutos e conse-

quente separação da Liga, que deixará
dc ler relações com a Associação, taes

quaes as teve até agora.
A Liga está na posse de elevado nu-

mero do sócios, e com a sua vida eco-
ncmie.i perfeitamente desafogada.

Vae dar-se assim a esperada scisão,
conseqüente «lus recentes acoiitccimen-
ios «1a Associação -dos Empregados no

Commercio.

Vindo de Matto Grosso, onde se acha
em eninmissâii do Ministério da Guer-
ra, apresentou-se liontem ás alias au-
toridades do Exerctio o niajiir Emílio
Sarmento, assisicnte do gabinete «.•>
chefe do Departamento do Pessoal.

Esse official assumirá as funeções
do seu iu.'..) cargo na próxima segun-
da-feira, sendo'dispensado desta fun-
cção o capilão José Coelho Ramalho,

exerci 1, interinamente.que
chefe -lo Es

Começam a surgir os primeiros sym-

ptoinas de que a crise financeira com
que lutamos vae ser seriamente comba-
-.ida: fala-se que o funecionalismo pu-
blico soffrerá gran ics c profundos cór-
t.-s. A tarefa será iniciada na Câmara
dos Deputados.

E eis ahi. Os politicos profissionaes
ilestc paiz passam o tempo a comer a
nação. Não lia exploração administra-
tica de quc elles não sc constituam pa-
tronos 110 Congresso e junto ao gover-
no, afim de levaram boa vida. Assim,
vieram trazendo, pouco a pouco, o lira-
sil á fallencia.

Agora, quando estamos cm situação
difficil, quando não atinamos ceai 0;
meios «le sair dos perigos que esses
mesmos politicos profissionaes nos pre-
pararam, cllcs voltam-se para o.s fun-
ccionarios públicos.

Não é admissível que a Câmara con-
sinta nesse clamoroso attentado á exis-
tencia de milhares de funecionarios,
que só o são porque o Congresso e o
governo acharam necessário estabele-
cc.-os no serviço publico.

Demais, isso dá bem má idéa dos re-
cursos dos nossos parlamentares, Deve
haver muita coisa a fazer, para a me-
lboria (lo actual estado itnanc.iro da
Republica, fora desse de-humano alvi-
Ire de lançar á miséria os servidores
do Estado.

Que paiz c este em que, nas :n;i.s épo-
cas, só o que oceorre ao espirito «los
legisladores c demissão cm massa dos

tagonista o médium Mirabelli
novos aspectos. Como sejam
os pltcnouieiios de que o sr
c instrumento ou autor, e como elle os
patenteia em toda a parte e a todas as
horas, não escolhendo logar, liem pes-
soas, nem oirportunidnde, surgiu uma
corrente forle dc incrédulos dispostos
a provar que o médium Miralielli i 11111
inipostor e que as suas provas consti-
tiiem "trues" dc prestidigitação. Os que
formam essa corrente, inclusive a reda-
cção de um jornal da manhã, reptaram

médium MiraheiH. convidandb-o.a fa-
zer demonstrações «lo seu poder ocetil-
to mediante sc, eras condições eslubc-
lecidas.

Alá agora não consta que o médium
Miralielli aceeitasse. Mas tambem. não
consta que os reptado'es conseguissem
convencer a opinião publica de «pie o
homem é, realmente um grande farçan-

I tc, ti como... amigo de Platão, mas
I muito mais amigos da verdade, vimos
1 hoje satisfazer, em parle, a curiosidade

dos que vêm o médium Miralielli e sa-
bem de seus phciiomeiios a uma distan-
cia «le muitas léguas. O que logo «lí im-
proviso se nola ao considerar as ma-
nifestações desse homem, é p seguinte:
elle não tem sido monopolizado pelos
ceniros espiritas, nem foi .por inlcr-
médio dns espiritas que elle se deu a
conhecei-.

Parece mesmo qu? o sr. Miralielli
não é. na .exaclidão do termo, um espi-
riia religioso. Conta-se que elle não
cuidava de espiritismo, havendo até
quem affirnie que desconhece o corpo
.geral dessa idoUtrina ou rciligião. A
historia do médium Miralielli. anterior
á actual, «': burgueza e simplória. Diz-
se que elle fui despedido de diversas
casas sendo a ultima uma coníiccida sa-
pataria da rua de S. Bento, porque, a
sua força pychica — sc é que nos dc-
vemos expressar a?sim — começava a

;apavorar a freguezia... Tudo se movia
| c dançava ,em torno dellc. üs objeetos
í caiam das pralelieiras c rodopiavam

nn ar.
I E o homem principiou a perceber, quc

era dotado dc poderes occullos e extra-
ordinatios. lixpcrtmentou-ás >c desde eu-
tão uni sido o que se vê. Os pomos
qtie o sr. Miralielli freqüenta constituem
círculos cm qne não ha apenas pessoas
iniciadas 110 espiritismo. Os que attes-
tam as suas proezas silo, cm sua maio-

I ria, homens dignos dc credito, escrupu-
í iosos, incapazes de mentir e niuilo me--.-.- ! nos de se deixar illaqucar por "Irucs"

Em aviso quc dirigiu ao c
tado-Maior cia Armada, o ministro (la
Marinha rccoiumciidotl que os ínstr.i-
ctor.; das difierentes escolas da Man-
nin n."..> se podem inuniscuir em a

pio? quc digam rcqieho á disciplina | grosseiros,, lu.: momeo positivista, iv.

desses estabelecimentos.

O que está sucedendo ao pseudo

doutor Leonissa, ba muito :e:::Po já sc

deveria ter realizado. Somente o rc-

iaxaiu'n'0 observado para tudo nesta

terra, explica que cogtmiellos perm-

ciosos da espécie desse que agora

caiu nas máos da policia, vegetem com

o consentimento mais amplo das auto-

ridades policiacs que deveriam zelar

pela preservação da sociedade brasileira,

cvitando-Uie mazelas daquella espécie.

O caso Lconissa, porém, todo o mun-

do está farto dc sabcl-o, não é um caso

isolado. Os I.eonissas pullulam nesta

cidade, em que charlatãcs da mais vil

espécie engorgitam as algtbeiras, expio-

lando tudo quanto lhes possa render

a inexperiência c ignorância do povo:
as doenças, os infortúnios mais varia-

dos, constituem a renda farta dc um

cem numero dc I.eonissas, quc exercem

profissões diversas c indecorosas, mercê

de um criminoso descaso das autorida-
dis aíícctns á ordem moral da cidade.

Não existe mesmo talvez entro pai::
cm todo o globo terráqueo como o
r.osso, onde o charlatanismo internacio-
uai e pòlychrômico, ;ão bem se aceli.ae
e melhor pro-pere. Um homem que

I to conhecido e respeitado em S.. Paulo,
j evita enconlros com o médium Min

por que aclia que eile tem par-
o diabo. Oli 1 santa -incolicren-

medico perguntámos

não estuda

beili...
le com
cia 1

A nm oulro
dia destes :

Doutor, porque nao esttiaa esse
homem ?

Estudai-o ? Você não vê logo peio
aspecto, que é utn doido ?

Perdão, doutor... Parrcc-n.ls que
um médium, deve ser mesmo um ho-
mem anormal, pulo.seu esiado de con-
stante lenção psycliica, pela netuação
de forças...

Não conclua. Ku não creio nisso !
Atalhando-nos assim, o referido me-

dico saiu. visivelmente contrariado. Mo-
mentos depois, vários cavalheiros, in-
clusive um digno collega desse medico
constatavam phenomenos extraordina-
rios, produzidos pelo médium Mirabciii.
sem possibilidade alguma de fraude. IJ
ahi têm os leitores o que se passa, a
respeito do médium Miralielli. Km São
Paulo ha uma Sociedade de Medicina.
Porque não fazem estudos e observações
rigorosas, completas c inconfundíveis,
no seio dessa corporação, com o homem
phenomenal, que está tão ruidosamente
no domiirio publico ? E cnlão Sc ficaria
sabendo sc elle é de facto um gran,!,:

i médium, cujas provas são muitas e au-
j tbetlticadas por cavalheiros que :ii.--

recém fé. ou sc abusa erminosamente da
; ingenuidade alheia...
j Ninguém, ainda o mortal mais prusu-

lindamente s.v.io, deve dizer: "eu n5o
i cnio. porque não creio." (J bam senso

Não ipód,c passar sair reparos a
resolução tomada pela direciona da
Central do Brasil, supprimindo gran-
de numero de trens de passageiros c
de cargas, sob o pretexto da falia
de combustível.

Uma tal medida não devia ter sido
admittida e po'5ta cm pratica sem
maduro exan»;, e sem que primeira-
mente sc verificasse a absoluta ini-
possibilidade dc sc obter carvão para
as machinas.

;0 governo bem deve comprehcn-
der quc não será sem grave dcscqni-
iibrio na vida econômica da capital,
dos subúrbios e das demais zonas
quc vão soffrer reducção nos meios
de transportes, que tal èttpprcssãò se
fará.

'De facto, a medida extrema at-
tinge:

Ouaíro_ trens entre a Barra do Pi-
ra.iy c Entre Rios;

'Seis trens do ramal <lc S. Paulo!
Quatro trens da Unha Auxiliar,

sendo dois entre Ceiem c Entre Rios;
Oito trens d.a rede flumiuen>c,

sendo seis do trecho de G. Portella
e Santa Clara, e dois -do .trecho de
Valença a Barra L,onga;

Dois trens do ramal de Santa Bar-
bara;

Seis trens do ramal de Ouro
Preto;

Cincoenta e dois trens dos sub-
urbios;

Da Unha Auxiliar iscrão suppr-
tnidos (niaÍ5 dezesevs trens dos sub-
urbios;

- Trinta e dois trens do pequeno
percurso.

Além dtsso, serão .suspensos os
trens regalares de carga, que passa-
rão a circular como facultativos,
quaud.o houver a lotação completa.
,.-;Sú quem fôr iiitcirainicntc obcecado
de entendimento, não comprchcndcrá
quão grandes vão ser os 'prejuízos
resultantes dessa brusca snppressão
de transportes.

Verdade, verdade, tudo seria para
esperar, menos essa resolução dc
stipprimir Iron1.; dc passageiros e de
mercadorias, mim paiz que tem ipre-
cisaraeiite na limitação dos seus
meios de transporte um dos seus
mais graves .probloirxvs econômicos!

Falia o combustível, allcga-sc
como justificação para a deliberação
tomada pelo director da Central. E
não rebatemos essa affinuativa. A
crise do carvão é muito notória, para
que fechemos os olhos á evidencia
dos factos. Dc resto, o Correio da
Mtmlki a cila sc 1'om- -referido bastas
vezes, ipara que a cbntcsto agora.

Mas...— seja-nos permiilido apre-
ciar esse acto da directoria da Ccn-
trai. ápprovado pelo governo —
mas... a crise não se declarou agora,
de sopelão, inesperada c violenta.
Ella começou a desenhar-se logo
após a declaração da guerra,' e aceen-
it-non-se dahi -por deante, com intuí-
¦sidade sempre crescente.
I Parece aue seria de boa adniinis-
traçã.o cuidar desde logo dc remediar
os males já em flagrante evidencia,
procurando substituir o carvão cs-
trttngeiiro por combustível nacional.
A lenha iião poderia ser o stteceda-
neo desejável, não só porque ella não
é tão abundante que pudesse suppof-
tar mais a exi.-ruicia de alimentar as
caldeiras dis -estradas dc ferro, -mas
ainda porque o preço começou logo
subindo rapidamente., perturbando a
economia popular Jios grandes ce-t-
tros populosos.

Pensoft o director da Central cm
soceorrerJsc do kcrozene. Para' isso,
modificou fornalhas, adquiriu carros
espcciaes para o transporte do oleo
mineral, fe;z despesas, e, afinal, a sua
ultima resolução parece demonstrar
que o resultado alcançado não foi
favorável a esse combustível.

Xão se lembrou, porém, o sr. Ar-
rojado Lisboa, cuja administração
aliás é d.igna de todo louvor, de que
a primeira coisa de que deveria lan-
çar mão era o carvão nacional, 'pro-
curando obter de-lle o que elle pu-
desse ceder cm numero dc calorias,
de sorte a fazer moviinailar os trens
da Central.

E' iniiegavel «íue o lirasil possue
grandiosas minas dc carvão, e alé
mesmo de turfa superior. A' hora a
quc •escrevemos, tuna comniissão ilu
Club de Engenharia foi ao Bomjar-
ditn para examinar as opuleulns ja-
zidas de ilurfa quc ali existem c as-
sistir á fabricação de briqitctlcs.
Temos informação (l.c quc, com taes
briquctlts, comboios de Sapucahy
percorreram já cerca de duzentos ki-
io.-uetros, lendo a caldeira mantido
sempre a pressão exigida.

O carvão da .mina do Cedro, no
Paraná, deu os melhores resultados
na experiência realizada por ordem
dn .ministro da .Marinha, e da mina
de S. Jeronymo, no Rio Grande do
Sul, continuam sendo exportadas
>ara a Argentina grandes quanttda-

des dc carvão nacional.
Ora, antes de tomar a resolução de

supfir-rniii' trens, aggravando assim e
por fútana incalculável a economia
das zonas que vão 'soffrer as conse-
queneias daquella 'snppressão, o dire-
ctor da Central devia procurar obter
dos combustíveis mintraes nacionaes
os benefícios que elles .podem dar.
E note-se: não tem esta folha accen-
tiuul.as preferencias pòr esta ou -por
aquella procedência do combustível.
Vamos o problema dc mais alto do
que o .limitado interesse de zonas ou
de empresas exploradoras do carvão,
e falía-nos em absoluto competência
para assegurarmos qtte o carvão da
zona A é superior ou inferior ao da
zona B. Pertence esse critério a
quem auíorizadamentc faz experten-
cies e analyses. Mas, como dessas
experiências 011 dessas analyses se
chegou já a conclusões proveitosas, o
que ha a fazer é imiiiediaíamente
utilizar a riqueza que possuímos, dc
preferencia a suspender serviços que
são mais do que necessários e são
mosmo indispensáveis ao povo.

Para lamentar é que o govenn
não tivesse procedido iá co:n a pres-
teza que se toma indispensável, per-
miirindo a snppressão dc grande nu-
mero de comboios, e aifectando as-
sim singularmente variados e muito
bnyoriantes interesses populares.

.n-o-aa » —

O dr. Acevedo Diaz, ministro do
Uruguay junto ao nosso governo, vae
ser transferido para a legação do seu
paiz em Madrid.

A legação urtiguaya nesta capital está
sendo dirigida ha seguramente mn an-
no, pelo dr. Erasmo Callorda, i° secre-
tario de legação.

Foi nomeado José Champion para
exercer o cargo de mecânico electricista
da Bibliothcca Nacional.

O ministro da Marinha deu as ne-
cessarias providencias para que aoja
fornecida uma lancha a gasolina á
Capitania do Porto dc Santa Catharina,
para os serviços da mesma.

NO SENADO

O MEU
$-

CASO

Se houvesse sessão...
O habito é antigo, « para homens

velhos não é nada fácil abdicar-se as-
sim de um regimem a que já se habi-
luaram. Dia de sabbado," no Senado, c
dia de prosa, de café, de tabaco c...
peruas para que vos quero. As excel-
lcncias não resistem i tentação dc go-
zar a tardt na avenida .apreciando as
figuras femininas c admirando os pro-
grainmas dos cinemas. IC um dia pre-
cisamente destinado a não ter reuniões
de comniissões. niatando-sc a sessão na
rapidtz do espaço dc tempo que me-
deia entre o clássico está aberta a ses-
são e o levanta-se a sessão.

Sc não fosse isto, islo é, se liouvess
hontem numero, o primeiro orador _ a
falar no expediente seria o sr. João
Luiz. O senador minciro-capichaba co-
meçaria um longo discurso cheio dc
comtanlo que, per isso qui', estranham
do a demora ii-.anhosn em «|uc está a
commissão de Constituição e Diplomacia
para relatar a sua indicação interven-
cionista 110 Espirito Santo.

Respondendo a um provável aparte
do sr. Ribeiro Gonçalves, o orador di-
ria que a sua demora cm lorno do re-
conhecimento do sr. José Uezcrra era
historia antiga c quc não vinha ao caso.
Passaria, então, a responder aos srs.
Erico Coelho c Raymundo de Miranda.
Ao primeiro diria quc o momento não
era de riso e que a duplicata dc gover-
nadores capichabas era um caso a sério.
Taxaria, ainda uma vez, de inconstitu-
cional o reconhecimento do sr. Bcrnar-
dino Monteiro, que deve ser conside-
rado um senador que abandona o seu
emprego para perturbar a ordem publi-
ca do Estado natal, analysando tam-
bem a situação dc terror quc ha em
Victoria. Depois, cairia em cima do
sr. Raymundo, aceusando-o de ter pro-
nunciado um discurso intempestivo, per-
guntando ao senador alagoano se cllc
poderia f-.iiiecionar como juiz iiisuspci-
to 110 seu pedido de intervenção, quan-
do o assumpto vitsse a plenário. Sc-
parando o joio do trigo, o sr. João Luiz
concluiria por distinguir as Aiagoas do
Espirito Santo, esperando quc o sr.
Pinheiro Júnior fosse afinal manlido
na .providencia deste ultimo Estado.

Sobre a attitude do sr. Francisco
Salles, o senador uiinciró-capichaha na-
da diria, porque nada lhe conviria dizer.

Era muito provável não haver mais
oradores,' pois o sr. João Luiz tomaria
toda a hora do expediente.

Passando-se á ordem do dia, ainda
se houvesse numero,. o grosso calhama
ço da matéria de interesses pessoaes
seria todo votado cm silencio, excepto
o credito monstro para a Central do
Brasil, de 16 mil e tantos contos, con-
tra o qual o sr. Raymundo teria algti-
ma coisa a dizer, ainda mesmo oue fos-
se um simples pedido de verificação de
votação.

Mas... não houve na'.,i <««sto. O sr.
Pedro Borges abriu 09 trabalhos, prc-
sentes 19 senadores. O sr. Pereira
Lobo len a acta da sessão anterior, quc
foi approvada sem debates. O sr. Me-
tello deu conta do expediente, que con-
stou de um officio do ministro da Jus-
tiça, devolvendo autographos. Nem pa-
leceres, nem coisa alguma, levantando-
sc a brincadeira cm dois minutos.

Tendo interrompido durante cerca
de dois mezes a faina semanal de
pôr os leitores do Correio da Manhã
em dia com a marcha dos aconteci-
mentos que observava^ na Europa,
vejo-me agora na posição ombaraço-
sa dc quem tem de dar uma explica-
ção .pessoal. Incidentes da vida iudi-
vidual são por via dc regra pouco in-
teressantes, c para ter a audácia dc
discutir tini tópico dessa natureza,
quando elle sc relaciona ao drama
gigantesco quc abala o mundo civi-
lizado, é preciso ser d.otado de aim
exagerado egotismo que infelizimcnto
não possuo.

«Mas como os factos em quc esti-
ve envolvido apresentam um aspecto
publico interessante como exemplo
característico das actuaes condições
da Europa belligcrante, julgo que a
narrativa das minhas aventuras invo-
Unitárias pódc servir dc elo entre as
antigas cartas de Londres e a nova
sénie de notas jornalísticas que hoje
inicio nesta folha.

Para tornar bem clara a concatc-
nação 'dos factos que dctermina.ram a
minha saida da Inglaterra devo ire-
montar a um pequeno incidente oc-
corrido tím maio de 1915- Poucos
dias depois do naufrágio do "Lusi-

tani'a", um publicista inglez que cos-
ttima usar do pscitdonymo dc "lgna-

tins Phayre" e que, segundo se diz,
exprime por vezes opiniões partidas
directamente do eeniaculo do libera-
lisuio britannico, veiu pelas coltt-
ninas, então airasi officiaos, do Dai-

ma-l
A administração do Correio ia Ma

nhã, assim como todos os seus agentes
e viajantes, acceita assignaturas para
a revista portugueza O Rosário, uma
ò,-s mais bem feitas publicações calho-
'iras editadas etn Portugal.

m | —1 yi-Kwwi

iflgos k Respinps
Di.-. o J.-iiiúI qee alguns moradores do

morro de Santo Antônio pretenderam rc-
constr.rír cs sr.:*> cã^cbrc3 destruído?, o
quc Feria Í2ZCT daquella zincopoíis o Phe-
nix renascida.

O iirrftdtij não esleve pc!os autos; iu-
ttrrojO.d.i sobre O a&sumpto, disso :

— Quc 1 O morro, Phenix ? nada ! Finis
é que oqailio rrecisa I

«
ií

O inspeetor «la Alfândega designou dois
fscripturariis p-^ra procrikre:n á nvnliação

i um casaco pnra E
bordo do vapor

c classineaí;;!) dl
apprchcndido ^
Varro.

E como S'.:á íeita a classifil
avaliação do casaco ? a olho ?

NVio, fí!o tacto...
Deve í-er diíficil, sem rúnguc

;ilior;i,
ínclcz

tro

:*

desembarque no Cães do Porto, mesmo appclla stuiprc para duas phrases que
criminoso como o dr. Lconissa, pódc «¦"> hem«.a todos: "eicio. porque .- ver-

,,, íImc ou nao cri 10, porque í ir^n-á vontade assentar sua tenda de cxplo-l fys_*. _ c, '

O sr. Pandiá Calogeras reirtetteu hon-
tem ao Io secrenr.o do Senado Fede-
rai- a mensagem, do presidente da Rc-
publica, solicitando a abertura do cre-
diío dc 37 :(>.;.-?.;.;:. para pagamento ao
i" tenente do Kxerc:'-o, Joviniano Ro*
lando Seraine, cm virtude dc sentença
judiciaria, e ao i" secretario da Cama-
ra dos Deputados a cai que o mesmo
solicii.a fl abertura do c-edi!o de
.1 :"Sa?33S, para pagamento a dli Maria
juiia Braufan e ilelda Mona. egual- n-. is pai;
itíemã cm virtude ds sentença judicia- — Acho

- - -' __ 
y

O director geral do gabinete do M

Da F.::: :
"Ua prje^, ;:r.i guarda aduaneiro revís-

tando Um estivado: encontrou-o recheado dc
meias de seda dc mulher; cm vez de pren*
dcl-o, tair.oii-líie o contrabando quo guar-
dou e mandou o homem cm paz.

Será isso legal ? Não nes parece."
Tambem a ikh ; o guarda riío devia

guardar todo o contrabando : quando mui*
to, úirçr o negocio a iir-ias.

-*
#

A propósito do vcntriloquo que trabalha
no Circ?, pergunta ao pae um enfant terri-
ble:

Pajac (]uc '" vcntriloquo ?
 E' uai hamem quc fala pelo ventre.

Ah ! então na Câmara deve haver
muitos...

FAO A PESO

Para o pohre aunicipe indefeso
Foi sempre um logro o pTio ác avia dia.
Deante da indif/erenç do
'Pa llJilida-le suida-muda e iria !

Que cila pena afinal o .-.r.ligo ve:.»
lí, dando mostras de sabedoria.
¦Or.lcr.e q-.-.c ss venda o pão a pesa,
Tcaiia balança >::r. cada padaria.

Só assim 7Jz povinho proletário
Sim temor d*1, qual pílula, cngulH-a
Poderá mastigar ;cu pão diário.

Mos, porque iiqce o povo xaic trançuillo,
Dè-sc á ki ura additivo necessário
Que obrigue a ler mil granireas caía kilo...

¦i.
*

Pila-sc scUe o projecio co sr. Jloacyr,
pcáinio ua:a parte das rendas dos Estados
pr.ra ajudar o p:,_;an-.cato da divida exter-

a; ;<:o ¦ur-M .Sentada no; Ks-

nisteriu da Fazenda comniiiiricou ao de-
1-gado fiscal d* Tteouro no Eslado

V-
«railo justa; quanta» víí^s
sião Eoidida por «'.les ?

Cyrano ft C.

detinham a cólera do presidente VVil-
sou deante do acto bárbaro que es-
pautara o mundo civilizado. O go-
verno de Washington hesitava em
romper as relações diplomáticas com
Berlim porque a influencia gcnmahi-
ca na America do Sul constituía um
obstáculo intransponível. U Brasil
era apontado como a fonte da princi-
pai diffiiculdade porque no nosso paiz
os allemães constituíam a inimensa
maioria da população branca. Achei
aue 'devia sair da minha obscuridade
para contestar esta asserçáo. Náo
me movia a vaidade de figurar em
uma polemica desnecessária, mas sim
a coincidência do artigo de "lgna-

tius Pbayre" com certos rumores
qne circulavam nos arraiacs do libe-
rálismo neutralista. entre os niosmos
homens que cm agosto dc 1914 sc
tinham batido pela paz allegando nas
próprias columnas ediloriaes do Dai-
?V Chroniclc nue a França era uma
nação decadente c que o equilíbrio
europeu devia ser fundado 110 ac-
cordo anglo-ger-manico e não cm
uma talento sentimental com o lati-
nismo moribundo. Ralavam de novo
esses discípulos do germanophilo
Haldane no programma que aquelle
estadista levara a Berlim depois do
incidente de Agadir, e cuja formula
substancial consistia em desviar o
perigo allemão para fora da Europa.
Nestas condições, a exageração da
influencia germânica no Brasil não
carecia ser apenas um •syutptoma de
distração do erudito ''Ignatius Phay-
re". mas talvez um balão dc ensaio
tanto' mais perigoso _ quanto nesta
guerra estranha os diplomatas costu-
maim dc vez em quando palestrar
sensatamente emquanto o canhão
mutila c dèstróc. No dia seguinte, o
Dail_ Chroniclc. com a usual gentile-
za britaimica, estampava nas suas co-
lumnas de honra uma carta em que
eu, som grande difíiculdadc, reduzia
ás suas verdadeiras proporções a leu-
da do genmanismo 110 Brasil. "lgna-

tius Phayre" replicou, procurando
assustar-me eom o seu profundo co-
iilicciincnto das coisas brasileiras, e
no dia immediato ou, por minha vez,
treplicava; rebatendo tão bem qtiunio
me era possível os ara'ttmenios do
meu contendor. Esta segunda carta
poz termo á polemica incipiente,
mas d.esdc então fiquei merecendo as
attenções da secção da policia metro-
politana, a cujo cargo está a tarefa
interessante de vigiar todos os ini-
ntigos da Inglaterra, desde os cor-
respondeutes rccalcitranites até aos
deputados anli-militaíistais capitanca-
dos. por Sir John Sinvon.

Pouco; mezes mais tarde, cm prin-
¦cipios de novembro, se não me enga-
110, un'i illustre cavalheiro quc repre-
senta na Casa dos Oommuiis o dis-
triclo londrino ile Paddington e que
se interessa profundamente pelos ne-
gooios brasileiros, o sr. Percy Harris.
tomou a ?i a incumbência dc fazer
convergir os carinhos officiacs para
o correspondente do Correio da Ma-
nhã. O sr. Harris, quc- é presidente
da São João D'E1 Rev Mining Com-
pany, recebera do seu gerente no Bra-
sil um interessante ivlatorio sobre o
effeito desastroso que a «minha acti-
vidade jornalística estava produzindo.
Munido com as informações quc
aquelle engenheiro remettera talvez
como innoccntc distração á monoto-
nin do seu incessante labutar arran-
cando ouro da terra brasileira, o sr.
Harris enviou á imprensa uma carta
circular em que insidiosamente pro-
rurava attrair-.me á polemica e pou-
co depois r.a Casa dos Communs in-
terpellava o secretario do Exterior
sobre a campanha jornalística que di-
zia estar sendo feita com o intuito dc
intrigar o Hrasil com a Inglaterra.

Desde então reconheci que a minha
¦situação se tinha tornado precária c
cm uma correspondência publicada
no Correio defini a minha posição,
dizendo que continuaria a exercer o
meu direito de critica até que o go-
verno britannico se resolvesse a nc-
gar-ir,e a liberdade que não ousava
regatear aos representantes da pode-
rosa imprensa dos listados Unidos
Ao cabo de dois mezes a paciência
ingleza ficou esgotada e na noite de
_ de fevereiro recebi a visita de um
amabiltssinto funceionario da Sco-
tland Yard, que me communicou que
o chefe do "Speeial Hranch" da poli-
cia nütropolitana desejava falar-me
sobre assumpto confidencial o mais
depressa que fosse possivel. Arranja-
mos uma entrevista para a manhã se-
guinte, e ás 11 lioras da manhã de 10
de fevereiro era recebido no saguão
da Scotiand Yard por um, agente de
policia, egualmente amabilissimo, que
-me conduziu a uma sala, onde duran-
te algum tempo esperei para ser rc-
cebido .p;!o sr. Bas'1 Thomson, as-
sistente do commissario da policia
metropolitana, a cujo cargo se acha
a direcçâo do Spccial Brandi. O sr.
Thomson tinha a sua autoridade
civil reforçada pela presença de tun
official de marinha, cujo papel era,
segundo me parece, representar sym-
bolicamente a cólera do Almirantado
contra o correspondente do Correio
do Manhã, Acolytando essa colligaçáo
da toga c da espada estava tambem
uma respeitável matrona que eu po-
deria ter julgado incarnar contra mim
05 rancores do suffragismo trium-
pliante =e o ^r. Thomson gentilmente
não me liouves-e logo advertido que
ella eli exercia as funeções neu-
traes dc itcnographa.

¦ A entrevista começou suavemente

depois do oonimissario ter liquidado a
questão da minha nacionalidade, por-
que, segundo parece, a autoridade en-
carregada r.o Rio de Janeiro de fazer
o 'inquérito sobre as minhas origens
conwnetfèra a iriádvertencia de attri-
htiir-.me um sangue teutonico cuja
presença nas minhas veias eu nunca'
suspeitara. Tranquillizado sobre esse
ponto escabroso, o sr. Thomson per-
guntou-nic sc eu era de facto o cor-
respondente do Correio da Manhã, o
deante da resposta aífirmativa inda-
gou pressuroso quaes eram^ as minhas
opiniões sobre a guerra. Em poucas
palavras synthettsei as idéas. que du-
rante dezoito mezes tinha exposto
nestas columnas « o chefe do "Spccial

Brandi" interveiu logo que terminei
a minha exposição, d-zendo que eu
estava escrevendo 

"contra a Inglater-
ra" c depois de confabular com o seu
assistente naval com,eçou a d sctitii
vários trechos de um artigo que, se-
gundo me informou, recebera tele-
graphado am código do Rio de Ja-
neiro. Tratava-se de uma innoccntc
exposição do caso do "Baralong" cm
que repetira a versão jurada pelas
testemunhas americanas, quc haviam
assistido ao facto, versão esta que até
lioje não foi substituída por oulra ca-
paz de merecer fé. Do "Bar.iKmg"

o meu interrogante passou para uni
trecho relativo ao bloqueio cm que eu
me atrevera a estranhar a originalida-
de de unia operação militar que in?r
pede a passagem do ipão para as mu-
Iliercs e creanças, ao passo quc não
impediu durante cerca de dezoito mç-
zes o transito livre de algodão que iii
servir de matéria iprima .para o fa-
brico dos explosivos allemães,

Tendu adquirido a convicção dc
que eu assumia a inteira respcnsabili-
dade dos -meus artigos e que ine jul-
gava moralmente impossibilitado de
alterar as opiniões ivclles expressas, o
sr. Thomson fcz-n',e sentir que eu de-
via sair da Inglaterra o mais depres-
sa que pudesse, accresccntando que
eu tinha complcia liberdade para ar-
ranjar a minha viagem como enten-
desse e partir .para onde liem me
aprouvesse.

Gisla primeira parte da_ minha coi-
lisão com as autoridades inglezas uão
me surpreliendeu e. embora julgasse
que a attitude do governo brilaimico
não era razoável, náo podia comttido
estranhar que a lei marcial estendesse
atú mim, o rigor com que cila tem
gradualmente estrangulado as liherdü-
des históricas da Inglaterra. Mas deu-
tro cm poucos dias influencias cuja
natureza não me acho cm posição «1 -
definir fizeram com que o "convi.¦•'

para a minha retirada fosse aggrava-
do pela inqualificável violência de
uma prohibição termí.nante da minha
partida para qualquer .paiz quc não o
Brasil. Para esta restrkção não exis-
tia nenhum precedente nos casos ana-
logos ocorridos coin subditos de ou-
Iras potências. IC como o governo
britannico -estava tão conscio dc quo
se tratava de um caso delicado que
sc contentou com nm, mero "convite".

sem recorrer ao expediente radical da
expulsão, a arbitrariedade da reítri-
cção ainda sc tomara mais flagrante.

Durante muitas semanas sustentei
uma luta tão tenaz quanto possível
para obter o reconhecimento do «ten
direito de sair para o paiiz que desc-
jasso. Mas infelizmente não conse-
gui nem abalar a solida resistência
britaimica neni convencer o uosso
ministro eni Londres de quc, como
cidadão brasileiro, eu tinha o direito
dc esperar a proteeção diplomática
do representante d.o meu paiz. Teu-
do eniretido relações bastante amiga-
veis comungo até o momento do i:i-
cidente, o nosso ministro julgou que
qualquer gesto cm minha defesa po-
doria, como elle me assegurou,"comprometter as relações do seu
governo com a Inglaterra". Não pre-
tendo entrar aqui na apreciação dos
methodos diplomáticos do chefe da
nossa legação om Londres c deixo
aos que examinarem os resultados'
dessa politica dc prudente neulrali-
dade o trabalho dc julgar. Man não
posso terminar esta narrativa resu-
mida dos factos em -^ue estive rnvol-
vido sem assignalar que o nosso mi-
nistro levou o seu esorupulo na de-
tesa das boas relações anglo-brasi-
leiras a ponto dc difficnliar por
todos os meios as minhas conimuni-
cações com 03 meus amigos do Bra-
sil e a recusar-se mesmo a satisfa-
zer o pedido que lhe fiz para trans-
niiltir ao sr. nilínistro das Relações
Exteriores um telegrammã pedindo
a intervenção d.o gDverno brasileiro
0111 meu favor. 'Para mostrar-me a
inutilidade de semelhante interven-
ção o nosso ministro assegurou-mc
mie "na Inglaterra o Brasil era elle",
O gasto solenne com quc s. ex. acom-
ipanhou esta grandiosa affirmação
fu!ininou-me e desde emão. desillu-
dido, fiquei a pensar nas vicissitu-
des da trajecioria histórica que subiu
dos esplendores do Roi Soleil á ma-
gnificencia do sr. Fontoura Xavier.
È tratei de arranjar sósinlio a mi-
nha partida da Inglaterra, removen-
do sem o auxilio majestatico ria
nossa soberania, incaruada em Lon-
dres os obstáculos quc as autorida-
des ingleza; ainda offcreciani á mi-
nha partida por outra via que ,tSo
fosse o roteiro dc Falmouth.

E até amanhã.
A. AMAIt.UV.

O ministro da Fazenda nomeou os
segundos "officiaas axhtanl(lros da Aí-
fandega de Sant'Anna do Livramento.
João de Alvim Velho e João Haptisla.
de Figueiredo, para idênticos logares.
na Alfândega do Rio Grande.

O sr.. Carlos Maximiliano, ministro
da Interior, mandou distribuir liontem o-
seu relatório annual relativo a 1913.
apresentado ao dr. Wencesláo Braz.
presidente da Republica.

Agradecemos a remessa de nm cxc-.iv
piai- desse trabalho.

A Directoria da Despesa do Thesou-
ro Nacional rometteu hontem ás dele-
g.cias fiscaes abaixo as tabellas do cre-
ditos para as despesas no corrente
exercicio, por conta do Ministério da
Agricultura:

Goyaz, 42 :joo$ooo ; Para, 72 :.ioc$:
Ceará, 73:900$; Parahyba, 76:.?ooS;
Amazonas, 85:^00$; Matto ('.vosso.
10.1:942$; Maranhão, 120:800$; AU-
goas, 184:300$; Bahia. 394:283?. e de
Minas Geraes, 741 :989500o.

O ministro do Interior deferiu o re-
queriiuenio de permuta feiro pele» ser-
ventuariou vitalícios dos offiaros dc es-
crivão das 3" c 6* pretorias cnrainaes.
respectivamente.

O ministro da Justiça nomeou o dr.
Francisco GonKS Leopoldo de .--.raujo.
nara. cm commissão. inspeccionar e
Escola de Pli.irmaaür. e Odontologia do
¦Recife.

O presidente do Tribunal dc Oor.!a*
registrou o pagamento da quam.a c<
66-443ÍÍS5 -i Companhia Geral de Me-
lhorameirtos no Maranhão, relaino ao*
j-ircis de '-> °i° 20 anno, garantidos de
capiial de 2.ci7:774?5I7. da Estradl
d»' Ferro de Caxias a Cajazciras, Cvl-
i 

"=pond'er.:e 
ao 2" semestre de íoir.

¦m



^•-rr^TT1"' fflm-S&Wii

as.
CORREIO DA MANHA'--- Domingo* 28 de Maio de 191G

^¦gcc^araati

O fim de um grande século

PARA 0 ABYSMfl
Aífirmaram alguns jornaes america-

nos, por mais dc uma vez, ter eu dito
«inc a guerra européa inri a fortuna
da America. Nunca escrevi, nem sequer
pensei, semelhante coisa. Nos.primeiros
tempos da guerra; quando se podia es-
jvrrar que a cafastrophe não transtorna-
ria tudo, disse que a America sofíreria
menos que ps .paizes íicutracs europeus
porque poderia compensar os seus pre-
juizes com alguns benefícios. Duas des-
sas vantagens mc pareciam importantes:
poder vender por alto preço certos liro-
duetos c .ter de fazer economias por
algum tempo, lv j.i não cra mrio que,
de •• ez cm quando, a America do Koríe
c a do Sul sc vissem obrigadas _a exer-
cer a velha virtude da economia indi-
vidu.il. Accrescentcj, então, sempre nos
primeiros tempon da rgiic.nn, «tuc da
jiassagcira «Jobilidade da Krrropa pode-
ria n America tirar partido, sobretudo a
America do Norle, substituindo em par-
ic ri líurc-pa uos vcllms continentes, Ásia
e África, onde todavia prepondéra a in-
f.ucnerti européa.

Ein esse o meu pensamento naquelle
tempo, quando lambem cu, sem deixar
de s..r um dos mais pessimistas, espe-
r.-.va como todos que a Europa lograsse
sair desta terrível aventura apenas de-
bilitad.ii inns não extenuada. Mas agora
pcrdcu-se essa espernnçai As previsões
mais .pessimistas do principio parecem
boje, á luz dos factps; frutos do mais
rosado optitnismo. Não só sc prolonga
a guerra, como até se complica u sc (or-
na cada dia mais cuslosa é mais nrorti-
fera. A Europa tende a cncòilfríir.sc
finalmente cm mn estado de extenua.
ção lão extremo que ha «le, por força,
repercutir na America, Durante os ul-
limos cincoeiita anuos a Europa e a
America prosperam juntas, npotnndo-sc
uma na outra, como as duns parles de
mu arco golbico numa callicdral antiga.
Agora vejamos: se uma dessas partes
cede, por llie faltar a coluimia quu a
sustenta quem poderá assegurar qttc a
outra resistirá ?

Lu disse que a guerra européa, no
prolongar-se, se complica cm vez de
simplificar-se e tender a unia solução.
Coin effeito, nem a intervenção d.i liul-
garia, nem a qnéda da Servia, Mcnlcue-
gro e Albânia, nem a conimunicnção di-
recta entre os impérios cciilracs e a
Turquia são faclos que possam ler in-
flncncia decisiva etn prejuízo das po-
¦'.«meias aluadas. O império turco (¦ de-
:u.i_.___do pobre tm m aí cri a de estradas
ile ferro c dc rodagem, e produz mui-
lisrsimo pinico para poder aüiiinr efíi-
cazmcnlc a carcslia e a tornicnta dos im-
périos centraes, Os listados da quadril-
pia " cnteiile" continuam representando
quasi uma dupla povoação da que tém
os paizes da qtiadrupa alliança austro-
allemã-lureo búlgara. Ií como na guerra
aelnril, que é de vida on incite, todos os
lietligeiaiites appellarão pata os seus ul-
timos recursos, sc se não chegar a um
accordo razoável, do ponto de vista mi-
litar a situação não tem sensivelmente
mudado, lim lodo caso, ter-se-á modi-
ficado somente nisto : que os Estados
da quádrupla 

"entente" devem prepn-
rar-se para um esforço maior do que
.iqnellc que alé agora tém feito.

Para que sen iu, c:n compensação, a
, intervenção da Bulgária ? Para tomar

infinitamente mais difficil 111:1 accòr-
do razoável, .equitalivo, urre permittiria
terminar a guerra antes do csgotauicu-
t>_ Reriil,

li' evidente que a invasão bnlgara na
Maccdoiiia leve esse efíeito, pelo sc-
guinte: a Rússia entrou na guerra por-
«|ue a integridade da Servia era .para
ella qiicslão vil;,!, assim como a Ingln-
¦teria procedeu egualmentc, allegando
não poder permittir qu.'.' se tentasse con.
tra a neutralidade e a independência da
Bélgica. De modo que a Rússia e a
Inglaterra poderão transigir em tudo,
menos no 'que se refere á integridade e
independência da Servia e da llelgica.
Niihunia dessas duas potências poderá
consentir, nem cm pari.-, i-.o que a Alie-
manha fez á Bélgica, e a Bulgária á
Sen ia, a menos que sejam a isso obri-
gadas: isto é, a menos que sejam com-
pletnmciilc vencidas juntamente com
n França c a Itália, Não haverá ae-
côrdo possivei sem prévia evacuação dn
Bélgica ,e da Servia, c como os allemaes
e os seus alliados não parecem dispôs-
tos a acceitar esta condição, a guerra
terá que J*rnst*guir alé o anniqiiil.1-
mento,

í. litio í possivei haver"Tristes 
dias e duros tempos

servados á Europa. Ii esta situação in-,
fluirá na marcha do mundo inteiro. A
crise que nos tém envolvido lão rápida-1
mente é maior e a mais terrível que

0 CASO DA "OTDABD 0ILH
A Corte negou, afinal,

a ordem de "ha-
beas-corpus"

Foi liontcm afinal julgada a ordem
de "Iiabcas-corpus" 

pedida em favor do
tenente Romão Fernandes Moreira, um
dos indiciados no inquérito instaurado
cm segredo de justiça, na 3* delegacia
auxiliar, a requerimento da "Standard
Oil".

Como se sabe, o desembargador Eel-
mundo Rego, relator do feito, requisi-
tara os autos do inquérito, afim de apre-
ciar a legitimidade da decretação tia
prisão preventiva do paciente.

A medida constitucional fura baseada
na falia de legitimidade da prisão, as-
sim como ua sua desnecessidade, uma vez
que o processo policial fura feiro intei-
rámehte infringindo os dispositivos lc-
gaes_ que o regulam, comprovarlaruciue
parcial, cerceando a defesa dos aceusa-
dos, pois houvera segredo apenas para
os acctisados.

Quanto á falta de necessidade da pri-
são preventiva, fundamentou o advoga-
do impetrante com a situação do pa-
ciente, absolutamente de accordo com
os autores nacionaes c estrangeiros que
se oecupam da matéria c com uma longa
serie de julgados, proferido.! cm sua
maioria pelos mesmos juizes que lioje
fitncciónatn ua _' Câmara da Corte dc
Appellação:

No julgamento de honteni, o relator
fez rápido resumo do pedido c, aliando-
nando a discussão da necessidade ou
conveniência da prisão preventiva, ein-
gitt-se a ler o relatório do delegado in-
Etructor, onde resume ellc a aceusação
das testemunha.! indicadas pela queixosa
e ouvidas com a assistência do advo-
gado da empresa.

Falou cm seguiria o advogado impe-
Irante que chamou a attenção dós juizes
para o processo que tinham a julgar.

Tratava-se de mero Iiabcas-corpus
oitdc não podi.tm os juizes apurar a cri*
niiiiulidade do paciente em mu inque-
liio policial inuüornl ,.- illegal,

li isso, principalmente porque nn sus-
tentação..da petição de -"Iiabcas-corpus"
uão podia f:r_?r a defesa do aceusado.

Mostrou a' ovdctn de allígações exis-
lentes no inquérito inquisitorial contra
o paciente, consisteute em afíirmaçõcs
esparsas que não configuram o delicto
nltribuido e cm seguida evidenciou a
siispcição das testemunhas que a elle
se reíercm, com a leitura de dc-
cumentos perfeitamente autliénlicados.

Chamou a attenção dos juizes para a
presença do pacienre ali no tribunal on-
de poderiam os juizes inicrrogribo sc o
_ii_i..c_.i:n, sabendo que da decisão dos
juizes dependia exclusivamente a sua
liberdade, pois se achava cercado dos
esbirros ai idos de receberem a gqrgcta
ríiie n empresa promeltcit pelos jornaes
a oucm prendesse o paciente.

Quem quer fugir não p- le habeas-
corpus, concluiu o advogado, e muito
menos vem á barra du tribunal ouvir-
lhe o vcredicltim."O 

paciente não quer fugir, não pede
fugir, não um de (pie fugir,"

O relator fundamentou o seu voto
depois de falar o procura.lor d.i distri-

i eto, que sttsfenlou une o habeas-eortnis
fora creado para corrigir a prisão ille-

i gale não a prisão inconveniente, dando
assim uma lição aos juizes qtw, cm rei-

IA ROLITÍCA
0 «inukersario do sr. Moniz

Bahm, c/ (Do correspondente) ~ Arai-
E0'3 c admiradores do sr. -Antônio Moniz,
governador do lotado, mandam ce.ebrar «o
dia 30 do corrente, data do seu anniver-
sario, missa festiva na matriz da Victoria.

A Câmara c o Senado promovcr-lhc-ão
intima manifestação, offerecc.-ido-lhe por
essa oceasião dois ricos itiimos.

A redacção do "Democrata", órgão do
p-.rtido situacionista, fará tambem uma ma-
niícstação intima a s. ex.

Nada do novo na politica rio-
grandense

tm boato soürc qualquer i-rc-l)a*ii.Uade
de scisão na politica sul-rio-graudciisc é
tempre um assumpto que di sensação. O

porém, resistiu poucas hora3,
todo.*; os intercF^doü na
:naÍ5 ÍJrnial e sjlcniic

MUS NU O DBCm
O QUE NOS DISSE UM OFFICIAL

dc hont
rccc.---c.vJo logo d«
filuação gaúcha
contestação.

Assim, podemos assegurar que, tendo o
deputado Antônio Carlos, leader da maio-
ria da Câmara, antes dn sua ultima viaçcm
» S._ Paulo, declarado ao dr. Rivadavia
Corrêa, qne cra pensamento do governo
substituir o dr. Soares dc« Santos, na
vice-presidência daquella cas-a do Cor._-res-
so, per um dos seus companheiro.-, de ban.
cida, o e.itrlo prefeito do Districto Federal
piilin prazo pnra responder, tcScgrar/baúdo
e consultando logo oo dr. Uorges de Me-
deiros, que sc achava convalescendo cm
Parra da Ribeira.

Dois dias depois, chc..r;'.i a resposta a.sb
gnnda pelo dr. Prothsío Alves, quê, como
lc sabe, orientava o partido estadir..! nn
ausência do chefe supremo. A resposta no
dr. Rivadavia dizia o seguinte r "Accordo.
mcs indicar Jo.lo Vcspucif substituir Soe-
res Santos vic&prcsidcucia."

Ue posse deste despacho, o dr. Rivailn-
via scienlificou-o imnicdratanreute -.o leader,
elrr-.cn do-se o indicado ern perfeita liarmo-
r.ia dc vista, com o Partido Republicano
do Kio Orando do Sul.

Oj motivos nue deUT__;___ar_\:_. a vinsem
do CN-prefeito, por mar, tambem _o._m
fantasiados e loco desmentidos. O dr. Ri.
...dará tencionava ir r-err terrri, nus, não
lescjaiido sujeiur a sua familia <i ur.ra
travessia incom.nioda cu vngons da S. I'.-ii|.
lo.Ri.i '..rande, preferiu ir no Saturno, dc-
pois de receber as despedidas e ns mais
nffectttoso3 obraços ds lojea os corrcligio-
uarios serrs companheiros de representação
federal.

lista é a verdade dos í_.-í,.s, confirme
elles devem scr contados.

O legislativo govano
Covaz, rr; (A. A.) — Até hoje, nenliii-

ma dr.s casas do Congresso estadoal pôde
ftinccionar, por falta de numero. São oin.
da estrados alguns senadores c deputados.

» rt »

Novo senador estadual baliiano
IlAHI.I, 27 (!,,.

hoje reconhecido
correspondente)

sen uor cslaill

i Ilusões.
estão re-

in-

O corpo
fereceu-Ihe,
intimo, c:;:
mento.

de redacção d'0 Dciiioerafa oi-
iro rtote! de Paris, v.rrr jrint.;*.'
rcssiijo pelo -seu reconheci-

lerados julgados téin concedido a medi- [ tauro Villashoas, qne tomou asset
da constitucional sob esse fundamento.

O dr. Edmundo Rego disse ao tri-
bunal que sc tratava de um crime mui-
to grave, cquiparavel á moeda falsa c
como tal era preciso limitar a extensão
do arbítrio dos juizes superiores.

Citou do relatório do delegado as re-
fçrencias feitas á responsabilidade de
Charles Wellerrtcamp c affinnou que o
pacincli- era um couliiuado com esse
aceusado.

1* por isso ib.negou a orcicm, Os ou-
tros dois juizes confirmaram com um
gesto dc Cabeça a conclusão do relator.

O paciente imuicdiatamento entregou-
se ri prisão cffectltada pelo official de
justiça Lisboa, da in vaia criminal, pur<
onde correrá o processo, .e.ldu logo
após recolhi'',,* ,', «i-igada 1'uücial porser r-tncial da Guarda Nacional.

o d:.
to.

Nada

A vaga do sr. Sonza Britto
n.ilitA, ,-7 (;.i„ correspondente)

ha ainda resolvido sobre a escolha do can-
didato do Partido Democrata i vaga oberta
na Câmara dos Deputados pela morte du dr.
Seuza Urito.

A comniissão dc officiacs organizada
para escolher os typos de viaturas para
o iixercito esteve, no decurso da uiti-
ma semana, uo Arsenal de Guerra, onde¦examinou diversos typos de carros ali
fabricados.

Aproveitando a oportunidade quehontem sc uos ofíereceu, palestramos
longamente com um dos mais illusi/cs
officiacs do nosso Exercito, que nos
disse:
— O problema dos transportes na zona

de operações i actualmente dos mais
importantes para o Kxercito. Primeiro,
porque as viaturas desse gencro: são
parti! integrante da organização militar;
depois, porque ficam fnra dos limites
da previsão as exigências do abasteci-
incuto das unhas de combate. Não ha
instrucção d-.* paz cfficicnte sen; o nia-
terial completo uns unidades (adieis c
administrativas. Não ha valor, capaci-
dade. disciplina para uma tropa que se
veja desníuniciada na linha de fogo.
rara o combate são precisos soldados,
armas e munições. O consumo de.tr-.es
elementos tem proporções fantrislicas
chuo sc vc agora, desgraçadamente, na
Ituropa. Não basta o sorteio, não bas-
tam as nações transformadas em fabri-
cas dc material do guerra, li' indispon-
savel levar homens, armas, munições,
vrveres, curativos alé ás linhas de fogo. |Habi o valor que tem o problema ilas I
viaturas, questão vital para o Exercito.
O illustre ministro da Guerra tem ni-
tida a intuição dessa assumpto delia par-
tilhando o nosso Esttido-.Maiqr, qttd vi-
vãmente se tem empenhado por »'!ica-
niinliar a questão para o terreno con-
rreto, is;0 é, a acquisiçao c construcção
iuirrrcrrr.pta dos trens reginientaen. A
cômmissão ultimamente cucada; consti-
luida por officiacs de nome feito no
Kxercito, vciu trabalhando com afinco.
Desseseu esforço iá resultou a con-
r-trucç.io de seis typos «U carros para
munição de infanteria, todos beru archi-
tectados, levando-se em consideração na
sita concepção as condições topograplii-
cas do território brasileiro. Outros car-
ros estão cm estudo e construcção. A
comniissão tem encontrado o máximo
auxilio no Arsenal de Guerra e, na vi-
sita que fez, examinando as viaturas
preparadas, verificou estar es*, estabe-
kciniento apparelhado para entrar fran-
cimente no periodo da solução do pro-
bl-m.-i das viaturas, .pela sua fabricação
correnie c continua. Só cia novembro
do anno próximo passado, começou.a
construcção do primeiro cairo uroposlo
pela comniissão e até agora j.i foram

apresentados seis typos diversos. Fixa-
da a escolha, determinando-sc a qiianti-
dade tl.> cada typo a ser consíruido, pro-
lidos os recursos necessários, o traba-
Hio tomará a intensificação c aperfei-
çoainento correlatos. O operariado é
capaz e dedicado, a fabricação íiodc scr
encetada, o dos ensinamentos da pra-
tica virão surgindo os melhoramentos
indispensáveis colu a vantagem consi-
deravel dc atiginentar a capacidade pro-
fissional do .pessoal, c acerescimento das
possibilidades industriaes do Arsenal.
Xoyas machinas serão adquiridas, aos
poucos, e dentro em breve o Arsenal
será a nossa verdadeira fabrica dc ma-
terial de guerra, justificando sobrada-
mente a despesa com a manutenção de
scu pessoal operário c emancipando-nos
da dependência das fabricas cstrangei-
ras. li não sú isso. Haverá ainda con-
vciiieiicias de ordem ícòuoioica. Dei-
xaremos de fazer a remessa de avulta-
das sòmnias com que pagaríamos acqui;
sições na Europa: compraríamos aqui
urcstiio no comniercio do paiz a matéria

prima a eninregar, redundando essa des-

pesa" em beneficio do Tlicsouro, onde
entraria uma uarte do capital invertido
mb a forma dc direitos de importação.
Ain.l.i mais. Circularia entre nós esse
canital indo por sua vez incrementar
industrias que se prendem á das viatu-
ras coino a das madeiras c a do couro e
outras.

Balanceando es-as vantagens com a
da illusoíia economia offcrecida pelos
industriaes estrangeiros, o saldo será
indubitavelmente favorável para a in-
dustria nacional.

E demais: quando poderemos
prar carros ao estrangeiro'

Xão ternos dinheiro c a Europa
daiá primeiro de si. certamente.

Por ultimo convém ainda fazer sen-
tir que, entregues os Arscnaes a essa
tarefa, poderemos ir «lotando o Exer-
cito com seus carros á medida que po-
dermos ir amontoando recursos, desti-
nando uma certa wrba annual dos or-

çamento5 militares para esse emprego
taxativo.

.'.o cabo de ir".i curto prazo teremos,
som atropelos, sem gravain.es, solucio-
nado tão momentoso *e complexo pro-
blema.

com-

etu-

As pessoas ouo tonlinm «In
viri.iui' não devem lnzel-o
sem visitai' a collecção ilo
«ítiiíns «lc vlniicm «Ia «rn-
iilieelda cnsa Turre Kiffej,
rim (lo ünviiloi* 1)7 c Oi).

aquella que teve origem na revolução Ç) CASO 00 ''VI_Xl'S"
françeza que terminou ha mn século,
em 1S15. Um século, pois, durou a paz
da Europa, e agora começará outra
crise que durará quem sabe alé quando,
e que lerá bem inesperadas complica-
ç."cs. Porque não seria dc admirar que,
concíuida a guerr... se iniciasse na Eu-
ropii nm periodo de revoluções c gra-
ves distúrbios internos. Não parece qu:

ernos c regiiuciis que levaram a,

Estão presos os dois
nentisndos

O Supremo Tribunal Federal cru s.ua
sessão de quarta-feira negou as ordens
de Iiabcas-corpus impetradas em favor
do conimandanlo e do immediaio do va-
por "Venus" implicados cm um dcsfal-
que de cem contos de réis, de que uos
oecupámos iá.

Europa a esla crise espanlosa possam | Honteni, o ministro Manoel M-iriinho
obrcvivcr todos á calastrophe, prolon-1 presidente occasional daquellc tribunal!

gr.ml,, a sua existência nn nova era im-
ciada a 10 do agoslo dc 101.1. li' certo
(,11c o grande secuio que começou em
1815 teve muitos defeito?, víilm-sc com
pouco escrúpulo dc muitas paixOes más,
jicccou por oríjuliio, desejou desenfreia-
«lamente Iodos os- bens c todos os praze-
res da terra. Mas .lambem fez grandes
róis;.;*» e ;to comí>an,r «is pu.-.,. virtudes
com os seus vícios, ningjieni pôde dei-
xar de *t>eusnr riuc o cnsti__o que lhe Í:t-
•n?'*-Í!i o destino fot demasiado severo.

Aproveite-se ao iu nos a America da;
nossas desventuras, A ca.astropbe.
tambem a fará soffrcr. çorem em me-
uor escrita, porque o nçurre nio a terá
ferido dírcclameüte. Scr4;ie-ú mats fa-
cri, portanto, coruprdiender ns luões
desles teirircis suecesso.-. e trabalhar
rpara transformar em faturas ventu-
ras as «krsgiT.ças presentes. — GroLiEL-
mo Fi.r.nirao.

_aa»<|M>e»'. ¦.

Coisas cia nossa justiça

recebeu um lelcgramm;
Seccional cm Sergipe,
que os dois indiciado
presos.

fio Prüom-.ulor
comnumicando
haviam sido

í.iiiiiniiu nimla
se, nor preços
de todas ns boi
i*i*lli*ii!es ternos

a vender-
no alcance
•ns, os ex-
di- eiisinti-

ra, da Citsii 'forre ílllfel
ltun do Ouvidor 07 o 89.

Na Faculdade de Medicina
A MAXibri**-**-.*-.^^.™ 

"Oi".

H0NTE3I

Os dotilorandos cm medicina, pro-
moveram liontcm, ris o horas da ma-
nhã no pavilhão Miguel Coulo, como
estava annunciado, uma grande innriiüs-
lação aos professores Fernando, dc
Magalhães e Osório de Almeida, elei-
tos para figurarem como homenagea-
des. nn quadro de formatura da turma
de ioió.

Ao entrarem no recinto, artisíica-
mente ornamentado, foram os b.omen.i-
geados recebidos cob uma estrondosa
salva de palmas.

Eu: nome dos collcgas, orou cloqüen-
leniente o doutorando Admito lloteüiéi,
que, cm palavras sinceras e enthusias-
lieas saudou aquelles mestres, rcalçan-
«Io os seus méritos incontestáveis c fa-
zendo-llies ver a altiva sinceridade dos
inoços, que delirantemente, os acclaítia-
vnni.

Respondeu o ilr. içidi,
seus
p;:ra

>*«-<l»-«BB-«í-«l!.-
CENTRO IX» COJI.MKKCIO

1>E CAL*i;'

O 11010 presidente.
Commumcam-nos:
" lim reunião de liontcm. do conselho

administrativo do Centro do Commer-¦eio_ de Café o dr. .1. G. Pereira I.inia
resignou o cargo dc presidente deste
Centro, por não perruittirem os seu-;
afazeres continuar nesse cargo, indi-
cando para substituil-o o sr. Bernardo
dc Oliveira llarbosa, que foi acclama-
do, unanimemente, continuando como
thesoureiro o dr. llouoiio de Araujo
Maia."

11 1 ¦«¦_H,g«_». <ai»_ "*> l')y_ |

rimia bon-
scolhendo-o

IikIo, por. fi-

Xo iiiisso
dlscntc-se
moveis «Ia

meio
«•0111

«•loítrtiito
calor os

O assassinato do ma-
jor Heitor Toledo

"Sr redactor do Correio d.-. Manhã.,
l'or maiores desgostos (;•;(. me tçnha

causado ,.¦ que mc advirão desta niinlu
altitude; por. maior sympathia que me |
mereça o Eslado de Matto Grosso:,
nunca poderei eu silenciar deante d.i
noticia tclcgraphica nue acabo de rece
ber de S. I.uiz dc Caccrcs, afíirmando
que o assassino do major lliil«r ile
Toledo foi. pela íerruada \ rt. posto em
iil-erdadi* nn dia 17 dn rr>rii
i és de ser mantid

O coronel Dciicdiclo Hippolilo de Oli.
veira. director geral do gabinete do Mi-
nisterio da Fazenda, remetteu ao di-
recíor commercial do Lloyd Brasileiro
o processo do celebre fruto.

U director do gabinete pede para se-
rem ouvidos alguns empregados do rc-
Xcrido rpa-ífuete t'onfor:H¦;, solicitoií ao'ministro 

da 1'nzcnda, o juiz substituto
seccional em Sergipe. ¦

 ¦ 1 mm» leim^-gm*-******/**-"' • .
O IMtOOMSSO DO COItOiVliíi

1'I.UKA
O Supremo Trihunnl Mi-

litar vne julünl-o
O Supremo Tribunal Militar julgará,

na sua sessão de quarta-feira próxima.
o .processo ¦", que responde o coronel
Alfredo da Silva IVJc.i, [>¦:¦•: altu-ío dc
autoridade, quando no conluiando do
si3 batalhão de caçadores, cru São João
(.'l'.!-I"ey.

Os antes deste processo esrão cru
poder do jui:* dr. Vicente X.r.a, que
pediu vista, quando entrava o mesmo
em julgamento final.

Movimento na Armada
.¦ameri:.'.
appare-
da tur-

¦ 1:0, por ser o r
l'ogrado official
o, portanto, r.u

preso, como i ra de
sr-assino confesso do
do Kxercilo, c ^:i-
processo correspon-

is de
qttc

?. I.uiz
seria injti

As autoridades cr
Caccrcs entenderam
punir o criminoso!

Eu .os peço, sr. redactor. já que se
tornnu impossivel a rre-Jro corrcccicua'.
-- ao menos para salvaguardar os foros
f'e civilização para a nos.-., iiacionali-
fin-le — qu,- publiqueis estri informação,
p, lo amor ri moral, pela revolta e pela
u-prevação que devem merecer esses
.i-r.os de arbitrariedade, cujo efíeito é
acorocoar o crime, «to mesmo tempo *-f_t.-
crcam ,1 iiímosphera ii.: desconfiança r.a
.•q-plicação «Ia justiça!

Pu vos peço que profiigtteis cm *. osso
jornal um tamanho escândalo, pnra que¦-.*. ítv _*_ít^ M- nn-is.i acreditar tuie, rti
Crrpitr.l i«o_ lirasii,"o écu dessa dtilnrosa
noticia vciu despertar a indignação da
imprensa, que láu legitimamente reflecte
¦1 opinião popular.

E que í.icaes um appello ás autorid.i-
des coiistituidas de nossa 1'arria para
corrrtrlr semelhante.- abusos que lauto
nes deprimem perante nós mesmo*.

Ccrlo dç que com iílo pn-slar, r.s -.-.i-
lioso serviço ri causa pniilica, ,'., atile-
mão vos agradece o vosso eoticidad.io,
cr*', obrpmo.— Capitão Amilear A. Ho-
telho dc Magalhães."

Foram exonerados, respre
dos cargos dc in-Urutocres *ú>

í llios e manobras e de machina!
1 ma de segundos tenentes qrre vão cm-

pnhctider a viagem de instrucção no
i lleniamiit Constam, o capitão tenente
I Aar.io Reis riiiio. e o i" tenenre enge-
I nheiro niacbinista Albcrlo Francisco
! Maranhão.
I 1'ara substituir aquflle. foi nomeado

j o capilãu tenente Adalbcrlo Guimarães' 
Bastos.

: Teve ordem de desembarcar Jo Jym-
j vira, o 1" tcniuiíc engenheiro maciiínis-

la Francisco Gomes da Cosia Velloso.
| Foram transferidos os conlra-mcslres

Joaquim da Costa, do Carlos Gemes, c
; Scveriano Alves Afioliso, do Bahia,
lantbos para o Rio Grande do Sul; Tito

| Antônio Galvão. drsle para aquelle na-' 
\io, c Manoel llarbosa dc Almeida, do
Republico par.i o Carlos Contes,

| — _*^r<M<Ü-»_J-»gjfc.__t»-rtt— .,..—_.

O SOllTEIO JULITAR

Como vno sei- preciu-lildos
«is claros do llvcrelto

: O general Caciano de Faria, titular
,da pasla da Cticrra. enviou rr.i chefe do
j Departamento do Pessoa] as informa-
«ções sobre o prccncliiincnto dos claros
í exífteníes 110? corpos do Kxwrciío, de
I accordo con a bi da sor.eio.

Eni seu aviso d.i o ministro da Guer-
! ra tambem escíarcoimenton solire o
¦ rnodo de ser crscculada a lei dn sorteio.
!  ¦ —mmm_=B(__a*^»*-_aB** ¦**> P'*—— ' " '

lusirocí-ãe Municipal

de
vno.

Nniln
iiirid

(ão bello, lão
e em tão lioas

condições de preeo e
piiiriiniento.
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O GASO M "A6UIA NEGRA"
u\r.i:.\s.

]*.:uprc*>;t
Iro Ue-

Negra,

C11KG0U

Con for;:.e noticiámos,
pelo dr. Alfredo Russell
prohibitorio, afim dr- poder
Loureiro, representar no ti:
creio Dramático a peça Ag:,
suspensa pela policia.

Um dos auxiliares do dr. Aurelino
resoiveu desrespeitar o mandado do
jui.*, arvorando se eni juizo de a" cn-
trairei.i do expeditor do mandado.

Hontem, o dr. Albuquerque Mello,
juiz da .'," *..ira criminal, concedeu
salvo-eondneto, para que possam entrar
e desempenhar as suas variadas fun-
cçtíes naquelle tlieatro todos 03 mem-
bros iia companhia, nrüstas, bilhctciro,
porteiros, corpo de coros, crr.

Expedido o mandado de sa'vo-ron-
ducío c commnnírnào ro v* d.degado
auxiliar :i concessão provisória da or-
dem de Iiabcas-corpus solicitado, mar-
cou o .irri.r o dia 19 pr.r.i o julgamento,
e bem assim pnra as infor*.:
didas á aui.otid.tdt_*.

Es»—

Ir. Osório de Al
leccndo a manifestação dos

ex-aluninos 1* pedindo permissão
oflereccr a homenagem que acalmei qe
receber ao seu eminente mestre M!gncl
Coulo, cuja dircclriz procurava seguir
110 seu árduo posto dc professor.

Falou, em seguida, o professor Per-
nando do Magalhães.

Começou agradecendo a
dado dos seus alumnos,
para homenageado.

Scnlia-se feliz, além de
gurar ao lado do vulto respeitável de
Miguel • Couto — o padroeiro protecto:'
lão sabiamente escolhido pela turma
de ioi(i.

Attribuc á fantasia perdulária dos
moços a prova honrosa que vinha dc
receber.

Estende-se rm con;! :•..'.¦•"•¦: ¦'¦¦> -i-«*
lutas intensivas d
ern palavras ardorosas a victoria
esforço.

Tem um desejo a manifestar aos seus
amigos já que não peide exprimir o seu
agradecimento.

Relembra, numa fr:n'...si:i magnífica,
a parábola do rochedo, árduo e safam,
cm cujo dorso não luzia a menor cs-
perança de vegetação, mas que, com a
acção benéfica e vivifiçante da luz c
do sol, veiu a sombrear-se com os froii-

. des ramosas dc arvores opulenta*,

j Se lhe fosse dado, portanto, desejar
alguma coisa aos seus «a ltun nos. acou-
selhava esperança absoluta o fé impe-
rccivel na fertilidade da lula.

Um coro dc applausos recebeu o ora-
dor, ao terminar a sua formosa oração.

1 Aos homenageados, foram entregues
I pela doutoranda Maria da Gloria, era
I nome <i.i turma, duas riquíssimas cor

beilles du flores naturaes.
Honraram com as suas presenças á

fcsla acadêmica, as seguintes pesso-às:
professores Alovsio de Castro, director
da faculdade' de Medicina; Miguel
Coulo, paranymplio da turma; dr. Ar-
Ihur Rocha, director clinico da Santa

foi expedido I ^aí!l '• tlrs* Oü*'"''"! Motta, Octavio.de
um iiiaiidailo [ Souza. Nelsoir Miranda, Martinlio Gru-

].-..,,„.„.., | maraes, João Camargo, Manoel i.azrrry.
assistentes do professor Fernando dc
Magalhães; dis. l.uirr 'Romero, Carr.ei-
ro da Cunha, Paulo de Souza, Miguel
Osório, doutorandos de i,_i_. c gran-
de numero dé estudantes.

1 *utt-**Z*-<2_>-'*S+**!*»*~— ¦

A
da <
bem
dem
pai/,
bem

POR

comniissão vae muilo bem
esta noticia será iiidiibitavclment.
recebida por aquelles fine etitn-
que nâo basta ao llrasil ser um
grande, porém, que precisa tatu-
scr uma grande pátria.

QUESTÕES DE CIÚMES

Um soldado tenta as
sassinar a amasia

Ha alguns poucos dias, quasi Iodas
as estações da zona suburbana vinham
passando sem uni único caso policial.

Iloiiiru mesmo ;udo ia correndo na
santa paz e s:m que o menor facto
viesse perturbar a calma que ali asseti.
'tara quartel

_ Lá para a noite, porém, Deodoro deu
signal de vida com uni caso de ciúme

fez chegar
dc um

entre amante:;, e ciúme que fez
uni dos personagens ao extremo
crime.

se dc uma tentativa dc assassi-
• se deu ás 10 horas da noite de
naquelia estação.

lado Manoel Nunes da Silva.
companhia de metralhadoras

em Deodoro, era amasiado
lina Barbosa, parda, de ,.o"oaquim

Traia
nato, ..*„.
hontem,

O s.i
de uma
aqttíirrclad
com Mim
annos, viuva e moradora á rua Jo;
Vicente n. _.__¦;.

Manoel Nunes, excessivamente ciu-
mento, por qualquer motivo desconfiou
de sua aniasia e questionava, discutiu,
queria ..gg._dil-a, mas depois, voltando
a calma, tudo esquecera.

, Assi' passaram-se os dias, repelindo-
Se sempre as mesmas seenas.

Hontetn, porém, a coisa tomou uni
raaior caracter de violência. Manoel
Nunes tomado dc maior dose de ciúme,
preso de grande furor, altcfcdíl forte-
mente com Marçnlinn e foi-se aospott-
cos excitando, alé que, em certa altura,
puxando de um revólver, disparou um
tiro contra a pobre mulher, quasi a «uiei-
itia roupa.

A bala foi altingir Marcolir.a ria boca
prostrou-a ao chão.

Manoel Nunes, depois de praticado
esse crime, fugiu.

A policia do 23o districto, conta
considerações nobre as prcndcl-o logo que chegue ao quartel, o
Ia «ida demonstrando, 1u.c ?«-' so realizar, pernitílirá que seja o

do í criminoso atitoado em flagrante.
Marcolina Barbosa, a viclima foi soe-

corrida pela Assistência, e, depois dos
curativos necessários c urgentes de queca''.'cia, foi mandada para a Santa Casa.

O s_ü estado é muito grave.

.,ÇU'.* 1"
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Fallecimento em p
1'aris. 27 (A. II.1 -- 1'..

.i escríptora e exploradora
niiiic. Jane Dieulafoy.

ans
eceu lio

ral:A próxima exposicí
A comniissão directora da próxima

Exposição Geral de Bellas Arl.s, a
inaugtirar-sc, 110 dia 1? de agosto vi.*.-
douro, prevínc ijuc 03 trabalhos dos ex-
po.-íitores de todas as arte-? serão rece-
bidos aré o dia :; de julho, no cdiii-
cio da l'%C'-'a Nacional de Bellas Ar-
tes. onde pessoa especialmente encarte*,
gala dará as necessárias iiiíormaçòes c
receberá os trabalhos que forem envia-
dos.

ii.M 1). CLAÜA

O enso du ininlrmçn du
(•-..oin publica

T>.\ secretaria do Centro i\.c|)Hbl_C3iií)
Progresso de D. Clara recebemos liou-
tem o seguinte officio, que agradece-
11105 :

'•iKxmos sis. — De ordem do sr.
presidente, agradeço-vos a attenção dis-
pensada por ss. ss. á Cômmissão que
por oceasião da mudança da liscola Pu-

i biita local a vós sc dirigiu, o pelo aporo,
I presi-sioso qne destes á causa, r:-lr._. co*

lui!ina.« do vesso jortirrl.
Urderri Paz e 1'rogrcsso.
W. Clara. 26 de maio dc nii. —

João Alves Gomes da Silva, 1" srrere.
tario. "

, mmm, _» -fca _> tam •

H ¦O 1:levei
o

Casa
á rua

elegante 1r.0stru.irio da
l.i'riiiili',i Marlins .V '..
«ío Ouvidor 93 c 03 t nos
ctis, rua dos Ourives ..1 JJ

"i\i.-'i.

rm

Afim -:V obter ri pur.i:
do covarde a?s8S«:n.*.to. r,
l:cia de Mano Grosso 11
jeaçíes, o general Caeiati
terntinou qne cs nulos d
licial militar sçiam rern,
pirrel, no prcrrrden'.1.'. d 1'.-r.be I-.;.;..
fican.lo aicbivada no Minislerro da j•õrreira um.-, copia desses at!'es.
... 1, ••m&*>-TmX-*x-~ I

Vci .**!!!orÍ7ado pelo ministro da Fa-
tenda o re.an inicnío da fiança, no va- ,
lor de 6,*ooo$ooo, constituída por uma;
cndivucta da Caixa Kconomica de pro- j ;

ÍricKade 
dc J.^ão Leopoldo Mo-rjc.sro ¦

,enl, o::e ?c achava depositada nn Th-'-! !
•ouro e~i gar.rniúi de -.;in fiel di Al-j
íaniíj;» d;sta c:p tal

t*.iio Jiiüo Pimenta
ter exercício un

ansferindo d.i 5*
9 dii.rícin p*na a

¦ rn. Dulce de 0'i-

)cs *_na:u!n o
Silva fiiilo.
"C.arin 

_C>, rrd

ra Tlriiio Sanclics. e da 1» fer
i.l" r.rira 3 .* feminina do 9"

ria Cas.,nii. ira Gabriel,
'"oram despachados os i*?-g,rii".i

lemos:

Coisas do Exercito

Um coinmanclante cm

.ri
na

.1.-
A re

,oi.;\

11,'Una »u:5( Requeira opportui.a*

Ter

mãos lençóes
o capitão Alfredo Frederico

piiia, quamlo commandante do
de tr em, mantido, contra as

ri'g;:l:im_n!.-,.rc_, irrri ofíicial
no cargo
que mo;i

«1 1 tis

isco .._ S. V
Guimarães dos

l!usta!!-.an«
Reis — Na

Adclrna Costa — Vão ba v:;a.

rrvati urri s
cotr.nrando
consiiític

esmo nrand
fa«r.dof_

do mef;no corpo, o
ubaltc-ií.o -ter de as-
do esquadrão, o qrre
. ma irregularidade,
ido censurar severa-

tn-nbeci carga «bs
Í-"

sabe mio que
mudado par

inJevidaaicnle rece-
o <*r,qu.-idtão «odia ser
um major.

Uma declaração de lord
Roberts feita antes

da guerra
Berlim. rr (T. OA — O ".Vord-

dctitsche Allgcmeine 
-r.eitung", 

publicou,
as declarações feitas cm 1011 feio ge-
neral inglez Tovvnshend, acerca da fu-
ts-ra guerra. O general achava-se a bordo
«lo vapor, que o conduzia para a Afri-
ca do Sul, quando fez as referidas de-
elarações.

Segundo o informe do con=*.:l de Jo-
haiincsburg, dc :< dc jullio Je ipit, o
general Townsbend, então comniandan-
tc no território da antiga republica «10
Oratigc, disse -tm conversa ao finaçcis-
ta allemão v.rn II..., que elle a prin-
cipio havia tomado por cidadão becr.
o seguinte: "Poucos dias antes dc par-
tir. visitei Lord Roberts, o qual mc af-
fiimou que certamente durante o cor-
tente .".mio de iqi:, ou r.o mais lardar
durante o .".*'uo vindouro, haverá guer-
rn entre a Allemanha c a França. O
plano da guerra cm todos os seus -de-
talhes foi discutido entre a Franca e
a Inglaterra. A Inglaterra enviará itrr-
uidclatamcnle iro.ooo para a regrãe*
c:ide rebente a luta-,"

O "Korddeutsche Allgcmein " diz
ov.ii ríta inforir.ãeno appareccu eni cdí-
terial no jornal 

'"1'ag". 
qne ao mesmo

tempo acolheu os boa'.os sobre o assum-
pto. estranhando que o governo alie-
icão estivesse ca ignorância de taes,Í4-
ctos."

DA ARGENTINA

A revolta dos presos de
Neuquen

(A
t.ueam dc Xeuniten

.1

CitcKOi Aires, 2íitnieain de Xeuq-.ien que
policia e particulares

no encalço dos .presos fi;0...
vos do presidio daquellc território na-
ciou,-.!, dep.i.-, de largas caminhadas,
conseguiram alcançar- parte desses pre-sos uris proximidades de Bicitnlufti.
.'.s'o=, vendo-se nersegnidos, procuraramreagir, travando-sc, então, um ligeiro
tiroteio, do qual resultou a morte tle
dois dos rebeldes e a prisão de quatro,desaparecendo os restantes, em cuja
perseguição continuam aquelles.

">mr.Z\ _> ¦<__,1&--**>»**4B__.-i_i.ii - ,.—

l.ST.VDO 1)0 KIO

ICTHEROY
(Foram

'.1 
Mal

— O

¦ti d\*\-i Ac
Maria Iü5.

erior

li-"rrc.-i á
de Gou-

i O-.t.-ir.h

>*!je!:do_ (
publica d.

1 e Silva.
. Joinmandante

Nacional d,i K.-iado ni.-.ndnn .
nciite-coronel Álvaro/ da Cunha M.vtiu
ç..i-.'.ri;nr.dnri;e interino d.i .1" halalhâo 

*
derners oiíicirre?, pela hnpressJ. qne r.c

que fez r.o rcíeriuo baralha

Cia*
detc
ofíic

o tem. •'los 
conmiandí

1 \.'.eii.ial, .
1:1.1 que faca

r !_>«

Xacional f„

ites .«Ie balailiões ds
aaiaiidanio superior
ipeccicraar todos os

... pcatrcm cxcuíu do.t.iço pr.ra qne íoreni cscabidos.
e.o coinmatid., superior da Guarda

ri rr ixa li ediial declarando que.1 dceur-i los ausrnrcs os seguintes oi-r rmcsr coroae.s APirrro Monteiro de Ilrrr-- da _¦:..,. rasclieal lunior.José
za .e silva, João Antônio de
masco Cornes 'feixeira Cam-
mmaii lautos de brigadas da
ei!'.-a d > Pirahy.
i ofiiciscá são etianudes ao

_prazo di* .... dás.

Pedro de Soii
Menezes c- I'r
pos. «o les co
comarca dc II

Os referido

O CASO LEONISSA

O "professor" e o inquérito
policial

Toda gente conhece esle charlatão
que anda por ahi a se dizer medico,
portador de mais de 80 tilulos e que dá
pelo nome de Miguel I.eonissa. Para
que sc descobrissem os seus processos de
clinicar, íoi .preciso que unia denuncia
fosse levada a policia e dahi o inque-
rito instaurado 11a i* auxiliar. O in-
querito estrV terminado e hontem o dr
I.éon K-oussouliéres enviou os autos ao
juiz. com o seguinte relatório:"Jím ii ric j.-i-iL-iro do carreute anno rc-
cjbcu ísI.i ric__'-_;..c-a do e.xmo. sr. chefe dc
Folleta o ofíicio 11, 656 (fis. 2). cnpêando
a carta denuncia firmada e enviada pelo dr.
1'irmruo von Dollinger dã Crnça ao dr. Car-
los Saidl, director ireral da Saude Publica
(íls. 4) que a transmiltira ao exmo. sr.
ministro da Justiça com o officio n. 104,
d- 19 do ci.ndo nicx c anno <fls. 3), no qual
informava <juç o indivíduo MiRiieí de l.eo-
i::s5.i. (]_ie sj intitula douior e pr-ncsaor, nao
Iem dipluirr 1 ou carta registrada naquclla
reoartiçíto.

Ijfotrminacl.i a aliertura do roâpcctivo in-
1 ti cri h p.ira ficar cUicidído se effcctivaincn*
t-í o aceusado exercia illcsaliiicrito a medí*
eina. abusando da credulidade publica, as
provas neüc colhidas são inconfuudivcis,

Temos nos iwiiç* t>:tr;ictos dc árticos in-
scridús pelo Correio í/j Muithã, dc 12, 13 c
23 de janeiro do correut. anno, re!.iiivos ao
cíc.-il>ro;.o caso da morte dt d. Jlaria Thereza
Gomes de Carvalho, da aual o aecusafio foi
nie.Jieo assistente, segundo confissão expres.
s-'. rili expelidida (fis. 7. 8 c 1..).

Sobre o mesmo aüsumpto constam dos ãii-
tos ris certidões da Santa Casa de Miscrb
enrdia c 5a pretoria eivei que corroboram
tei sido passado pelo aceusado o respectivo
attestado de óbito (fis. 34 e 4-:),

Refere tambem o depoimento de fis. íj,
de Antônio Manoel da Silva, eenro da mes-
ma senhora, que confirma ter sido o e.eeusado
quem lhe dispensou serviços orofissionaes,
Plissando o attestado dc óbito, e para justi-íiear o allegado fez jur.lar as 3 receitas
per ellc formuladas (fis. S.i n 87).

Ahilio Barato da Silva Cirão narra ler
chamado o necusado para examinar pessoad. sun familia, a qual. após inferir parte
do medicamento que ellc Illc receitara, sen-
tiu-se muito mal, lendo recorrido inuuedia-
lamente a outro facultativo, que a livrou da
morto (fis. 40).

Ila, finalmente, nos amos, um documento,
do próprio punho do aceusado que mandei
úhotoxrapliar, e cm o qual ellc sc annuncia"douior em medicina c oroíessor cm medi-
cura da Universidade Oriental dc Washington,
licenciado para exercer a medicina clinica,
no Urasil como professor de faculdade estran-
gt.';ra dc accordo com a lei. nor despacho do
exmo. dr. ministro da Justiça, de 13 de de-
íembro dc io;:,"

Perfeitamente caracterizadas todas as pro.vas existentes, quanto ao exercício da mediei-
na clinica de quo indevidamente faz uso o
aernsado Miguel de I.eonissa.

< Nos autos, ri fis. 22, as informações presta-
| das pelo Cuipo dc Investigações e Segurança

norlea- Publicai á fis. ,iS, por cepia as que foram
e.ivi.ulas pelo encarregado do consulado geral
de Portugal, não tendo havido solução quan-
to ao alvitre lembrado r.o doe. de íls. 39, não
obstante o officio appcnso, de fis. .14; o
depoimento de fis. 51, ,U José dos Santos,
du quem o aceusado foi hospede, nesta ea-
o*tal, durante um anuo. oecupando um com-
modo c donde foi desalojado em virtude de''mandado dc penhora c dispejo" por falta
,le pagamento de aluguel, além do péssima
comportamento • pois "passeava nelas depcn-
dencias da pensão trazendo vestida somente
uma camiseta do meia, despertando cn;a falta
de compostura protesto de todos os.inquili-
nos", e de haver "furtado diversas poças
de roupa branca, dc propriedade do depoen-
tc". visto a mobília do üccusado constituir-
zc dc "duas pequenas malas, oue carregou
antes que fosse arrombada a porta do quarto,
que por cllccra oecupado'*: á fis. 54, depol-
mento de Francisco ílwfso da Luz Mosca,
cem nrgocio tde pliarmacia, que diz "que
acha o mencionado indivi Iuo, que sa diz
doutor, um homem bastante intelligente, e
oue assim sendo uão acredita qrre elle for-
mule receitas, mas qu_: forneça «105 clientes
alguns remédios que clle próprio fabrica";
i fis. 58. ofíicio do gabinete dc identifica-
cão c capturas do listado do S. Paulo, con-
tendo más informações sobro n condueta do
aceusado, quando ali domiciliado em varias
Icralidades, lendo mesmo, cm 12 de junho
de 1P07. na capital do referido Estado, sido
iiulcntificado como passaâor de notas fal-
s;s; depoimento de fl.-í. 05. de Manoel dos
Santos Câmara, que conheec o aceusado des-
d-; lí-tj;, no listado de S. Paulo, e assevera
que elle ali fora processado como passador
d. notas falsas, tendo fugido para a Ame-
rica do Norte, donde reerossou cm iqoi ou
n.O-1 desembarcando cm Santos, trazendo em
sim companhia diversas mulheres, tomando
destino com cilas para S. Símão, Mococa e
Cravinhos, respectivamente, numa verdade!-
ra_ peregrinação c sempre oerseguido pela po-
heia daquellc listado, ate que veiu para esta
capital, onde o depoente com ellc encontrou-
sí tempos depois,, oedidü o aceusado nessa'
oceasião para arranjar-llic um commodo na
pensão que habitava, "o oue o depoente ar-
ronjou c onde 1, o-missa residiu uns 18 mezes
c teve uju proceder infame tendo dali saído
for mandado dc iuizo t roubado diversos
oijecío-i pertencentes ao dano da casa",
dcDoimcnto este que originou a expedição á
policia daquellc Ksl.-.do, do officio de fis.
71, c telegranimas de fl?. 00. 107. nn e
ni o3 quaes não lograram resposta: depo:-
mérito de fis. go, do denunciante dr. Doi-
linger da Graça, cm o-io narra um inci-
dente oceorrido com o aceusado, quando am-
Los clinicavam no sul do Minas por oceasião
d1 terem procedido a um exame dc corpo de
delicto cm du:>^ menores, por suspeita dc
defloramento, c onde se lè: "que o depoen-
te offoaderiii a mora) í;c reoetisse verbum
ua vcrbmn aí palavras proferidas por Miguel
Leonissa. ao ret_irar_se da Câmara Municipal
dc Jacutinga, depois de, com o depoente, ter
n.ocedido a exame de corpo de delicto cm
duas menores sobre as quaes a policia suspei-
t:_va de defloramento* que af firma, sem mc-
do dc contestação, que I_conÍssa, pela forma
da expressão # usada, se divorciava por com-
pictò dos princípios sejeutiticos da mediei-
tii\"i á fis. o._ o curioso telegramma, rc-
cebido nesta delegacia, cujo signatário não
f 1 encontrado, apezar das diligencias pro-
cfHÜdas, como se vc dos does. de flá. otí,
qS e mi.

A fis. 111, declarações feitas pelo ac-
cu-sado de mie só em jítizo competente
ITestarí.i depoimento c promoveria sua
defesa.

Das provas colhidas' nos autos resulta
>er o aceusado Miguel De L.coitÍ$a um
vulgar aventureiro que. sem pro:Ís.-ão dc-
tini-ila, exerce ilíegaimcute a medicina,

Xo depoimento do dr. Henrique Fi-
guciredo Vaseoncellos, cx-director geralda .S..'.ide Publica, a fis. ,|6, lê-se—"que
quando director, recebeu do então minis-
tro di Justiça dr. Esmcraldiiio bandeira,
unit requerimento dc Miguel De Lconissa
pedindo lhe fosse permittido exercer a
medicina entre nós, independente de exa-
me de babilitação, tendo juntado ao mcs-
mo, um titulo duma Universidade Ame-
ricana não conhecida, 110 qual vinha de-
clarado scr professor de medicina publica;
quo c-sc documento não cra visado pela
autoridade diplomática brasileira da Ame-
rica do Norte, como exigia o regulamen*
to Sanitário, mas r.ellc havia tão fiómcn-
tc a firma do «"•..ronel llrasilei.-o reco-
nllcccndq apenas a firma do tabcllião quercconheciít u firma do quem reconhecia afirma do director de tal Universidade
Americana! que o senhor I.eonissa não
ji:r'i,>;i o diploma da Universidade ou Fa.
cuidado onde tinha íeitu seus estudos,
r.unca tendo apresentado o mais simples
tilulo por onde sc pudesse verificar icr
c.^ / ilmcntc medico'*.

Nos autos, a íls. 4;. vê-se Lambem ooftiao, por copia, da Directoria Gera! de
oattuc 1'iib.ica, enviado rro cxino. sr.
íitiüstrc iU Justiça, ii'.í_rni_!]du qrreuquclia -tepnrlii;ão tinha negado o regis-
tro do diploma, qrre o aceusado rcqticrou
cm 16 de maio de 10:4, obtendo sua pre-reação o seguinte despacho — "Prove o
requerente que é professor de clinica me-
dica da Faculdade de Medicina reconh*»-
cida par leis atnencanas, apresentando c/s
estatutos que re-jem a ínesinn Faculdade.
O documento junto, relativo a incorpora-
ção d_ Oriental Univcrsitj-, não satisfaz,
pois é em simples contrato- de sociedade,
para a fundação de um estabelecimento
de ensino, destinado ao preparo de alu-
nino* que queiram obter 05 grãos de ba-
chorei, mestre ou doutor em varia, nr-
tc-; e 5cícucLih e estudos de li*uçui3 e**i-
entaes", O despacho óra transcnpto, da-
tado do i.S do referido mez <_>

A.) —
is patru-
arniadús,

A Central do Brasil
Em torno da sua ad-

ministração
Escrevein-iios:
"Nüo 

podemos nos furtar ao .prazer
de apresentar nossas felicitações ao ar-
ffutó director «la Estrada dic Ferro- Cen-
trai <lo Brasil pela magnífica medida
de que lançou mão para aítenuar a es-
cassez de carvão que. dia a dia, vae se
tornando mais sensível naquclla via
fcri-ca.

Imcrpcllado pelo seu activo auxiliar,
o sr. Cortcz, sobre o modo de remediar
o mal, s. s., longe «le querer -entrar
em ir-vesligaçi-Cs sobre a qualidade «le
nosso carvão e perder tempo cm pes-
quinas e analyses, eticor-trou, com cx-
íraordinaria facilidade, tini msio (pra-
tico e econômico.

Refl-rctiu uni 'poticocliinlio, c, súbito.
empertigado c satisfeito, respondeu:
"Oh, Ccrtcz; tu te embaraças com tão
pequeninas coisas! Pois se não lia car-
vão st:pprimcm-sc os trens".

Ahi está! Se o dr. Wencesláo Braz
não tivesse um director como o sr.
Arrojado para a Central do Urasil, «le-
cidiUameníe teria necessidade de inven-
tar rim outro do mesmo pulso.

E' edificante I
Não havendo carvão, o sr. Arrojado

não -cogitou um meio dc supprir a f.il-
ta, como faria qualquer administrador,
medíocre, 'Não havendo carvão, s. s.
manda que sc suppriinam oi trens, pre-
judicando embora legítimos interesses
de uma .população enorme, corno é a ela
zona suburbana, principaliiicnie a ser-
vida pela Linha Auxiliar. _

Contando com n effectividade do_ lio-
rario que ven» sendo posto em vigor,
muitos funcofoiiarios públicos e opera-
rios foram fixar residência em subur-
llios servidos pelos trens <la bitola es-
treita d.i Central, fugindo, assim, á ga-
nancia dos proprietários da urbs; ou*
tros. maio remediados, attraliidos pela
facilidade da compra em prestações,
adquiriram lotes «le terrenos c cons:-
trtiiram casas dc moradia.

Como agora, dc uiii momento para o
oulro, lhes cerceani os meios de coiulu-
cção. «.'üíficultarído-lhea ou quasi im*
possibilitando-sc-Uics a vinda para o
trabalho nas repartições c officinas ? I

Na bitola larga onde, a par de bon-
des, automóveis, etc, circulam diária-
mente 170 trens, vão ser suuperisos _apc-
nas 51. í\'a linha auxiliar, onde circu-
Iam 32, suppriutiu-sc 16. .

Quanto aos trens de cargas do *intc-

ri o r ú irrisório, quando não irritante, o
alvitre* do sr. Arrojado. Esses trens sú
trafegarão quando muito bem entender
a administração.

K é ne*ssa época em que a crise de
transporte assoberba o comniercio c
encarece os cereaes. que se difficultam
03 meios de conducção".

¦ »¦»'-»¦

BILHETES DE MINAS

fil CSOA
: viveu

Os vestuários pnr.i crenn-
cas, ila loiTO Kifíol, dus-
iiflnm toda a comwetcnoin.
ntlii o.vcollcnto qitallditdu
d<- seus tecidos, cleüiiuclu

c perfeito acabamento.

A HERANÇA DE MME, ZIZINA

Um seqüestro <de bens
elástico...

Ksse caso da herança de nxmc. 7À-
zinn tem dado muito que falar c muito
mais ainda promette.

Hontem, o juiz da 2* vara do orpliãos
decretou o seqüestro de certos bens re-
quiridos * pela progenitora da cartoman-

'«*.

Ainda o caso da "Águia
Negra"

r.

A' ii- raa hora fomos informados
que o dr. Albunticrque Mello, juiz da
,!'' vara criminal, resolveu cassar o sal-
vo-coitdiielo qne havia concedido a to-
dos os membros d.a companhia Ruas,
para poderem •desempenhar as suas fun-
cções uo Theatro Recreio, á vista da
miormação que poiterionncnte llie foi
ministrada pelo sr. Osório de Almeida,
-' dclecado auxiliar.

mais foi cumprido pc
í'-. Q.--. r.os auío-j,

cro 53S, da mesma¦i declarado que —
cusad.) não deviam! l>s pbafmaccutícos
ignorar faltar-lho autoridade lej.-.l paracl:*nicar c receitar, porquítnt *>, em escri-
t*tos pela imprensa o niee-ino tornou
biiea a recusa desta directoria a seus ...
ter.-.,los pedido; de rc_rs-.ro. per não preeneberem r,s exigências rccubiir.eutares o;donrmcnlos que u5o apresentara."

Xao é necessário cnliigir mai. provas

:o requerente. _- 1_
íiir.da _o_ oíficío nu-
repartição, no qual"e:n relação «no

pu- 1

''La Razon" fala sobre O;
sr. Lauro Müller

para concluir-se pela responsabilidade cri- °
mrri-rl do aceusado.

As que oiiercccin os autos, «áo dc so-bra suíucientes pnra oponíabo eomo vmdrs ir.'j'.t,is_ cbarlntãci qi*e invadem ru ca-miidas sociaes — sem rota definida —
trazra-Io uma duvidosa bagagem seientifi-ca illustrada por actos oííensivo3 á mo-ral; par transgressões passíveis do Co.l
,-cna,; reio desrespeito ris !ei_ c regula-, mentos _ cm vicpr, ame ps quaes julga-se

____¦»_.. 4!vr, .- (\ K \ ¦• ' •'•«'«"-¦'••'¦-'e'1 Pd» . -.-.'-dacia e reincidência"Ui-nos Aitcs, _>; — (\. ..\.) — Em noi serrs actos criminosos,
sen numero de brr.re '* La Razon" trata | I'*ira contel-o cm «eus desr?n«r.s re--!.<Jn retirada do Chanceller Lauro Mttiler i f'?-"J?* tomate mister a inflexibilidade'da
da pasta dos Negócios Estrangeiros do ' ""' r"1 su? ,altín, «•PPlicução, com o fim
ilresr!. motivada pelas exigências de st-a . 

5er e'';'"C'' O'2' maior, a bem dos in-
saude. bastante comnromeitida. ' | ^aT'*" '** 

° co11
A. çropc:ito, aquelle órgão serve-se da 

"for 
todos estes motivosoccast.ro para estudar ligteir>.mente ana ficasse demonstrado qne o ,personalidade do estadista que pe acha á I Miguel De I.eoiiis.sa não po=sueírente do Ilamaraty, fazendo-lhe elogio-1'.:*-"'**1 V<t jartifique a qualidade de

sas referencias e passando seguidamen- ' !'''-"p!' c .medico ,como se fa,
íe cm revista os frutos dc s-ra gestão I <P * .íla *"o.*-"«--'.torio na rua

ira, que ycfu ím- „& iiTccd.^S?. 
""

te, que sc diz a unica herdeira e que
tem lançado mão tle todos os meios,
com o auxilio de alguns de seus filhos
e um genro, para provar que o menor
Mario não é filho de mmc. Zizin. e de
seu esposo, o sr. Manoel Mondes Ca-
mara.

O seqüestro, desde o podido ao juiz
alé n sua execução í verdadeiramente
interessante, e o caso termina com uma
inqualificável violência que deve mero-
cer a attenção da policia c dc quem
mais de direito.

Ü requerimento foi feito e assignado
pela mãe de mme. Zizina, que Se julga
wiiiru herdeira, inas que declara não
pertencer ainda nenhuma prova que a
dc como tal, excluido, portanto o ine-
nor Mario, filho do casal. Mais adem-
• o, porém, commcltc uma grave coutra-
dicção, pedindo no juiz que nomêc um
tutor para esse menor "visto como os
seus interesses estão scudo altamente
prejudicados pelo inveutariante .

Assim, pelo qttc sc vê dos conside-
randa a respeito, feitos pelo advogado
dn r,r, Mendes, Câmara, o dr. Bento
Faria, por suas próprias mãos a reque-
rente eleixou dc ser hiüVj herdeira,
reconhecendo que o monor já tem di-
rcitos. e direilos que e_'.ãü sendo pre-
judicados.

O juiz decretou o sequeiro, não
porque reconhecesse, sem documentos,
qualidades na requerente para tanto,
mas pc-l.i allegação dc estarem sendo os
direitos do menor prejudicados, e Uso
sem cogitar por muni.

Mas o interessante dc tudo c a ma-
neira corno querem 03 interessados põr
cm execução a ordem de seqüestro,
dando-lhe uma elasticidade espantosa.

O requerimento referia-se ao seques-
tro de certos bens quo dei iam cs* rir
depositados nas casas ns. 157, da rua
da Quitanda, e 757 da rua S. Fran-
cisco Aavicr.

Entretanto, os srs. José Lacerda e

| Plínio Lacerda, filhos da requerente^ c
um genro desta, de nome Manoel Meira

j dc Figueiredo; continuo do Arsenal de

j Marinha, acompanhados dc uni ofíicial
j dc justiça, andaram liontcm numa ver-
1 dadeira palhaçada, dc posse do manda-
I do, fazendo ultimações e praticando' 

violências,
Não se conte:itara;n, apenas, cm ir

ris casas acima mencionadas, Xão ten-
do encontrado c- que desejavam, alé a
pensão ontíe habitualmente fazia refei-
ções o sr. Mendes Câmara. á_ nia Theo-
plillo Ottoni ii, 30, foi varejada.

Mas irão é só -sso. O sr. Antônio
1 Targiny, concunllado do sr. Mendes

i Câmara, c que não Iem nada com o
! caso, pois que não é parte interessada
I e apenas é amigo deste, teve licitem

ás 5 1!-* da tarde — e ua sua ausência
— a sua casa visitada p.lo oíiicinl dc
justiça, além de ficarem postados a
certa distancia o.-, dois irmãos de mme.
Zizina, o cunhado e mais d.is indi-
viduos desconhecidos.

K-..-.1 ocorrência inesperada, numa
easa cm que só havia a esposa do sr.
Targiny c seus no\*e filhos, todos me-
Pores, causou, rr não podia deixar de
ser assim, grande alarma, dando-se mais
a circuii-.star.cia de que aquella senhora
se acha em estado interessante.

Co:*,i o alarme dado pelas creanças,
.-¦ccorrer.-irn vizinhos, que- levaram um
pouco dc tianqiiillidadc aquella indefesa
senhora e seus filiiinlios,

Ü official, irão tendo enconlrado o
sr. Targiny, prometteu que estaria no-
vãmente cm sua casa hoje ás 9 horas.

Com franqueza, ninguém sabe até
onde irá chegar a elasticidade desse
curioso seqüestro.

Amanhã, os irmãos do _u:ne. Zizina,
tnie já foram á pensão da rua Theophilo
Uttoni c a casa do sr. Targiny, poderãoentender que devem varejar todas as

is do Kro, até qrre possam encontrar

A 6 de abril de 18:; celebrara s*
na Villa da Campanha grandes fesicjoi
pela acclamação e coroàcão dc 1)
João VI. E com esses festejos inangii,'
ra-se toda uma cra de regosijos púbJi.
cos. Eni junho são as noticias da paci*
ficação de Pernambuco, com o desba-
rato das armas rebeldes, que bv/tntaín
o povo em manifestações jubfíosas* ern
dezembro c a communicação dos des-
ponsorios do príncipe d. Pedro coin n
archiduqueza d'Aust!Ía, d. Carolina
Josopliã Lcopoldina; c e:n abril dt
1S19 c o nascimento da primogênita
desse augusto casal, a c'-".'rt:i.:.i-!,._

princeza da lleira, dona Maria d.i (..!._.-
ria Joanna Carlota Lcopoldina Inidora
da Cruz Francisca Xaiier de Pr.uln Mi-
cbaela Gtibricla -Rapliaela Luiza Cou-
zaga...

E.veuers du pett...
Esses festejos constavam sempre de

passeata pelas ruas, tendo á frenie a
Câmara Municipal, seguida pela N*o-
breza c Povo, manobras e continências
pelo Regimento das Milícias, tudo por
cn*re acclaniaçües c forjas do at'. A'
noite era indefectível o Tc-De:'.:;:, eom
o respectivo sermão, sabendo os prega-
dores cntrcmciiir brilhantemcnlc o a**-
Stimpto profano, a oplieiucride áulica,
ás coisas religiosas.

A coroação de d, João VI mereceu
alguns pratos fura desse vulgar 11:1*11:1,
e foram 03 que os oííiciaes da Câmara
se decidiram preparar, offcrcccndo
"fazer á sua custn litini curro para ca-
valhadas de luzidos cavallciros Ire..
dias e outros tantos de Touros c Ope-
ras publicas. Danças dc todos os Offi-
cios Mecânicos c hutr.a noite de foeoa
de vistas"...

Esse •complemento se deveria rcedi-
zar, conforme reza o documento,"quando a Cantara determinasse, com
tempo silfíicicnlç para que deste modo
sc pudessem mais desempenhar as de-
monstraçoens dc geral contentamento
e alegria publica".

A acta cm que ficaram consignadas
as expansões de júbilo pela pacificação
de Pernambuco i interessante pelas
phrases rancorosas atiradas contra os
rebeldes de 1S17. Elles são os "scelle-
rados e foragidos que infestavam a
Capitania...", qttc se "colligaram com
outros pérfidos sicarios c salteadores,
procurando fortuna á força dc execran-
dos delidos que commcttcram, de as-

com que horroriza-sassuiios c roubos,
ram toda a cidade, pondo cm fugida
ans seus moradores, c chegando aquelle
Coinboyo de* mão armada athé a ousa-
dia de sc levantar contra o Governo,
sem temor do abominável crime de
Lcsa-Magcstadc" I

Por ahi se tem mais tuna amostra do
fervor áulico da real Villa da Campa-
nha. Ella vibrava dc indignação ante a
tentativa dos revolucionários de 1817,
como perante a máxima ahoininação I

Essas festas constaram de luminárias
por tres noites fr_7, 2S c =9 de junho)
e uo terceiro dia acção de graças com
Missa Cantada, Senhor Exposto c Tc-
Dctitti Laudamtis.

O casamento dc d. Pedro com a
archiduqueza d'Aus'.ria é solennizado
com cntliiis.iasmo, conforme se !è na
communicação relativa:

" Em os dias determinados pela Ca-
mara para os públicos festejos, que
foram os de i.l, 14, >ã do prezente mcz
de Dezembro, sc duplicou a povoação
da Villa, com numeroso concurso dc
Nobreza e Povo, que tem suas residen-
cias fura da mesma, c na noite do pri-
meiro «lia, depois de illuminaicni todos
as suas casas, sahirani muitos corri n
Musica, c todo o seu instrumental, a

passeiar c applaudir pelas ruas, signi-
ficando o seu júbilo com muitos vivas
ás Suas Magcsiadcs, e Aitczas Reaes,
e lançando ao ar muitos fogos de dif-
ferentes vistas, e nas paradas qu._ fa-
ziriin nos principaes^ logarcs ;ia Vil!.1-
se dividiam os Músicos em dois cúroj
entoando as Letras seguintes:

Vem por Dtus do Império d'Austri«
Para gloria Portugueza,
Succcssores dar aó Throno
A mais brilhante rrinceza.

Viva a feliz União.
Que o regio solio afiança,
Com nova serie de Herócs,
Eeys da Casa dc Bragança I

Viva a ditosa Alliança,
Prcmio do Cio c Thesouro,
Pnra Gloria do Urasil,
Na maia bella edade d'ouro."

Essa contribuição poclica cra quiçá
do poeta João Manoel, irmão do Juiz
de 1'óra, cuja fama do bollcinio e su-
tyrico incor-rigivel atravessou us gera-
ções.

Contam que elle vinha de Pitanguy,
de onde cra originaria a familia, ale
a Campanha, a pé, erradio pelas estra-
das, convivendo com tropeiros, diver-
t ndo as aldeãs com os seus verso5.
Typo bem diffcrcnte do severo Jui"
Joaquim de Miranda e Cosia, a qttem
de certo incomniodavam as suas trope-
lias e escapadas.

As grandes festas pe-lo nascimento da
Princeza da Beira tiveram a parle ütc-
raria cm latim.

Eram exametros inscriptos na fachada
da Casa da Câmara, entre "tres círculos
de luzes".

Ern homenagem ao Intinista dc ha 11:11
século para aqui os transladamos:

V'.::.iros o-ií-arct I,usÍ3, q*

1 Regnutn Progcnie,;

Ilcnric!ia tc Solver?,

,ic Impcríuui. crcicit «

Piaudiie nunc Cives,

O' noi feliecs Popuü, 
'¦

um T,,u:_ijna
•íib-gidi i

«es-*. Murr.iã
tai Alta.

Cbrisre, vi-
[-lerrr;,.,

du:.' Kegia
[rro'_5.

Princeps est nata
r.\(:rri,

íc^.nunriue bcatum '

LYidique c'

Cr clauiant

Lumitia I.retitía fulficni
Quantum /itír.ur ! Sncá

i:*c:*;:*_:::t Saiuí::.? Pro Nomint
[Rcgii ;

toli Popult pra Principia Ortu.

rro Príncipe nata ;
quod «Ltimcn quarl

Iglori.i noàtra '

n:.r:ii:e;3 Oris Princeps trova Si.ih ro
Ilulgel,

Orbe: nova Saella illucct qux nata benigno,

'Xrjclurnrc f;«.cc*_i iadtaiuíir Liimna ?«5lÍ-'',
Pcctora diun certant cisnes oitendere Ia'la.

Houve, como dc costume, um grande
cortejo pelas ruas, c ú frente iam dois
arautos, um pela Xobrcza, outro pelo
Povo. deitando, de tempos a tempos,
unia longa proclamação, que a acta in-
scr_ na integra. D_ um delles destaca-
iros os seguintes pr-xiaíos conc-.i.os:"O Abençoado Fruto da Alliança do
sangue Austríaco edm o Luzitano lie
certo o precioso Penhor de todas as
Nossas Venturas. O presagio está mani-
r.sto. A; Guerras serão manictadas; e
r.a tranquillidade da Paz subirão as Ar-
tes ao scu auge. Convertidas as lanças
em arados reinará Agricultura, base du«

«I

sua gestão
re vciu im-
pouca sul-

ii.i_a_e so-

nrnis, poe-
o oceurr-do

titulo
pro-'- a__n*,_._cnr(

rrra Carioca ri.
pen-?s do ai.

prtrmr tuna nova phase á
nicneana.

Como uma resultante da temporária
retirada do chanceller Lauro Mulier "Lã I
Kaznn traia depois da ascenção do dr I
houza_ Danrr.s ao cargo de ministro do !
Exterior, felicitar.do-s.c, c com cila á í
Nação. Argentina, por esse faclo que!vira ainda ir.ars .aratiti.- a segurança dos ¦
aços que hoje tuisui o Bru.i! a e=:a Re- I
pitbhca. |

O
mm.

-¦r. escrivão
jui rr dr

1.1:5 ue urre

remetia _=!es r.u;
s" vera criminal,

30

Allegando que
lentamente a sua

tem cr.sMda vio-'icer,-.-. 
parn clinicar

nesta capital. n -professor impetrou aouprcn-.o frrbuual uma ordem d ha-S
beas-corpits.

Allcgoit ser formado cm Medicina pe-I.r L mvcrsiiadc dc Alexandria, na Vir-

moveis que lhes aguçam a cubiça...
Isto _ss:'u, tomando este ,*is3Cc!o de-uri a cios-, violenci.1. passa a scr um

caso po.ieia!, e desta fôrma,
u policia evitar que se
vexame:: que tém sido
scas que nada têm, como o
com a questão du herança
mme. Zizina.

compe!.r
repilam 03

impostos a p.*s-
s.r._ Targiny,
deixada por

Ucbmn CASCA1JXIIA

ri.Um desastre üe aviação
í*''.-*if>r* Aires, 27 — (A. A..**_ otenenle uruguayo Cesareo Rcrizzo, ag-

gregado ri Escoln Militar de Aviação'•este paiz. quando realizava um vòocam cm Ialomar.
Da queda resultou ficar compV-ta-rr.eine em ruins-, o apparelho Bleriot

que montava, recebendo o aviador di-vcrs.5 ferimentos, qurados leves.
am conside

1 oíer.cii.s. sitstcntactilo das Armadas,
firmeza do Eslado. Pela Regia Provi-
ddicia do sábios Ministros, a Justiça
regulará pelo equilíbrio da Reclid.lo.
Os Braços Fort<*s enviados do Rea! l'o-
(ler pacificarão as discórdias, os tuniul-
tes suscitados pelo louco espirito do
Despotismo. A arte da Saúde exerci-
Sada peles Alumnos de- Hypocrates can-
scry.-.iá a vida doj fieis Vassalos e
mais nem empregada quando defende a
Cabeça do Monarcha. A Honra acrir.r-á
piotccçfio! A dormente preguiça se des-
ptrtará , vendo compensados os trr.br-
Ibos pelos prêmios e utilidades. Vêdc,
senhores, como a Regia Mão nunca se
ta,«Rn cm bcncFiccticias!"
.Quantas conseqüências

nas, oriundas do nasciment
pnncczinha!

Xão havei... dca**!c dessa cxlibide

traordina-
to de uma

imaginação, q-u-m deixe de
v.inc

gmia. Estados Unidos Ja America *io
norte,

O tribuna! não tomou conliccimccto
(lo -'Çdr.lo 

por ser originário.
i;oi cnlãj que o homenzinho fez uma

petição, de duas folhas de par,,'! para
que íosscrn desentranhados os seus dc-cumenros. com r.s quacs fundamentará
« pcoido ao juiz da --" vara federal.

que havia incubado, na Villa da C.::-,-
Ponha, da ha um .ccule*. o espirito d-
m.rag.uii e do superlalivisino que* D;.;-

. <-e-, toi descobrir eru Tarsscon.— Lvut
I b.M.C.lo.

r'-^'-"-__ —1ÍS. 1*1 ~ ¦__¦! ...1

T!(*!i:iii

A
c Canaes
essa repar;
Porto do
dependente,
a praça M

ÇASCATIXUA—BO-t)—**: -«VJ«_^..

lnspcçtoria Federal de Portos. Rim
nos communica que, não ?'•
ição, couto a Fiscalização do
Uio de Janeiro, quo lhe i

transferiram sua sede p»n
u'l n. 10.

'-1
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(Banco Germânico
America do Snl)

BIO DE JANEIRO

Rna 1- de Março, 57

4-|..

Faz todas as operações banca-
rias e abona os legitimes Juros:
Em conta corrente de

movimento. ....
Em conta corrente limi-
tada :':.,
E a prazo fixo;

De í mez. , .,-. .. , .* 4
•** 2 mezes. ,: . . *,- ¦_, 4 tia*• 

3 " . •: • • r« S
¦n 6 » „ v . -.. 6
" 9 "... v . 6 «I**
n ia 7

O prefeito fez hontem
visita a Cascadura
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Ainda o incêndio do
morro de Santo

Antônio
O proseguimento do jin-

querito
Prcoccupa-se sobremaneira a. policia

em descobrir o autor do trágico incen-
dio do morro de Santo Antônio, e que
deixou na mais «iesoladora miséria cen-
tenas de pessoas.

Se bem que toda a responsabilidade
recaia isobre "Casada ide Ferro", pa-
rece que este agiu no caso como co-
nliecedor apenas, cabendo ao seu cmpr-e-
gado Agostinho Pereira quasi toda a
responsabilidade. Todavia, permanece
de pé a aceusação de toda a gente
a "Casaca de Ferro", que oontinu'a de-
tido na delegaria, do 5o districto.

Hontem, a policia deteve dois filhos
deste, de nomes José c João Soare9
Brandão, ambos residentes á ma Santa
Luzia n. 83.

Ouvidos ambos, dec1.arar.im cllcs, que
absolutamente! nenhuma cunvplicidade
tinham no sinistro, porquanto nem se-
«píer nestes últimos dias tem appare-
cido no morro de Santo Antônio.

As victimas do incêndio continuam
«alojadas nas dependências da Brigada
Policial, no hospital da mesma c nos ai-
bergues nocturnos.

Bondem; á 1 hora da tarde, a Asso-
eiação iProtectora dos Pobres e Crean-
ças foi ao morro, onde fez distribui-
ção de donativos cm roupas c dinheiro
ás infelizes victimas.

Peto general comiiiati.lar.tc da Bri-
gada Policial, foram recebidas diversas
poças de roupas, enviadas pela familia
Flavio de Farias, para serem distribui-
das pelos pobres que, residindo 110 mor-
ro dc Santo Antônio, tiveram -a dcsdiia
de vêr as suas habitações devoradas
pclo pavoroso incêndio, ali manifestado
nnte-lioiitcui.

Uma comniissão dc senhoras da As-
sociação Protectora dos Pobres c

Creanças, veiu hontem á nossa redaeçüo
e aqui nos entregou a lista n. 3, para
uma subscripção a favor das victimas
do pavoroso incêndio dos casebres do
morro de Santo Antônio. Essa lista
fica nesta redacçâo á disposição .Ias

pessoas que desejem entregnr-nos seus
donativos.

A MORTE DE OM

CRANDE GENERAL

Jji MM
OS PROGRESSOS DA CIRURGIA

Náo foi uma swprera a oe-üaa da
morte do velho general Gallien". Ha
muito tempo era .conhecido o dc «do
estado do saude do illustre, fflMtar.
Submettido a uma intervenção ciruW"
ca, Gallieni viu-se obrigado a solicitar;

denussüo ds mi-
nistro da Guerra
do gabinete fran-
cez, após ter exer-
cMo o cargo de
commandaií.e dn
praça de Paris c
chefe da ala es-
querda que deci-
diu o triumpho
idos soldados re-
publicanos na me-
moravcl (batalha
do Marne.

O general Gal-
lieni nasceu a 24
de abril de 1S49,
em Saint - Béat
(Ha ti te - Garon-
ne), Educou-se no
1'iytance Militar
de La Flécltc
.'(Saint-'Sir); fez

as campanhas do
Sn ila UL Indo-
Cliinal e Madit-

foi

"'";' ' 
í

O general Gallii

dr. Azevedo Sodré, tendo «, ma direita _. deputado Piragibe

se resentem aqucllcs pontos dos subur-

A próxima

O d- Azevedo Sodré, prefeito muni-

i-ipal, acompanhado do seu secreta:»,
dr Álvaro Rodrigues, e do director da

Instrucção Publica, dr. Afranio Pei-
¦o o fez uma longa excursSo hontem

oo» nossos suburbios, com o fito, nao sõ

C,-. dar uma solução á questão io pe-
nueno mercado, em Cascadura, me hora-
niento tão necessário aos conimcrciantcs
i,,,"!". como ainda para assisür a uma
uiâi.if. siação «pie á tarde fizeram os *rc-

an- iitíintcs do comnicrcio suburbano
L'".",- Vicente Piragibe, pelos serviços
.iu-' è, cx. lhes tem prestado como
deputado.

kl

elo .1. putail

1!*

par::
ram

Cascadura, o governador da, ci-'«'ii 
comitiva foram recebidos' 

In Piragibe, dr. Silva Go-
,1o Hospital de N. S. das

coronel A. Aguiar, agente da
iva do i*j" districto, coronel Os-
Albu .itcrquc, dr. Ccsario Alvim,

rim- escolar, o grande massa poptt-
|)«'pois di- visitar o ponto indicado

;. installação «In Mercado, dirigiu-
i«. todos á Confeitaria Rebello

uma .. Custa, onde lhes foi servida
.1 '.ama mesa de doces, brindando,
*-i fccasifin, ao prefeito, o dr. Silva
11* », .in,* lhe enalteceu as qualidades
i dedicação com que vem attendendo

; reclamos da população c conimercio
iiirlianos, procurando envidar os
ios de prover ás necessidades dc que

bios. ,
Seguiram-sc-lhe outros oradores, entre

elles o deputado Vicente Piragibe e o
sr. Francisco Costa, membro da Asso-
eiação Beneficente Suburbana, que se
congratularam com a população subur-
bana pela visita do dr. Azevedo Sodrc,
cfficaz c promissora para cila.

Falou então s. cx., que, agradecendo
as homenagens com que o distinguiram,
prometteu tudo eniprchcnder para «itten-
nuar as nccessid.ides, dc que sc fizera
conhecedor na sua excursão, não esque-
cendo a installação do mercado, melho-
ramento que terá inicio, com a urgência
precisa.

Dali seguiu a comitiva para a 5" cs-
cela mixla do 16° districto, que foi vi-
sitada cuidadosamente, causando agra-
davel impressão o seu estado dc cou-
scfvação.

Em Madureira, novas homenagens fo-
ram tributadas ao governador da cidade,
a quem, 11a sédc do Club '1 clientes do
Madureira offercccu a sua directoria
um pequeno landi, saudando-o, ao chanl-
pugne, o presidenlc sr. Francisco Per-
nandes, cm nome do povo daquella loca-
lidade.

Regressou s. ex. á cidade ás 5 horas

da tarde, sendo todo o percurso feito

dc automóvel.

U5IA SUBSOBIPÇÃp XO SI.NADO
O sr. Sá Freire, representante dò

Districlo Federal 110 Senado da Repu-
blica, angariou, liontem, «mire os seus
pares, algum dinheiro em favor das
famiilas que ficaram ,10 desamparo, com
o horrível incêndio 110 morro de Santo
Antônio. Na lista de subscripção. apre-
sentada por s. cx., cada senador pre-
sente assignou dez mil reis, devendo a
lista receber tambem 03 donativos dos
funceionariòs da Secretaria c dos jor-
nalislas que trabalham naquella casa do
Congresso.

 il»»-. 

DINHEIRO sob jóias e cautelas
do Monte de Soe-

torro, condições especiaes — 45 c 47,
rua Luiz de Camões. Cia Gonthier.
Fuiulada cm 1K67.

gascar;
vernador

Madagascar, de 1896 a njo.., c gove
nador militar dc Lyon (1908):; 'cra
membro correspondente da Academie
dc9 Sciences; vice-presidenie dil Socic-
dade de Geographia de Paris; membro
honorário de varias sociedades seienti-
ficas, geographicas, ele. Tinha a Gran-
de Cruz da Legião de Honra e outras
condecorações, inclusive medalhas, de
ouro e outras das Sociedades de t!eo-
graphia, Câmaras de Commercio, etc.,
e a Grande «Medalha «l«: ouro da Sacie-
dade dc Geograpliia de Paris (2 vezes).
Casado com «Mlle. Saví-lli, escreveu va-
rias obras, entre as quaes: ' Voyage au
Soudan trancais" (18S0-18S11: 

"'Deus

canipagnes au Soudan français (íbbd-
1S88); "Rapnort sur Madagascar
(1896-1859); "La Faciíication de Ma-
dagascar"; "Un voyage autotir de Ma-
dagascar"; "Le Cuide de Peniigrant a
Madagascar" (ifi.jS); etc.

Num momento em que a França pre-
cisa do concurso de todos os seus ft.bos
para a sua defesa, o fallecimcnto do
general Gallieni rep.rcscnta uma grande
perda nacional. Nenhum outro general
contribuiu com inalou .patriotismo para
salvar Paris do cerco germânico do que liourcau
o ex-governador militar da cidade,
quando esla se via ameaçada pelas, nos-
tes formidáveis dc von Kluclc. l;oi elle
— reconhecem todos, e os próprios uu-
,_,i_,0, — o preparador prudente e ge-
,val daquella tremenda cnveslida .que,
partindo das linhas fortificadas dc ia-
ris, arrcnicteu para as. margens do, Ais-
ne os exércitos até então invencíveis dc
Guilherme II.

O dr. Pfinto Portella
relata novas e impor-
1 tantes operações

Temos, .por diversas vezes, feito re-
fcrència9 ás admiráveis operações le-
vadta a effeito, com grande exito, pelo
dr. Pinto Portella, cirurgião do Hospi-
tal dc Sâo Zaeharias e presidente da
commissão de cirurgia da Academia
Nacional de Medicina, procurando,, as-
snn, demonstrar o progresso da oirar-
gia brasileira e levar aos que soffrem
um raio de esperança, nos duas affli-
otivos da sua existência.

iE agora acaba de chegar ao nosso
conhecimento, cercado pelos louvores
dos competentes, uma nova intervenção
cirurgica, que vem confirmar os men-
tos daquelle notável cirurgião., .

INa ultima sessão da Academia Nacio-
nal die Medicina, o dr. Pinto Portella
apresentou á observação c o resultado
obtido em um caso dc tumore3 do pes-
ooço, conhecidos por lynipho.idenama,
em que foi obrigado a fazer intervcn-
ção cirurgica, gravíssima, cm uma cre-
anca de seis annos de edade. Uraças
ao*' cuidados tomados — injecçues en-
do-venosas dc soro, injecções de stn-
clini-na e oleo camphorailo, durante o
acto operatorio, a creança resistiu a
gravidade da operação e esta hoje
completamente curada. O tumor era
enorme, c situado 110 lado direito do
pescoço, impossibilitando os niovimcn-
tos da pobre creança, que soffria cruel-

'•N» 
'próxima 

sessão, que se realizará
no dia iu de junho, falará na primeira
hora' o dr. Pinto Portella, que apre-
sentará os resultados que tem obtido'nestes 

dois últimos annos, com a trans-
i-to c, a substituição

NOTICIAS DA GüERRA
OS ALLEMÃES ATACAM COM EXTREMA VIOLÊNCIA

AS POSIÇÕES FRANCEZAS DE DOUAUMONT

Foi publicado o texto da nota americana sobre

a apprehensão das malas postaes

101 . »' plantação ossea,
geral de Jje um 0..r. .lor míc0 Ja mesma cr

unça 011 de outra creança.
O dislineto cirurgião, . que tem ja

quairo casos, dessa espécie, sendo tre»
curados e um em. franca convalesce, ça,
prometteu levar u presença dos num-

Us da doma corporação algumas dc»
sas creanças, as .pliotograpliias, as ju-r
díographios e as fixas das .observações.

A transplanlueãp óssea e unia con-

quisia. importantissima da moderna, ci
mrgii ''e eslá prescnienicuí etn ordem
dõdiaiio mundo scieiiUfico e medico-

sessão «'a Academia r»ada Academia
cibital de Medicina vae, por esta com-
municiiçfio, tornar-se muito interessan-
te e rcuistrar, .para a cirur
rá, mais um tnumpho

brasilei-

OASCATINHA é n cerveja
-..«-e-*^aB-*-«r

idúal

SENSACIONAL DESCOBERTA
NA CURA DA TYS1CA

O hydroflano austríaco recentemente abatido fetos italianos e conduzido ipara o porto de. Vallona, onde
foi colhido esle instantâneo

A BATALHA
DE VERDUN

Um violento assalto dos
allemães em Douaniont

PORTUGAL
A mobilisação das tro-

A GUERHA NO AR
AVIÕES AUSTRÍACO?

VOAM SOBI.K I.Al.l
Roma, .7 — (A. A.) —Uma comum-

nicàção official publicada pela iiupreii-
sa, diz que «is esquadrilhas aéreas ini
migas visiiar..:.; liontem a \ ill.i de Bari,

Paris. =7 — (A.
general Gallieni. •

H.) iuiilecçu o

. ou sem pensão,

.i.|, jifii Buarque

Aposentos excellentes
dc i" ordem.
de Macedo, 44

(J. sm)
 m« -»?¦»¦ —

Os contrabandos

O "Sequãna" trouxe
um outro de baralhos

l.m fevereiro ultimo, conforme no.
(iciámos, o ajudante do guarda-mór da
Alfiindcea Nunes Pires apprelicndçu a
bordo do vapor franecz "Scquana' um
contrabando constante de 26 grandes
caixas contendo 11 mil c tantos baralhos
«ie cartas.

Partindo daqui aquelle vapor, rm San-
tns ainda foram appreliendidos baralhos
de canas, e agora, dc volta (k Uor-
ileaux, o "Sequana", trouxe mais bara-
lliosl . ., ,

Destacado, por coincidência, para dar
a busca da praxe, ainda o ajudante Nu-
nes Pires encontrou occilltos em um
paiol «le roupa, a meia náo, cerca de
4,000 baralhos acondicionados parte, cm
saccos tle aniagem c parte cm caixas
dc madeira ainda intactas, apprchenden-
d.» tudo.

O cotiiinaiiilantc «lo "Scquana" pro-
testou «lo acto ilo ajudante Nunes Pires,
lillüH ndo que os baralhos eram de con-
Mimo *.¦ bordo, como pretendeu provar
com a lista de sobrcsalentes e provisões
que apresentou aquelle funecionario e
ila .mui constam realmente C.73O bara-
lhos.

Tal prova, porém, é. como se vê. mui-
{a fraca, uu capeiosa, pois, além do nu-
mero de baralhos appreliendidos ser
:r.uiio maior ilu que o constante da lis-
ia, custa a crer que um vapor, qualquer
«iie seja c incsmo que a seu bordo uão
:.: faça outra coisa senão jogar, cousii-
ma cm uma viagem redonda tanta carta I

Auxiliaram o ajudante Nunes Pires, o
1» official aduaneiro Agenor Rodopiano
Gonçalves dos Santos e o marinheiro
Thomaz Bispu Vieira.

Associação Brasileira de
Pharmaceuticos

A reforma do actual
regulamento

Hão hesite V. Ex.»
em dar a «sua preferencia

A' PAUL1CÊA
porque, rmle o seu variadissimo sortimento dc todos os ar-

lig-os para Senhoras. Mocinhas e Creanças, marcados a
Preços reduzidíssimos, V. V,k. sc certificará da' 

honestidade dos seus reclames

A' JPAV*ZilCE>Jk
Largo de S. Francisco de Paula, 2

O grande scientista francez dr. Ou" 
acaba de descobrir um medi

eamento, cujo effeito é radical, na cura
da tisica pulmonar. Immediatamentc
«'Mieriineiiiado em todos os grames
hospitaes da França, produziu os mais
surprelicndentcs resultados.

Esta importante descoberta, que taO
colossal beneficio vem prestar a numa-
Se; começa a produzir ruidoso
suecesso em ioda a parle do mundo.
O urande sábio, além dc conseguir ma-

ta/completamente o bacillo de Kpcü
e cicatrizar as cavernas dos - putoo s,

tambem conseguiu com que o doente,
após alguns «lias ,de tratamento, re-

adquirisse o appctite. coadjuva.ido as-

Éiit. com grande exilo para o rapido e

i-imiiilcto restabelecimento, hstas pro
Sas pílulas dão egualmente optimos
Veulnidos na cura das constipuoe*.
doenças de garganta, aryngites, bron-
cjiilcs catarrhae-s, emphysema, astbma,
° 

Sendo innumcros os pedidos recebi-
dos de toda a parte, organizou-se uma

crande companhia em Putcaux (Sçinc),
paríi a exploração deste importante me-

licanicnto. Segundo nos consta i Dro-

gária Granado & VOtm sita •' ™

Uruguayana n. 9L acaba dc receber dos
' ' ' Diihourcau esle famoso

benéficos resultados
vem prestar á nossa população'-*f,-t?*-«-

Laboratórios
preparado, que tão

JAIUHM ZOOLÓGICO

A bordo do vapor inglez " Araguay.-i
foi tambem appreliendido, pelo ofticial
aduaneiro Lauto da Cunha Vali, dc um
estivador, um contrabando constante de
*, chapéus "Panamá". Esses contraban-
dos, dos quaes o inspector da Alfândega
:«ve conhecimento, foram recolhidos á
gtiardamoria.

—«-Ki -» » r» ¦

(WSOATINIIA í n cerveja iilr.il

KM MCIHEUOV

Uma alumua de uma escola
aggredida em aula

Uuisde Paiva Lessa,
Sebastião l.cs.-a, brigaram

lia dias os alumnos da cscol.i cnm-
plemcmar Ilalthazar Uernardino, de Ni-
iV.KToy. Kci>
filhos do sr
na aula.

O primeiro, no auge da discussão, ar-
messuu mn tinteiro conlra o irmão, rc-
suttaudo cair grande quantidade dc tin-
ia sobre a alumua Maria Cândida Ll-1
siharcs d^ Silveira, (ilha do sr. Fran-
cisco C. I'. da Silveira, menina pobre,
sem protccçfio e que ali busca educação
por falta dc recursos.

A professora adjunta, vendo a alu-
nina com as vestes manchadas de tinta,
levou o faclo no conhecimento da re-
spectiva directora, d. Caròlina Schul-
ler de Almeido, que ao mesmo tempo fez
,,ei":itc do caso o superintendente do
ensino, dr. Alaliba Lepage.

Esta alta autoridade escolar foi hon-
-.em ao referido estabelecimento de en-
sino informar-se do oceorrido, interro-
pando sobre elle os professores e alu-
mnos.

Por uma gentileza o sr. Lepage man-
dou chamar o pae dos alumnos :í e.sco-
Ia. c. na oceasião em que Maria Can-
dida Linhares da,Silveira era itnerro-
g.iü.'.. o sr. Sebastião Lcsá^ avar.ça para
«•lia pondo-lhe as mãos no peito e ati-
tando-a ao chão, por entre impropc.
rios.

«\ direotora da esrola protessora mui-
to estimada na visinha cidade, foi vi-
ctima de forte crise nervosa, recebendo
na queda um ferimento no, rosto.

Com o alvoroço estabelecido c com os
ítrilos do sr. Lessa, o edifício foi in-
.adido pelo povo, pendo isso os allu-
iiinos em sobresalto.

ii dr. Lepai;-- envergonhado com o
escândalo mandou fechar as jancil.is do
rdiíieio e dcsapppreceii com o promo-
tor da triste scena, para evitar fosse
esie desfeiteado.

O coronel Mattoso Maia Forte, sc-
cretario geral do Estado, seienti ficado
d*i oceorrido, vae mandar abrir inque-
r-.'-..

Jã nüo & a primeira vez que o sr.
T.rçsa assim procede com Indefesas me-
:ííti^«, pois tem praticado us sccnaá nmis
rondemnaveli se Escola Norm-1, onde

f'-_, orofessor.

Teve logar no dia 23 do correme, tis
8 horas da noite, á rua da Quitanda
ti. 1., sede social dessa Associação, a
assembléa geral extraordinária. O pie-
sidente de accordo com o que estatuo o
art. 30 dos Estatutos, declarou aberta
a sessão, afim de ser discutida .1 pri-
meira parte da ordem do dia Questão
das Pliaruiacias", visto tratar-se da con-
tinuação do mesmo assumpto, não pu-
dendo entretanto se tratar da segunda
parte da ordem do dia,: "l;.leiçao_ .para
o cargo dc procurador". visto não se
achar presente numero legal de sócios
quiies. Lida pelo 1" secretario a acta
da «sessão anterior, foi .approvada, de-
pois ile serem incluídas duas rectifica-
ções dos phnriiiaccuticos Rcynaldo dc
«\r:igão c Revnaldo dc Souza Castro.
Km segukla, passou-se ao expediente
que conslou da leitura dc cartões dc va-
rios sócios apresentando os motivos do
não comparecimento á sessão. _, Logo
após o presidente, em vista dc não ha-
ver comparecido íi sessão o pharma-
cetitico Domingos do liarros,, orador
official dessa corporação scientifica, in-
cunibiu o 2o secretario pliannaceutico
Luiz Cardoso de Cerqueira, dc .proceder
a leitura dc seu discurso a respeito da
questão das pharuiacias. Eni seguida, o
presidente deu :i palavra pela ordem dc
inscripção ao i" secretario, pharmacèu-
lieo Francisco de Albuquerque, para ex-
pôr a sua opinião relativa a esta ques-
lão que tauio icm preoccttpado o espi-
rito da classe pliarmaccutica, entre nós,
sendo lido o seu trabalho concernente
ao assumpto. Achando-se tambem in-
sciiplo .paru falar sobre a mesma ques-
tão, o presidente, pharniacculico Luiz
Oswaldo de Carvalho, este passou a
presiiKiteia ao i" secretario, pliarniaccu-
tico Francisco de Albuquerque, afim dc
apresentar o seu trabalho inhorento á
pliarmacia. Assumindo novamente a
presidência, o pliannaceutico Luiz dc
Carvalho convidou os sócios que sc
achavam presentes a apresentarem as
suas sabias opiniões a respeito da tua-
gnii questão. Pediu a palavra, o
.pharniaccutico Rcynaldo dc Souza Cas-
tro, que mais uma vez falou sobre o
palpitante problema. Depois falou o
pliannaceutico Keynaldo de Arag.io,
apresentando duas propostas. Km sc-
guiila o presidente nomeou a commis-
são abaixo, afim dc redigir a moção que
deverá ser apresentada aos poderes com-
petentes, appellando para a reforma do
actual regulamento da Directoria Geral
de Saude 

"Publica, na parte relativa á
pharmacia; general pharmaceutico Ce-
sar Diogo, cm homenagem; coronel
pliarmacculico Alfredo José Abrantcs,
representando a classe pliarmaccutica
militar; pliarniaccuticos: Herculano
Calmon de Siqueira, Rcynaldo dc Sou-
za Castro, Lui:-. de Cerqueira e Fran-
cisco de Albuquerque, representando o
funccionalismo civil; pharmaceuticos:
Alfredo da Silva Moreira, Manoel Paes
Gonçalves Sobrinho e Reynaldo de Ara-
gão, representando o comiiKrcio pliar-
maecutico; pliannaceutico José Gomes
da Cruz, representando o comnicrcio
úroguista c o pharmaceutico Domingos
de liarros, representante intclkctual da
Associação. Por proposta do pharma-
ceutico Francisco dc Albuquerque, foi
acceita a indicação do nome do pharma-
ceutico Luiz Oswaldo de Carvalho, para
na qualidade dc presidente da Associa-
ção, tomar parle nos trabalhos da com-
missão.

Compareceram :'i reunião os seguintes
pharmaceuticos: Luiz Oswald,1 de Car-
valho, Francisco de Albuquerque) Luiz
Cardoso «lc Cerqueira, José Comes da
Cruz, M, Paes Gonçalves Sobrinho,
Reynaldo de Aragão, José Carvalho DA
Vccliio, Herculano Calmon de Siqueira,
Álvaro Vargcs, Alberto Pinto Brandão,
Octavio A. d'- Azevedo Macedo, Ar-
mando da Silva Brandão, José Maria
Brandão, Oscar Gonçalves Portcllinha,
Renato Martins, Ricardino Rangel, João
Accacio Silva, Jorge Vieira de Castro,
Lucio Leal Sérgio do Rego Soares, Ma-
rio Bclletti e Álvaro César Soares.

NA RUA DA MISERI-
CORDIA

Num pavoroso conflicto
saem tres pessoas

feridas
Era continuamente visto na rua da

Misericórdia, freqüentando de prefe-
rencia as tascas que por ali lia, o vaga-
bundo João llaptista do Nascimento,
que á noite dormia á porta dc qualquer
casa. Ha dias foi elle aggrcdido por
um bando dc malandros, que o deixa-
ram com o corpo em miscro estado.

Nascimento jurou vingarça e hon-
tempcla madrugada encontrando dois do
grupo, Joaquim' Anionio dos Santos c

João Messias Sanlos c para elles se «li-
rigiu armado de faca. Houve séria luta
e os ires saíram feridos. A policia dc
nada soube no momento, mas a As-
sistencia acudindo ao local medicou
João Baptista, levemente ferido no pe
esquerdo, Joaquim A. Santos, com duas
facadas no thorax, c Joaquim João Mes-
sias, ferido levemente nas costas.

Joaquim em estado melindroso foi
removido para a Santa Casa.

Snbcdora mais t.irde do oceorrido,1
policia conseguiu prender João Baplis-
ta, que foi recolhido ao xadrez.

Messias dos Santos desapparcccu.
__  «a » — « 

Inaugura-se hoje a
¦- Escola de Aviação --

¦N.i fazenda dos Affonsos inaugura-
sc hoje, ás 10 horas da manliã, ,1 Es-
cola de Aviação, fundada sob os auspi-
cios do Acro-Club Brasileiro.

Essa inauguração, que foi retardada
para «iuc se desse em presença do nosso
illustre patrício, o aviador Santos Du-
nionr, lera toda a solennidade, devendo
a ella assistir as alias autoridades da
Republica c muitas pessoas gradas, ten-
do sido para tal fim expedidos .pelo
Aero-Club Brasileiro os cartões de con-
•vite.

Na eslaçâo de Marechal Hermes lia-
verá conduc.no nara o campo de avia-
ção na fazenda dos Affonsos.

Um cloiiiiiiaio de Brandes

Hoje os freqüentadores do Jardim
I Zoológico gozarão um dia dc gtandes

PS*'varias diversões para «can-
Iças e inauguração de novas scc.oes üe
! animaes. . _,* .

Será lambem disputado, da 1 1]- as
, horas da tarde, um match de fooiball
entre os club's Villa Isabel e C. Ke-
gatas Boqueirão do Passeio, , cm (les-
empate da "taça" cuja conquista ficou
empatada 110 ultimo domingo, no campo
do America. Este 

'match faz parte do
Ciimpeohato da a" divisão da Liga MC-
tropolitana. De resultado impossível (lc

prever, attendendo á cgualdade de for-
ças entre os clubs nntagonistas, este
malch promclte ser sensacional.

A cnlradii no Jardim Zoológico custa-
preço habitual de i$ooo. 

-- -<ag—'> d-»»- —"~~ •*—--*

Paris, 27 — (A. IL) — A batalha dc

Verdun diminuiu ligeiramente de in-

tcnsidadc_ tendo mesmo perdido a enor-
me extensão em que sc desenrolava
ainda hontem.

Um violento assalto contra as nossas
linhas avançadas em Douaumont, du-

ranto o qua1 o inimigo empregou mas-
sas sobre massas, sem interrupção, fra-
cassou lamentavelmente para os alie-
mães, que soffrcram ahi elevadíssimas

perdas.
Assim, depois de um esforço sem

precedente, os allemães acham-se dc

novo .paralysados nas suas posições,
sem poderem tirar o mínimo proveito
dos ligeiros ganhos que tinham conse-

guido fazer á custa de enormes sacri-

íicios, e sem terem a seu favor a si-

tuação creada pela brilhante resposta
das tropas franeczas cm Douaumont.

Pretendem cllcs agora prosegttir 110

avanço ao sul desta povoação; mas, na
verdade,-não conseguiram proseguir cm

nenhum ponto c até perderam terreno
cm certos sitios.

0 facto mais importante oceorrido
durante os últimos embates de propor-
ções verdadeiramente gigantescas_ é a

utilização 110 sector de Verdun de mais

cinco divisões allcmãs, retiradas da li-

nha dc reserva do Sommc.

pas de terra
Lisboa, =7 (A. A.) - Em comple-

mento aos decretos baixados a 2.| «leste, | |

[c^o'^-.^ I,n-"*r,,'-:,r 
" " !"; ^ ""

um outro, determinando que
apresentar, até o dia 15 de .'..s««-«i'--| H f[-)nlen:e a lamentar i , * n."

para. serem alistados, _todos 
o* 

j ,,..„.,._, „,..„,,.;,.-... cailsildos ,„, ,,;_,.,,,,
lificios, mis som nciihtuiia impòrlah-

deverão I muniço.
agosto pro-! lan».

ximo, para serem alistados, todos °s 
j , ;;'

homens validos que tenham ou nao tc-IO.i"*. -

nlinni servido 110 exercito, comprelicn-
didos entre os 20 c os 45 annos de | 

Cia.
eiade.

/.isfroa, 37 (A. A.) - As cominissões.
municipaes e parocluacs dos ileniocra- f
ticos fizeram publicar ho-e lim protesto j
contra a pretcnçfio dos catholicos, «pie 

|-olicitaram a incorporação dos capeiiaes ,.
i-z forcas expedicionárias.

O protesto, appcllaiido para o governa, (
diz qae essa pretenção vem ferir iuil- ;
damente a Constituição da Republica. ^

Lisboa, c7 (A. AO - Continua sen-!
do feita com toda a regularidade a con-
centração das forças mobilizadas nos
campos de Tancós. ,

\ pa«agcm desses contingentes pelas
ruas da cidade tem despertado grande
iinthusiasmo na população que os yicto-
ria déliríntcttlcnte.

Madrid, 27 (A- A.) --'. imprensa
desta capital-diz que foi publicada pelos
jornaes de Lisboa, uma nota officiosa
em que se allude vcladamente a ten-
taiivas, isoladas, de indisciplina no exer-
cito, accrcscentando, porém, que a con-
centr.ição das tropas effectu.vse normal-
mente, estando u ordem, perfeitamente
assegurada e:n todo o paiz.

Lisboa, 27 (A. H.) — O governo
resolveu prohibir r.s mani [estações <le
caracter religioso 011 anti-religioso que
possam perturbar a união patriótica cm
«pie sc encontram todos os portuguezes.

Londres. 27 — (A. A.) — Aviadores
.".'.liados voltaram a bombardear as
obras de defesa do porlo «lc Smyrna,

eleg.iii-
¦.iiuprniit

DAS NOI
— Kio -

Os bilhetes números 49-7<ii, 2.5:9 c
41..142, premiados respectivamente, com
5o:oooS, 5:000$ c 4:000$, na extracção
da Loteria Federal realizada , hontem,
27, foram vendidos nesla capital.

.niI.Sl.S SÍNDICAS
A I.ivi-ariiv Brasileira acaba de

reccliiH' uri-nilo soilliiiiMilo.
13S, Umi do Liivriidio, 133

¦ 1 «.- > 1».
OTiUlí SIIMTAU

Uma sério do eoiifcreiicins
tcçIuilco-lKcrnrins

0 general Luiz B.irbedo, presidente
do Club Militar, resolveu organizar
tuna série de conferências na séilc do
Club Militar. Kssas conferências serão
iniciadas em julho .próximo.

Dentre os oradores convidados sabe-
mos que figuram o general Caetano de
Paria .e o coronel Alipio Gama.

OASOATIXHA ó :i cervejii idénl . °

S. PATOiO V. A (ÍIIIHKA

nduuifii' 10

Aonde se poderá eoniT um polvo fresco
liespanhota? só na CABAÇA GRANUE.

(«M _::'«;)

A Cerveja FIDALGA não tem valor
dentro de garrafa

£' preciso befoel-a para apreciar lhe o sabor
e aproveitar-lhe as excellentes qualidades,

llebíímsó Café Ideal

A Itália vae
mil miiliis

S. Paulo 27,- (A. A.) — A üa-rc/íi
I publica o scguinle: •.,,•.„

"Informam-nos, de fonte fidedign.i
que o governo italiano acaba de fechar
com importante firma desta capital,
um importantíssimo contrato para o

fornecimento de 10.000 mulas, eiu con-
diyões excepeionaes para o nosso com-

'"•As mulas serão vendidas ao governo
da Itália, a 1.300 liras, ou sejam S60?
«lã nossa moeda, sem as con.
domo3ticabilidade exigidas
'.nente. ,

O pagamento scra feito 110
embarque 110 por.o de Santo?.

Para controlar o negocio, o governo
do reino peninsular destacou para o
Brasil uma comniissão de olneiaes (10
-cu exercito, dos quaes um se acha pre-
seiitemente nesla capilal"

CilVIENTOj^.^

de
rior-

) do

COXGIíKGAC.vO DA JUlUXILl
MIIHCAXPIO ,

A elclcno da nova di-
rectoria

^^^"asSiatraadmçãoda
sua nova direciona, que ficou a3_-inl

"íSme, 
Scrvulo Dourado; vice-

\ntonio Martms Lago, -.•• - - do

Ka achialithdç, pcnsHo a 6o$, ló na CA-
BAÇA GRANDE; av. Mcm dc Sá, 13—15.

¦ ¦ ¦¦ 1 **¦— c- ea*-mv ¦¦¦
O OASO 1)0 JORXAJ. IHJSSO

Graves nccusnoões n Frcd.
(ilmk

Frederico Gluck, russo, vae montar,
segundo diz, um jornal que terá por fim
a deffsa dos interesses dos seus patri
cios nesta abençoada terra,
da não marcou o dia para o primeiro
numero do órgão que- vae

EelCDlione 834, Central. •
Siuiti» lilizia S0£

 PAUIiO PASSOS & C. —

CASA B01TEUX
dc tao«_Ni_£_____3.¦ .V"__g''il>j"a 

"

Na Prefeitura

Casr. especial

raris, 27 — (A. H.) (Official) —Na

margem esquerda do Mosa, houve grau-
de actividade de ártilheria, principal-
mente na região de Avocourt e na co-

lina 304. As nossas segundas linhas
nimbem foram alvejadas por um bom-

bardeio intcrmitlcnle-,
Na margem direila, o inimigo lan-

çou contra as nossas trincheiras, nas

immediações do forte de Douaumont,
um violento ataque, mas os tiros das

nossas metralhadoras c da infanteria
rcpelliram completamente a tentativa.
Os allemães soffrcram ahi importantes

perdas.
A nossa ártilheria tomou sob o seu

fogo e obrigou a dispersar uma força
inimiga, que procurava deslocar-se «lo

bosque de. Chauffour para ouiro ponlo.
Os tiros das nossas baterias provoca-

ram cm La Chapclotte, a nordeste de

Cclles, departamento dos Vosgcs, a

explosão dc um importante deposito dc

munições.

r«ir:s, -7 -- (A. H.) -- As nossas

tropas reconquistaram a parte leste de

Cumiéres c tomaram as trincheiras
allemãs a nordeste da povoação.

Um ataque inimigo contra as nossas

trincheiras contiguas ao forte de Dou-

auniont, foi completamente rcpcllido.

Paris, 27 (A. A.1 - A ultima com-
municação oíiicial sobre as operações
na região dc Verdun diz que as tropas
republicanas, depois de suecessivas car-
gas, recuperaram uma parte a oeste do
Cumiéres. ...... ,

Na margem direita do Mosa susta-
ram, com o fogo da ariiihcna um vio-
lentíssimo ataque allemão ao sul de
Douaumont. . . ,

O communicado anmincia ainda, que
é sensível a diminuição da intensidade
du lula. o que iaz prever nova paraly-
sação.

Lisboa, ..7 (A. II.) — O sr. Luiz dc
Casir.i Guimarães, que partiu hoje para
Paris, tcvCtimá despedida muito afie-
ctttosa, comparecendo á estação, a san-
dal-o, numerosos membros da colônia
brasileira e outras pessoas das suas ie-
laçõçs.

Lisboa, 27 — CA. A.) - O governo
enviou uma circular a toda; us auiori-
dades desta capital e das províncias,
prohibiiido terminantemente toda e
qualquer manifestação a favor ou con-
tra a religião, estabelecendo pena?, dc
accordo com as infracç-Oes.

Lisboa, =7 — (A- A.) — Por motivo
dc doença do sr. Antônio Josc de Al-
incida presidente do gabinete, dc.xou
d« haver hoje «t reunião do conselho de
ministros, que íicou assini adiadtu ___,

Varias noticias
A nota norte«america-

na sobre a corres-
pondencia dos neutros;

Todas as Noivas ch\l
sei*; cnxov^.rs no FALACIO
VAS: ina Uiíiguayana n. «,;
^cçam c.t(.il;if*or.

Von Kluck completa jc
annos de edade

Berlim, 37 — (T. O.) — O marechal
von Kltick completou 70 annos de cd.i-

1 Je, pelo que receheii numerusas feliei
tações, cn:.-c as quaes sc dcslacam ai

i dn imperador Guilherme.
A saude «lo marechal acha-se com-

j plelamente restabelecida, embora não
I sc t.nha ainda feito a extracção dc

uma das balas que o attingiram, O
illuslre militar offcrcceit-se novamente
ao imperador para entrar 110 serviço
activo,

-:*
Em beneficio dos soldados

, cegos
I BfWíii., .1- — ('i'. O. ) — A Cruz
Vermcliia Allemã inaugurou uma c\p"
sição dc retratos de personalidades no-
laveis, cm beneficio dos soldados eépos.
Todos os retratos trazem o nutographo
correspondente. O do imperador 1t.iii-
ci=eo .lose, diz: " Inlc .Domine .-peravi,
11011 confunjar in eternum".

O retrato de von Hindcmliurg tem
escripla a seguinte phrase: " " Adeante
pelo imperador o pela nação''.

O conde de Zeppelin. escreveu: "A

coragem significa a victoria".

1 anno, cm
Eicola Nor-

O dr. Azevedo So.lrc assignou hon

tem os seguintes actos:
Concedendo licenças; de

prorogação, á protessora da
mal, Evangclina Augusta I- *.; . ¦'

00 dias, ;is profe
ío-.-.r.i, Theophila

de

Washington,
ser publicado o
pelo Departamento

A offensiva. austríaca I
A?_j--n 1'ort, 27 — (A. A. — In-

formam ofílciiiliuciifo de Vienna para
aqui que os atislniacos continuani na sua
offensiva contra as posições italianas
em quasi toda a linha de frente ítalo-
austríaca.

iScgimdo essas informações,, 03 au.--
triacos iipodcrara.m-.se, nos ul«;mos an-
ques, ile toda 11 zona que vae «le Corm
di Campoverde até Monte Mcaia.

:!t

A AUemanha responde a
uma nota da Grécia

Nova Vorl.-, 27 — ÍA. A.) — Dizem
de Berlim para esta capital qu*1 a chan-
oellaria de Estado respondeu hoje. .V

enviada pclo governo hellcnico
o lorpcdeamchto dc deis vapores

dc nacionalidade grega, na qual o go-
scicnliíicava aa

nota
27 (A. H.) —Acaba de j .,.,|jr,

texto .ia nora enviada "

de Estado aos go-. .
vMnos"da França o da Inglaterra acerca verno imperial allemão

da' apprehensão das malas poslacs. ,ie Athcna3 que motivou o íorpedeamen-

,.--,, . ur ,!ii> o facto de estarem esses vaporci
Londres, 27 (A. A.) --.A Çcntial

Nc-.cs" annuncia a renuncia colletüva
,1o ministério greso, presidido pelo sr.
Slcouladis, ',_,.,

Parece que motivou a renuncia «lo ga-
binete a impossibilidade em que o mes-
1110 se achava para resolver as diíncul-
dados econômicas, em que se c 11 centra
actualmcntc a Grécia,

contrabandeando munições para r.s allia

Í.LO

..oras Emilia L. Fon-
Leal Berrcdo, e .10

,•,.,...-..:„ i commissario de hygicne dr. Joa«iuim
Gluclt ain-1 l^ncisco T. Vianna;. dc úo dias, as

,*••¦ i j.rofessoras Elvira llczerra Paiva *
dirigir e no

Apresentaram desculpas por não po-
derem comparecer á sessão, os pharm::-
ceulicos: coronel Alfredo José Abran-
tes, Alfredo da Silva Moreira, jorge
da Fonseca c Silva, José Plácido C-on-
çalves Moreira * Virgílio Lucas.¦n» a>« a—

XO CUII.L.

l"in ministro resisnntavlo
Santiago, 27 — (A. A.) — D«:vido a

motivos dc ordem politica, apresentou .1
sua renuncia o dr. Ocbagavia, minis-
tro das Rslaç.tj Ex.ciiot*.*?.

5^&V£TmeS5 Rodrigíies
Nascimento; 3" vicc-prcsidcate, Caro-
Alberto Pcrc ra: secretario geral, Ame-

i o Cautos dc'Medeiros; 1» secretario,
losé Ribeiro Ferrai?; 20 secretario, 1-ran-

ceuzio Firmo de Oliveira; 1» .hesoure.-
ro Bento Vianna; 2" thesourciro, JoaO
G de Mello Araujo; consultor tccbmco,
Carlos Castilho Midosi; consultor jun-
dico, dr. Ationso Gonçalves Ferreira
C<Con'seii.o 

fiscal - rrcsidcn*e, Juven-
cio Woostons; membros, Jorge Lyra,
Ò?car Cardia, Nelson Braga, Augusto
Dias da Cunha, Waltcr Klaes c Fran*
cisco Villar; suppleutes, Hercilio Faria
Arthur Corrêa, Victor Lighctt.., Caídos
Brandão Story. João Cruz c IWefonso
Munhoz da Kocli.i.

Sortes Grandes
só no

Centro Loterico
NA AH.MADA

O "liminar" IMITO os Iiy-
(li-oiilanos

O *u!iriitro <i.i Marinha ainda náo es-
ccibeu o local para a installação do
hangar para o.s íiydroplanos encommen-
dados aos Us'..vdos Unidos da America
do Norte.

S es pensa mon!al-o cm umi destas
tres ilhas: Enxadas., Mocauguê Grande
ou Governador. .

Hontem o almirante Alexandrino per-
correu, d. lancha, o litwral das En-
sadASi;

professoras .-  -- , ,.. \t,rli To=é de S. Druinond; de «10
entretanto surgem na policia gr.ives: ™m\ Jn0r50e£c"sora Bellarmina Ramos da
aceusaçoes contra a sua pessoa. Sc bem,^=. a 

f01^™™ cm prorogação, á
que anonymas essas .numerosas cartas, 1 M*£• <_e 

Cl.iudina Moita Vianna da
nao deixam cilas de impressionar .1 au-1 firotessora «—
toridade porque o sr. Gluclc è apontado Sil
como ttm aventureiro, "«'scroc" c até
mesmo como explorador de mulheres. O
2a delegado auxiliar, a quem foi levada
a denuncia mandou proceder ás siudi-
cancias precisas em torno do jornalista
russo. - - — m^m
T-t- 

-nr.mpniif> Molest., de SenhorasUr. .UOmeque ,., urinarias. par-i.i c operações. Quitanda 11, ás 3 hs., T.
-'"'"'• M,3,_, (49S3 1)

A CONFI.HtlNC-IA ALGO-

¦a;

concedendo a pcrmtita r«incri(la pelo
amanuense José Moreira da Silva e
Dclpliim Gonçalves de Barros;

declarando cm disponibilidade, a pro-
feí-sora Aurora Barbosa dc Faria;

revalidando a licença de 60 dias con-
cedida á professora Symphorosa de Vas-
concellos Seabra Moreira.
___ *1 r*»-*8tt * —•*¦ ..¦¦.—¦.¦

Paris, 27 (A. H.) — Communicado
official das 15 Iioras:

"Na margem esquerda do Mcuse,
hontem ao expirar o dia, os francezes
atacaram a aldeia dc Cumiéres c as po-
siçúes a oeste. Depois dc uma encarm-
cada luta, conseguimos penetrar na par-
:» oriental da aldeia c tomámos ao ini-
mico varias trincheiras que cllc oecupa-
va a noroeste de Ctimicrcs. O inimigo
voltou com violência,ao ataque, mas
foi incapaz de dc:alojar-nos das posi-
cões conquistadas.

A léste da cota 304, os nossos gra-
nadeiros realizaram progressos durante
1 noile, I

Na margem direita do V--"05e, os alie-1
nães lançaram, cerca das dezoito horas .
de hontem, o seu segundo, ataque ás 1
nossas trincheiras nas cercanias «io forte j
de Douaumont, mas foram completa- !
nicntc repellidos.

A noile foi assigr.aiada por intensa j
actividade dc ambas as artilherias em \
ioda a região ao norte de Verdun.

Nos outros pomos da linha de frente,
nada dc importante a assignalar.

Londres, 27 (A- U.) -(.Official) -
A columna do coronel Kelly, que opera
no Sudão centra os rebeldes, derrotou
c:" El-Fasher um cx.rd:o do sulino de
Dar-Fur, composto «le *tcs- mil homens.

As perdas dos rebeldes são avaliadas
cm cerca de mil, ao passo que as bri-
lannicas se limitam a cinco mortos e
vinte e tres feridos.

Londres, 27 (A. A.) — O Netvs-
Evchangc no:icia que a ártilheria bul-
gara bombardeou Istovo.

Londres. 27 (A. A.) — A infanteria
africana que faz parte das tropas in-
glezas que oneram nos Balkans, .realizou
1.111.1 incursão nas linhas búlgaras, ca-
pturando 20,000 ovelhas.

Aror-.t Vorl.; 27 (A. A.1 — Telegram-
mas aqui recebidos ne Berlim desmen-
t, ni a noticia, que circulou ha dias, de
que o principe dn Bulow seria encarre-
gado de uma missão especial junlo .'«'J
governo dos .Estados Unidos.

11:11a ou*
cli. fe re.
lihães Li-
aluvras «i

JJz^MMMUM1
A guerra contada por

MOVEIS
ÍMAGAWIÃES MAOHADO & C—

nOHIliA

O ministro da Agricultura recebeu
hontem o seguinte telegramma;"Bahia, 27 — Cominunico v. ex. no-
meei deputados dr. Antônio Rodrigues
l.ima. Alfredo Ruv Barbosa e Elpidio
de Mesquita, ropresentarem Bahia na
Conferência Algodoeira. — Saudações
cordiaes — Antônio Meni:, goverua-
dor".

Os srs. Miguel Calmou e Lima Min-
dello e o deputado Lçbon kégis, em
nome da Sociedade Nacional dc Agricul-
tura. convidaram o ministro «In Agricul-
tiira para dirigir os trabalhos da Confc.
rencia Algodoeira.

líun dos Andradas 19 e 21. Os
mniores nrinnzeus «lesta capital.

elles mesmos
ALLEMANHA — Berlim, 27 —

quartel general comniuiiica cm data
iC dc maio :

A GUERRA NAVAL I

-Vs qnintaa-teiras. Suceittenla 1'íijonda,
ás 9 da m-nhü, só r.a CAEAÇA GRANDE.

As repartições publicas na
Bahia

Bahia,- .-7 (Do correspondente) —
Será apresentada segunda-feira
xima, na Câmara dos Deputado-,
íorma d;«s repartições publicas
ditacs,.

l-ltlBUNAT; 1)0 «TliKV

O JULGAMENTO DE HONTEM
A 17 de junho de tgt-l, Vicente Sil-

lej. riíidentc á rua D. Clara, 11. 185,
sentiu bater fortemente á porta dc seu
aposcn.o. .

Levantou-se e percebei! que um :mli-
viduo já havia aberto a porta c por

1 il.i penetrara em seu quarto, numa atu-
tude Eggressiva. ,

Kcccioso dc un: ataque, o reo, homem
já edeso, pouco confiante em saas for-
ças physicas para uma lu». corporal,
procurou uma caraliiua e alvejou o vul-

1 ío que entrava.
O indivíduo que assim penetrara no

| aposento de Sillcs era João Guerreiro,
1 «jue ia iomar-ihc um destorço.
j Ferido gravemente', Guerreiro veiu a

) —.1 fallcccr dias depois,
pro- I Entrando hontem -tm jmçamento no

íi re- Tribunal do Jory, Silles foi absolvido,
Cita-1 por terem os juizes de íacto :..onk_.i-

i do a legitima defesa,;

Os alliados atacam
Smyrna e Elarish

Londres, 27 — (A. A.) — Communi-
cações aqui recebidas do Cairro, mas
ainda não confinnnJr.s >'í.las prtrtos of-
ficiaes, dizem que os vasos de guerra
aHiados voltaram a bombardear vários

pontos da Ásia Menor, sendo que os
mais visados foram Smyrna e Elarish,
este perto da fronteira com a Pales-
tina, onde soffreram notáveis estragos
«as obras dc defesa dos inimigos.

Luta

Paris.
gica ao

cmnctivii-simn
a linlyi

27 -- (A. A.) — Des.le
iVo-cc- es

toda

a Bel-
ve aetivissima a
de frente.

r1*«.-.,l.T
luta «mi toda a linhi

Reims foi novamente bombardeada
com extrema violência peles tedescos,
sendo repcllido ao nordeste destç pen-
10 um ataque lios- allctr.âes,

" Xa margem leste do Mosa continua-
mos a progredir. Estendemos nossas,po-
sições .Ia pedreira ao sul de Haudro-
mont em direcção oeste, transpuzemos o
barranco «lc Dotianmoiit .c impcllimos o
:n!mi_.o mais para trá; ao sul do an-
ligo forte. Fizemos nessas acçõe-í duo
prisioneiros e conquistámos ia canhões.

Xa margem oesie rcpelliraos um ata-
que dos "turcos" contra a altura 301-

Um ataque dos francezes, a gazes ar,-
pluxiaiites, nas proximidades de Loivrc,
a noroeste «le Reims, íoi insuecedido.

Ao sul de Cliatcau-Salins o tenente
Wintgetis abateu o seu quinto appare-
lho".

AUSTRIA — Vienna, c- — O esta-
d., maior do Exercito communica em
data dc 25 dc maio :

'• Depois dc um combate que durou tres
dias tomámos de assalto as posições for-
tiíicadas dos italianos em Chicsa, ca-
pturando 10 canhões. A ala esquerda do
inimigo recuou S kilomclros na direcção
dc Ala; as suas posições no Coai Zugna
(1S75 ms.,) tornaram-se insustentáveis
«devido ao nosso avanço.

Ao norte do valle Sugana ooaipamos
Slrigno, a norJest- de Boigo, o Cima
Cista (21S5 ms), ?.o ror'e de Borgo.
c atravessámos o hrroio de Ma=o.

Ao su! do valle Sugana e da fron-
teira italiana tomámos o CoiBO Oi Cam-
povctdc (Jü9 ms.)i.i

Charutos YI..IKA UE M
os inellioles

KliCAia») VII
*

A situação na Irlanda
Londres, 27 —- (A. II.) — Amiul»

rim telegraininas de Dublin que os ma
*ini ados irlaiidezes resolveram que fo-;
;,¦ uuiniiila em vigor a lei marcial ali!
segunda ordem.

*
fiU 'SVia SMA-iVÕ.VO!»

lUOtlS .VOSIVM
SVZl'1'IllXl SVJ.VAVHfj

Uma conferência do sr,
Magalhães Lima

Paris, 27 -- ía. 11.) - '

ferencia feita em liordéos,
publicano .poríit-gtic:-.. cr. M
111.1 saudou e-ii eloijticnies pai;
França iminoria! c generosa ,e o seu
heróico e- liloriosj exercito. Evocou, a
recordação das grandes figi-.ias* da lus-
iuria portiiiiueza e r«'.z em destaque a
n«*brc e galharda altitude mantida pelo
povo ii.' sua terra «111 face da confia-
uração curopéa. Acclamou aniecipada-
riieuie a victoria do mundo eiv;liz,Td«j
5,.l,re o iidlitartsmo prussiano, e Iter
minou levantando calorosos vivas i
Frau;a.

VESTIDOS MODELOS?..*

LaMaison Nouveile
O, UVA GONOALVJOS DIAS, !¦>

¦s

A paz em caminho da
realidade ?

l-ui-lr.'*, a; - (A. A.) - O emba!»

xador norte-americano cn Berlim, sr.

James W. Gerard, declarou a um jor-
nalisia em Munich, que a p'17- se ;ic"'''

cm caminho, faltando muito pomo par-.

ser uma realidade cm toda a Europa.

\ ROTULAGEM. BO.S SACCOS
1)1. ANIAGEM

tTmn resoluçilo dn ir. C»
iOftl.'1-lH

O mlüisiro da Faz
requerimento do (lirec
Naciona1 de Tecidos (1

de ferindo
r Ja Cnrapiiilái»
Juta. aoliciianuo

nara iiiiiiorui-
expedição de orden» ,---- 6 <í0 rega'.
interpretação dos arts. .» 'm ,,,ir3
lamento, dos impostos d- co doj

os eftcitos d^ r^-iar 0,

^3dÍecni ser appHcados nos envol-

SriS, erSSde aue esta exigência,regti-
Hmenlaí esteja satisfeita, não scra exi-

àZ a^rotulagem em cada sacco «ie

per si. determinando a expedição <--

C!TX^fixiúdo o sr. Caiogoras tv«Ri:.ioi4
expedir hontem, Í3 repartições oe; U__
renda, a ncçpsjsria Cittulirii _,

. —«Í3*.
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HE ATROS & CINEMRS/

PRIMEIRAS

O "GUA_.AI.ir. NO APOLLO

' A m6r •parto daa companhia» italianas,

propagadora- cm terra de Santa Cruz do

«encro lyrico. contraíram o gratíssimo "a*

luto de não abandonar estas hospitaleiras

Pingas sem o significativo cartão ds des-

pedida com uma edição da popular opera

-ir.ci-na! "O Cuarany". H « comp-nhtn

aieí-li-llllloro. que nunca deixou de prestar
'.•«.sa 

honcniiRCtn ao publico brasileiro, hon-

«iu, cn. vésperas do levantar oeampamen-

,o, mais uma vc_ <iui* Honrar .1 cavalliei-

rosa tradição. Incluindo, a ultima hora. .10

,cu repertório a obra prima de Carlos Co-

'„.' 
celebre partitura, que desfrutou ua

.iiiropa larco período dc popularidade, en-

fliiucccnilo 1---Í5CS de empresários,'atravessando, lia uns annos para cá
r-.do repouso, c raros são os cantores .uc
iiclualiii-iile POS_im formar núcleo eni pou*
«:üs dias para c.vccutal-a com a possivcl un-
¦pec:.aljind:ide.

* Dos artistas dó Apollo, nenhum conheça
da C-or-ii. ,- e próprio director

do ducllo dc so-

esta
hon-

dc-

¦uma nota
y_ orchestra; á cxccpc'
prano c tenor. estava alheio á partilura.

íM-ailo dc admirar tS portanto que solis-

tas c ma* «as cornes, dedicando-se ao cs-

tudo da opera, no curto prazo de uma

semana, apresentassem hontem uma cx-

ccu.iío que. salvou li-p-iro* rei aros, se tor-
liou merecedora dc francos encomies.

A critica olicllmda. por exemplo, r.otcu
«mc o maestro De Anceli. andou, aqui,
ali apertando os- andamentos.

A protoplionla, cm movimentos por ^
mais ctl.-rc'3. perdeu n1f*o da sua grondiosi-
dade. Essa pasma rica de colorido drama-
tico provocou sempre o iuslo cnthusiasmo
da nossa plalii-.i que nunca deixou dc pedir
n «petição.* E, no entanto, ns palmas que
Iioniom resoarain, sc não fria3. foram con.
vencionaes 110 scu preitu r.o conduetor da
'or.tic.ra.

Outro irccho que não produziu csualmcn-
.),¦ o effeito esperado é a CiltlÇÜfl d" AvíB-
tureiro, cujo andamento Icato a Iransfor-
ii.ou cm valsa de opereta...

Resultado : o bis tradicional filhou. _
feitos os reparos dicamos que os ariMas

não podiam inc'liurincnlc (lar C011I.1 do com-
.ipromisso.

A sia. Clasenll, dolaih de fir.o tempe-
r,-.n:rnto de nrlista, foi devidamente apre-
ciada no ducllo com I-erj- e na bailada do
.° aclo. plirascada com Rrande estylo.

O tenor Salazar, á parle a sua «iractc-
riração esquisita que llie dava o aspecto
dc bahiana das larani»., canlou o I-ery
com Ímpeto, com uma força extraordinária,
'tão extraordinária que, por varias vezes.
illie ia comproiueitcndo a firmeza de eirus-
não: uma delras silcccdcu no si agudo do

Tduclto com Ceey.
O jivcn canlor, r.e sc corrigisse da ten-

dencia perigosa, do tudo exagerai a gol-
(pes de peito, quanto nüo lucraria I

d liatytono 1-c.erlct, inquestionavelmente
tim dns mais operosos elementos d.i compa-
mliin, traduziu beltomcnt. o Dou Gonzalcs.

O baixo Mdocclii no Cacique tmvcjou
-lecrcios aos Aymorás, c Fusinrou epigram-

'wn<\ :*. loura Cecy.
Outro baixo. XI. Fiorc, portou-se fidal-

Ramcnte no 11. Antônio.
A enscenaçáo ú dc primeira ordem ; o?

rnro.i, embora não mtiiicro*c.., muito con-
tribiiiram para o cntiilibrio do conjunto.

¦ O publico náo regateou palmas ao; inter-
Ipretcs, no fim dc cada acto.

"110CCACI0", NO CARLOS G0ME5
£<_ rc não rescniissc tanto da falta dc

ensino, o "Boccacto" Iwnlcm rcprcpcnlado
no Carlos Gon-.es pela companhia Maresca-
i-V-iss teria evocado nitidamente naquella!
«rlric-ias dc canecas brancas que vimos na
platí-a os representações magníficos que a
linda opereta dc Suppc leve ha quairo liis-
nos, quando nos palcos cariocas fulgurava
n beiier.a radiante da sra. Rose Mcryss,
que ha pouco-', me/Cs partiu pnra Paris, rua
terra natal, deixando no Rio o traço lu-
miinoso da sua passagem, como p.cli.a de
rKd r.-.e.cdmenio.

Não otistantc todos ns seu.ões notr.dos na
rf;'rctv'!,.-.-\t;.;io dc hoi.tcm, a insegurança vi*
fiívcl com que f-c comUirlrani tndos os ar-
lie.as, __.cep._o feita cia sra. Clara Weiss,
-[-.-* c*"í.;hcí*;ou esforços sobreliLunauos 'Para
tf.mi cnsar a fraqueza des collegas, a fia-
íca, que deve servir de tlicrinomctro para
n critica, parece que não perdeu n sra
flioííc, dando boas garsal!. atlas e f.ppl3v.dt..-*
«li as sias. (".ira e Olfra Silvani, uma
3'ininel.a' que não pode merecer senão os
¦elogios do -notici ari-. ta.

A OANOÃO REaiONAIi

rodemos lioje odeantar algunia coisa ao
que ha dias dissemos, com referencia. a
proiectada festa cm prol da canção regio-
nal, festa que começa ja a interessar os
nossos artistas. '.J.-.„

O sr. Rego Barros, de quem .partiu
,1 idéa e que é quem esti tratando Jea pôr cm pratico, tem recebido grande
numero de ndliesôcs e applausos a ris-
peito, contando.se. entre os dc maior va-
lia para o caso, o olfcrccimcnto de Ce-
raldo de MagalhScs, o cançonctlsta que-
rido das nossos platías, que se presta a
cantar a parte do programma que. me
determinarem, sem
ou daquella região.

Com a espontânea offcrta de Geraldo,
.1 iniciativa dc Kego liarros redobra ain-
da de iniporlantjia, sabendo-se, como sc
s-ibe que nas suas "tournées" pelo es-
tr-ungclro, aquelle nosso patricio é ncer-
rimo divulgador dos costumes do Brasil
c em especial das suas dansas o cantos
característicos:

Assim, ú dc presumir que Geraldo in-
chia 110 scu repertório para o estrnnget-
ro a canção qtc lhe couber e mesmo ou-
iras que porventura lhe agradem, o que
é motivo para (elieitar desde já os au-
tores dessas canções.

De músicos o poetas, especialmente do
interior, tambem sc tem recebido gran-
do numero dc producções, a cuja, esco-
lha se vae proceder, por impossibilidade
dc se cantarem iodas numa so noite.

Torccc, por tudo isso que a ide_ da
festa da canção regional i obsolutainen-
le uma idéa vencedora e, o que 6 inai«
importante, destinada a deixar bellas*. re-
coruaçí-cs.

noites por cntliusiaslicas manifestações na
crande marcha das nações alliadas cm sau-
dação a Tortugal,

*
TRIANO-J — Nos espectaculos dc lioje,

cm "tnatinde" e á noite, serão dadas, os
ultimas representações da ciigmcidissníia
comedia — vaudcville de llcnncquiii — . °
inviolável", que tanto tem agradado 00 fino
publico que está freqüentando os especta-
culos da companhia Alexandre de Azevedo,
no elegante theatrinho da avenida íuo
Branco.

gj jb di

NOS CINEMAS

LUZIÃDAS
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rARISIENSE — Este elegante,e acre-
ditado cinema exliihe hoje, pela ultima vez,
o bello c maravilhoso film — "O circo
da morte" ou "Ultima soirée do gala no
circo Wol-S-n", que tem feito o successo
mais notável, fazendo vibrar de emoção _o
numeroso publico qüo Ua unia semana não

.^,,.......... __.-- faz outra coisa, senão encher incessante-
preoecupação desta .,,.„,. 0 c5,.açoso salão do sr. Staffa.

ODEON — Tem feilo o mais ruidoso
successo o majestoso programnia, ora ciu
cxbibição no querido cinema da Companhia
CinematoRrapbica Brasileira. Desse lindo
programnia salienta-se o monumental film

 "Uma rcsurrelção". drama da vida nio-
derna. de scenas aa mais er-:!><*-'i":r.ntcs,t jo*
Radas magistralmente pelos afamados artistas
Waldemar Psillander, lvlze l-rolick c Ebba
Thomscn. Completando o programnia, ain-
da serão apresentados o emocionante drama
de amor e aventuras — "Por um nnnel ,
pelo elegante artista Signorct Junior. c n
ultimo numero do "Gaumont Aetuaüilade .
com ns maia palpitantes novidades mim-
di.es.
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Os espectaculos dn crsnílc e magnífica
companhia que ora trabalha no Republica
tcin, desde ante-hontem, mais um altra-
elivo a nugmcntar a exccllcncia dc seu3
programmas, sempre constituídos por nume-
ros os -nois brilhantes c sensaeionaes.

O novo numero nrtistieo, que nnte-hon
tem e hontem rceebeo a consagração dos
mais fervor .)sr»5 fipplàusos do publico, c
preenchido pelo vetitrilóquo hespiiy.hol Ca-
ballero Cr.stillo.

KizcndO.sc ocompahliar dc sua Ircnpc
de autômatos, dc rara perfeição, admi*
ravclmentc articulados, Castillo 'fa_ diabru-
r.as com css;-.. fantoches, que parecem se-
res animados, tamanha a illusão que offc-
recém.

lá cantando, .já d'«Jogando, jn bailando,
aquelle veiilrlloquo. que, além ,dc ser um
arlista (le extraordinário merecimento, cxi.
mio c consurnmado <io seu gênero, e uni
ni-li.r de linha, que sal.e apresentar-se com
it.tibti e elegância, faz-se npplaudlr com eu-
lluisiasino è mereciilamente, por qiianíos
apreciam o sau inexcedivel trabalho, como
tem suecedido nestas duas ultim.-.s noites.

'IÍ' um espectaculo realmente interessante,
digno de vor-se, o trabalho dc Castillo, que
executa, com o seu esforço, as mais diffi-
reis cxpericncis.s tio veiitriloquia. fazendo
dellas partilhar os seus bonecos machina-
.los, nue são trabalhados de um modo ia-'cxccdivel c vestidos com elegância c luxo,
dc accordo com a exigência dos papeis que
desem peii liam.

Hoje, tanto em matinée como a noile,
n sr. Castillo cxhibirá 03 seus autômatos,"Í.T.etiiIo-o-." cantar, bailar, representar.

O3 programmas das duas funcçBcs serão
completados cam 03 numeros mais npplau-
iliilns dn numeroso c escolhido repertório
da fcslejatla troupe, que continua cm pleno
successo, a agradar francamente ao nosso
publico,

COMPANHIA MAKESOA-WiEISS

Jlais dois magnificos espectaculos realiza
hoje a companhia Mar<_cn-..'ciss, I',in nc-
tittcc. Mlle. Nitouche, c á noite, a sempre
querida opereta—Btccacio.

Qualquer das duas operetas foi muito
ar.tiínudidas 110 Carlos Contes, pelos quo tem
o bom gosto dc freqüentar actualmcnte
atitielfc ihentro. ,, .

Oualquer rieslas duar. oocretas, pode-se a.l-
firmar, é um tiiuiiuiíi) da companhia
J.arosca-.Vciss.

PATHE' — O cliíc salão da avenida Rio '.
Branco amiuncU para hoje um progriwiuna i
novo, que tanto tem de 'emocionante quíinto I
de r.rtÍ5t:eo, constando elle da cxliibição
do excepcional film -le ave-ituras polieiae»
— "Mysterios de Nova York". O.s dois ca;
pitulos que boje correrão na tela do Pa lhe
aão dos mais empolgantes c arrebatadores.
tal a intensidade das scenas dc audácia c
coráfrem que nclles se desenrolam,#

JDUAil, — Neste conceituado salão ,te-remos boje, em pramiérc, mais dois episo-
dios do majestoso film de assombrosas e
arriscadas aventuras — "Mysterios de N'ova
Vork", que o nosso publico já tem admira-
do nas dez séries anteriores. Completando
o programma serão cxhihidos ainda o gran-
dioso film —"O -laufragador", arrebatador
film em tres extensas partes, da Tiber-
Vilins:. ".'Exercícios de caçadores na Adi-
ca1*, soberba fita de netualidade; e. como
extra, ua moíiiiilc. a fita "Mylord Catrape-
tão Iroglodyta", *

IRI3 — lE' Jos iiinis estupendos o pro-
gramma neste acreditado salão. Consta cllc
do seguinte: mais duas sC-ries do monu-
mental drama policial — "Suborno", tendo
por titul-is — "Vida martyr" e "O '.\\ouo-
poHo das estradas de ferro". Quem já «as-
sistiu ás pri mcira*; sério.* do famoso film
não deve deixar de ir ver, as novas srries
Além desse film correrá ainda -na tela «o
íris n majestoso film cm seis longas partes— "O espirito de Nova York, admirável
trabalho da Fos-F-ilm".

PARIS — fitas novidades da Xordislr,
a reputada fabrica rtorueguéza, apresenta
boje, no seu novo programma, o papnlar ci-
ucniii da praça Tiradentes. São cilas: "Uma
resurre:çãoH, drama dc imponente e sensa-
cional entrecho e -le intensa acção. no qual
figuram desempenhando os principaes pa-
peis, os festejados artistas Lvbba 'LMiomsen,
Waldemar Psillander c Klze Prolich; e ti
emocionante comedia cm tres actos — "Ca-
sar não é casaca".

Completam o programma — "Um tomo .
de um anel", encantadora comedia colorida \
da Gaumont, cm dois actos; "Liberdade ou jmorte", empolgante drama conjugai, em |
riuatro actos; "Gaumont^Journal", com as
ultimas noticias dc netualidade.

AVENIDA — (1 cõnforlavcl o querido
centro de divcrsíícs da empresa Darlot cou-
fccclonoti um programma verdadeiraniento
brilhante, que cinis'ii do seguinte: "Aventu-
ras de l.ird Jolin". grandioso drama poli-
cinl, primeiro episódio, em quatro partes.
Um dia cb-iii" 'interessante comedia em un*.
acto; "Jornal Universal1', n 7" numero, com
reportagens sensaeionaes c 05 ultloioa ftgit-
rino? da moda.

Et 300 rs.

Sociaes
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NOTICIAS & RECLAMOS
A Ti:.Ml'Oi;«\I)V NO IMl-.ICIl-ATi

"o JiysTERlo nos oiaji.vnti-S"

Foi um Brande successo a cxhibícão da lon.
ca e custosa fita americana — O inystcrio
dos diamantes, em seis partes, cxlnbida hon-
tem, pela primeira vez, no tlieatro S. Josc;

O film. quo foi adquirido á fabrica ornçri-
cana "AU Americana ' nela empresa, 1 as-
c;..al ScRreto, por -.ovada oitantia, u uma
assombrosa fita de aventuras.

Drama do fei.io policial, forte, com cmpol-
c.-.nle enredo,' contem scenas estupendas, re-
prcscntadns por tirti.-.tas dc primeira ordem,
consagrados pelas platéa- innis cultas.

jlintcm-su n isso deslumbrantça Eçenarios,
rr't d: paisaitcns, ora d« palácios fniistosa-
mente decorados, pcriiiccias arriscadissimas
er.i terra e mar. e. rc lera uma pallida nlea
do que 6 o opulento "film". .

As scssCcs são cnnlinuas, das o n meta*
noite, c a preço» populares, apezar do custo
olevado .iu "íilm".

DUQUE-OAIJY

Kste applaudido duo. que araba de rc-
cressar «1= umn excel'enlc '-tourneç ao
norte, scriiíu para Santos, onda devia ter
realizado linnlcui um espectaculo, levando
hoie a eíirilo um outro .

De Santos Duque e Cal» partirão para
?. Paulo, onde se cxhibirão durante a
semana entrante. . , .

No dia S de junho entrante, os festeja-
dos'bailarinos devem estar dc regresso a
esla capital.

Depois dc realizarem uma interessante
fcsla no A-üyrio, trabalharão, mais olgum
tempo uo Kio, onde são disputados por
dois' co::he*ci(lo8 empresários, que lhes pro-
Cnizcram contrato. , .

Qual dos dois preferira o aprecador rar?
l'or ora. .'linda é invslcrio.
Na fcsla do AssyrW, .Duque c Oaby

pionictle.ni executar os numeros mais ,nt-
traltciitcs dellcs sobrcsaindo uma novnla-
de... Talvez umn rc-ctictle. escripta por
uai applaudido escriptor nacional.

CURSO DE
SKSOKlTA Angela Oonuz, professo-

ra argentina, diplomada, directora da
Escola de Oansas dê Buenos Ains, dá
licçiics ás exmas. familias o cavalheiros,
das i.| ás í-.i o das ci :is 23 horas,
em seu salão nclire, ;'i rua das taran-
jeiras 11. ..24 (antigo palacctc Kio
Hranco). Telenlionu 3Í26. Cenlral.

R. 4787.

DÁ1AS 1NX1MAS
Fazem an/ios boje: ¦_ .
A sra. d. Maria das Jterecs V. ííodrt-

Enes dos Santos, esposa do sr. -.atayet.e
l.bdrlguea dor. Santos; .„¦"".

a sra. d. Vcrediana do Nascimento,
esposa do sr, João Gonzaga do Nasci-

L a era. d. Celeste dc Atliay..c Dessa,
esposa do dr. Alciudor Bcssa, cbtuco na
cidade de Campos; .Mlle. Frnncisca Tcixoto C.icy, íilha do
sr. 'Albino Peixoto Grcy;

o menino Moacyr filno do capitão
Mario Pestana de Almeida, negociante nes-
ta praça; '¦ 

,
o sr. :.M'..noe! Soares Pinho

funecionario dos Tci-e^rapUos;,o dr. José 1'crcira Guimaraei
delegado do 4° districto;

d inclina lüza Mana, filha do capi-
tão liniesto J.LUjenio de Castro, íur.ccio-
nario dos Correios;

o dr. I-tvbanck Tamborim:
o sr. João de Macedo Uibeiro, concci-

lindo capitalista da nossa praça;
o senhorita Isaura de Carvalho,

do sr. Alberto ile Carvalho; .
a menina Mmid de Moraes, -illlinhaj

do sr. José Alves de Moraes Primo e ue
d. I.eoeadi.i ilirasil dc Moraes;

o menino José Duarte, filho do
Antônio üuaitc, do Instituto
Cruz; _ ,'a senhorita Cory.-itlia de Castro I.ea..

a senliorila Mana llagdalcna de Cas-
tro l.eal:

—Completa hoje mail uni anniversario ua-
tallcio a senhorita Ma-
r:a II. Rodrigues, 11111
dos maifl bcHos orna-
muitos da colônia lies-
miuhola aqui doiiuci-
liado.

Geralmente estima-
«la. tanto cnlrc os
scus compntriotas, co-
1110 entre os brasilel-
ros, que a tem iia
mais subida couta, pe-
los seus nobres c ale-
vantados (lotes mo-
racs, a aiiniv-fr-san^.?.-
te ver-sc-á liojc. cer-
cada das provas de.
nnree.o (ic oue sc tor-
liou merecedora.

— Ver annos liontem mlle. Mnriaíinha
Pereira, filha do sr. Manoel José Pereira,
conuiicrciantc em nossa praça. Mlle. Jtaria-
zinha que ('¦ mn dos mais formosos orna-
inentòs «lo bello sexo carioca, recçhcu 111-
numeras provas de carinhosa aíídçao (lus

ar.nos, com dedicação, exemplo e maxiino
zt'o o sua leal e integra coadjuvnçao, pois
aí ui servio de 10 dc outubro de 1S91 a ri (lo
iuilio de 1000 c, depois, dc 1» de março (le
too? alé a presente data, sempre nas fuu-
ecoes de ccuimamlsnte da citada companhia,
—conseguira, pelo carinho com oue cuida-
V* dentro dos limites de suas funeçoes, do
conforto e bem-estar dos alumnos e pela ru-
etidão com (|Ue sabia cumprir as obrigações

lhe eram aíícctas, formar 11111 --"¦¦

Sports
TURF

que

Junior,
. imiio,

filha

Oswaldoi

nome
bcimuiislo 110 seio de toda esta corporação
(iri. ao ver desappareccr o scu velho,c ui;
cansavcl servidor, cobre-se do mau sincero
e rigoroso luto. •>'__,

Como prelto de saudade ao querido com-
mandante da 1» companhia, sera cpllocada,
_•.. nome da corporação, uniu palma de llores
naturaes sobre a sua campa seruo represen-
taúts no s.iiinento fúnebre, bote. us 161[-'
horas todas as sccçflcs de serviço deste, cs-
tabeleciiricnto e suspensos todos os castigos
cm porventura tenham sido determinados por
esla directoria, não sò a alumnos, coino o
cmpi t-íí..uo_>.

Não termina esia direciona sem apresen-
tar neste documento á desolada fannlm, uo
maior l"õo Pereira a oxoressío do prolllil-
no sentimento eom oue, esta corporação a
acompanha'eni sua legitima dor.'

líuiiv ni palmas enviadas pela corporação
do ('nllegin Militar cin homenagem ao
índitoso maior lVroira, vimos as seguintes:

.... do coll"**n loão Pereira, saudades
di director e officialidade do Collegio Ml-
litar do líio dc Janeiro ': "Ao auorido ma-
jor loão Pereira, gratidão dos alumnos do
Collegio Militar do Pio de Janeiro,

l.XTIimiAMK-.TOS
Scpultousc hontem r.o cemitério de S.

João' llaptista, u r.r. José Alves da Sil.
veira, antigo negociante desta praça c que
durante nuiiio tempo exerceu^ tambem

Je guarda livros. Era.proiis-stio

¦—^___., ¦ 11 .___w__r*<F***_-,» *'" *-¦-•*¦———-
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iitaa inmuncras amiguinlias,
— l;ez (nines h.-.ic-n .-. se.nlior«a

Una de Carvalho, filha da viuva d.
liua dc Corvaiho.•di í: .»

C.-.r.T
Caro-

As lcnitiiiuis easemlrns so nu

CASA LONDON
Unico deposito 110 111o. 'Xcnios

soli -iioilirtii

BODAS 1»K 1'1!ATA ,
.'esteja boje sitas bodas dc prata o dr.

José Gitncsind- («uimarães Vailtlha, medico.
òculista c membro do corpo docenle doj
Collegio iMiiliinr desta capital.

Será rezada, por e?;c motivo, uma nrssai
nn .acção de «raças, na matrii de Xossa
Senhora do d.orclo, cm Jacarépaguá, sendo
celebrante o padre dr. lelicio Mngaldl.

A parle musical, confiada a um grupo
de sciíhtiritns, es'.,, sob a chefia da scunj-

I rita Consuela Maria do l,a?o_ Padi na.
». t-riniir.-íc-i mu Iiannucte, oftcrecido peiOi

503000, 60$000 e 70$000Í!i--.ia,;cr,do aos 'eus iminmeros mim.

um ho
mem íionradó na extensão da palavra (
do 11:11 coração cheio de bondade.

Morreu nos 75 annos. DeiKOti viuvn
a iixin.-. sra. d. Adelaide. Lour-idi
ves de Souza e tres fillios do casal-
Leonel Alves de Souza, o sr
ves du tíoii-.i e d.
Soura.

Foram muitas os coroas que
vkiram c muito concorrido o enterro.

OM- -*> *_* -**1 *¦**•*' "~

Al-
sr.

Nelson Al-
ilt-.acliã Alves dc

lhe cn-

CHARUTOS VERDUN
um, :ioo ns. — nois, 500 its.

FOTO-Bl.ASTl-
7 Oli SETlíMMRO 115

Oue maior numero dc Quadros de For-
inatíira cm 1015 — Trabailios photagraphi-
cos modernos. ((.Sti-' JJ

110 dia o JORNAI, DAS

Vo\ ftgsisnado onte-hontem, na Prcfcitit*
ta, o contrato dc occúpação do tlieatro ^íu*
iucipal, pelo conhecido empresário Walter
tMocchi, para a temporada official dc?te
nano, i.as -mesmas condíçücs do contrato do
-irsno passado.

Avianiciitos
Cuidado «'om
llOSSIl C11SII ó

BUA UBTJGÜAYANA
—- ¦-¦«¦*mag<>-*g*í_>*<g'Sa*w»

suie é corr

Uo 1* .imilldiui'..
os iuii-luloi-cí-. A

cm ua agradável vivenda dc Jacarépaguá.

1S«
NASCTUrENTOS T . .

Ão dia -•! do corrcnle. o sr. Josi cia
Costa Monteiro e ii. Maria, da Costa
Monteiro, tiveram sen lar enriquecido pelo
nascimento de um tillio, aue recebera o
nome de José.

COMl>AXI_TA IWf.MYliA 13ASX0S

nieje é o ultimo domingo e*n que tra-
linlha no Kio n cxccllciite companhia por-
tugueza dc operetas dc que fazem parte
.IVitnyra líastos Crcmüda dc Oliveira e
José Ricardo, visto que 11 companliia parte
iia próxima semana para S. -'.mio.

iir.vorá dois espectaculos magníficos:
i*ijfí'.vr. a., rijr d.i tarde, com o .Senho
dc raUa, qne iüo mais ou vire mo?, por.ii!'..-- a coii-iianl-h n.ío voíía a esta capital,
.• .-r.ijnv, ás 8,í|*t» com a. iuteressaute ope-
ffeta Mandos alvjrcs,

NcPtas duas operetas t£m papcÍ-3 dc de?*
i.-i_it;c P.iuiiyra 'llastos, Crctuilda dc Oli-
veira. Tose Kicardo, Almeida Cruz. Ar-
t:i:i-.i de Vasconcellos. Adriana dc Nuro-
nio, litiie-a Soares. Margarida Martins,
.!¦'« :::.-.'.!:> Pereira. Carlos Vianna, MatUijs
de Almeida, ele.

'Para r.manliâ, annuncia-se a ultima rc-
preíe ilação da /.''«'liceu, cm que Palmyra
lia-los
«¦¦¦aiijtl
.Y.1.--.-JI

"IVAT.TO A BAIXO"

Unia das melhores revistas do repertório
da coinp.iiiiiia Unos é essa que sc rep-c-
senta boje 110 Recreio, n famosa D alto
d Imirc, peça que dá sempre enchentes,
quando tc representa. ,¦Como sc sabe, _ policia prolnbiu a espe-
claculosa Anaia negra, vendo-se por isso
a empresa obrigada 1- remontar aquclla re-
vista, cujo material sc achava i.i prompto
para o embarque. Afino!, para os amadores
.io chamado llieatro popular, a revista
;''(!//«> ii baixo i :; melhor que n empresa
podia dar, assim de um momento para. o
outro.

O sr
phia d'
do que
p Oti CIU
gela,

(Juanlo :'i
inicial segmi
apparccc r.o

I
A. XI. consulta-me sobro a ¦
varias palavras. A .sao respon-1 d

"apropriai: aproxima: e adiar" '

escrever-se com consoaiile siin*

noj .
rua dn II

licite Eicta

cal

Leiam,
MOÇAS.

Desenvolvido iexto o brlia? photo-
grapliias do diversos assumptos epte eo
prciidcni ú vida carioca",

IliiBOrtaiitissimos trabaiiios do pro-
fessor Mor.ale dos Rios c muitas ou-
Iras composições de literatura dos níc-
lliorcs ti mais apreciados cscriplores
niodcrnos,

 1 ___Eg-^.<B> wm^tmmm

I IA \ S li .VIM f' A. GAS 0AT1XII A,
lltACli-llA são r.s melhores cor*
vejas. __¦ -ii m» • — 

A CORRIDA DE HO]B, NO
ITAMARATY

* Mais uma excellente corrida será lioje
effectuada no prado do Itaraaraty. ,

Para esta reunião o Derby organizou
esplendido programnia, composto de
sete parcos, entre os quaes se desta-
cam os denominados Rio de Janeiro,
ao qual concorrem Gtiido Spano, Fidal-
go, Buenos Aires, Jacy c Ornatinho, e
o Dr. Frontin, quõ têm como concor-
renles Argentino, Zingaro, Espana,
Corncob, Calepino c On Ko.

Eis 03 nossos prognósticos:
.Gragoalá — Divette.

Romilda — M. Florcnce.
Mcrry Bay — Insígnia.
Ali Right — Joffre.
G. Spano — Ornatinho.
Argentino — Zingaro.
Ilatpin — Nyon.

Azares — Dyn.-iuitc, Cadorna, Mar-
vellous, Barcelona, Buenos Aires, Corn-
cob e My Hcarl.

*
INSCRIPÇÕES NO JOCKEY

Para a corrida dò dia 4 dc junho pro-
ximo, 110 Prado Fluminense, ficaram
organizados lionlem 05 seis seguintes
pareôs:

Tarco — Industria Pastoril — 1.430
metros — 1 :joti$ e *:6oS — Conquista-
dora, Divette 11, Camclia, Sidcria, Uy-
namite e Escopeta.

Parco — Experiência — 1.. 5° rae"
tros — 1 :Coo$ c 3211$, — Castilhn, To-
rito, Santa Rosa, Espanador, Pirque,
Mont Rouge c Favorito.

Pareô — Animação —• 2.000 metros
1 :6oo$ e 3:0$ — Aragon, Mistella,

Claimant, Idyl, Alliadò, Patrono, Insi-
gnia e Vtcsuvicn.nct

Parco — Dezeseis de Maio — 1.609
metros — 1 :Goo? e *i-'o$ — Tistacliio,
Yvonette, Nyon, Hercdia, Principe, Mc-
duza c Insígnia.

Parco — Clássico S. Francisco Xa-
vier — n.ioo metros — 5:000$ « 1 :ooo$

Cuido Spano, Pajonal, Argentino.
Mont Rose Ilalpin, Paraná, Ornatinho,
Joffre, Sultão V, Pierrot III. I.aggard,
Battery, Heredin, Goytacaz, Blacl,; Sea.
Majestic. Espana, Aragon, On Kó, Zin-
¦:aro, lpamcry, Zézinlio, Parade, Corncob
e Palalan.

Parco — Crande Premio Cruzeiro do
Sul — 2-400 metros — io:ooo$ c mais
1 :ooo$ ao criador do vencedor— Tri-
iiniplio 111, Icebcrg, Interview, Odis-
séa, Kcbns, Guaporé II, Gitatamlnt,
«Myslerioso, Hottli, Sidcria, Enérgica,
Escopeta, Estilctle, Zoé e Gragoatá.

O parco 1'rado Fluminense '«stá re-
aberto nas mesmas condições até ama-
nliã. ás 4 i|2 horas.

Nessa reunião será effectuado o
malch seguinte:

Malch — 2.000 -metros — 10:000$ —
Botafogo — My Hç.-irt,

VARIAS NOTAS
Triumpho tirou prova hontein, no Jo-

cl.ey, na distancia de 2.400 metros.
O pensionista do cnlrnincur Schnnei-

der, apezar dc ler sido ha tempos ata-
cado de garolilbo, provavelmente con-
correrá ao Grande Fremio Cruzeiro do
Sul.

Principe uão correrá liojc no pa-
roo cm que eslá iuscripto.

O filho de Saint-Angelo sciiliu-se dos
cascos.

Adam tirou prova liontem, nn mi-
lha. tendo feilo a distancia em 107".

Piedcin-iios a publicação do sc-
giiiulc:"Torneio mensal — O concorrente
Maratiry indicou para a corrida de lioje.
110 Durby-Club, os animaes: Gragoatá
Imagc, Insígnia, Principe, Ornatinho,
Argentino c My Hcart, ie não o que foi
publicado,

FOOTBÁLL'

afim _c facilitar o scu extenuante tra-
baA°parti-la 

«le tim almoço, como já
tivemos ensejo dc dizer.

«I * *

VILIiA TSABEI- FOOTIULJi CMJB
X CI-ÜB »E 1HX1ATAS BO*
QÜBI1U0 DO PASSÍUO
Esta despertando extraordinário m-

toresse o encontro de amanha no cam-
po do Jardim Zoológico, entre os Clubs
acima os mais fortes concorrentes ao
campeonato da 2" divisão.

Os "teams" do Villa Isabel sao:
Primeiro: — Heitor Oliveira; b.

Rocco - N. Plaisant; Caboré - Ville-
ta — E. Plaisant; Amaral — E. Mo-
reira — Tavares — Max c Serra Pinto.

Segundo: — Von Rcbcllo; Moacyr —
Flores; Cadaval — Adriano — Rie:»p i
Calazãns — E. Moreira — 'fromposl-y

Brandão — Renato.
t!: S! «

VILLA ISABEL FOOTBAJJ. CLUB
Na próxima Quinta-feira terá logar a

primeira hora litcro-musical, cujo pro-
gramma publicaremos depois.

As familias dos srs. sócios, tem tu-
reito as terças-feiras dc comparecerem
as sessões de patinação do Rink da
Praça uarão de Uniiumoiid.

:i: * «
CLUB ATHLEflCO 23 BB ABR-Ii

tersos SI'OBT CLUB aiOPX
Rcnliza-sc no próximo domingo. 28,

este esperado training q«e sera dispti-
tado no campo <lo sf--iindo sito, a esta-
ção de Mangueira, dada a organização
dos leams, muilo difficil para saber-se
qual será o vencedor desta interessante
luta, pois ambos os eontendores pos-
suem equipes trenadissimas.

Assim pois o sr. captam do 23 Ue
abril pede o compareciniento dos respe-
divos teams, para as 12 horas, 14 e 15:

Io team do 23 Abril
Aviador — Nozinho — Barriotunha

Gabriel — Nicanor (cap) —,Ma".c-
co __ Oswaldo — Sebastião —• Michelm

Adriano — Ramiro.
Os 2o e 3a teams serão escalados em

campo pelo respectivo captain.

Osiva(po: Barata Forte., i>c!. America, •
1'aulo Tarar-s Junior, pulo Villa- Isabel.

FrI-OU. com causa histificaila, o rt*prp-.*o-_-
tante do S. Clirlst.-.vão.

A assetubléa, presiilida pelo dr, Álvaro
\Vferneck, de.cgtulo ü.) campc3o dc 1915,
resolveu adoptar para o torneio o uicmim
regulamento observado no anuo passado,
feitas ai Ritmas modificações dc modo ;i |nr.
nal-o um traballi. iÇ'-3 fülílã; 7ic 6/g*iuil/.--

«Foi elabor.ula a tabeliã dos jogos, qàce a seguinte :
Tabeliã do campeonato de íoolball tht terceires tcamâ

i° turno :
Junho — 4 — S. Christovão x Bota.

fogo.
Junho — ri — Flamengo :: Villa I«

bcl.
.litnlio — iS — 'Fltiniliiensc x Ilolafoso,
Junho — 2$ — America x Flumcmjo.
Junho —- J— fi. Chrislovão x Í;l.;:;.;•

nensc.
.limbo — 9 —America x Villa Isabel.
Junho — 9 — Flamengo x Fluminense.
Julho — i*í — Botafogo x America,
Julho — 16 — S. Chrislovão x _•'_..

niriiRO.
Julho — 30 _ Villa Isabel x Bolafiigo.
Agosto — 6 — S. Cltrtatovio x Atc-

rica.
Agosto — 6 — Botafogo x Flamengo.
Asosto — 13 — •Fluminense x Anieric...
Agosto — 13 — Villa Isabel x S. Clitlj-

tovão.
Agosto — 20 — Villa livibe! x Plural,

iicnsc.
-" turno :
.Cisto — 27 — Botafogo x FliuiiincitSi*,

Setembro
tov.lo.

Setembro
Setembro

Isabel.
Setembro

fogo.
Setembro

Ia Isabel--.
Setembro

3 — Flamengo -x

.____. America >; Tio
a — Fluminense :

ifogevu:
—• \ifi •— Flamengo x Hota.

24 — S. Christovão x Vil-

24 —. Fluminense x Fia-

O C.UIPEOXATO DE F00TI5ALL

INDÍCIOS menores de
MALES MAIORES

cnsão constante dos affazcrcs
faz com que a mulher seja pro*

¦c/reja , cmn c
111 Latina, assim
de Aldeie.

¦uio

Kil.ivra _ 
"

> a orÍg<
iccionario

11
Ao sr. J. R. respondo:
(.)—Ai plirasc—'"O -inventario,

já tem o prazo de sua terminação exec-
ilido..." 6 errônea: o correclo é dizer
—"O inventario, gnc já lem...", em-
pregando-se o relativo (/.'ir, e n.io cujo.

b) — • Quanto á [valavra 
'"Aitehiclu",

declaro que i dc origem hcspanhola, c
portanto deve -prontmeiar-ae "Antxic-

ta". c não "Atikicta".

Quanto á plirasc — " 'Pcrinitla-inc
11. ex. que -vos dirija..." é errônea; o
correclo seria "Pcnnitla-me ;'. «*'.'. que
lhe dirija..."

£¦) —O correclo e dizer— 1-az .('.""i-
nhã cinco annos que nos casámos"; e
não fascni...", porque o faclo do ca*
saincnlo é que se efíeclttou lia cinco
annos.

Caniliilo LAGO.
*m-*> >___? -j>gag***-

COMl-AMUA J.VP.IOA

Dois r-pcctaculos dc primeira onlem.dois
cspcclaculos «lc sensação dá 'hoj,e, uo.Apol-

comivtnliia lynci Uotolt &.0,

!-:n uma crcaçriíi, sendo muito bem
:li por ]osé liicardo, Arn.aiidu de

iccllos c Margarida 'Martlnr.
o penúltimo cspcctaciilo da oor.rn-

vi-to q'ic a sua despedida re reabra
iça-ftí.ra, cm CB recita di ossisnatnra,
::i-.i «l.i- melhores PC..13 ilo reperto-

cm (ii. tomam farlc Iodes os ar-

¦A r-_:p__hia es!r«ra no d"., t em >. Pau-
.¦-1. r..i i.'.-ir.n Antarctica, c, c bom repe-
lir, , ..:, vo-tará mais tio l\\o àc Janeiro.

AS FESTAS l»() ASSY1U0

lí.c;-'*/ .'iV-íc Intitem, nn A^-syriOi ri n:_r-
f i-./t' .1» ilcspeditla, Íntima, d.\ Cc__'.c3ada
sarraao Clara W«iss, com um programmaiirsí:i:it':\\o n capricho.

A numerosa assistcnei.i pp;.!a«iUa extra-
ordinariamente n queritia ftr_Js'_;i, obrigan-
dei .. binar vários números.

He C.*.r'.i c o barylono Cili foram :í:*.i-
bem inmío víctoriados.

A orchcálra foi regida pc!o cav. 'Ií. Mo*

üílioro.
N.i iii-ilíin?-*", que é a ultima que clã ,.1 çom-nanliia, e.inlam-se as operas Cavaltena hus-
licc-ut c Palhaças, tomando parte nas mes-
mas elementos dc fr.ndc vr.ua da compa;
r.bir. \ parte <lo Canio, dos Palhaços, c
11:11 trabalho admirável do tcior Herpa-
iiias.-lii. Só i*eiu opcr-i ícri.i «ullicientc para
• lar ao Apollo, Injc. á larde, uma cn-
cliente colossal. A' -coiic, ás 8 314. So»e
,*« -5cs-.-i.-_. bebi resumia vez. P («tiora*'*'., a
ci-lúbrc opera do nossa grande Carlos C.o-
mes. \'««c sei* o-ilr.-i Rrande enchente, mes-
_:,i porque ji hontem restavam poucos bi-
liicles para boje. ,..

A companhia dc-pede^e 00, piililieo ca-
ri-fa aiv.aiíliã. partiailo par.*. S. Iau,o, ul
terça-ftlro. 10 Jo corrente.

"AGCT.1TA EM PAMiriUO"

IIWSIIATH-A.
IBACláMA süo
vciu

is
iCASCA-.I_.HA.
niclliorus cci--

¦Mã «SS i

OWBS R PKSTAS
iniíSTIVAI, — l-e..li'.-a-?o ,

Club tlj-ninaiaico iPortumici, .
iiiaia u. -**i:. um fcsiival em
obras iia egreja da Senhor Mulo Chi

Milagres. , „ ,..-;a ív-t.i, que lcr.i começo as « boca»
da 

'noite, 
com-tará de um couccrlo v(j«-:tl

c Instrumental o di representaçn.*) (Io ura-
ma em tres actos — Horrores da guerra,
orienal do iiinjnr losc .luüo.

Tomarão parte -no concerto -a cantora
sra. Nicia Silva c su.is discípulas scnbori-
ias Pureza Marcamlcs «• Isabel Jnymot: ns
iiianin-is sras. Alzira Xtitri-i c t.abnclla
de Almeida c os srs. Ociavio M_n.it c
Carlos dc Almeida.

O dr. .Muro Peixoto, conhecido advo-
gado comincrci.il desta pr.ua, para com-
memorar a passa..cm ilo seu anniversario
natalicio, ofícreceu hc-itcm f.os scu m-
inúmeros amigos uma bellissima fes.a, cm
sua vivenda, á avenida Comes 1'rcirc, que
se r-vi-ii'1 dc muitos attroctivos.

A fcsla ccmccou |ior um banquete, cm
que tomaram parte muitas pessoas, gradas.
Ao chanipagne, falou o «Ir. Oliveira <¦-"•
mes, que poz «m notarcj destaque o ',-.'¦
ponalidadc do aitiiiversariaute, uiptia das
mais elevadas homenagens dos seus a:m-
gos, pelas suas qualidades pcssoães.

Durante o banquete tocou uma excd-
lente orchcslrn, que muito concorreu para
que o mcsiiiii banquete corresse cnlrc cs
vcc.d* vivas demmsraÇuCiS de alegria.

Seguiu-se um bello concerto, uma bem
organizada parte literária c por fira ani-
madas dansas. (pie sc estenderam ato altas
horas da :io!íc.

O «1:*. Álvaro Pc;xoto foi ninih-i obscquia-
do pelos scus collc.as c admiradores, c
principalmente pei.i tirma Andrade lv Mor-
tios, «to que é advogado, qttc Uin fei of-
feria dc um mima dc alto valor.

O America batc-so com o Botafo*
ao o o lJiiimu' com o Flamoiiao
Uma grande prova do camipeonato dc

footbáll cs\ii indicada na tabeliã offi-
cia! da Liga Metropolitana para a t*ar-
dc de hoje.

O America vae, .r.ais uma vc_. en-
frentar o liolafogo, o scu legendário
riv.al.

Os que acompanham o dcseurolur das
provas entre os dois antagonistas, des*

diários faz com que a mulher seja pro* de que, cm 1908, o America, com a fun-
pr.nsa a soffrcr do dorso, c as dores dc i dação da autuai Lisa, passou a figurar
cosias são o aviso da Natureza de alui.- ' entre os disput__i.es do campclonato,, o
nta indisposição dos rins. A mulher não ' quo, a'lú t-iitão elle uiiicaineiile o fize-
deve nunca deixar de attender uo j ra numa extineta _" divisão da Liga
1-l.niKlI.O XOQUÍJ <'os a'113 Por Ique antecedeu á Metropolitana, sabem
auxilio. de sobejo o quaiilo dc sensação; offc-

Os rins estão situados n.i parle infe- rocem as 'partidas levadas a effeito en-
rior das coslas — são os filtros do tre os '.lois clubs, cujo papel perante
sangue, c quando eslão em estado dc | o desenvolvimento dos nossos sports
saúde expulsam delle iodos os rcsfduos i terrestres, tem sido sempre l)i*illian:!'e.
venenosos que ficando 110 sys!emíi cim- j Os mais desencontrados prognósticos
saiu ilòr dc custas e iihargas, areia, po- sc aventam a respeito do embate que
dra, hydrcpisia, scialica c rlicumalismo. vae ser travado.

lins rins debilita- il.slá claro qiíc, ness cháos de previ-
dos uão podem fazer | sões, nós não incitemos o dedo. A
o traballio que a boa .xrperiencia nos ensinou a não cair
saúde requer. Sen- mais nesse disparate. NSo andassem o
tem-sc somuolcntos,! Footbáll c a Suiprcza dc mãos dadas !

abatidos; doe a| Qucni seria capaz dè prever a der-

ATRLU1-I0 PEDRO II
Realizou-se hontem um nintch entre

o Atliletlc Pedro II e o S. Alberto 1J.
C, saindo vencedor o Athletic Pedro
II pelo clcv*ido score de ioxt.

O teams vencedor estava assim con-
stiluido:

Helvécio
Mcirelles — 1.. Freire

Rubens — Zcnobio — Gcuaro
Rubem — Maciel — Fioriano — Arcozi

—Cereja
fi sj: í-i

CLÜI! l'Kl)l_STI.ll "QTUXTA DA
«OA VISTA'*

Programma da corrida a. realizar-se
no domin«o, zü de maio de iq.16.

i° parco — .|oo metros — Inilium-^
Piá, Medoc, Houli, Menuet, Guaporé,
Soneto, Miss Linda, Tufão, Grapiapu-
nha, Joffre, Helios, Guatambu, V«indcr-
bilt, Yankee (14).

2° parco — 400 metros — Vinte c
Oilo dc Maio — Bambina, Hebréa,
Brazão, Avaré, Rust, Guanabara, Mime,
Mont Rose, Clarim, Turima, Astro, Al-
liado, Voltigc, General Popoíf (14).

3" parco — 400 metros—Supplemci:-
tar — I-oliallion, Donahatc, Goytacaz,
Tálá, Averno, Tombardino, Tejo, Ho-
nor, Hercdia' Demônio, Estilhaço, 'Lu-
sitano (12).

4" parco — ..00 metros —Excelsior—
Marialva, Menuet, Tufão, Guaporé,
Guatambu, Grapiapunha, Buenos Aires,
Patrono, Bayard (o).

5o pareô — Soo metros — Quinta da
Boa Vista — Piá, Medoc, Houli, «So-
neto, Miss Linda, Joffre, Yankee, Vau-
derbilt, Bambina, Brazão, Avare (10).

6o parco — Soo metros —;1.ii."í*h jVü-
cional — Hebréa, Rust. lJoualintc, Gúa-
nabara, Mont Rose, Mimo, Clarim, Vo!-
tige, General Popoff, Astro, Turima
(xi). >, .

7o parco — 2.000 metros — C/iií-:to
Inaugural — Rohalion, Tálá, Averno,
Voltigc, Demônio. Tejo, Tombardiuo,
Campo Alegre, Lusitano, Hebréa, Gua-
nabara, Donabate, Goytacaz, Topazio,
General Popoff (15).

O primeiro parco «crá realizado ás
S horas cm ponto, da manhã.

Pode-se o compareciniento de iodos
os corredores inscriptos.

A actual directoria dcsle club è a
seguinte:' Presidente, Ucposilo Cav.iliere; _se-
cretario. Abvaro Vieira *, thesourciro,
Francisco de Paula. Pinto.

Si * .!

J.IPOXEZ V. C. vovsus PER___rRA
1MSS0S l^. O.

Realiz..-5c hoje, 110 "ground" do pri-
lucilo silo 110 Cáes do Porto, um "ma-
tch", amistoso cnlrc os primeiros ,sc-
Bundo o terceiro "teams" dos clubs
acima.

O sr. Manoel Fonseca, "cantain" gc-
ral. cscallou os seguintes "teams".

(Primeiro "team":
Augusto

Vcrgillio — Manoelicos
Cardoso — Palhares — Violante

Raphrtcl — Mario —- Salvaidor — Fará

menRO.
Outubro — i — ElumitlCnse x São Ch:'ç-

tovão.
Outubro — 8 — America _c Fluminense•
Outubro — 8 — Villa Isabel x Pia.

O-cnso.
Outubro — 'ia — Botafogo *. S. Chris-

tovão.
Outubro — 15 *— Flamengo it Ame-

rica.
Outubro — 23 — Botafogo x Villa Isa-

bcl.
Outubro •— 49 — Villa Isabel x Ame-

rira.
Novembro — J _ America x S. Cir. is-

tovão.
O rremio do torneio terá esle anno _

¦denominação -df. "Taça Uütafcá"-*". *m nn
mt-n-icem ao chib oftcríaiuc.

•'..«.,.-¦'*

PELOTA
FRO-VTAO NICTHEROr

1?stc estabelecimento do cmocioiiantc ppovt
basco rcali?.- boje, começando no meio-flia.uma funcçSo <lc pelota. -Vs a htras será
disputada q -lulmela dupla cm oito [ion-¦tos, <le accordo com o a-.muncío publicadoua secção tbeatral.

*•<«--__?-

rP,í,^«?T!*CAl C-teOATINlIA.lHAUJiíJlA suo ns melliores cér*vejas.

TRATAM1 ,\TO DO IüSTOMAGO
VISANDO O FIOADO, V1SIXAS

E INTESTINOS COM O

TRINÒZ
oi-

ERNESTO ÜE SOUZA
Extracto fluido dns tres no-

zes : Noz do Koln, Noz Voniica
o Noz Moscada.
TÓXICO ESTOMAOAIi o DU'-
RETICO. conteúdo niudn n

MELISSA. o ANIZ o o
GERVÃO.

ANEMIA. _DEI511,1DADE NI',1!-
VOSA, Más rtlirestões, in.-ío Ini-

Slilo, 

peso do cstomat-O, dores
do ciilicc.-i, fulta «lo nunctitc.
GRANADO «íC.-l" dc Marco, 14

/_-->JiÍSà__CMÊMa

pi
r.? e nota-se Que

cabeça, braços c per-
nas; podem apparc-
cer crescimentos Iiy-
dropicos nas barri*
gas das pernas (.ti
por bai-:o dos ollios:
oa músculos e ar-
liculaçõcs sentenvse I
rigidas e rlieumati- í

a urina deixa assento I

or.iro: —
jogo d

rola do Amciiiea no Bangti1
-.ão diremos como o

Quem vencerá hoje ? Àpús
logo, á tarde, todo o unindo saberá 1"
— -porque somos incapazes <le descober-
ias dc gênero dnqttcllas de que um
conselheiro (não é o conselheiro Bar-
niili.) dc eras remotas ad-iuiríti o pri-
vikgio.

Mus. podemos assegurar, sem .receio
e ê de cor anormal. Ide errai-, ou melhor, com a probabi-

São esles os symptomas menores oe I liclade de 09 °|? dc accerlar, que os
sérios males ciu perspectiva, sc se dei- aficionados .ircscntes ao encontro,ti
xr.r i>:is^*ir desapercebida a chamada realizar-se no campo do America assis-
dos rins em seu auxilio. lirão a uma peleja sensacional ijiic des-

•\s ¦"lA.r.AS DB PÔSTER P;\RA afia qualquer prognostico.
OS R1\S '.cru precisamente _ as pro-1 Segundo informações colliiiln-, são as

que uns rias debi

Ac i:.i,l- porte- 1

Itoj __1_3.se, 110 el.-g.-.nle
p infantil, com um
r.ttraccõp?. 110 vle^iir:
r'i difí.ribiiiçáo -dc

: f^cil prever r*'" n
uma. ccacorrcncia 1

q-.n

qu

umerosa d:

5 dii penem rcvisí;
T.r.s prevenir, «Ics.ln j.i. que a-nanlin o
theatro Recreio dará, uns sitas duas ses-
?'.¦. a i-r.'i-.iiidid.- revista portn«.ueza —
Agulha cm palheiro, c.0-1 o cstraordimrio
r.tttractivo ic s«-r ícilo o cor.ipailrc., o ter-
rivel policia .*í-*:. f-elo .Ttor, Gentil, qnc
fui scu creatlor. lia quatro .iiitios, nesse
n-.es.-iu Ibratro. Toda f.-.itc fc lembra, cer-
liiiicntc. «Io successo d. revista, por essa
occiS-Ao, p._ra sor itceessarío falar nisso
r.^ora. Ií;.*í!.i occreseenUr que o papal de
riúrípeo c -tA tatnlteia entrcRiie ao sou erea-
der nqui, o actor Arthur l\od::_ues.

Ernesto Souza
BRONCHITE

Ro_(|uid-0, Asihnu,
Tuberculose piilnouir,

GRANDE TÔNICO
aÈre o app-ili- e pn_ta a

lora ffiB3cmar.

|||g|||

o José Kaínli
ncgrocianlc

01-.memorar o 18o
onsorao eom d

for
j da Silva C_rucir.,

desla praça, para¦ anniversario do seu
l-.-ige.ii-*. li.tiuíio da Sü-

Curiiciro, rcaila liojc, com a .siffl la-
dc sua tur.ifir intimidade.

Ias nossas maisnmm o pes--c;i
nu "n*<**nic"i cm
poéticas illus «lo ! ral.

GR1-MAS0 * C„ 1* d* Março, 14
_frt*OM_SBi hj __¦¦

"1TA.TUBA"

lo - Tt,
o f.ctor c

na revífta cm d
(ir.c se destina

freira verme-
itor redro Au-

net os c doze
uni doa nossos

KOVlü.VDES XO S. PKURO

'Am
dire"Mus
mico-

nicrlv
Scrri,
espie

Na
rõc«

-enteuario .1.. revisaU^')J
rom o novo quadro Meu noi
«rances s-.irprej.is. bi
mameni*.

(!.:

cstre.Ta rt=tc trcr.tr
-.,¦*• dc cxcenlncos

1 Kuko". i1"' 6c'-!i l:"
(!¦-• vcntri'uqi:i.i. alia u-ii

¦ i."<o:n scei_*.i*oa prapnt
s exóticos (i luxuoso b-j:
cnifím, mais um atiracat

iilítia rcvii-sa.
terça-feira, reslira-se em

a recita em bciicíii-io t

festival do
-i morrcAi**.
foi preso".

musica, or-
sensaeionaes números no-

mi.'-..' ns sci-ões.
Ainda ra próxima «mar.-*, tc:

•n-rri-i-re" d:i operei» em Ire.
•Menino bonito'. IM .. m',f*
*rti" '-^'tí!;:»:: 

-ht*|

Cem o t_L:io — Ttajubá
llia) c*
Basto *.*
quadros,
tlicatros

A pL-ça acompanlia par c. passo o? acan-
teeimentos políticos da actual, joveruo.

Consu-nos nue sc fprxará «:r.a nn\-n
can;ta»tiia nacijr.al, caia estrea sc realiza-
r.i brcvcnicntc. c.*ni esla r.ora producção.
A in;i?:-"í. que já está pr&atpta c do inaes-

irAXSRA-WCA, C.V-CATIMIA.
lü.VCb-.MA íão ns melliores i-er-
vejiis.

, v.
! M

1 mmwmmmmmmmwmmmwmm. _¦—¦ ¦¦mr.rwiiwr t\\

AVISOS

CO-fFKREXOIAS .. ,,N.i siiilc da Loja Tlieosoplnca 1'crsevc-
r.nç... á rua Kcal Cirandeza 11, M2. rea-
li.-?, -o boje, .'í i.i lmr.is (I.i manha, n
ronfercttci-i publica sol>:c o Tiulu-smo c
Urahmanismo.

OccuparS n tribuna o dr. J.-.sc Joaquim
Firmino sol» a presidência do dr, Fer*
minto -V.rneirf» Leão.

— Xa S-ilc da Conferedação Spinta ao
llrasil — A l.cgcticradora, .i rua Mar*
(lucz dc Pombal n. 11, rcalizi-se, boje,
ás 3 liorc. da tarde: c na terça-feira 30,
:i3 7 horas da noite, os 93; c 05S-1 con-
íe.-cucbis-iscHss.cs publi--.*;•'.

Haverá tribuna livre pnra.o adversário
cre o.uizcr contestar o Spiritismoi c '¦:¦
pois .'lc iuscripto o adversário, será des-
inur.du prirn responder uni (los metnlwos
li.t Comniissão Confratcrnisadora: C.íiiJi.o

les, dr. Unm.iío Procnça (loinc^. ar.
cllino (lc Itril-.'. dr. José Ricardo (Ir
merque, mafcclial Quadros, proiessor

vrtflad.s curati' ... .
litados requereni — influem directa-
mente solire estes órgãos tonificando-os
e daildo-lhcs vigor, o ajudam-nos a ex-
pellir do systema o_ venenos que produ-
zcm as eiifermulades.

As PÍLULAS DK FOSTER TAUA
OS 1IIXS nclumi-se i venda em todas
as Pharmacias.

Çiiviar-sc-á amostra frratis, franco dc
port'.*. 11 quem a solicite.

FOSTI-R-IIcCIíEIiLAX CO.
Bent. ('. Cnlxn ilo Correio 1062

lüo dc Jiiueiro

-•i-tint'-

expedirá n.a»

-r.i líaltia e portos í-\ K"or-
impresaas até ao meio-dia,
r.tcrior aíc ás tf-H-. Idtm
> ole á :, e objeclos para

O CARTAZ DO DIA

XOS Tlll-ATliQS

S. PEDRO — Contini
rncr.íaJ st:c:c?"a a rev:1*:

roa r.m rronu-"Mm boi mor-
:-.. boje sc:a repetida í_:

tifllre.. •fl

ca do dr.
scrr.a cora I Ume

toruoros -ce.i_ncts
«Sa-scéne. rrineitttci ar

a*? scffSw (!.*- noite Lontcat
ctes reítavam, Mr ser o ul-
em rt\i$ ?e cslnbe a fj-.;rridi
adornada com números r.o-
cem grandes surprezas pe.ns

L-ir-s. termi--.ar.d-i toda; as

CORRKIO— Üsia
Ias pelos seguintes paquetes:

Hoje , „
ÍMi-iíC,'. para Santos, Paraná. . . tran-

cií.o e Rio Oandc do Sul, recebcn.Io mi-
pressas ale ás 8 horas da niar.bj.carlaa para
o interior otc ás ij i',2. ideai com r*n"'C "¦.'.;
pío ate ás 9 c objectos 'para registrar ale
ás 9 lioras.'>/-ii-íi\;.*_-->_r

te, recebendo
cartas «para o
ca:n par;c duplo até
Tepiftrar .¦>.-_ as ir,

í_iii/-(!. para Montevidéo e Buenos At-
res, recebendo impressos ate. ás n i\z lie*
ru da nianhã. objectos para registrar ate
á i bora da tarde, c cuia» |ara o exte-
ria: até ás 3 «ia tarje.

Amanhã: _
Pcriiicus para raranagua, Antcruna e B.

Aires, recebendo impressos ç.tí ás } boras
da tarde, cartr»9 para o interior até á> • i!j
iti--ii com cem porte duplo c para o c::- jleiior até ás 6. |

ScqiHitta. ram Santos, Montevidco e «ue-;
nos Aires, recebendo impressos até ás, S '
heras da mr.i.hã, cartas para o interior
até ás S i!^, ídem com porte duplo_ aíí
ás O e objectos pa.ti rc.isirar etc ás O
da ta.-.ie dc boje.

;•. de Satrustcgui, para Tcr.eníie. l-.urii-
P3, via L-fsboa, recebendo impressos àíó -t*.
P horas da manhã, cartas para o exterior
até. ás 9 e objectos para icsisirar ale ás
O dn íard. dc hoje.

cli To:t«

EXFEUJIOS
Aeiia-if iia d

dc um i.*rlc .1
nbecido industr
copriípriturio

da comniib.-io dc prop**

no M-i

fermo, aconimetttdo
dc "grippe", o co-

Toaquitn Freire,
dc Ouro.

ASS0CIAÇÕT1S
Hoje. á 1 hora ds tarde. 5 rua rir.

Dias da Cruz n. i". Meyer.. rci**-i_-*r<sc
cs delegados da UrnSo Espi-ita fcubm*
bane, na ic.r-n sir_3da cr.trc S. UirtstO'
vão e Ilati .11'.

Ordem íio d.a: Ir.cremc:
g;.nd-i es.pirita nos ssburbioi

:|: * 
•¦'.:

PAIiIiEOWnüXIOS
Faüçccu antc'!ii"'iilcm. e,3

ncite ,cr.i sua residência, a ru. .
Silva n. 01, o maior reformada João Perora
."•c Oliveira, que servia no Coilesto Militar
d.i Rin dc .Tar.oiro ermo ccmr.iaiidan:e de
ccmpanlila dc aluamos.

A perda que

¦aa•<!*«¦ «10 '<i _—* ". .....'•"'

Varias noticias forenses
O Supremo Tribunal Federal tomou hon-

tem conhecimento dc unia ordem de ''lia-
bcas-corpus" etn favor dc João dc Abreu
Sepitlvcda, pronunciado pelo juiz de di-
rcito dc Thcrczin... pelo ctiim; dc caluninias
verbaes contra M.ir.ocl de VafConccUos.

AHcjioii o paciente qno o despacho dc
pronuncia é nullo porque o procurador do
q-.iercllantc não tinha poderes para jurar
o qvicisa.

U ministro Godofredo Cunha, relatar do
feito não conhecia do pedido mas o Tri-
bu11.1l, -por sua maioria, conheceu c negou
provimento ao pedido pc: constatar a iaita
de fundamento da nullidade allcgada.

O mesmo Tribunal não conheceu, racir
ser originário, do pedido dc " habeas-cor-
pua" impetrado cm favor dc Olaria Noro-
ilha. alienando ter sido eondcmnado e cum-
prid'' o pena. sendo iilcgalmcuíc conserva-
da na pri-Üo. , ,

__. O juir. da .." vara crimina! proa/.::-
ciou João Bernardo de Mello que 110 dia
_ do março ultimo .resistiu a uni soldado
qué o prèicn-üi.1 revistar cm -iim baile car-
navalesco. r.o theatro Republica.

O mesmo juiz -negou o "haheas-eir-
pus" impeírado cm favor de Álvaro l''cr-
iir.ndcs. presi preventivamente pelo jui.*. da
3' pretoriu crbiinal c processado pela cri-
:v.e dc pffecsas pbysicas.¦ Francifeo Antônio Tavares, oíficHi
do Kxercito, foi sulmctiido a consellm dc
invc-síig.H.m p-or ter còpancado um soldado.

1)0í'«.íj dc suba-.e:tido egualuacnto 11 con-
Feüin dc piie.rra» íoi condemaadti

propa-

a horas da
TiieaJoro.da

as éaiiipes contendor
AMERICA

1" fcíim: — Ferreira.; Paiva o rnn-
lino; Adliemar, Ojcd.i c V. Ramos;
ILaroldo, Cabnie!, Uadti', Álvaro c Nel-
son.

2" leorn: — Kuncs; Soares c P«tw-
iilio-; tialdino, Whlc -e Rodrigo; O5c.tr,
Siqueira, Galvão. Ivo c .-"rança.

¦BOTAFOGO
t° team: — Cyro; Wiggmtd o Osny;

Rolando, 'feaque •-* Jones; Menezes,
Aloysio, Mason, l.i-o e Arlindo.

3° (eiiiit: — Homero; Carhito c Pul-
leu; Catão Coulo e Pino; M. Pinto,
Haroldo, V.-idinlio, Leite '.: Edrupt.

Como juizes servirão ns srs. Affon-
so Castro «' Osiraldo Gomes, do Fltr
nritiense, respeetivamenlc, nas punidas
d*- primeiros e segundos teams. _

lAinda .".os assisícr.tcs -so ofiercccra
i-nsojo dc verificar -dc visu a cxccliçn-
cia dos melhoramentos que foram in-
troduzidos nn sede do America.

O oulro encontro do dia scru r.f-.e-
ctttado 'em Bar.gu", eníre o Bangu' e o
Flamengo, campeão dc 1*113.

Nesta prova, que tambem sc recpm-
menda ao -publico, acltiaião como juizes
0^ srs. Ct-sar Gonçalves, do Botafogo,,
e J' '* 

-» * 9

OS ENCONTROS l>13 CA-MPliONA*
TO NA 2* 1_ ti' KIVISõKS

São os que sc seguem :
SEGUNDA DIVISÃO: — Pii/mcirai

rcriiii friKiüoÍHi*--., no campo da rua Fi-
gtieira dc Mello.

Cattete versus Carioca, r«o campo da
Estrada D. Castorina.

Villa Isabel versus Boqueirão, no cam-
po dn Jardim Zoológico.

TERCEIRA DIVISÃO: — Paladino
versus Brasil, 1:0 campo do Andarahy,
a rua Trofeilo Scrzedello.

Icarahi' versus Vasco da Gamo, no
campo da rua General Severiano.

« :í *
VM ENCONTRO I.MPOETANTE

pliEiiO PC.0 Ç.tfjremo Tribunal -Mi-

.-.In dc soffrer o Colh-rio
morte.- dc-?c dipio otíic lalMilitar

e-tá bem patente das palavras esm que »
cotoncl «.'.¦••catiürc Barreto, dirçctar do mes-
no estabelecimento sc c::Dnm:ii enmmum-
íaiido csa dolorosa occorrtncia a corporação
ene comroandou e constante da seguinte or-
dem do dh, n. 31 do hontem:•• \ inerte do naior eraduado reíonr.aoo
Tião Pereira d.- Oliveira, commandantç da"i* companliia da alumnos dcsle collegio,
otcorrida hontem, ás co heras, cm sua re-
-id-iicía, á rua Tlundoro da Silva n. oi. cm-
íicra e-perada br. alaumas semanas vem.
rnlretanto nicigulhar es-.a corporação *m
""rrcsUndo '« 

este collcjio, desde muitos

rs d
litar.

Pediu então n rev!-"'i do seu .processo ai-
legando ao Supremo Tribunal frcdcral^ q.teo conselho de invcsíigaíão fora presidido¦por utn capitSo. patente íue só pode fun-
ccior.ar ein consclhoa q*«ie j:i!r*.:cr.i prr.çasdc pret, nlír.i do n.ln haver provai áa de-
Ücto vislo ser negativo o exame medica
na victima.

O Supre:,-..', Tribunal em sua sessão dc
h.r.'.-:n negou provimento á revisão pedida.— O dr. Alfredo Antônio dc Andra-de
pediu ao df. Kaul Martins, jui- da 1*
vara federal, por meio de uraa acíão or*
dinavia, lhe fossem assegurados todos os
direitos c vantagens, especiaunente os xeci-
cimentos do enrgo de professor cathcdrattco
da FacüUadc dc ireuiciua, por ter, com
a sua ii o :r. cação e:n 7 do otitfb-.o de ¦1.9:2,
para o logar de profçç5*5r extraordinário,
©asãado a exercer cffectivamente c sem
_nterrupç"io at« açora a cadeira de chimica
analytica. flue- ji desempenhava a titulo
dc mterias desde 3'dc jaaeiro do mesma

Joúo
Segundo "team" :

Zcea
iRoziiihn — Guillierme

Marmita — Senar — 'l'ico
Alfredo -- Virgilüo — Adelino — A.

Américo
Terceiro "team" :

João
P>r*inco — Armando

Ferreira — Ünea, — Florindo '
Sylvio — Padre — Zorocistro — Jo.iiv.iimChico

Reservas: — Figueira c Agostinho.

LIGA MILITAR KG rOOXBAT.L

5o líeuimciito "rcrstis" 55" ilo
Caçadores

Realiza-se liojc ás 31U da tarde, em
•loiuo o encontro das equipes-' acima,
110 "ground" do 56o de cai*:iiinres na
Praia Vermelha, devendo actliar como
" reiircc " o aspiranlc. Cezár Gonçalves
do e" batallião «le Artilheria.

O 3o regimento dá o campo demarca-
do, a bola c i: responsável pela crd.-.ii
e disciplina dos assislcntcs.

"Teams" : — Oo ..":"Teams"; — Do ,-,'- regimento:
Lauro

Djalir.a — Fernando
Alvarenga — Renato — Avellar

Moacyr llermaiiis — Vclson, — Amaro
Dumas

"Tcr.m" do 5..0 batalhão:
Zcnobio

Aílhclsoii ••- Silvino
Retiolpho — Aragão — Cruz

Frcdcmar — Reis —- Montlircrno —
Braga Araujo

OrPO-íICÂO—SL ri-AMF.I!lCANO
Rcaliza-sc, hoje. no campo do primei-,

ro, um matei; amistoso, entre as equipes!
dos clubs acima.

As equipes do Oppo.i.ao, acliam-sc
assim constituídas: v

1" team
César

Fullinco — K!:a .
F-picão — Mendes — Gomes

Huro — Waldemar — Avelino Ben-
jamin — Elisiario

2- team
Jácomo

Avelino 11 — Fundagem
Jovelino — Lulú — Aristides

Dudii — Liao -- I'".rreira —
Mamcde

3o fCiHi!
Leal

Carlito — Fragas
mpio — Alberto — Francoso

jayinc — Cloy — Mario —
Vinagre

O capiain pci'e o comparecimento de
todos 03 jog-idor*-*?, escalados ou nüo,
afim de sc or-railizar dclinitivanierite,
os teams (p-.e'disputarão o campeonato
da Associação Athlctica -Suburbana.

Loteria do Estado da Ruliia
Resumo dos prêmios da 1- c*.-

trneção do plano n. 21, om fcano-
fleio do Instituto Geograpliico u
Histórico dn Bahia o outras Institui,
ções, realizada om U7 do maio
9o 1010 sob a presidência do dr
Ktlgard Doria, fiscal do governo.

78- extrneção de 1910
PRÊMIOS DE 25:0008 A 2008003

12Í1Í-  25:00flS00(l
62074 8:.00050im
8S954  1:0015003
45608 I:n0i,.0(i)
2023  500S00O
50B19  50 S0H0
68386  ..OOSntiO
1201.  -IOO--000
14794  300,.nOH
?.13.A3  -S0'"-0(il!
21355  -OOSCiOO
39672  300S"Ol
12739  200.000
21329  2005O0O
25303 sonsooo
2801:- 2005000
38635 200SO '0
41357 200,.00(1
4.81193 201-W"0;iG0 200S00O

12452 o
0207)! o
3K0Ü3 o
45007 O

124-1 a
62071 a
3S951 a
4-001 a

12401 a
C.coi a
.iS.ni a
45601 a

piu.mios w. íoogooo
"..09 22745 31914 38558 '-VM

47473 48112 49L-23 5570*1 573U
APPROXIMAÇÕES
12151 .".... 200100(1
62075 ]00,.noil
3S955 PO-flOli
45609 5OSO0O

DEZENAS
12460 .',0-OOr,
020-iO _20H00O
3S960 10..000
45G10 10,5000

CENTENAS
12500 7.0-0
62100 lliOOO
39000 .-.'«OU
45700 4.000

Todos o_ números tormir«>ido5 em
53 tèm 43000.

Todos osnumoros terminados em
3 tem 2S0OO.

Os numeros premiados pe'1" 2
ílnaas do primeiro premio nfto tom
direito a torminaçilo simples.

Os concessionário.. J.Pedreira «t C.

Estailo dc S. Paulo
riestimo da lotoria d^ S. P,.u!o rea-

lizada cm 26 do maio do 1U10.
PRÊMIOS DE 20:0005000 A 500S000
71-7 20:000SO0O
3*0»;  2:oonsooo
4171.1 1 :.iii.i,.iv:0
21170'J ltOOOSOOO
5S2_í! I:0:i0-000
S1S3 sonso-fl
8S6G :;0.S'iil!
12:iã4 !',0 gOOO15-301- riOOSÕOO
41925 üOOSOQO

PntíMIOSDE 2005Q.00
4205 11755 73(77 10772 lüoi0

19532 .20133 23;*in 23932 25343
29905 47310 52139 63336 53939

PP.EMIOSDE 1.0:000

anno.
O rcfcri-C iuii i*.il_c-.i ir.*.proc

c;-ci s condeair.ou o autor us <
».!-

"Scratch" ila1* "Iictrns" "vorsns"
"Tlicoricos"

Realiza-se hoje o emocionante enecn-
Iro entre o "scratcll" das "Eciras",
constituído de redactores sportivos dos
jornaes cariocas. *e o famoso "team"
dos "Theoricos".

O "ma tch" coineçará ás 8:l_2horas
da mar.iiú e será levado a cfíciio ::o
campo do Botafogo.

Os "teams" antagônicos s_o os se-
guintes: "scratch": Fróes. Dão e Pau-
lo; Teixeira Euclydcs e Silvarcs; Fia-
vio. Pollo, Flores Carqueja e Sylvio.,

Theoricos: Gastão Teixeira; Ferreira
Vianna e Dutra: Bandeira, Antônio
Luiz c Lauro Mnllcr Filho: Paulo A_c-
redo. Corte Real, Sr.u-a Ribeiro I, S.
Kibeiro II, e Murtinlto.

Como juiz servirá o dr. Álvaro 7.i.
miíh. o qual. por nosso intermédio, soli-
cita aos jogadores, o obséquio dc se não
collocirem eni "ofíside" e de levanta-
rem aj aiãos stmp.re •.!¦: fizerc-p hends,

Jui

Co
Ki nau

129'_ 7052
192M 19514
255Ü. 26792
33309 35778

40.75

12Ü55
20547
27Í.0
38385
5Í601

14771
21963
30119
3S9S9"'
5701?

17S07
2532B
322SS
43015

Ti Í6
3S003
417 W

APrnOXIMACÕES
Laos^c
I50S00C
lOjgOOd

CAMPEOXATO DE TEllCEIEOS
TEAMS

O nrocrraniiiia dos ,io_;o.. dc 1010
A feliz i .ú dn America V. C. proaioven-

ç 1 11111 torneio de terceiros ícamj dos clubsfili-.dos á LtRa Metropolitana, torneio que,o, anno passado, primeiro dc sita rc_!i__i,_o.alcançou notável exito. contiiub c dar ossius uiilissímos frutos r.o preparo <^e novos¦oradores para a defesa «hs quadros trírfiraram nas lutas officiacs do footbáll.Dc accordo com o regulamenta do con-curso, compete ao vencedor do cada ar.noemprenendol-o c dar o premio respectivo 110-.'..no seguinte.
Tendo o Dotafow occi-.pado brilliantomen-!" a vati(p.;ar«la, no r.nno de l(*-5, tocou-lhe. vez de dar o toque de alarma para o tor-itio «lc I«Jtfi.
K. asaim sendo, n convite do campeão destorneios, reuniram-se. r.a sédc do llotafogo, seila-fcira ullima, á noile, 03 re.

[38001
41711.

7.101
38001

i 41701

r:c-cntr,_t-i dos citiljs filiados á Metropo-!ita-ia. oue disputaram, r.o anno passado, ociir.oennato dos terceiros tcaiiií.
-.sllvoram presente- os srs. rraneiscoI."iip, pelo Fliiitiinc.se; Utib-ii Mello, peloFlamengo; Álvaro Wcracck, pelo Botafogo;

o 38007
B 41714

DEZENAS
a 74550¦l 3.010
a 41720

CENTENAS
o 7500
a BS100
a 41S0O

Tortos 03 nuraoros term
em 47 tom 4S00O

Todos os números terminados ern 1
tom 25000, cxcepluando-se os tormi-
des cm «17.

• o fiscal do governo — Dr. Joaquim
i. da Silvo Pinlo.

Os concessionários.,!. Azevedo .'. C-A autoridade policial- Dr. Masca-ronlias Neves
""ULTIMA 

HORA

50.000
.t),..(C

30SO0Ü

•í.vifin

4$0 C
ados c:n

Jocelyn Fragoso
A familia de JOCELYN I*-R-\

GOSO p.irlicipn a seus ..m-t-Oí" :
seu fallecimento. O enterro *;iir"
hoje, domingo, _;3 do corrrnie, ái
4 horas da larde, da travessa

incuto Silva 23 (próximo á rv.J
Riachuelo), para o cemitério de São
Francisco Xavier., Sfi

Wm
-____¦¦
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' CORREIO 3DÍ MANHA ^aõôBiIngo, 28 de Maio dc 1916

0 PERFUME MAIS NOTO

ROSICLER
Deletrcz, Paris

Vidro. . . . . : 7$000

DIVIDAS DE EXERCÍCIOS

lilNDOS 

As contas aue vão ser

pagas
nc dividas dc exercícios findos, O

Tli.souro Nacional vae cffectuar os se-

«t^lXathn M. Campbell &

SCÍ1/-oS5$9Soi a João Alves de Oliveira;
i:440$ooo, a Ucrnardino Antônio da

Silveira Sá'; .' 
i-i6i$ooo, a Vcnancio José 1'crcira;
i-i20$ooo, a João da Costa Pinto;
;j:36i$Sj8, a Adindo de Azevedo Cou-

linho; , _,. '.'
2:343$02,1, a Juvcncio de Oliveira

Machado; .
<;67Í3-°. a J°sí Francisco Pereira.

CAMISARIA E PERFUMARIA

Ramos Sobrinho ^ C
Ruas do Hospicio N. 11 e Rosário N. 64- Rio

PHajcolÕLBftT!
Perfumes sortídos

Lata . . 1^800

na ,«emano de 28 dc maio a 3 de junho
de '191*1' ,. «.

i Batatas, -kilogramma, $320-, cate em grão,
Jfei$«amma, $720; cebolas, kitogranima,
ííooj cacáo em bagas, kilogromtna, 15°°!
cobre velho, kilogramma, 2$; fumo era rolo,
Iritogramma, 1Í300; anilho, talogranima,

ArrecadaçSo do dia 27. . ,,!,$5fí;2
De I a a?.- 203:796*39»
fim eguál periodo do anno

passado . . . . . . . 4io;44°5I91

Papel para jornal
Papelaria Villas-Bôas.

.tembro n. 223-

no formato
4 B B. gran-
de - stock, «a

Rua Sete de -Se-
,M 5407

NA ALI\AiNDEGA

O leilão do amanhã
Nos armaiens 8, 7, S, 4 e 3i do Cães

do Porto, liaverá amanhã leilão de raer-
cadorias caídas em commisso, havendo
entre outras 1 vinhos, drogas, tecidos de
lã e algodão, papel hygienico para toa-
lhas, papelão, cigarros, cofre de ferro,
fusíveis para electricidade, papel colo-
cido c para escrever e enveloppes.

1» ¦»
Gottas Virtuosas dc Emes.

to Souza
Curam hemorrhoides. males do _ utero,
ovarios,. urinas e a oronria Cystite.

gg -

OOIN/OS/CEHRCIO
Rio, 28 de maio de :9i<-

NOTAS DO DIA
IEm rcuniüo de hontcci do conselho admi-

nistrativo do Centro do Commercio de
Café, o dr. J. J. Pereira .Uma resignou
o cargo dc presidente deste centro, por
não permittirem seus ofazeres ontinuarn "c
não permittirem seus afazeres continuar
nesse cargo, indicando para o substituir o sr.
Bernardo dc Oliveira Barbosa, que foi ac-
clamado unanimemente, continuando • como
thesoureiro o dr. llonorio -de Araujo.

Tornar o períeraneo macio; forte, branco, com
aspecto de perfeita saude e a missão de

Tricófero de Barry
devido ao que, se obtem uma formosa e abundante
cabelleira que é admirada por todos.

«MM*
„....-*. -v»J m,W*mmWimmWm

NO rniUUNAIi_BE^CONTAS
Registro tio créditos-

Reunido liontem cm sessão, o Tribu-
eid de Contas resolveu ordenar o re-
sistro dos créditos: . ,

De 66:7'J7$377. pa-pcl, süpplcmentar &
veria 8" do orçamento do Ministério da
5''ozenda;

da distribuição de ioo:i32$039. ao
Thesouro, para despesas da verba 23*
do orçamento do Ministério da Justiça,
Biira 1916; „,. .

da de 58:8205000, ao inesmo -Minis-

(crio para despesas da mesma verba;
da de 121 :.|74?o.|Q, á Recebedoria do

Districto Federal e na Delegacia Fiscal
d.i Parahyba, para despesas da verba 8*
Oo Ministério da Fazenda;

do pagamento de u:o44$57t, a di-
versos, por fornecimentos á Colônia de
Alienados;

da distribuição de i8:3o6$ooo, á Dc-
legacia Fiscal em S. Paulo, para des-
iiesas da verba 23* do orçamento da
Fazenda| o

de 13 :Õ44$750, á Contabilidade da
Marinha, para despesas da verba 37" do
orçamento respectivo.

AS RUAS QUE REOÜAMAM

Contra os chiqueiros
Pedem-nos os moradores da rua da

Pedreira, na estação de Cascadura, cha-
memos á altenção dos fiscaes da Pre-
feitura para uni chiqueiro de .porcos
(|iie ali existe no n. 13, indo de encon-
Iro a todos os preceitos dn Hygiene c
cias próprias posturas nuinjcipacs.

Urge, pois, uma providencia para
acabar com o abuso.

0 QUE A TODOS INTERESSA SA-
BER, é que a Joalheria Esmeralda, dc-
vido a ter de entrar cm balanço, está
vendendo por preços tão baratos que
causam espanto I

— a m» in» ' ¦

ESMOLAS
De -caridoso anonymo recebemos a

quantia de io$ooo para ser distribui-
da, .em esportttlas dc 2$ooo, pelos sc-
guintes .pobres: Angela Pecorado, Anna
do Amaral, Julicta c Emilia, Velha
Auuincia c viuva Luiza.

¦ ¦¦IIM^M ¦ IIWIH II ¦ I III '" ""

ASSEM11LÉAS CONVOCADAS ,.Companhia Materiacs dc Construcçao, ai»
í). á 1 hora.

Sociedade Anonyma Brasil Mercantil, dia
29, ás 3 lioras. . .•Companhia Brasileira de Telcgraplua Sem
Fio, dia 29. ....

Companhia de Seguros C. Idoyd America-
no, dia 30, á 1 hora.

Sociedade anonyma Casa Colombo, dia 3°i
á 1 hora. ,

Companhia Predial e de Saneamento do
Rio de Janeiro, dia 30, á 1 hora,

Companhia Sidcrurgica Brasileira, dia 30,
is 1 hora. ,.

Companhia Propriedades Fluminenses, tlia
31," á 1 hora.

Companhia Industrial de Melhoramentos
no Brasil, dia 31. á 1 hora.

REUNIÃO DE CREDORES
Fallencia de B. Rttbcllo & C.i dia 30, a

I -hora. . 

CONCORRÊNCIAS ;£
ANXUNCIABA3

Superintendência do Serviço de Limpcsa
Publica e Particular, para a venda de pneu.
raaticos e câmaras de or velhos, dia 30,
â 1 hora. ,. _

Na Inspectoria de Mattas, Jardins, Caça
e Pesca, para o fornecimento dc io.uoo ti-
nas, 5.000 bambas c 5.000 estacas para arbo*
rização publica, dia 30» & 1 hora.

Na Direetoria Geral dos Correios, para a
execução de obras nos departamentos de
"ussiRnantes" e "districtos" da 6" secçao
da suh-directoria do trafego postal, dia 3'.
ás 3 hoi'i.3.

CAMBIO v . 
''\

(Ainda 'hontem este mercado floriu inde-
ciso, com os bancos declarando sacar a
iai|8, ta'5|3a e 123I16 d. .

Para a acquisição do papel particular cor-
riam as taxas de 12 1I4 e 12 9)32 d.

A' tarde, o mercado passou a funccio-
nar em condições estáveis, vigorando para
o fornecimento de canihiaes as taxas de
12 5I32, 123I16 e 127I32 d. e para a com-
pra üas letras de cobertura a dc 12 9I3-' (1.

Para os vales ouro o iBanco do llrasil
conservou a taxa de ia S7l<i-I <l

Os negócios divulgados íoram dc pouca
monto, fechando o mercado cm calma, cor-
rendo para os saques as taxas de 12 5|3-
e 123I1Ó e para a ocquisção do papel
particular a de 125I1O d.

Foram affisadas nas tabel.as dos
cos:

ASSUCAR
Entredai «m 26: 1.300 «aceoí.
Desdo i°: 100.333 ditos.
Saidas cm 26: 3.ais saccos.
Desde 1°: 95.346 ditiU. .
Existência em 27, dc tarde: nos tmpi

ches 145.370 saccos; nos armazéns geraes
34.370 ditos. ."

Posição do mercado: indeciso. - „^, . «tia
COTAÇÕES

Branco, crystal, ¦ • ¦ ¦
Crystal. amarello
Mascavo . ..»••»
Idem, 3* sorte. • . . '.
Mascavinho. .......

RENDA DA
Sl^Arrecadaiia em 27:'•Em ouro. . . ¦
JJoi papel. . . •

?*•', Total . . . . .
Oe 1 

'¦»'¦ 27 do corrente
Era egual .periodo -de 1915
JXffcrençaamaior em 1915
(.'-¦ ~~

AUANDEGA
631548$35t
95i907í5oa

1S9:*S5S3S3
4.453I408$59S
4,581:891$7891281483? 195

$620 a $660
$580 a $600
$$40 a $4°°

$680 a $700
$500 a $6°^

ALGODÃO -.' "s
¦Entrada» em 26: 500 fardos.
Desdo i": 9-543 ditos. ,J
Saidas em 26: 4ia fardos.
Desdo 1»: 10.232 ditos. , .
Existência em 27. do tarde: 3.V» !-''

dos. , ¦,.-
Posição da mercado: firme.

Pernambuco.
R. G. do Norte.
Parahyba. . . .
Ceará

COTAÇÕES
29$000 » 31$000
25$ooo a 30$oon
20$ooo a 3o$ooo
29$ooo a jo$ooo

EBO
Alfândega 110

8oS$ooo

ban-

Londres. ¦ . •
Paris. . * • •
Hamburgo. . ..

A' vista:
Londres. , . .
Paris
Hamburgo. . .
Itália. . . .
Portugal. . , .
Nova Yorlc, ¦
Montcvidéo, .
Hespanha. . .
Suissa. . t. .,
Buenos Aires. .
Vales do Café.
Vales ouro. .

12 i|Si a
$700 a
$810 a

¦Ii7|3 a
$710 a
$815 *
Stiíjn a

2$97o a
4$190 a
4S410 a.

$836 a
§.too a

i$-go a
J70O a

13 sl'ü
$704
$3i5
12(1.
$716
S820
S690

3500-
.|$:6o
455OO

Í870
$8=5

iSSoo
$712

2$27"

«CÃ8Ã DA ESTRELLA»
Desejamos muilo que v. cx. faça uma visita a esta casa, afim de certificar-

•e da superioridade dos nossos artigos c a ntodicidadc dos preços.

GRANDES REDUCÇÕES
i''eroulas de creíone francez (Eéclamc), uma. . . . • •; . •-.? ,-x «
Ocroulas dc zcpliyr, preço de Reclame, uma, . • ¦¦-
Camisas brancas com peito de unisse lina (Reclame), uma. . >i :•
Camisas brancas com .peito dc côrcs, fantasia, uma. ...-.- . . •
ilamisas brancas para noite' (.Reclame), uma • st •- ¦•• s
Camisas de meia Sport, para creanças, tuna -...¦%.
Camisas dõ meia, côr, para homem (-Reclame), uma. y . »i » •• a
Pyjamas dc côrcs, fantasia (Gríude Reclame), um. ..:.:.: •• •• •*

Ligas Americanas, par  . 5- » * .» '«'
Grnvatas modelo laço, -pura seda, a._  . x t . r
Gravatas modelo York. artigo dc 'Reclame, a, . . . . • •¦ ts * ¦' «•
Gravatas modelo Regata, pura esda, a . . • • • • • • • •'«••••'
Toalhas brancas para mesa, com 2 i|a metros (Reclame), a. ¦•¦ .1 ¦« •
Collariulioâ simples e duplos, 3 por
Punhos; diversos niode-los, 3 pares
Meias dc côrcs, fantasia, para homem, par

Mandam-se amostras a domicilio

2$S00
3$ooo
3$5oo
4$ooo
.($000
i$ooo

i$8oo

;?ooo
$600
1$000
i$too

i$8oo

S$500
2S500

3?5°o
i$ooo

LIBRAS l 
'..

Os soberanos foram colados o co?, tl-
c.vido com vendedores a io$20o e compra-
dores a igSooo. ,

As transacções divulgadas foram de pou-
ca siiouta.

LETRAS DO THESOURO
As letras papel foram cotadas ao rebate

do 7 por cento, ificando com compradores,
conforme a data dc emissão: "'~!

BOTaSA
Ainda liontem, a Bolsa funecionou bastan-

te animada, tendo sido erande.o numero de
negócios levados d effeito. ,

As apólices geraes ficaram frouxas; asoe
1900. os de iqis, as Municuiaes, as acções
do Banco do Brasil e as das Terras, firmes-,
as da Rede Mineira e as das Loterias, sus-
tentadas; as das Minas S. Jeronymo, fracas,
e as das Docas da Bahia, mantidas,

VENDAS
Apólices :

Goracs de 1:000$, 1, 2, 3, 3. S.
8. 20 a 

Ditas idem, 1. 1, 4, 7. 10, 10,
3. 12 

Emp. de- 1909, 2, 3, o a. • • •
Dito idem, ia
Dito idem, 1, 20, 20 30, 114 a. .
Dito de 1911. 1, 6, 10, 33. a, .
Dito de 1912, ia
Desde 1915. de 200$, 3. 2a...
Dito idein, de sooS. 2, i a. . .
Dito idem, de 200$, cl juros de

abril, 3 
Dito iilcm, dc 11000$, :, 11 a. .
Dito Idom. 11, 8. 6, 15, 22, 2? a
Dito iilem. 64 
Municipaes de £ 20, nom., 2, 5 a
Ditas dc 1906, port., ao a. . . .
Ditos de 1914, nort. 3. 4» a. . .
E. de Minas Geraes dc 1:000$,

E. do' líio' (4 °'|°), 4 
ÍÍíiíicoj:

Commercial, soa •
Brasil. 1, I, 6, 50, 50, 50. iod a
Dito; 6a ..«•••
Dito, 50, 50 

Com/wi/iiiiJ:
Tirras e Colonização, 50, 100,

100, 200, 300, a. . • • . • • •
Ditas idem, 100 100, 100, 100,

500 »•
Loterias N. do Brasil, 10. 200 a
Ditas idem, 50, 100, 300 o. . .
Ditas idem, 200 n.--
Minas S. Joronyiiio, ioo, ioo.

100, 100, soo, 400 
Ditas idem, 200 
Ditas idem, 500 vio 10 tlias. . .
Rede Sul Mineira, 100 a. .... .
Docas da Bahia, 1.000 vlc ate 24

dc junho • •
Dcbcnliires:

Progresso Industrial, 5. . •• «

8io$ooo
77o$ooo
772$ooo
773S00Ò
770$ooo
770$ooo
7.15S000
735$ooo

7i5$ooo
770SOOO
772$ooo
773S000
305$000
191$000
i84$ooo

MARÍTIMAS
VAPORES ESPERADOS

J>ôrtos do sul, "Sergipe"
iPoMos do. norte, "Piauhy".
«Marselha* c'«ses-, "Pampa . . , . .

Rii> da Prata, "P de^Satrustegiu . . .
¦Nava York c «ses., "Voltaire'.. . . .
iMova York e escs., "Pensyvania" . .
.Npva York c escs., "Iteplen R. J.

CoJth"mb'urg e escs., "P. Christopher-
í . sen» ..,.•••
IVlgo -e esos., "Leon XIII". ...»

Ciffláo- e escs., "Oronsa"
Portos do norte, "Ceara". .....
Portos do sul "Sírio" .......
Bordíos e escs., "Liger v
Portos do sul "Mayrink" ......
Nova York, e escs., «S. Paulo. . . .
Ro da Prata, "Araguaya .....

'Inglaterra c escs.. "Demerara". . •
Calláo e escs., "Oronsa". . • • • •
Nova York, c escs.. " Clliiiicha' . . .
Portos do norte, "Júpiter"
Inglaterra c escs., "Drina
Inglaterra e escs-, "Onta

VAPORES A SAIR
Santos, "Minas Geraes". .. . . . •
Amarração e escs., "Mantiqueira . . .
Rio da Prata, "Pyrmçus
Portos do sul "Itassualiy"
Portos do sul, "Itassuce"
Rio da Prata. "Pampa".
Rio da Prata, "Sequana". .-......:.
Bilbio e escs , "Pi de Satrustcgui". . .
Rio da Prata, "Voltaire . . . . .
Portos do norte, "Capiyary'. .. . . .
Portos do norte, "Sergipe". ..-»-...
Portos do norte, "Olinda'. . . . . ¦
Junho: „_ „

Livcrpool e escs., "Oronsa .... f
Aracaiu' e escs.. "Ilainava . . . .'
Rio da Prata, "Leon XIII . . .' •
Portos do sul, "Itauba". . .' . . '•'
Camocim c escs., "Piauhy . . • • •
Rec;fe c escs., "Itapuhy". . » . •
Uio da Prata, "Li.ncr".
iPará e escs., "Mossoro", . . . •
Ih-.hituba e-eses.. "Itaituha'. . • • •
Natal e escs., "Itaeiba". . . . •' ¦ •
Purtns do norte, "rara". ..__..».
Inglaterra e escs. " Aragtiav.-. . ¦ • .
Rio da Prata, "Dcmciara,. . . . •
Monteviiléo c escs.. "Sino . . v •
Recife e escs., "Orons-i . . . . •
Inglaterra e escs.. "Oronsa . . . ¦

PERSEVERANÇA
INTERNACIONAL"

171, AVBNIIDA RIO BRANCO, 171
APÓLICES PREDIAES

•No ios" sorteio de amortização, rea-
lizado em 24 de maio de 1916, foi con-
templada a dc n. a.388.

O próximo sorteio, em 31 do correu-
te mez.

BÔNUS PREDIAES'
No 33° sorteio semanal, realizado em

27 de maio de 19ifi, foi contemplado o
de n. 9.761.

O próximo sorteio, em 3 de julio p
flíturo.

Após uma longa
enfermidade

Recuperando as forças
e a carne

Depois de uma grave in-
fecção intestinal, fiquei tão
fraco e magro, que quasi nüo
podia levantar-me. Para aju-
dar minha convalescença, re-
ccitaram-me diversos fortifi-
cantes, com o uso dos quaes
n3o obtive resultado. Resol-
.vi por mim mesmo experi-

ASSISTÊNCIA R'0-GMIB JULITAÉ
CAIXA .

O" íoiit/ocofao)
De accordo com o paragrapho tuiitf^

do artigo 19, alínea rf, do regulamenta
vigente, são convocados os sócios dal
Caixa B, para a sessão de assembhíif
geral que so realizará no dia 30 dfl
maio corrente, ás 20 horas, para o fin«
especificado 110 artigo 7° e conforma
determina o artigo 30, alínea c, do rc
ferido regulamento.

Rio, 27 de maio de 1916 — 1° temem
te Milton de Prcitas Almeida, directoN
secretario.

IODOLINO DE ORH

PREVIDÊNCIA
CAIXA PAULISTA DE PENSÕES

Secção de Pecúlios
Tendo fallecido cm Santos, no Esta-

do de São Paulo, o sócio Antônio Ja-
cintlio dc Oliveira, e em Recife, no Es-
tado dc Pernambuco, o sócio João Pe-
reira de Mendonça, inscriptos no pe-
culio Popular, rogamos aos sócios per-
tencentes ao mesmo pecúlio, realizarem
a entrada das quotas no valor de rs....
20$ooo, até o dia 30 do corrente.

Rio de Janeiro, 15 dc maio de 1916-
— A direetoria.

IiOJ.:. CAP.:. CAYRU»
OR.:. DO MEYER

' Convida seus OObr.:. para eleição de
Repr.:., em 31 do corrcntle, ás 20 ho-
ras  O secr.:., Florcnlino Arantes de
Mendonça. M. 5247.

mentar o IODOLINO DE
ORH, tendo colhido com es-
se poderoso fortificante os
mais rápidos e magníficos
resultados.

Desde os primeiros «ias,
comecei a ter vontade de co-
nicr, seuti-mc mais animado
e forte, e recuperei cin dois
mezes, 8 kilos dc peso. Creio
não ser .preciso accrcsocntar
mais para provar a cxcellen-
cia do IODOLINO DE ORH
que me curou radicalmente.

Armando Alvaret
Estudante de Medicina.
S. Paulo.
Vende-se em todas as dro-

- garias e pharmaeias.
Ageutcs: Silva Gomes & C,
Rio.

72Í000

iiiii
Capital Fulcral

Resumo dos prflmios da lotaria
do plano n. 33!) oxtracçüo do
mino de 1!HG, realizada em 27 de
maio do lOiC.

77$5oo p,u.MI0S DE 50:0003003 A BOOJIOO
50:0onsono

5:000^11 0

FRAOUEZÀ-ÇHLQRP5E

MEDICAÇÃO
rtfi xr.á 1

*<§êiMifâ&Èkh*rÇ.??£¦

DECLARAÇÕES

i-t.íSsoo
200$000
¦JO 1 $000
20.2ÍOÜO

8Í500

8$750
l.|$íiio
14Í750

40761
8539 ....

4UW
1504

11IS0... .
1!.«

330ãO
52 -í-7

30144
i5$mw|2214S..

41:00..

aos extremos
tukdores dcde 7 a 7 i|a por cento

6 a 7 por cento, ,
Os negócios conhecidos careceram de on-

teresse. "

PINTO. LOPES & C.
Rua Floriano Peixoto, 174 —: Pres-

tam ai melhores cuiitai dc café.

CAFÉ' ,MOVIMENTO DO MERCADO
/e-;/oj Saecas

deem 23,

27ÍJ000
274.500
27$5°0
28$5oo

3i$ooo

igo^ooo

OFFERTA9
Sto$ooo

134 - RUA DO OUVIDOR - 134

ãs retratas para hoje
rrogfamuia da retreta da banda da

T-iigiula Policial, sob a regência do
maestro Luiz Giumbarba, das 6 ás ii
lioras da noile, n.i praça da Gloria:
Primeira parle- — P. Mascagni, Amigo
Kritz, Marcha'; Lconcavallo, I Pagliacci,
Prólogo; R. Ascoles, Ricordo, Valsa;
N. N., Roberto, One Ste-p; N. N.,
I,a Svctiturata, Mazurka,

Segunda parte — G, Mctallo, Decla-
ração de Amor. Valsa; V. Lchar, Conde
de Luxemburgo, Se-lcctiori-, Arr, L.
Giamharba, Mariazinha, Polliá; Lco
Fali, A Princeza .los Dollars, Fantasia;
J,. Marchetti, L'Esultanza, Dobrado.

— Programma da retreta que a banda
de musica do Corpo de Infanteria de
Marinha realizará na praça SacnzPcfia:
Primeira parte — Francia, Marcha Nu-
peial, II. P.ir.nlis; Ricordc, Grande Vai-
sa. Rafaele Ascolcsc; In niy liarem,
One Siep, Irving Bcrlin.

Segunda parte — Fausto, Grand Sele-
ttiòn, Gounod; Frisson printauicr, Gran-
do valsa. C. Roesscl; Trictract, Polka,
Wnldtcüfel.

Terceira pnrtc — The Girl in the
Taxi, Grand Scleclion, Jcan Gibcrt;
Ul Irrcsi.ilible, Tango argentino; Do-
l.rado, Coniinandaiite Pcnido, J. A.
Nascimento.

—¦ s--° de Caçadores — Programnia
para a tocaia na praça da Republica:
Primeira parle — Dr. Carlos Veiga,
Dobrado, A. Barbosa; Marion Delormc,
Fantasia, A, Ponchiclli; Sercsteifa,
Polka, Geraldo; Amotir et Priuteinps,
Valsa, Waldtetifel.

Segunda parte — Row, Row, Ror,
Onc-Stcp. N. N.; Les Patineurs, Valsa,
Waldteufel; Na Seresta. Polka, Garcia;
llaydéa, Valsa, N. N.; Crepúsculo, Do-
brado, N. N,

— 53° dc Caçadores — Programnia
para a Quinta da Eoa-Vista: Primeira
parle — Itabaiana, Marcha; La Tra-
viata, Fantasia; Tip-1'op, One-Slep;
Querido, Scholtisch; Jc r.iimc, Valsa." 

Segunda parlo — VAfricnna, Fanta-
sia: Flausina, Poliu; Dnlencias, Valsa;
Dadú, Tango; União, Dobrado.
MXMuxf*ircz/!i*Kr?n2onrxr^

UlÜCIl 0
Vertliuleirii cura da

SEM OPEKAOÃO, iior nieio ila

PELO FilUTOTiIiEZA^níNTO DB
H, CII1USTOVÃO

Uma reunião dos morado-
res dosso bairro

Grande numero de moradores (0
bairro do S. Chrislovão, no intuito du

pupilar pelos melhoramentos imprescin-
diveis aquelle bairro, reuniu-se no dia
••G do corrente, cm um dos salões do
Club dc S. Clnistovão, gentilmente ce-
dido pela sua direetoria e deliberou
constituir uma commissão central e di-
versas siib-coiuniissõcs, afim de serem
estudados os meios de promover, junto
aos poderes públicos, a satisfação dos
benefícios a que tem direito o mesmo
hpirro. Ficou resolvido uma nova rc-
união a realizar-se no mesmo lacal a 8
dc junho, ás 8 horas da noite.

Existência
tarde 203.43-1
Entradas cm 26 :t;

E. iF. Central. . . . 179..1S0
E. F. Lcopoldina . . . 193.560 6.214

Total 211.648
Embarques em 26 :•Mão houve.

Existência etn 26, do
tarde .. 211.648
Kntr.ir.iin desde o dia 1 de julho ate

liontem 3.107.637 suecas e embarcaram em
egual pcrioilo 3.224.002 ditas.

Ilontcm, este mercado aluiu desanimado
e fechou frouxo, tendo sido effecttmdÕa
negócios de cerc.i de 3.500 Eiccas, ao pre-
ço do io$;oo, i\ arroba, pelo typo~7>

Plissaram por Jundiahy 7.100 saecas.
Não houve entradas.
A Bolsa de Nova York abriu com S a

9 pontos dc alta.
 loSGoo

7. . t » • • • • * IO52OO
pSSoo
9$4oo

A Agencia cerni das Cooperativas, Agri-
colas do 'Estado dc Minas comnuinica a»
seguintes !'..:.'«„
COTAÇÕES ÜE CAFÉ' POR 15 KILOS:

\ Cofí-s do sul e I
I oéste de Minas

Cafés de outras
proccdtvicias

Typos
Cor.imtim Cor | Commum Cor

I 12S1S3 a 125.157
11SS47 a 12Su.ii
iii»54i q 1ÍÍ745

I 11Í131 a 11S3J5
| loÍ7-'3 ,1 Io$o.i7

12*153 a 12S.-,.:-
n$847 a I2$ut.i
n$54i a 11S7.1;
HS131 VI llS.,1,15
io$723 .1 io$i)--7

O CARVÃO RIO-GKAXDISXSU

O suecesso alcançado ua
Araontlun . - '¦„¦'

BiieHOJ Aires, 27 — (A. 0--'7uI^'„-
vão procedente das minas ele b. jero-
nvmo. .10 Estado do Rio Grande do sul,

tém tido aqui grande acecitaçao e esta

sendo vendido a preço interior ao de-

'o 
dr Mario Azevedo, que tem des-

envolvido grande actividade -para o

bom exito da importação do carvão
brasileiro, já recebeu um pedido de

10000 toneladas, para uma empresa
nesta capital.

Observações
•Mercado: nominal.
Cambio: 123I1C, calmo.
Pauta: $740. ,.,,'.
De accnr.lo con a alta, as (ii-.iliu.itk5 ad-

ma de 7 não acompanham 03 preços rela*
tlvo9, sendo sempre os de còr mais valo-
riz<idos; continuando depreciados os cair-
b.-ixos, devido ás entradas de S- Paulo.

lane Sr Irmãos conimiinicr.m que as co
tações de café são ns seguintes :

POB 15 KII.oS

on
qnebradnra

CINTA IIERX1ARJA ELECTRICA

LAZZA-
sob nic-

não tendo

»e=.2:T.'a

NUMEROSOS
ATTES-

TADOS DE
CURAS

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

II$70O
Il$40p
II$10O
io$Soo
io$50ü
105IOO
<)$7üO

Geraes do i:iou$.
Emp. dc 1903, .
Dito do 1909. •
Ilito de 1911. .
Dilo do 191-- •
12. do Rio (4 °l°) •
Dito do 1915, • •
Judiciarias . . . •
Dito de 500$, port.
Dito, Minas Geraes.
Munlcip do 1906,. .
Dilas nor. ....
Ditas de 1904, port.
Ditas nom. .: . •
IDitis do ii>i4, port, '
Ditas, idem, com. .
Ditas (lc 1909, port.

Bancos:
Coiiimcrcial. ¦ . •
Brasil. ... > .''Lavoura., . . , . .¦C0mmerciu ¦ . • •
Nacional Brasil ¦ .
Mercantil. . . . a

C, de Sentirei:
Garantia'lírasil, . . . . •
Confiança. . . « •
Jndcnmizaílora . • •
Integridade. . • •
Previdente. . . . .
Arsoi

listradas dc Ferro:
M. S. Jcroiiymo. .
Noroeste
Gòyna
Rêdo Mineira. . •
Norte do llrasil . .

C. de Tc-idos:
Brasil Industrial . .
Confiança
Pctronolitíiua. . . «
S. Felix
Mflgcçnsê
Corcovado. ....
Manuf. ÍUitiuhouse
Esperança. . . . •

C. Diversas:
Docas da llahia . .
D, dc Santas, nom.
Ditas ao port. . .
J.otcriai 
T. c Carruagens. .
í\ o Colonização.. •
Centro? Pastoris. .
Const. llrasil, c.40 ui^
Carbureto de Cálcio
Hanseatica ... •
-Mtlh. 1111 llrasil. .
Mclli. 110 Maranhão

Úcbentttrcsi
Iloe-.iS de Santos. ¦
Mi Municipal. . .
Tcc.M aséenge. . *
America l*íibri). . *
Tec. Alliança . . .-
K. Paulistana • ••
T. Confiança . . .
P. Industrial . . .
S. Velix . . . .
S. P. Alcântara. •
Tecidos Carioca . .
I.iiiln dc Sapopemha
II. U. de- S. Paulo
T c Carruagens. .
Santa Helena . . .
In.l. du Valença . .
Tijuca
Hanseatica. ••-¦•;*
C. Drãlnna. ', . •. •"1. do llrasil". . .
Ü. Naeionaes . • *'
Sania Rosalia. . .
Sanw Barbara. •
Bem Pastor. . . .
I.n:: St;arlc:i. . . .

77S$ooo
770$ooo
tíobSoou

77*500
775$ooo

775$ooo
i92$ooq
I98$ooo

3io$ooo

iS8$ooo
i6í?ooo

i.|6$ooo
J03$ood
uoÇooo

84$ood
i2$oon
60ÇÒ0Ò

Coo$ooo
y5üíü0H

r.s? 5 0:1
20ÇOOÜ

lS;?Oiio

4O5OO.O
I30ÇOOO

goSooo
S5Ò$ooo

30Í000
»(4o$ooo
1.IÍ75J
Si;?oüo
S$750
iSSooo

250SQOO
i-goÇooo

39Í000

125S.-.00

i.loiooo
20jSoou
sooSooo
rooíooo

78$ooo
iqoíooo
ipoÇooo

27120.
7G66.

PUKMIOS DP
5025 18238 20717

31180 17000 45968
211C7 5177 20630

22--92 38324

. 4ÍÜO0SOO0
,| 1:000 000

l-'O0O<i 0
liOÒÒgOOO
1:01 <i""0

r>oo;o io500 TIO
5OHS1K1O
5O1Ç.I00
500S 0.1

;. ' 5005000
200?0->0
29205 24757
6Ü53 17981
10518 45090
29810

8o8$ooo
S80S000
772^000
7Úo$ooo
760^000
77$ooo

7725000
750Í000
420J000
770S000
191Ç000

3io$ooo
3o5$ooo
iS3?5»o

i43$ooo
202$000

I.j6$000
I75$ooo
205$000

270^000
17S0OO

7o?ooo

S2'.Í0OO

PRFM10S DR 10OS00O
8053
4053
25878
18681
43189
5425
3469

45399

49760
2528

49761
2521

49701
2501

2174
25661
41012
20SI
7840

31082
!i4Sj

34093

2001000
lOOSnOO

46953 470IÍ3 43815
35327 26789 41562
20186 191166 24951
9852 407"8 276S2
15599 11301 2570S
31689 40122 6475
38183 47516 18T62
5853 210ÜS 39062

ViíRuoxiMÀyòiss
o 49702
0 2530

DEZENAS
a 49770
a .2530  3»í>00O

CENTENAS- mena  íssooo
... a 2600.: WS»00
Todos os números terminados em

61 tom logüOO . ,
Todos os números terminados om

1 têm 5E00.I exoeptuanüu-se os termi-
nados em 61; _ „ ,.

u iiiüaí uo líuvérüo, Jlunocl Coiiim Pinto.
O dirce-w-irresidente, Alberto Sarovo ac

ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS
NO COMMÉKÜIO DO KIO DE
JiliNElilO ¦ ^„rlT ---

CAIXA DE PECUUOS
Está plenamente provado qu'c a orga-

nização desla müttalidtide na nossa as-
sociação- c verdadeiramente , solida c
garantidora dos pecúlios instituídos
pelo3 seus mutualistás, sócios desta as-
sociação. ,

Emquanto «inúmeras sociedades mu-
(tias, creadas nestes últimos annos, soh.
hases que pareciam seguras, foram h.i-
queando umas após outras, a Caixa de
Pecúlios da nossa associação mantem-sc
ha 15 annos, tendo distribuído ate 30
de abril p. 'P., mais de 500 contos dc
réis dc pecúlios, ficando com o saldo,
nessa data. stfpctiior a 138 contos.

Este saldo irá em crescente augmen-
to todos 05 mezes por não ser n«ccssa-
rio nellc tocar-se para oceorrer aos si-
nistros que se vão dando, visto.-que ias
contribuições dos mutualistás têm sido
sempre mais que sufficientes para os
pagamentos dos pecúlios, como poderá
attestar quem tenha acompanhado as
publicações (los balancetes mensaes. „

O que é (le estranhar, é que maior
não seja o numero de sócios^ íuscoptos
como muiualisla9, ¦sendo a jóia a pagar
relativamente insignificante c as con-
tribuições somente de 1 oSoop mensaes
para deixar um pecúlio de ,5 toooSooo,
havendo remissões por antigüidade e
por sorteios atuiuacs..

Os srs. associados e empregados no
comnvercio que ainda não .pertençam ,:i
associação, encontrarão na Secretaria
o regulamento da Caixa de Pecúlios
nara o caso de quererem inscrev-cr-se.

Rio de Janeiro, 27 de maio de 19")
5030001 — Pedro Xavier dc Almeida, 2" secre-

tario da cramniissãio direetora.

torio, balanços e contas referentes ao
i° e 2o semestres dc "1514 e 1° e a°
semestres de 1915, bem como do respe-
etivo parecer do conselho fiscal. De-
verão, tambem, proceder á eleição da
nova e definitiva direetoria, conselho
fiscal e supplentcs.

Uio de Janeiro, 16 de maio de 1916.
— A direetoria. (M 4SS5)

CAIXA B. AMPARO DAS
FAMÍLIAS

313, RUA GENERAL CÂMARA, 313
Dc ordem do sr. presidente _ convido

os srs. sócios quites a se reunirem em
sessão extraordinária de asscmbléa ge-
ral nesta sédc social, segunda-feira, 23
do corrente, ás 19 horas, afim de rc-
solvorem solire uma proposta^ dc inter-
esse social, ficando entendido" que uma
liora depois a assemblea funecionará
com o numero de sócios que se acha-
rem presentes.

Rio, 26 de maio de 1916. — O Io se-
cretario, João li. de Freitas Lima.

(S. 5061)

"A BARBACENENSE"
60o, 6i". 62» 63o pecúlios pagos, na SlriiA)

37". 5í™, 5')", lio» im Siri* B; s«*. 5»'* 53° "a Série C,
São convidados tòditS os socíos-primeiroa

Contribuintes e Contribuintes/ da Sdric do
io:ooo$ooo, inscriptos respectivamente até oi
dias ai de janeiro dc 1015, 30 dc janeiro
de 1915, ií de fevereiro de 1015 e 15 do
fevereiro dc 1915; da tí^rie de 2o:ooo$ooo,
inscriptos respectivamente até os dias 26 da
novembro de 1914. 30 dá dezembro dc 10U.
2i dc janeiro dc içis c i'/ de fevereiro dt
nj 15; da Sério de ;;o;ooo$ooo, inscrinto»
respectivamente até os diaa 17 de janeiro de
k>i6, 30 de janeiro dc iq(6 e 10 vlc marco
ds iqi6, a mandar pagar, dentro do prazo da
30 dias, a coutar da br escute data, directa*
mente á Sede Social, cm Barbacena, ft9
quantias respectivamente de sete. quatorze e
trinta miU-réis (7?ooo, 14S000 e 30$ooo),
m^tas duvidas pelos fal lecimento a tle noitop
consocios Ers.: lloracio Ribeiro da Silva,
oceorrido era Carmo do farnnaliyba, nesta
Kstado; Joaquim Soares do Souza, oceorrido
em Arcado de Patos, neste Estado; d. Oltí-
lia Her(;ert, oceorrido em Cosmopolis, t,t-
tudo de S. Paulo,, c d. Anton:a Martinho dt
Silveira, oceorrido cm Muri*iba. listado da
Bahia (SfcKIIC A); Antônio Pereira diu
Santos, oceorrido jnn Santo Antônio au
Oloria, neste Kstado: d. Esthcr Alvares
Vieira ie Castro, oceorrido tm' llurity da
KiKr.ula, neste Kslado; Horacio Ribeiro d»
Siiva, oceorrido em Carmo do Paranalivlia,
ncr.te Kstado, dr. Olympio Teixeira dç Oh-
veira, oceorrido cm Cnraiyol/U neste listado
(SÊRIlv U)j di n.illiina Uosa do Rosário,
oceorrido em Abaelé, neste Kstado: coro-
nel Marcellino Mendes IjücniSo oceorrido cm
Conquista, Kslndo da Ilaliia, e d. Otlilia
Jl liana Rezende, oceorrido na Serra de- Cn.
iiiapuiin, muiiicipio de líntre Rios, ncstti
Eslado (SÉRIE C).

Aproveitamos a oppor Umidade para içten*
tificar aos srs. consocios de que todos - oa
pagamentos devem, d'ora avante, ser feito»
directamente nclo Correio (cem desconto da
respectivo porte), visto como foram supor!,
iniiliis todas as Aecncias Bancaria! o "A
BARBACENENSE". , . . _,

ll.irbae-eua, 15 dc maio He 1916. — A D*
rector ia.

IRMANDADE DE &. OHRISP1M ¦
S. OHRISPINIANO
MESA CONJUNTA

De ordem do nosso irmão provedoí
convido todos 03 irmãos graduados 4
da mesa administrativa, a comparece-
rem na segunda-feira, 29 do corrente,
ás 16 i|a horas, 110 Consisíorio da
Egreja da Irmandade dc N. S. do Ro-
sario c S. Bcnedieto, afim de resolvei
sobre a proposta para as obras dal
nossa Egreja. apresentada e escolhida
pela mesa administrativa, cm sua seu
são dc 25 do corrente mcz. •

Rogo a v. v, c. c. não faltarem.
Secretaria, em 27 de maio de I9i"(

— O secretario, João R. Prcitas Lima,
(J. SKJ4),

, „- ¦™l""llViVSg

AillIOS
RODA DA FORTUNA

DERAM HONTES

Americana
939

Rlo-27-5-1916 J 5222

Fonseca. .
O <lirector-assis*entc. dr.

Oiviilíic dos Santos Pin*.
Antônio

vice-près!'
rdsjoo

2S?0OQ yB*B3BB^^-""-'.-SJ"—  
' ' '

r Wm um
r3o$ooo v»***'v*"^'
16CS000 ______———
.755000 —— ~

Antigo
Moderno....
nm
Salteado....
2" piemitj
3' •
4' ¦
5- »

761 Leão
522 Cabra
845 Elephante

Cavallo
 529*
 «2
 132
 56i

r-5o$ooo

20,9000
,12O?000

.'i-t?5oa

SS500
16S500
8o$ooo

üãòÇooo

78^000
3OJ000

2n,í$ooo
191$000
1ijÇoop
i<)ti$oon

4(]$üoo
1X.1S000
1S8S000

iSo5ooo
iãoÇoQO

70$ooo

ANíilGAD DO DR. MACHADO
E' o melhor remédio por,via gastrt-

ca para curai- a syphilis,
agradável e não tem
cin qualquer pliarmacia

E' de gosto
dieta. Vcndc-sc

i*«Km»-

DELLE MATTOS
MANICURE ;

Especialidades em preparos

Ü-Sctè de Setembro 11. 5S (a° 1
1 ¦wi-ar-ir * nrr

para

.ndar).

ASSOCHAÇÃO DOS EMPREGADOS
3VO CO5DIEU0IO DO RIO DE
JANEIRO

AOS NOSSOS 'CONSOCIOS

Suspensão de jóia-
A coniiuissão direetora, usando da

concessão võr.ida cm assemblea dev.be-
rativa dc 22 de fevereiro dc ,1915, re-
solvcti declarar suspensa a 1010 para
admissão dc associados, durante o cur
to prazo da sua administração.

A commissão abaixo assinada espe-
ra nuc todos -os srs, associados apro-
veite.111 esta concessão para proporem
seus amigos ú matricula, no que- presta-
rão um serviço relevante
e um captivante obséquio
a quem foi confiado
sorio da associação.

Propostas em liranco c todas as in-
formações serão dadas ii»iiiodio*a»l?H-«
a quem as pedir -pelo teleplione ou pelo
Corrcl°' 

ATTKNÇAO!
Todos 'os srs. associados que se

acham cm atrar.o maior 011 menor dc

suas mensalidades, podem regressai- a

cffectividade, 'lingnndo o debito atraza-

do de uma só
mensaes

ÍWÍ05.

corporação
\ eonimissão

-o governo provi-

Agava
Garantia
A Real

DK SANTOSMERCADO
Em 2d :
Entradas: 0.3Í2 saecas.
Desde i": «J5-6°J saecas.
Méili.i: 6.S31 saecas.
Deíilc 1 do julho: 3.234-°°a
Sai'!.is: =.rr<> saecas.
lisistencia: 673.3^^ sacras.
Trcço: 5S900 l>or io kiloa.
Posição do mercado: calmo.

rooSono
I50$ooo

200$ÒÓ0 —*
200$ÒOQ * —

ip:?ooo
I7o$noo lójSfioo

KmÇooo
fíoçoob

ioSoúo — —
l6oS0..-n —

FORM1CIDA MERINO .
O tmi'-o extirminador des formigas.

Merino^2_^^.^r™Jii^iÍ0.1'_Í_!5i_"" AOsTpEKNETAS;

Um homem que teve a infelicidade de

perder uma perna e que agora recebeu
uma herança difficil, fez. um voto de

distribuir uma importância por todos
os indivíduos que sc achem nas mesmas
condições pliysicas e não tenham rc-

cursos. Como lhe 6 impossível, pro-
curai-os a todos, pede aos seus irmãos
cm infelicidade que compareçam no
1'awio Publico, no dia aS de maio cor-
rente ás 3 horas da tarde cm ponto,
para'que possa fazer a distribuição a

que perante Deus se comprometteii.

180
451
849
186

M 5252

CUPIM, BROGA E GARÜNGHO
Extincção completa cm predios, mo-*

veis, pianos, embarcações c qtiacsqticí
outros objectos. Trabalho garanlido.i

Preparados privilegiados pela cartal
patente 11. 5.167, de 18 de novembro!
de 1907.

Chamados a qualquer liora, ú rua dà|
Harmonia n. 6j, com Bernardo Fer-
reira ou Ignacia da Conceição Machado^
Os proprietários da carta patente prc-(
vincni ao publico cm geral que todo 4
qualquer annuncio para este fim é du-i
vidoso, pois só este é o verdadeiro, quo
garante a sua cfficacia, como prova!
com grande quantidade de attestadoa
passados pelos seus frequezes. (5414

IA CASA wm

vez ou etn prestações

Tudo se fará,, dentro da lei, pam at-

tender aos desejos dos ^..asSOCii
Informações rápidas serão dadas

iodos os srs. sócios acerca ¦do

de suas matrículas — ou qualquer
lio assumpto. ¦ ,1,

Rio de Janeiro, 25 dc maio d.

eslado
uu-

1916
_ A Commissão direetora -Armando

de Figueiredo, Jacintlio 'Magalhães, Pc-

d?o Xavier dc Almeida, Joaquim M.v

noel de Campos Amaral, Samuel dc

Olíveira, Hemclito Domingues, : Augus-
m Carlos Setúbal, Antônio Monteiro da

Silva e Violor Rodrigues Jimior.

THS RIO SE «BEIRO
n

otivíüsftisi?;;)
«ITÀNDAÍ/M

òFtptóíe^loiiEiylíAiitot^^ittiQl

IMPALUDISMO
TAC4REPA.OÜÀ' — ILHA DO GO-

E

Aífandega 110
DEXDAS FISCAES

RECEBEDORIA DE MINAS
Modificações que sofíreu a pauta na par-

> relativa aos gêneros abaixo mencionado.?,

No (tran.le estaliclecimcnto do Professor
I!INI todos os apparelhos são fabricados
èifi-i conforiiic o caso e n cnicriiiidaile,
nenhuma mola dc ferro, são leves c invisíveis, garan-
lindo uma contenção suave e perleita. lamlicm das
'Icrnias as mais volumosas tpotlcmlo. o doente tra-
Inlhar, fazer exercícios ile gymnastica ou cnmtaçao,
I—indo completamente curado, sem operação al-
i-iima. As pessoas que solirem da Hérnia escrevam
hoje iiiciino ao Prof. Laizanni, emn oe obter o tia

tamento gratuito.
RIO DEJxVNKIUO-LlHGODES. FRANCIS COX. 43

lVr,:,i,,i. ventre ciiilo rins moveis, dores rheumaticas, eciatica,. debilidade
*mü;f Si S"4& 

" 
»"'«"?' apparelhos .eleetricos. KePaet:ç.«. ortope-

•liei nara senhoras, diiiíiila por uma dama e.-pecinlista. _
AVISO - Devido aos'numerosos pedidos a Casa enviará um pro essof

crthopedico a JUIZ DE FORA. Hotel Rio do Jnnciro. os diab uO o oi

« 1' ilo .iimlio próximo. ^^

O domingo
ató meio

dia. *

trttMrsrVWKTs

Pronunciado em S. Paulo,
não queria embarcar

A' requisição da policia pau!i?ta_ foi
preso aqui, pronunciado como ladrão o
individuo dc nome Bertello, PiovanW',
Sita esposa tratou logo de impetrar um
"•hábeis corptis" cm seu favor e d.ilu a
informação que o chefe dc policia deu:
o preso havia seguido paru S. 1 atilo,
onde sc achava pronunciado; Dc faclo
Bertello embarcou houtem, mas para sc-
Ruir foi uma luta tremenda. Não queria
de maneira nenhuma. Afinal foi cllc
incido numa camisa dc força e acom-
panhado por praças c agentes ate- a
Central. Ali pintou elle o diabo, fazendo

[mesmo atranr o trem. Afinal, depois
'de muito nisto foi o ladrão embarcado,
'Kv-.-i:.',.- acompanhado de 4 agente».

Massa de
A melhor é a

!_ da Companhia
Manufac t o ra

-ie Conservas Alimentícia».

Rclaç.ít
(no trecho
ras da manhã.

CÃES DO PORTO
achavam atracados 10 <-a;s do rorto
dia 27 de maio do 1916, aa 10 ho-dos vapores e embarcações quo :e

emrcEuc:à Compagnic du Port; no

EMBAR CAÇOES

S. Martinho do Porto
portu-

HORA..Casa especial de petisqueiras
pi«a ABERTA ATE' A UMA
Tem cabinetes para íjinihas —RUA DOS
ARCOS N. 3.

mm] o mm i m* - —'
¦¦1TSÕES DO SÉCULO"

Sairá, brevemente, á publicidade, Fi-
soes do Século, estréa literária dc baul
de Navarro, escriptor da nova geração.
Será mais uma novidade deste .nino,

fértil cm auspiciosas estreas literárias.

ASMAZSU I CI/"' ,1
I

P. carvão.I

i =El
y—.1 Val>or

g—tí Vapor

8
P. Chatas....

I*. S|ag. Chatas....

1". 10 Rebocador.
10 

T. 11 Vapor
11 Vapor
ij ••

S—iu vapor
8—17 Chataí....
7—17 Chata*. •>•

ií Chatas....
P.ltaiti 

KAÇAO

Nacional •

Inglez . .

Naeionaes
Nacíonaèa

Nacional •

Nacional •
Nacional •

FranccJ .
Naeionaes
Nacionaej
Nacionae»

M0MII ClStSVAÇÓSS

. . Vago.' ' 
, .;..... Vaso.' " ¦ ,.,,; Vago." 

Vago.' 
| . "Rio Pardo*

Vag3.
? . . "Do'den" „

Desc.' de ícaeros catabeliã H.
. Diversas H"P. de manganez.
. Diversas C|c. da div. vapores.

„ , , Vago.
. , . "Sul America" Cabotagem,-

Vago.
. " Arassuahy' Cabotagem,'. 

, , "Teixeirinha' Cabotagem.
,, _. Vago.

,' .' ! DiveriM?.;'.'.'.'.'.,... C|c. do "Dupleix".
. Diversas Desc. de bagagem.

! , . Diversas l>ese. dt bagagem.
.- | Vas°-

VERNADOR — ACRE
enorme a procura das pílulas do

Ur Carlos Novaes conlra sesões (1111-
páludismo), pilulas que tem a sua repu-
íàcão firmada 110 Acre e regiões palu-
dosas do Amazonas pela cfficacia com
que combatem o impaludismo em suas
diversas fórn-.as — agudas, clironicas
e larvadas. ,

A' venda cm todas as boas drogarias
c pharmaeias. ,

Deposito: — Rua da Carioca n.Jo,
i» andar — Telephone^ Central, 5S10

106, RUA DO OUVIDOR, 10G
I Filial á praça 11 de Junho u. ji ~ Rici

tle Janeiro
! COMMISSOES E DESCONTOS

Bilhetes de Loterias
Aviso: — Os prcmios são pago3 o»

{itiOiiiio dia da extrneção,
FERNANDES & C .

Têlcplionfi 3.051 — Norte

ÜO MONOPÓLIO
OA FELMDE

Ronictitc-sò Iiillinfos do loto-
rias nnrii o Interior, iiioillnnto
o porto do Corrolo.

Dú-so vantajosas coiniuissões
aOS K1S. C!lIllllÍRt.!lH 11US ('1100111-mondas sminrlores :\ ÍOOSOOO

— Run Snelict ll. 14 —.
FRANOISOO ei O.

Rio

Propaganda
B97

_07._3_fllG. n Õ2S2

mm***** W ¦** mm*

A grande ttcceilação que tem a
"Emulsão de Scott" é a prova mais
concludente dos seus maravilhosos rc-
sultados. "Attcsto que tçnho emprega-
do a "Emulsão de Scott' em casos de
cscrophiilose. rachitisiiio e na conva.es-
cença dc moléstias graves, obtcnuo sem-
ore os mais satisfatórios resultados."Dr. Dario Pei-xoto.

"Bahia". 
___^_^ .

AGRADECIMENTO
(Emilia Pinto Peixoto, sua mae

o inais pessoas do faniilia, impôs-
siliilitadns dc neroãeccr pessoal-
incuto a todas as pessoas ainicns
oue os acomnaiilinriim na sua
Brando dôi? poi- oceasiâo do srrnn-
do desastre que victimoü sentido-
latindo filhinho Franeiseo Pinto
Peixoto, assim como a todns as
pessoas anüssas que acompanlia-
rnni seus restos mortaes u sua ul-
tlim» morada, a todos aerndçcom
penhorados o liypotliccam a sua
eterna gratidão.

Rio do Janeiro. 27 do.mnlo do
1916. ÜLjí1^í?2

EDTfÃES

Co„ Ud.
Os representantes da Compa-

nhia previnem aos moradores des-

ta Capital que, ua fôrma dos con-

Iratos c posturas vigentes, mu-

Riioin, sinão a Companhia, tem o

direito dc construir quaesquer
ol>rns do csçoto, nddicionacs ou

extraordinárias, sobre seus enua-

namóntos, e alterar ou recon-

stniir ns existentes, sob pena de

multa o <lcinoli(;ão das- mesmas

obras o mais cífeitos, á custa do

infractor.
As pessoas quo pretenderem

(innesquer obras dessa natureza

devem dlrigir-so ao escriptorio, a

rna de Santf. Luzia n. 69, ou ás

casns do machinas, na prnin da

Saudade, cm Botnfogo; rua SWllo

e Souza n. 57, cm S. Christovão;
rua Amoroso Lima n. 28, Cidade
Vovn- rua da Alegria n. 23, Caju;
escriptorio l run José llonifacio

n. 1SS, cm Todos os Santos, e

nin Raríellos, esquina da

Marinho, om Copacabana,
serão recebidos pedidos

Eni virtude dc Instrucções da

Inspectoria do Esgotos da Capital

Federal, todo pedido para servi,
co dc esgoto tem predios novos ou

reconstrucções devo ser nçompa-
nhiido do plantas e elevação, em

duplicata, approvndas pela Profei-
tura, indicando o local em que se

pretende collocar os respectivos
apparelhos.

Sobre desarranjos o obstru-

cções, deve o publico diriglr-so ã

Inspectoria do Esgotos da Capital
Federal, é rnn Sachet n. 25, so-
brado (antiga rna Nova do Ou-
vidor). ,

m

298 . I
nio-27-5->J18 R B280 \

AutomoYel^Landaulet
, Vcndc-sc

dico; rua
um, dc luxo, por preço mo»

Acre ii. 74. J. 4813..

Resultado dc hontem

Antigo, .
Moderno
Rio. . . .
Salteado

Oimello
Camello
Leão
Porco

Variantes
87-08-30-20

Rio, 27 -5 - 916

rnx
onde
para

1 Rio, "1 -s ~rjls " ^'a

irAMERÍCANA
472

Rio-27-5-016. R 52

Afilia de O aro
406

2-9-8-6
Rio-27-5-916 M 52,

CiTEXDENCIA »A GUERRA
COSTUR-\S

Distribuição de peças de.fardamento
a manufacturar, ás costureiras matri-
culadas sob ns. ;oi a 800, no. dias 29

e 31, até ás 14 boras.
I. G., 27 de maio de 1916. — vapi-

fio Epaminondes Cunho.

SOCIEDADE AXOXYMA FAIJRI-

O A DE TECIDOS MANOHESTER
ASSEMBLEA GERAL ORDINÁRIA'São 

convidados os srs. accionistas
desta Sociedade a se reunirem em as-
eemblía geral ordinária no dn 10 de

junho p. futuro, ás 13 horas, na sua
sede á Estrada Nova da Tijuca n. 28,

afim dç toniarem «onheçimecto do rc.a-

Caridade
íss

GONORRHEAS
cura infaliivcl em 3 dias. sem
ardor, usando "üonorrhol". Ga-
ranlc-se a cura completa com
um só fiasco. Vidro, 3$ooo, pelo
Correto 5$íoo, Deposito gerpl:
Pliarmacia Tavares, praça Tira-
dentes. 62 — Hio de Janeiro,

GRANDE IIOTEI;
— LARGO DA LAPA —

Casa para famílias a cavalheiros d<j
tratamento. Optimos aposentos rica-
mente mobilados de- novo. Acccssores,

End. Telegr. "Grandliotel".
vcntündorcs e cozinhh de Ia ordera.

Tam co íõteIiigF
R, Rosai-lo 74 e I?. Ouvidor 70"0 PONTO"

ISO — R. OUVIDOR — 1ÍÍO
São as casas 0110 offerecem n*

maiores vantagens o giiran-
lias ao uublico.

PENSÃO PROGRESSO
lluito familiar; preços módicos..

Bondes para todas direcçoes. Complc-
famente reformada. Largo do Machado
n. 31- Tel, 43S3 C. (4981 J)

R 5032

Fluminense
1717

R 5033

Opes*as*ia
0226

R503S

Rio

Variantes
V7_2G-;S-51-SO

- 27-3-916 B 5>w

SêteÉlesife
Médium vidente e curador. ConsulU

em todos os sentidos, descobre quaJqttet
segredo por mais oceulto <1"= «jg^
fazendo 'lcsapparccer o
lidades da vida. Das 9.
das 6 ás 8 da noite.

-lcsapparccer os atrazo»•'-' Das 9 ás 4 da arde «
' 

ua senador »'.i-

zr!,io il. :', :--"¦'"''• . J üi

BOLSS 10TERICS
O^^MTARAEV0«^VCÕES

iff SU» aa rna da Asse^iU.
IA encontrarei»

vosso ide»!
a reali/ncâo do

oi

• .7

m

-)®»-

- ... -- ¦' ¦ :r:í.^''í7':c,::-'. .... ¦¦.-...

zL£iZísii£is£tt<
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tmmiiffifâjfât^^ CORREIO yDA;_#AN»à
_________-S9CBna

rARRHYBA DO SUL
ESTADO DO BIÒ DB JANEIRO

Vende-se nesta cida-de, nt> togar de-
nominado Gramma, um magnífico pre-
dio com boas accommodaçSes, próprio
para familia de tratamento, proxtmoás
águas Sal-utaris, com grande terreno e

pomar. _ ...
Trala-se com ó proprietário, a rua

Visconde do Rio Novo n. . na mesma
cidade. (M44")

. Macfiinismos de assucar
Vendem-se, em perfeito estado, um

Wetzel, turbina, bomba dc mel, 15 res-
frinclciras c tres taxas novas; informa-

ções nas officinas de M. Moreira & C,
á rua Visconde Itauna n. 21.

(-R. 38S .

CAYMURU'
Com este poderoso remédio,

qualquer Tosse. Astlima, Bi.il.
cliile. Tuberculose, Escarro» de'__n_ue, Hemoptise, Influcuza,
eiiu-sa radicalmente, em . pouco
tempo. O preço de um frasco cs-
tá ao alcance de qualquer pessoa,
pois ..ust.i openai afooo. Quem
nã. poderá dispendcr tao pare-'»
quantia par. se ver livre «!« um
mal qu» desprezado Ira.-., a mais
das vcze3, (niiMlai :onsequen-
cias ? K<te u-t-cioso preparado..
além da» viriudes mencionadas., e
um poderoso tônico reconstituiu-
le, e nSe contém narcóticos, ea-
rante-se. ,

Encontras» em .lialqtter r.ar-
macia, _roi-"iri_ e nos depósitos
— Ruas UruKiiayana <», 7 «e
Setembro Bi, e Andradas 43 a 47.

(Ii. 26)

1 Damio-go, 28 de Maio de 1M6 
f ,^'- ' '

m %i

OEPÜEUTOL
.Ippr-.i/c.tífl 

'0Id 
Directoria .

'.' 
. ÇerJI ti*.Sü-iíf Publ«Cl

dn ftto/Te J.iw/rõ ;,¦-""

(em iórma dè pílulas)
O mais poderoso especifico para à cura da Syphilis

[o de. todas as doenças resultantes da impureza do
'sangue. ...

Ü DJEPURATOL é imminentemente superior nos
seus efl-itos a todas as injecções.

Garante-se a cura.
Tuio com 32 pílulas, 8 a 10 dias de tratamento, 5.000, polo

Correio mais 400 réis; 6 tubos, 278000, pelo Corrolo muis lgOviO.

deposito GERAL: Pharmacia Tavares
63, Praça Tiradentes, 63-Rio de Janeiro

A<_Ü_l ÜilBELLEZ A
PÉROLA

Substitue comvãrità
Arroz, pois dá á pelle u:
ra as manchas; as Rugas,

BARCELONA
;em os Gremes e os Pós de
|j Tom Claro ou Roseo. Ti-
¦as vermelhidõés e torna a

pèlle Ássetinada. e Alvar *A' Agua da Belleza nao
contem Mercúrio ou outra, substancia que possa írn-
tar a epiderme.

PENSÃO FLAMENGO
Alugam-.se a casaes e cavalheiros de Dão-se

tratamento optimos aposentos ricamente Ias, cálices
mobilados com pensão, tratamento -dí

primeira ordem. Praia do Flamengo),
n. io. J 3180 Ida I-assos, ai.

0 MAIOR RECLAMEI!
chicaras, copos, pratos, tigel-

etc, em cada kilo do deli-

Café Bom Gosto, Ppr i.$.apo 1.1

Com assucar por i?500lí E* na Avem-

PROFESSOR DE INGLEZ
Lições praticas e theoricas n 5$°oo,

»nensacs, 2 vc?cs por semana. Kua Ma-
riz e Barros 346. casa 5- J 29ís

Xarope Peitoral de Oesessartz
e Alcatrão da Noruega

FORMULA DE BRITO
Ayprovado pel» lnspewon» de Hy-

giene e premiado com medalha de ouro
na Exposição Nacional de igc-8. Este
maravilhoso peiwal cur» radicalmente
bronchites, oatarrhos chronicoj, coque*
Inche, asthma, tosse, tísica pulmonar,
dores de peito, pneumonias, tosse ner-
vosas, constipações, rouquidão, sutfoca-
çües, doença» de garganta larynge, de-
fluxo asthmatico, etc. Vidro 1*500. —
Depósitos: Drogarias Facheco. Andra-
das n. 45; Carvalho, rua Primeiro de
Março 10; Sete de Setembro 81 e 99
e á rua da Assembléa n. 34- Fabrica:
Pharmacia Santos Silva, rua Dr. Ari3-
tides Lobo n. sia. 

'felephon* 1.400,
Villa.

VIAJANTES
. ÍPrecisa-sc -para venda em. com-
missão 110 morte e sul da Republica
para mr» artigo de iHtimina.ão para
vender cm logares qtte náo tenham
electricidade ot» ga.. Oífertas exten-
sas com referencia sob "Luz", 4 cai-
xa desta folha.

FRUTAS
-Goiaba,

maracujá,
caju', cidra, figo. manga
pecégo, e outras fruetas do

pair, compra sempre a Companliia Ma
«mfactora de Conservas Alimenticfias

Uua D. Manuel, 33 — Caixa Pos-
tal, 574. (3G83 J)

Estômago
Tridigestivo Cru*, é o unico remeiio

que cura as doenças do estômago e in-
teitinos. Drogarias c pliarmacias.. Vi-
dro.' 2$soo.

GAGHORRINHOS
I.Ipudos lindos, vendem-se ú rua

Marechal Floriano H7, sobrado.
(M 4066)

GELADEIRAS

AUTO-TAXI
Vende-se um, do fabricante ücrlict,

em perfeito estado, com licença para o
corrente anno, pelo preço de 3 tsoofooo.
Para ver e tratar com o sr. Otto, na
Garngc Auto Avenida, á avenida Li;*a-
ção 75, i qualquer 'hora do dia.

(R. 4.5')

Milhl»I'l!
10 MAIS PODEROSO ANTI8EPTIC0

Segundo estudo do lir. *0 _ AM»
Clilmico do Inttltnto »_»teur (1907).

Bem Mercúrio nem Cobre
Nemtoxico.nen» caustloo.nio liz nudoas,
Destrte instantaneamente tgdos os micróbios
da Peste, do cholera, Febre-.Dlnrrbea»

_ o Dyaenterla» dos palies quentes,

ladispensafcl contr» hb epidemias.

I MB1US IIW
Neurnstlij-nin, d.}.es tio cabeça. Wys^W^Í«só^n«»^gg»ngj»

do for.us. são curiitlns co»»» eramlo ™£gH}fê"ny i)*_ü:__KOTKI-

produzem sobro

exito com
I_.._CT1.ICII>AD1_ ESTÁTICA
COS' Estas npplica.õcs. Intclrameuto ínoífonsivns. •"——,-iilt,uinao
o sistema nervoso uma noção offlcaz c duradoura, .cs.iuunuo
nò doente a calma, o somno é o bem esta»'. „,T.-C 00 A.e-

Gabinete de electricidade ni.dlcn do DB. MiiVü-s» — •"**• -"
nida Kio Branco — ISio de Janeiro. , <J1517)Preços moderados. Das.O lioras da manha ns 4 da tanii.»«¦*--"

ARMAÇÃO VAGGAS
Vcndc-se tuna esplendida dc vinha-

tico, prestando-se para aramarinho -c
pharmacia. Muito barato. Trata-se com' riga «le 3 ¦"«.'>•-. - ••¦-- .--- ,-. «,

. sr. Jacintho, Hospicio 18, Drogaria tua Getulio n. 3« (Caclumbjí^^ej.cr.
Berrini (.i3tJ.1 i

Vendem-se duas de boa raça, sendo

„na com uma vitclla c outra com bar

mezcs. Para ver c tratar a

MM». VIEITAS

.m .• logar no' íW&MgfJ°-0 Sab-

urbano", irabalha com per c «ao n* 
iit

cia do oecultlsmo, dir °, P""n,,,.5terf. da
futuro: d*rH»^^iSS__2 «Ç-

as verda-
nas, uns w_ 7--c.:.",r*

..ín.^^li^SiVvU.isn.an
"__.°í«_ 

Carioc, 
'&£*¦ 

«*j| 
gSJg

^c_-^o&^«f«lia3fe*
riadoi »té às 1 horas da tar-Je.. .. .^

concerta qualquer «"'''¦'*,-.7*-ja|- fjrai.
gocios. fa_ reinar o. pai no lar dai j?»._
vida,

AVISOS MARÍTIMOS

LLOYD BRASSL-i
FKHCA iiiia flAmtiitina

ENTRE OUVÍDO R E ROSÁRIO

LINHA DO SUL

luí, unrori«um*dõs. Eo»«ed.rcc(am<
conhecido

¦lililBiHBifl-iiaHBiiiiili-iniii-ilHaií

| ESTA' CONSTIPADO?

1 Use a

(R soi.)

iiiiiíiiiÍBiM
RESFRIOU-SE?!

OOIE : Uma medida do Irasco I
D'm_ litro de_*rua_l«ti todos usos. I

Soclíté*' r*NIODOL,3_RuHiiHtlhunni,Poili I

m B TOO»0 SIOA» FMAWWCI»». ** «J

TOSSE 

MUITO ?

APILINA

Vendas em prestações,
lí; Ruffier. fabricante.
Kua Vasco da Gan*a n. »e..

VIAS URINARIAS
Syphilis e moléstias do

senhoras

DR. CAETANO .TOVIN-

Formado pela Faculdade de
Medicina da Nápoles e liabili-
indo por titulos da du ltio de
janeiro.

Cura especial e rápida de es-
ti-eitnniíntos uietliraer (sem opera-
ção), Ron_rllé..s chronicas, cysti-
tes .liydroceles .tumores, impoten-
cia. Consultas «Ias «j ás 11 e das _
_s 5. I.nri.0 do Carioca IO. sob.

Pílulas Purgativas e
Anti-biliosas de Brito

Approvadas e premiadas com meda-
lha de ouro. Curam: prisão de ventre,
dores de cabeça, vômitos, doenças do
figado, rins e rheumatismo. Não pro-
_u2e.11 eólicas. Preço, i_oo.

Depósitos: Drogaria Pacheco, rua dos
Andradas 45; í rua Sete de Setembro
ns 8» e 93, i° de Março 10 e Assem,
bléa 34. Fabrica: Pharmacia Santos
Silva, rua Dr. Arislides Lobo n, nq.
Velephone n. 1.400. Villa. 3"58

MOVEIS
Antes de fázeídes vojisas-, compras,

visitac o deposito dc A. PINTO & C.

Quitanda, 72. Teleplione 11. 3.096,
Central.

HEM(Mil.
Se tendes Iieniorrlioidas. muito em-

bora antigas, mesmo ha 20 011 40 an-
nos e haveis provado toda a classedo
tratamento sem resultado aipim ate o

ponto de farer-vos perder a f«i na lm-
rnanidade, farei-me uma visita, garan-
to fazer-vos uma cura permanente e
sem opcraçícs. Não soffráes cm sijen-
cio, curae-vos porque as bcniorrhoidas
tornam a vida cheia dc sor.riincr.tos
e trazem eni conseqüência a terrível
íistula cancerosa. Consultar. «Ias 9 ás
ii, das 2 ás 6 e por coirespoi.deti.ia,
dr. Zclle. Rua Uruguayana, 03. sob.

J 5-3"

FERIDAS
0aranle-sc .1 cura, cm pouco tempo.

Rua Tavares Guerra it, 27. estação «le

liiharajá. («• 4957)

ÜM BOM ESCRIPTORIO
Com dois compartimentos por 7°$-—

Trata-se na Casa Muni . Ouvidor, 71.
S lü.G

MALAS
Artigo colido, elegante e baratis-

«imo. só na _ Haia Chinesa. Kua U-
vradio 61.

IMPOTÊNCIA
I-ST-RILIDADU.

NE-KÀS-ITENIA
i_srEiiMA'roHr.ii».A

Cnrn certa, radical e runida.
Clinica clectro-medici» especial

I>R. CAETANO JOV1NE

das faculdades de Medicina de
Nápoles c Uio de Janeiro.

Das 9 ás »» e das 2 ás 5.

Iihrgo ila Carioca, IO, sob.

Xarope adstringente
de Quina, Cascari-
lha e Simaruba

fiòrmiliá de P. de Brito, da Pliarmacia
Raspail, approvada pela lnspcctoria
de Hygicne.
Receitado pelo." mais a_„ti_adas tv.c(Iico9,

contra os afíectües «lo túlio gastio-lnlestl-
nal. principalmento contra us diarrhéas re-
beldes, acompanhadas «le c.lic.s, dyscnte-
«ias e mesenterilcs, «liarrliéns da dentição e
«lis convalescenças das febre, gravos e «WJ
luolestias pulmonares, couscaitind. scmiirc
maravilhosas cur.is.

Modo de JSar; vria-se no vidro.
Preço, 3.000. Deposito — Drogaria

Pacheco, rua dos Andradas, 43, 1" dc
Março 10, 7 de Setembro Üi c 09 e As-
st-mbléa 34, lfabrica, Pharmacia Sanlos
Silva, -á rua Dr. Aristidcs Lobo, 2:9—
Tel. 1.400, Vill.. Rio «le Janeiro.

UTERIlVA remodio
quo cura FLOP.F,.. im ANCAS e os
Corrlraontos das Senhoras.

Vendo-so nns piincipaes phnr-
macias, na Droguria A.àúJo.Fréi
tas _ C.

Convém a todos
.aber que o "Tridigestivo Cru-:", é o
-.mico remedio approvido pela Dir.'
ctoria dc Saude Publi a, que cura a;
m.lcstiis do e.toniilKP ' iiir^«tíi*i<*>-"«

O iriedicamcnto mais ofllcaz da liomcnonathia ¦ „.„„,„„,.
. contra as moléstias do apparclho respiratória

riíEOO to 1 VIÒKO Rs. lf. i>üO
VI.NL>..-Sr,EM'l'Ó£_SAS PIIAI.MACIAS

Depósitos principaes: DUOGÀUI|t PACHECO, R. dos nndradas 43 ai7
Laboratório Horaosopatliipo ALB-BTO LOPES & O.

HUA RNOENIIO P_ 'DENTUO 20-UIÜ 0*00
;:ib_iíií«i!í;i^ lEiBiilllüHBHiKII

MOVEIS A PRESTAÇÕES 11

V. cx. quer comprar moveis cm
prestações, por !preço9 tiaratissimos.
sem fiador ? Visite a casa Sion, á rua
Senador Euzcbio ns. 117 e 119, tele-
phone, 5209, Norte. S. 1831.

MOVEIS A PRESTAÇÕES
Prazo 20 mezcs 20 -|° no acto da

cnrrcffa, 174, rua do Cattete. hmpresa
Mobiliadèia. Alü_am-se movets novos,
casas mobiladas, llaratissimos.

(J 3.9)
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STPBU.1S
RlieumatismoAdquirida ou hereditária em todiVj.as suas manifestacúçs; __.,,r„,

„ mòlesti.s da pelle, Feridas r.a bocea, ,-ari. o i;arSa.ita, • hczemas.^-Darttiros,
H Furuiiciilos, dores musculares. Inflamin-ção d;-.?, gandu ns, 1-atcjaraer.to üa.,-«

¦ '•«—• '>*¦ — Mar.cl1.1s (!a *icllc c toüa'_ a_ uo-

AOS QUE SOFEREM
O »K. MANOEL LAVRADOR

Amigo Pharmaçcutiço Alfredo d-

Carvalho. - Para bem dos .u-

so/frem dc moléstias 
/»-*>-«•.

Wm lêÈÊmm
GROSA para applicaçiies locaes,

sf,o a ultima e definitiva palavra
nara tratamento de taes moléstias.

Tive cm mim próprio a nieltior

prova, pois qtie, havendo fiel e

sucçessivautcntc executado ínnunic-
ras prescripções de doutores afa-
¦nados, nada obtive que mc all.vias-
se, emquanto quc o tratamento - por
V. indicado me faz hoje sentir a

perfeita cura c me permitte a ae-

Biirança de que a divulgação e in:

dicação dos medicamentos que usei

são obra altamente meritona.
,R visto quc a V. devo a cura,

justo é que nos congratulemos.
Com os melhores cumprimentos e

votos sou
Seu etc.

(a) Dr. M. Lavrador

20 dc abril dc 1912.

(Biruta reconhecida pelo. iabcUião
Vonseca Hermes.)

Vcndc-se cm tonas as pliarmacias
c drogarias do Brasil —, Deposita-
rios: Alfredo de Carvalho i*_ U,

Primeiro de Março 10, ltio dc ja-

LINHA DO NORTE
O PAQUETE

OLIMPO
Sairá quarta-feira, 31 <j? c0. "

rente, ás 12 horas, para V"rt0.r'*}-
Bahia. Maceió, Recife, Cabedel-
lo, Natal, Ceará, Tiitoya, Mara-

nhão, Pará, Santarém. Ot»dos.
Parintins. Itacoatiara e Manáos.

LINHA AMERICANA
O PAQUETE

O PAQUETE

SÍRIO
Sairá sexta-feira, a de junho,

para Santos, raranaeuá, Antoni-
11a, São Francisco, Itajahy, lio-

Tianopolls. Rio Grande e Mon.e-

vidéo. ^_

LINHA DE SERGIPE
O PAQUETE

Minas Sairá quint.-feira. 8 de^ ju-
nho, ás 16 horas, paia Cabo
Frio, Victoria, Caravellas, P.

Areia, Ilhéos, Bahia, Aracaju,

Penedo, Maceió e Recife.
Sairá no dia 7 de junho, is

14 horas, para Nova York, esca-
Jando na Bahia, Recife, Para <

do inuresso wa seccao do irniego.

CASA PARA NEGOCIO
Miura-se a da rua Cachamby _._ 247.

mesmo no ponto dos bondes propna^a-
ra quitanda, bazar, armarinho ou phar-

236, com - "*¦*fjUli
macia; trata-se no n. o sr.

Pires, estação do Mcycr. (R St 14)

CASA MORILADA
Aluga-se unia, com todas as accom-

m-daçiícs .para .pequena faniilia de tt..-

tamente na Avenida Atlântica n. 8.2;

para ver e tratar na mesma, das 13 as

17 horas. M 5-''"

COOPERATIVA ESFÉRICA

CONDEMNADO A CORTAR
A PERNA1

Autorizada í funecionar cm todo o *Brasil por carta 
yatciu* 

n

Grande variedade de -planos par-} t^0...0*. wI°,.._

sorteios e com base cm DEZbNA
09 

iRe^Uf ^ .emna fintfa, 5»ara todos os .lattos:

, com direito a •eit

Não 
"se 

illudam. Esta casa é a que vende
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22 fiegnnda-feira.
aa Terça-feira. .
24 Quarta-feira •
25 Quinta-feira. ,
20 Sexta-feira. .
27 «Sabbado. . •

iíTm&rcZ^^SSSmÍ^mmTmm\\ m. -
ie utilidade» i,nn/.«»«vi Di-se boa commissão. Peçaat

catalc...""^^-^ ^I^sT^R^^GUSTO 
BIATO.

Madiinas

12 de julho de

Alfredo de

_£ terias, Dores noa ossos, Ulccra-3, Tumores,
m enç.3 resullantes Ue impurezas do Sanpe se consegue com

t_ nr T

GRANDE ARMAZEM
Alu_a-se um armazem muito claro e

arejado, com de?cscis metros e «|uarcn-
ta de frente, vinte metros dc fundo c
cinco dc alto com portões -para entrada
de grandes volumes e porlas para 011-
tros misteres, todo cimentado, próprio
para installação dc qualquer industria,
distante vinte minutos «le bonde da
Avenida Uio Branco; informa-se e tra-
¦ia-se á Avenida Kio llranco 177, das 3
ns s lioras da tarde. J 4993

Cartomante "Africano"
Diz com clareza tudo quc se deseja.

Desfaz todos os malefícios. Garante
os seus trabalhos. Cons. 2.000, das 9
da m. ás S da noite. Kua General
Câmara, 178, sob. Hntre o larf.0 do Ca-

pim e A. Passos. M .4*7

CARTOMANTE IC CHinOMANTE
ESTRANGEIRO

Trabalha com quatro baralhos tle cartas e
pelas li«!i._ «'as mã;,i. íaz iniaesqurr tra-
balhos, une o*, desunidos e f«-* re;:ur o
tar. nos lares «hs familias — unlco «a Ame-
rica «b Sul que. por meio de uma consulta
nocluni... descolire qualquer segredo, nor
mais difficil que seja: traliallifi lia «lez an-
uns «o Kio «le Janeiro, onde se tornou
muito conhecido i>c!o." seus acertos c.hqns
trabalhos já feitos; mora ua praça,.Ia Kçpu-
blica lia s annos, c sempre satisfez a pes-
soa mais exi_:iltf. _. .

Possue .5 verdadeiras pedras dc bival,
vindas diríctanirnte «le J*írusaleni,_poderoso
lalisaian conhecido no Brasil —¦ Consultas,
das o «Ia manlifi ás 71 Ijd» :™»,t*. .-«'I, g"ci*
da Republica n. 8|. - PRAÇA DA REPU-
BLICA N. 84. (Esquina <la rua Senhor do..
Pastos).  -Í

Tex, não quer mobilar sua
casa sem gastar Beiro ?
E' o que pôde con3Cf. ir facilmente,

por aluguel mensal e módico, todos uj
«novéis; rua do Riachuelo a. 7, Casa
Progresso.

CASA FORTE (com luz electri*-
ca), installada no edifício d» As-
sociação Commcrcial do Rio de
Janeiro; á rna 1* de Março, lado
do Correio.

Lá podeis depositar toilo c
qualquer valor, jóias, documen-
tos, etc.

A CASA FORTE está á dis-
posição do publico todos os dias
uteis das 9 ás 17 lioras.

RDliS

Licor* Vegetal Bi-isdado |
g O mais poderoso anü.ypliilitii-o - O muis enérgico dc-mrativo. APPr°«,** 

|
1 pela D. C. de Saude Publica e rc.lslrado ua Junta Commercial. O LU-l*'-'-y
I possue um valor therapeutico c scicutllico incontestável; comprovarlo _nc°,n.""';. 

•__.

Ü infinidade de attestados medico, e de ressoai) que com elle ;se curaram .deçois
1 de ji estarem «em esperança dc obter .. cura. l-.sle prodiposo "«n"'0. '; 

ra §
|j salvação dos syphiliticoí desen.anado.. Cura a doença, purifica, o Sangue e -«?*g;H
": 

lalcce o organismo. O LUETYL é dc palladar agradabilissimo, tom»-»"; -s.'e I
feições; não tem dieta ,e . não produ._K.ton.Me,-. m*$fa> ™°cCSt£a 

UM |
doenças do _..uguc. a|

Urasil. Preco 5Ç'>'""i lã

gj como muitos de seu. similares. Toraao LUKTYL . o U!
n VIDRO íaz dcsapparecer as maiiffcstaçCcs da Syplulis e a
g_ Encoutra-se cm todas 53 Pharmacias e Drni-inaí do

Fabricante: l .íc.-Chimico, ÁLVARO VAIIGL&
I Av. Gomes Freire, 99

:iI;,:;!_í!3!i;!:!Í_;íEiiíl!il_l:iílll!i:i_Í!l3»13_ffl:!_B_!'í!!_í!::!_iÍ! iB«iB!

Tel.
¦ii

1.202, Cent.
!!i:iB!»UIIIiai'i!IB!!!í

COLCHÕES
Vendcm-sc para solteiro a 3%, 4$. 5?,'

e 6$ diios para casal a_;., O?,,"-'.1^'
na officina e deposito á rua I'rci Ca-
neca 309, próximo á rua de Catumby.

(lí .S'.*')

AMA SECCA
«Prccisa-sc de uma, cniri; 20 e 23 an-

nos, .iar-1 tornar conta .0 uma crean-
ça de anuo e mais serviços leves. Exj-
gv.-se referencias-, rua Theodoro -da Sil-
va, 129, Villa Isabiâl. R. -S' .-

Homoeopatiiicos videntes
A todos que soffrcm de qualquer me>

lestia esla sociedade beneficente ío»
nece GRATUITAMENTE, diagnostico
da moléstia. Só mandar o noine. cda-
dc, residência e profissão. Ca:::-; nos
•al n. 1.027, Rio de Janeiro. Sello

pain a resposta. W \

A_>i*eti
tãol-riiilioPÍLULAS DE CAFERANA

CÜRA31
Sczõos-.IaleltaS »---'-.

febres palustros; Int. rmittêcícs
Ncvralafias

Muito culilailo com ao imito .«les o falsWlcii«;«ies

Onicosdãpositartos,Brayan.a Cid & C. -Rua do Hospicio 9

MOVEIS _Lri.ES_AÇOES
106

Kua Vlscõnilo de Itaunn

(J 2990)

Doenças üa pelle e venereas
Pliysiotlierapla

OURO 1$800 A
Platina, praia n brilhantes compra-se

qualquer quantidade, na casa "Me.ridia-

no", rua Urugiiaj-ana. ?;• J 4S-13

LÂMINAS GILLETTE
Legitimas lâminas C.iilelte, cm caixi-

nlias ile nickel; duzia, 4Í500; rua da
Carioca n. 28. Irmãos Acosta.

l.___-tIACIA
Vcndè-Sc ou troca-se por uma nesta

capital, uma bem sortida o_ fazendo bom

negocio, numa das principaes cidades

do Estado do Rio. Por motivo de mo-

lestia do dono. Cartas. Rua Barno Fia-

mengo 1.. 1703 J

TERÇO
terço dc
cm Villa

A pessoa que achou um
ouro, na egreja ie Lourdes,
Isabel, queira entregar na mesma ao

sacristãò, ou á rua Theodoro da Silva
" 70 que se gratificará c agradecera,

Dr. J. J. Vieira Filho. lundador e di-
rector do Instituto Dermotl-erapico do
Porto (FArtugal).Tratamento das docn-

ças da pelle c syphiliticas Applicacão
dos agentes phy-ico-r.aturae. (electriei-
dade, raios X, rádliim, caior, etc), no
tratamento das moléstias chronicas e
nervosas: cons.: rua da Alfândega n

ç5. d_« a ás 4 horas.

CHÁCARA DE FLORES •'
Aluga-se optimo terreno, a SP li-

nutos do Merendo de Flores. Kua Ml-

nas iS, esquin-i dc Conselheiro Ferra-;,

bonde I- dc Vasconcellos. (J. 4'.-..

GASEMIRAS
Sarja azul marinho, pura 13, com

im,_o de largura, -para costumes c saias,
metro. n$ooo; na Luzitaha. Praça 11
de Junho. • ... R. 5t6i.

%_ Nofre-Pame deparas

•

V.[5>0.(_)S
PARAVlDRAÇtâ
JOMALLARD

1(9 OURIVES
—1.10 —

GRANDE VENDA com o desconto
de 2© °|0 em todas as mercadorias

TOME NOTA

ior ser objecto de estimação.
(J. 49.13)

207 S

MOVEIS
MARCENEIRO

A prestações c molhorcs condi-
çííüs o só na rui» Sentido*' l_nse-
Mo n. 73. — -_clo.il. SS5-^

mim
!Aluga-se, na avçnida Mem de Sá

próprio para qualquer ne;:ocio.
9-*.

(R. 4936)

MALAS
Quem quizer comprar mal

baratas, só na "Madrilcnh."

chal Floriano 140.

-,. bofis e
— Maré-

Trccisa-sc de um n-.arcrnciro, lustra-

or. Haddock Lobo u. 1. M 503:

KEURASTHEWIA
El» soífri horrivelmente deste mal dít.

rante muitos annos, tomando _ tudo

quanto me indicavam sem ter tido um

pequeno allivio. Hoje ucho-me perfeita.
mente boa, graças a ura remedio que

uma casualidade me fez conhecer. Em

agradecimento, indicarei aos que sol-

irem das conseqüências deste mal, como

sejam, anemia, moléstias nervosas,

palpita, cs do coração, ctc.,_ como po-
drin recuperar a saude. Escrever a

D. Amélia C, á Caixa do Correio _3i".
Rio dc Janeiro.

CABELLOS BRANCOS
Usae " Brilhantina Triumplio" para

acastanhal-os. Frasco íío.o.^ Vende-se
nas seguintes perfumarias: Bastir»,. Niv
nes Casa Postal, Garrafa brande, Cirio,
Hcriiiaiiuy c Perfumaria Lopes, rua da
Misericórdia. 0. Mme, C. Guimarães.

S 1629

ÉSÍ)DÊÍ»SÍI0
Na Avenida Rio Branco 11. 127. se-

gundo andar, acha-se alieno o curso de

musica de Mme. Seguiu.
. ROI-KSSOKliS: De canto, Mme-

Seguiu discípula de Isnardon, «lo çon-
servatorio Nacional de Paris; de piano,
Arthur Napoleão, do Instituto Nacional

de Musica; c de violino, V. Cernic
ro, do Instituto Bcnjamin Constant.

Inscripções diárias, da:

Enxovaes para
i7$ooo. Enxovác
a Oo?;
nho.

na

bapti/f.dcs, «le 60$ a

para noivas, de Coo?
Luzi-tana. Praça 11 de Ju-

li. 5' .-

SE
4?Cobertores a _?oooj colchas,

chita, .". 400 r.ií; mor im, jicças 5 P
_?;oo; algodão, 5 metros, 1.S00; na

1'Luzitana. Praça 11 de Junho. R. 5'G--

Rio dc Janeiro,
1910.

Sr. riiarmaccutico
Carvalho. .: ., ; 

¦-.
Venho por este meio manifestar-

lho a minha profunda gratidão pela
cura verdadeiramente maravilhosa

que acaba de me fazer com o seu
magnifico preparado R. O B Db

SUMMA. . ,
l£u estava ha anno e -meio tle

cama, com tuna grande ferida na

perna, que não cedia a remédio al-

glirii o antes cada vez mais au-

gnientava, fa.cndo-inc soffrcr hor-
rivclmclitc,

Procurei os especialistas - mais
eminentes desta capital c, destes,
cinco foram accordes cm diagnos-
ticar um cancro, aconsclhando-me
n amputar a perna, visto que a fe-
rida não melhorava com^ os trata-
mentos mais enérgicos. Foi quando
o procurei c licmdigo esse acaso

providencial. V. s. me declarou

que sc eu ficasse 30 dias de camaj
usando o seu preparado ROB HE
SÜMMÀ estaria ao cabo desse tem-

po completamente curado. Tosto

que duvidando dessa affirmativa,
segui todavia, rigorosamente, o tra-
tnmcnto indicado, c eis que, pas-
sndos; precisamente os 30 dias, pos-
so vir pessoalmente trazcr-lhc este
attestado, porque estou completa-
incute curado.
Deste pódc fazer o uso quc lhe
convier, porque 6 verdadeiro c con-
sidero üm beneficio para a_ huma-
nidade sof.rcdor.i a_ narração des-
sa cura extraordinária, operada cn»
tão pouco tempo pelo ROB DE
SUMMA.

Eu mesmo serei tim dos seus
propagandistas e jámai.s esquecerei
que lhe devo a vida.

Com estima e consideração creia-
me seu muilo gr.rto, admirador.
— (Assignado) Pr.uao Sii.va.

Empregado cm S. Diogo — Es-
trada de Ferro Central do Brasil.

(A firma eslava reconhecida no
tabelliâo Cruz.)

Em todas ap pliarmacias e droga-
rias do Brasil. Denosilarios: AI-
f» .dò de Carvalho & C. 10, rua
Primeiro dc Março — Rio dc Ja-
neiro.

CURA DA
TUBERCULOSE
Pclíi especifico «ln D.-. Nascimen-

to Pereira, cm.re_-ido ha 10 .unos I
com r.nimli: exilo, nos hospitaes de j
Lisliofi e IViris. Iii:contra-;e na 1'li.r-
macia M:',lo, rv.a d.t Constituição,
13. consultas das 14 ás 16 horas.

Mediante _pen.fi .-:«,$ são attcndldas I
.-13 consultas do interior c rcincttidos
mcdictimcntos p.ir.i tratamento duran- |
tc um mc/. — Pedidos oo pliarmaccú-
tico DK. J. CORLI10 Mlãi.1,0,
rua da Constituição, 13 — Kio de
Janeiro.

______B_____-jWMÉtf

RUA DOS ANDRADAS 79
_ mo BK

Telephone, 5039, Norte
___,*__RÓ —

SR. 0VID1Q ALVES
da freguezia dc Sotitcllo - Ancora de

Minho (Portueal) - Manoel-Ferrcrn,

pede para procurai*. Avenida Mcm <»e

Sá 68. loja.

BILHARES
Compra-se dois, cm segunda r.ún,

quo estejam cm perfeito estado e com-

plctos. Trata-se uo largo do Rosário j.(R. 
siM>

MlIJilMíIlil
CompanMa de Loterias Nacianaes do BrasU

Extracções pabllcaa sob a flscaUsaçfto do governo tederal
ás 2 U2 e aos sabbados às 3 horas, á

RUA VISCOI-JOE DE ITABORAHV N. 45
__kS__l_*ML__L__.

334—12'

30:0001000
J*oi' $I50v em inteiros

Depois d® amanhã
337-15-

16:O0O$OO0
I*or 1S600. ciu meios

SABBADO, 3 OB JUNHO
Á's 3 horas da tarde—310—1S*

OOOSBOOO

exames Oe
Normal

O ...reis vos habilitar com scgj-ifafl ça ça»

Zl*cU 
Cpr.pírato.ior 

o_3.tòo°^!^ ^,u P-ly.l.Y,,
cionam professores de toda
Normal. Avenida Uio Bran

confiai» ça, entre os quacs
ioti e io8.

•omissão cm .-.tal-
Matriculae-vos no

onde Ie*e-
alguns da Escola

PRAÇA 11 BE JUNHO
Ao; padrinhos, .ins paes e r.os

roupas para creança.. .erninUos,
dinhos e garçonets de íustao, dt
do c dra. na Lu.itana. I ;-¦:."•

Junho. Ii.

véstí
i-eliu
ii d.
5» 64'.

MODISTA
MME. PASSAREL1

Fazem-se vestidos chies, preço modi-
íco : cortam-se moldes á rua da Assem-
jblea n. 117, 2" andar, entre Avenida

Gonçalves Dias. (44^3 ))

llll 111"119. lír.v da orrrAXDA, iií>
BJ-I.OJOAR_V UIJOblKlUA

A CASA LOCAS AO PUBLICO
Cremos dí nos.o

süraítíores qnc cm
çsciú pela uma

dever prevenir os con-
virtude do exito alcon-

Cernichia-
tant.
4 horas.

DROGARIA E PHARMACIA IIOMíOPATA
(àrnildo 1'íenilo nt» RxDOSlçfio N ni-ionnl «1

COELí
1000. 0»'IT.\NI)A 100 o ÒUKIVES

s9a
ÍS

*"" '' ;r..ia). 
Sem í-.osto, se ra cheiro e sen

Espccinlltlndc cm conrcrlos «]«' »'
Crnndc sortimento rtc reloclos

rte5».òoo'--iiw:'ii!___^^

loaios o iiiias a preços módicos—
soyiipj.unu _u,ii)iio o o.i.ipj, 'utS|A

eloaios a pircstncões scinannes

Escripturação commercial
Pessoa ipierfeitair-enle _-*ilitada en-,

carrega-se de bscriptas avulsas; .**.for-

,na-se com J. Bastos, na rua do Hos-
sobrado. (5*-.*> KJ

p-.ciu ni

PROFESSORA OE PIANO
. Ensina pelo programmá do Instituto

«JCacional «lc Musica. Preço razoável.
Trata-se 1"'. rua do Cattete, 160, das 10
ir. 14 horas. (J 5»'93

F—n mr I II 1| **-¦ _|

-^ iS-V JS "fm%%Vm\

Por 8$000 om décimos

G.anáe e Extraordinária Loteria de S. JOÃO
em rrr.f_s soi-TRios

Sexta-feira, 23 o Sabbado, 3*1 «le jnnlio
A. 3 HORAS ÜA TARDE A'a 11 o 1 DA fAüDl*.

326 - 3'
I' sorteio ... Ioo:ooo$ooo
2- sorteio ... Ioo:ooo$ooo
3* sorteio ... 2oo:ooo$ooo

TOtal 
^.rSos ...alores 400^000^000

Prer-o do bilhete inteiro 16.000 em vigésimos de SOO réis.

Os pedidos de üulietes
6oo ríis nara o porte do correio

Ou- 
""

do inu-rior devem ser acompanliados de mais
c dirigidos aos agentes ceraes Nazareth&C.,

Ri.. T.I.b. T.11SVKL e U_ OASa F. «•"'•
 .... .Rentes ge

rua do Ouvidor n. 94. Caixa n. 817. Telcg. LUSVEL, e m o.»sa F:
inarães, Rosário 71, esquina do Beco das Cancellas, c_i..a do correio flu-

«.-o i.a7_.

NAZARETH &jC.
Únicos Agentes Geraes da Loteria Federal, nesta Capital

Recommcndarnos aos nossos freguezes do Interior a proxini*
Loteria tl« S. João, a extrair-se ein '23 e 24 de Junho —
4'DO:OOOSOOO, cm 3 sorteios. Inteiros cm vigésimo.
10$00i). Vigésimos SOO rs. Enviem muis 000 rs. pura o porte do
Correio c dirijam-so a

nXTjr__.Z___._=t___TI__: Sa C
Rua do Ouvidor n. í.4—Caixa 81T—l.io rtc Janeiro

PARA DENTISTA
Vende-se um mo*or de chicote, quasi

novo, do fabricante S. S. W., no ga-
binete dentário do lar.o dc S. Francis-
co dc Paula li. .4. (R 5ioo

PHARMACIA
Vendc-sc tinia bem afregnezada, si

por não poder o dnno estar á itcsta.
Informa-se <á rua Francisco Hugcnio,
n. 131. (J 5^of

tem apparccltlo 5 renda p"»r
vauíajoaos numerosas imitações Qtie

preços mais
nbòra

tenham um brilho psreedo. sua intensidade
apparcnte _esaf>parcce rapidamente, sendo o
seu consumo egual ao dsi qualquer outra
lâmpada de filamento dc metal.

Tor isso, quem desejar uma. lâmpada dc*!-. "watt", deve comprar somente cm cas.-.
•Íe toda garantia ou constaiantio anlc os
apparelhos a economia real da lâmpada qua- rara. — Avenida Tasscs, 3i e 33—
LUCAS „ C.

k0WM BOS CLUBSff TER MOTOS SOTÜS
Com uma só prestação tem-se 6 sorteios por semana

o direito n repetição
COOPERATIVA CHRONOMETRICA

O maior e o mais antigo estabelecimento no
gênero, Clubs de jóias, relógios, gramophones
e discos, ternos de roupa, calçado, louça, mo'
veis, Guarda chuva com castão e argolinha
de prata e muitos outros artigos de utilidade.

Ilesultado das extrnç.cs para todos o., ri noi
22 do maio

PÂINÂ BE SEDA
iu.eo dc ficado dc ba calhâo

CURASTHMA — fura a a
bronchites nsmathicas c
a astlima por mfiiã on-
anlitt-i n«e reja.

FLOUKESINA — Perne.
,li. heróico rc.r.-. forc.»
brt.rr.n, eu» r.rta e

ÍARIOÜNO - 1'ie-^rva-
Vivo conlra as bexiga..
HOM0E0BKOM1UM. 

-

( Toiiico. reconslJ»«tinte
f,onue«rpatii-i» pira debi-

hítio, la.ta ce

cm homocopa
rii.AI-VOS ANTES E 30 DIAS DEPOIS

^C7S. REGIS

ATI-
lidade,
crescimento, etc •

ri.Pl.OP0D III Mc-'tii_'M'NTICUM -

.i.cllir C5 vcrniei
sem ca-asu-I_!_ e\p'

,-:J. crcünei".
irrita, o intç;'.ui_

CURA I*_BR_ —

no em uualil».. ¦,t*,,'f;_
PARTUKINA -• Medic-i-
f meti„ destiniido 1 -"-«*

lerar, sem inconvemen.e
pürtar.to teta fer:g*

.tl.ti-

\'/^vW V CURA ^ \
»>/.'<*.-. V- Jj innueB«8, constlpaso*. tf \
f /^__- / y. - inte-5" crit'P*ie5 tr* k

dieta
o trabatlin dò

LIGA OSSO -
remedio ciite
iliatamente o
estanca ss

pari?.
- Poderoso
liga imtr-.o-

i corte; c
l-.ei.-.-rl-.l- I

65
I.. «• ™« - ¦ ¦ _,-i :._..-_ :¦-. .. . .i/n»;

Kilo,
próximo

íouo, na ma Frei Cunccn, 309,
ii rn. «le Catitmby. (J 5195

_t__M*OlW-##V_: - *. .-:*£*_.-.*.-•«.í-iv .- *I.H»Kll*ilWi—
a

E.Tecifico eontra

fiSa^IoS^ TOPOS OS ,STA1>0_ *
COQUELUCHE

KM R. rAt'T.0

. .LU ST RI NA — Contra
in)|aluã'_mo, prisão flo
¦•«.Ire, moléstias lio ti-
nado c insomnia.

\'i:NUSSINiUM — He-
r_ico mtdicamcnto ues-
tir.ada a ci.r.ir as nani-
[estações syphniticas,

(ESSÊNCIA ODONTAL.
G1CA — Rcme.iin ms-
tantaneo cor.íra a _or ds
dccÀcs.
l'o.s_e este antigo esta-

bíWimento o sorti.nento
completo em todos os me-
dictraeàtoa homceopathlcoa,
mesmo C3 motlernamente
empregados, e que lhe são
fornecidos por casas, es
mais importantes da í__;opa
e da America «io Norte.

: — B„r,l'E_ &* O.

_xpcriment.11» o_tcs pneiiinaticos c veruo
grande economia óm preço e duração

e.i_j_Sl "D âk. _f_.i-_?,^t__Kr_3___ cs-u-k __r. 3.10
CLAYTOM OLSBURGH & C.

PONTO Á JOÜR E PIGOT
. _o plisse a 100; na ca.a de Msie.

Costa,' S rua Sele dc Setembro 1S7, SP"

brado. <M- .._____

Uma cas
para familii
<__c_i n. :

ALUGA-SE

COFRE
Ven«le-_c um qu.asi novo>^t.-.T.anlio re-

Sular, á prova dc ío_o. Ii. do Ro.f rio
n. I.J7. (J5"0J

*__̂ 0:
1 nova ,com to.o o conforto

de tratamento; na rual.s-
.. Tara tratar no n. ü48.

48S3)

thecas
:o «!" r
dor ,-S.

stó-se cfla nnantia sob li**po-
e -prédios bem situados, a

3 anno; tralar á ma do Ouvi-
loja, com J. Coelho. (J. __2?)

____
F_

I
_.
.ií

•ffiBiiWiisai-iiaDiaiiBiine-Mia
i CUEA 1)1 1

SYPHILIS 1a
K-,i.:--„-_c a todos um meio «le f_

saber se te;n syphilis adquirida §
ou hereditária, iiilerna ou exter- gna e conto podem cural-a fácil- m
mcr.te em todas as manifesiaeõcs pj
e periodos. Escrever: Caixa Cor- es
rcio, 16S6, enviando sello para P
resposta. ja

_:,:_.¦;_:;_'.:_:::_::_'::_'!;-;_r-;se ;:.¦_¦;_
M 3494

77
88

53

ei

segunda-feira 177
lorça-feirn 333,
quiirtn-felra 388

quinta-feira .53
sexta-feira 652
sabbado 7U1
DU. ANNIBAL BESSONR.

Rio de Janeiro, 27 de maio tle 1 «16.
Barbosa e MeUo

Acccitam-se agontos na Capital e nos Estados;
RÜA BUENOS AYRES N. 154 •

Tel.
(Antiga rua do Hospicio)

1550.-Norte — Tatcnto n. 7

HARPA "ERARD"
perfeitamente nova, vende-se; informa
Viviano Caldas, na r-.-.a do Hospicio nu-
mero 84, sobrado. ,(_»»6 J)

AOS SRS. GALLISTAS
Venue-se tim lote dc frangos de raça

combatente "C.rio.íi", ainda não cote-
jados. Ver e tralar á rua Affonso Fer-
reira n. 56, Engenho de -Dentro.

MOVEIS A PRESTAÇÕES
Querem comprar moveis cm presta'

ções, por preços baratissimos, entre-
gando-se na primeira prestação, sem
fiador, na casa Sion; rua do Cattete,

(J- 5215) Ir, teleplione, 3790, Central S. t?5

CANÁRIOS
Vendem-se superiores promptos para

a nova criação. Rua Nova tle S. Leo-
poldo n. 88. das 7 ái u horas.

-Il £0.7

OASA EM COPACABANA
Aluga-se _ da rua Valla-ares n. s»

próxima <la rua N. S. de Conacabana I

pode ser vista a qualquer hora.
50S0 J

A . .
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PEQUENOS ANNUNCIOS
... .... _ " ' "I ' ' . J**-—V ¦ "¦ '..¦.'.vii. ... má

VENDAS EM LEILÃO
T. LAGES

r.-íltlPTORlO K ARMAZÉM
f'AR DO HOSPÍCIO N, 83

Teleplione ri. io01- jNoiic „
, r.-< n sc cilcctiiar nu semana (ft =
U:h}. mà!o a'3 dc junho dc .9.6.

f)L!INTA-l''EIRA, 
' <lc •'" 

'"ieilã" do Kr!l"<le Predio

l.eijfio de moveis á rua Conde dc
.i':,,iifim n. 474* : .

ullltADO. 3, á 1 hora:v\.l,l..ui«'. .1. . ___ ______ jjuiI(M ,,\,.

RUA

ft 39
, :(

dc junho,

á rua doa-

¦1-, ,1p moveis A rua8gg£jgtf rua do Hospício.

ílBíHHIIir
r«i

pira c-iiiilaile publica seguintes

"6VIUVA ANNA BO AH AH AC. cto.
,>u,-..,. _i_u.ni_- f sem nmüucni para supara sua

cciilhida a imV_.(|í,?rAic 
VIUVA' ÀNGEÜA 

"PECOKARO. con

g3 nonos"de edade, completamente cega ..

pavÍÜvA AMANCIA, com 68 iir.tio» de

^farÍKÍ8k ROSA.
"'l^ffi BE &KVALIIÒ, pobre, cc,.

de tainilii''

.. pobre velm-
dc cdade:

.BIMiaiiíiMIBMIlliBIIIIM^
I DESCOBERTA ASSOMBROSA! . |I TÔNICO CAPINETTE Mie m

(Mocidade dos cabellos) |
A cura da calvrcie, da queda dos cabellcs, da caspa, dos |

cabellos brancos e das parasitas que vivera no couro ca- I
bclíudo. I
Com o uso de 2 vidros oblom-se o resultddo satisfatório. 1

Possuímos milhares de altcstadós que conTirmam o nosso 1•¦* suecesso dc 'Ò0 annos. ¦"
1
_T:
Hi
I Caixa Postai n. 59
>JS!:i;B!!;:n!íiílBli;íll»l!!ll!l!niB!ll!UHIi!llll

VIDRO 4$000 |
Vcndc-se ins Perfumarias Pharmacias e Drogarias 1

Ilio de Janeiro S
¦IlHIliaiBIIIEIRIIISIBIIIlHBninilílliaillli'

A 
LUGA-SK nin quarlo coi Ca9i do tim]
casal; a um ou dois rapazes do com-

na rua dos invalidou 11'. S^*
(5-'4« K) M

A l.UG.VM-SE unia salda, e «piartn para
.moçon nti casaes sem «íillraà, cnm toda
independência; ha* rua -Menezc* Vieira
,V. sobrado'; (540o 1í) K

,1 i,n«'..\-si-:. ¦
-fVna. .perto da

;!K^CÍSCA BA CONCEIÇÃO JAR
liem Qmparo

BfíAQTl«^SBKEÍiÍA"CHAVES.
Crti-mlo. sem recursos;

VIUVA LUIZA, com
tiorf

0-;o tilhos nm-

VIÚVA MARIA EUGENIA, pohreye.
, iem o menor recurso para a tua suo-

"TfiNHORA ENTRKVADA. da rea fe-
«lor «lc Máttoilnhoí. .11, «lorn 1. '" ?,°h,.
hiiiida de trabalhar, tendo duas filhas,

poilei

dt

Mil- ,
('!,,'(. uma tuberculosaj .

VIUVA SOARES, iveilia, acm

tfVIUVA 
SANTOS, com «B annos

edade, eravemeiite «foente de moléstia In»

""tÍÍeREZA, 
pobr« cetninha sem au::i.

I';, 1!» ninguém.
VIUVA BERNARDIMA, com

trato
decente;
i" lindai

no centro, á rna Uriigiiayft'
a rua do Hospicio, com cou-

sem luvas» própria para liegocip
tnita-ií na rua Üi*Ufittxiyoitn M-í-

dii 1 i'1.1 3 liora?. (5.|o:lii M

A LUCA-SE uma sala «lc frente, a pessoas
-ii-dcecntcs, na rua 1.1 dc miio 37. casa do
familia. (5023 F,) S

A 
LUGA-S B a casa da
11. 180; aa chave» na mesma rua =05,. e

traia*; na rua Uruíllaydila ;S, alfaiataria.

rim da America
rua 205,' e
alfaiataria.

(5024 8) S

XAROPE DE JUCÁ
1>E ÀJiBERTO — TflÇÇF
Vnico infallivel n.ilUOOC das
cfcnncns c adultos. Applicado com
exito eni todns ;is Moléstias da
arvore bronclilea.—Vidro 3S000

;S

f,_t)xs__yc______

lS SEM E DE LEITEiiiii

ItKCIPA-SF

A íjÚGA-Ôfl niPA lioiv saln do 1'i'cn-
-fV|,., 5 minutos dn cidade, rica.
incute iiioliiluila, coiupletiimCnlí
independente; (ineni toçcIsiii- dl- 
liin 11 esta redacção cintiv com, Em todas ns pharmacias c droga-
as iniciaes _t. V. D. V, rins. Wcp. Av. Mem de S.». 115.

A I.UC.A-Blv uma boa sala de ftcntc( mo*
X^bílada, ctirn ou setn uctisão casa nova,
coin todu conforto, na avenida domes Lfrci-
vti ijo*á, cnivada prin práfa dos Governa*
dores. (.|3.|3 R) S

A LUCA-Stv um «iiiiiito de frcntel e preciX\.Èa-se t\c \w\ cm
ru;i do llospicio

ALÚGAM-ãEi 
cm e.iüii ile íamilia, bo.tlS

«liiartüs. a mocos do commercio, ho:u
local c preços razoáveis; para ver e tratar
na rua .Marechal 1'Ioriauo 1'cixoto 11. .1-1.

(497? 10 R

A LUGAM-SK, ilcs.ln 35$, -l.lS. 70S e SoS,
jotiiliánliclrn «le guarlo; á XSÍquartos salas, do (reulc, na pensão da
4. a" andar. (5041-lv) S pra«;a Mauá 11. 73 -'" audar. (-iS.ío L) h

Carlomatite disliuguida com honrosas
relerencias pela A Noticia, Jornal do
Hrasil e Platéa, de S. Paulo, conliuua a
residir ú rua Haddock Lobo n. 113.

N. B. — Trabalha com um «ovo ba-
ralho, inteiramente desconhecido no
Brasil. (R 3i«)

ALUGA-SE 
o predio da travessa do Com-

mercio n. ro, com bom armassem c dois
a ti dares; a> chavea .por favor • estão de-
fronte na Secretaria dn IPonitcncin, largo
da Carioca ". 00

ALUGAM-SE 
ricos aposentos, hera claros

e arejados, com moveis novos c optima
pensão, predio completamente novo, banhos
quçntbs c frios, teleplione c tòdaj cs com*
modidades; na avenida Mem de ,S;'i 11*.li:y
pr.'i<;a dos Governadores. (4922K)' J

A LUGA-SIv a loja do-pr-dio n. 93 da
Xi.praça da Republica; as chaves estão no
sobrado, c trata-se na avenida Uio Branco
50, 1" an.liir. (3aS,i IO J

ALUGA-SE, 
por 100$, .1 loja ladrilliada,

com tres portas, da rua do Cotovcllo,
próximo á rua <la Misericórdia ". 45. l°J:ii
onde se trata; está limpa c serve para, dc-
posito ou pequeuo ucíjccío. (S1"4 ^) **

ALUGA-Slv 
o prédio novo, ii da Lidei-

ra (lo Castro! junto ao Riachuelo; 2
quartos, 2 salas, dependências o luz clectrica;
chaves c tratar, no g-ll.' (S^oS K) J

ALtíGA-SM 
unia bou sala dc frenle, lll-

dependente, a moços solteiros ou u ca-
.Maraiigiiape 43.

(5-73 E) M
lalj na rua \'iseoiule dc
sobrado.

ALUGAM-SH 
grandes salas c quartos,

com jardim, peito dos banhos de mar;
in rttfl línarque dc Macedo .!-• (5-t-'0it

ALUGA-S14 
cm casa dc pequena familia,

um qtiatto heni mobilado, com ou sem
rua Silva -Manoel n.

(326-.
SÍ!)M

»i»«,!H!i;2»líí!ilifliliSH.ii:!B mmi

F,,,:

11
ih..
RMt'

,!.• uma ama se«ea, na
il cGuaialjba 11. i.tl. -¦

(50.-.. A)

ÍFlUTSA-Sli de uma menina dc i^ a
V? 

•.„«* 
para ama **$£%$

n
I
a

D HARMAG1A E DROGARIA
A LITGA.M-SH por 35$ c dn?,'quartos ino
CjLbilados, com janella

líranco n. ii, en anda;.
avenida Kío
(5--53I-:) m

¦HHVBIW!BEMBÍ«BWnn^^ ¦lfiiliBii!:Mffllilí;«Siill5?!5««í

JUVENTUDE ALEXANDRE
Faz com que os cabellos brancos fiquem pretos, nUo queima, nao

mancha a pelle.
A Juventude Alexandre desenvolve o crescimento do cabello e ex-

tingue a caspa com tres applicações
VENDE-SE EM TODAS AS PERFüxMÀRIAS

PHARMACIAS E DROGARIAS - Preço 3^000 i*s.
¦BB;3iii:i«íilIIBíl»:!!«íílii«i«^

ALUGA-Slv 
b preilio ilti rua Alice li. .11,Laranjeiras, piniado e iotrado do novo!a-, cliavcs no n. 56. ¦ (5,7, ü) j

A LUGA-Slv nina; confo.-lavel casa 110 lar-XX.ao do Uotu-ario 11. 3.-, AB'iias-l;«'rrcas,
eom S"iinc chácara c Jardim"; com snz. ele-
ctrfcldnQC ç caiiípalnhps tlcctricas, ogua d«111:1111, graiiiíe tanque de luiaçãn e csiuia para
l'i..ntas; pôde ser visla n nualqttcr liora;
n-ira tralar, na nm '" dc Março Ptí, 1». ou
Senador OctaviauJ .260. (4SS1 (í) S

UPA E SANTA THEREZA
ALUGA-SE 

cm casa de nma senhora só,
optima saía j>ara descanso; informa-se

na rua da Gloria 102, sobrado, (2794 V) J

A LUGA-SE' por iGo$ a casa da rua de
XXSanta Chrisrtna n.' 37, eom dez accom-
modações; vas_t.chaves estão pOr favor no
n. 32 c .tr.ila.se -, na rua Gonçalves Dias
n. 39. . t3i8.| 1-') .1

A'LUGA-SI?-"-«hia 
bella sala dt Ircnti

em boa easa nova
noel .|S,

rua Silva Ma-
(.18-3 El M

AlíUCÍA-SK 
uma casa, na rua Visconde

dc Paranaguá ni 17, por iao$; tendo
tres «uiarlos, duas salas e installação ele-
ctrica; logar saudável, com bonitas vistas;
cir. Sanla Thereza; as chaves eslão 110 11. 59;

(|66o !•') J

At.UÜA-SIui I II
n. 103.

I(UüA-SE a boa casa da rua T). Car-
124. As chaves uo armazém- (4203 G) Jnn

Tome PEITOU-Ui MAMXJ10
llua Sete de Setembro 186

ALUGAM-SE, 
para famílias dc tratamento,

as casas da rtta RehUGnriuezã ns. 33 c
43. c na Villa Montevidéo, com 5 quartos.
2 salas, dita dc entrada, cozinha, copa, deSí
pensa , a banheiros. íuz clectrica, quinta!,
jaiiUin, etc; para ver c tralar, na mesma
rua esquina dc S.' Clcntçnti n. 355, ar-
niazcin.

AIA-(»A-SK 
uma casa nova, com dois

quartos grandes e tun pequeno; salas,
installações clectricas, lavatorios. fogão a
BM 011 lenha, por 100S, :'i rua 19 de Fovcrei-
ro n,l 56, perto da Voluntários; trata-se na
rua «Sete dc Setembro 116, das 4 ás $',

(31 Si G)

A l,UítA-SK um bom quarto de frente, mo*
a Vhü.ulo, com pensão, cm casa dc familia
de tratamento; na rua Nery Ferreira n. Mi
l-rcxiiiio á praça josi; dc Alencar. (455'iGjit

A 
LUCAM-SE duas Gatis casas, para fa-
milia, uma á rua 'Sorocaba OS, eom gratli«le terreoo; oulra. á rua Iliiináytá 13.', coni

teireno, muito éxtoiiso; as chaves de ambas
Citão nesta uttiiiia casa. (5040 G) J

ALUGA-SE 
o predio so-A da travcSM

do Oliveira; cliavcs na rua Kcal Grande-
z,i 253; trala-se av. Central 128, Langley
¦^ (3236 G) ,f

ALUGA-SE o prc-Jio íi Ja rua Viscon-
i.Vikssa de Sanla Isabelj chaves 110 75;
tiatar, av. Itio liranco 128, l.imgley a C.

(5-M7 
O 1

A LUGA-SE uma lava,leira e ciiR.iiiiiiiiulci-
X3Lhi, tta rua Senador Cândido Mendes n)7,
Gloria. (ji.o.j t'.I H

AIíUGA-SK, 
por so?. viu conímodò inde-

pendente, espaçoso, mobilado ou nãn, cm
casa de família socegada, rua Voluntários da
1'i'lria 439. (3843 G) S

ALUGAM-SE 
duas casas, tendo qualro

quartos cada tuna, entre Senador Ver-
Kticiro o avenida da .l,Ísa<;ão; trata-sc^ na
rua Senador Vergueiro 210, (48O8 Z.jli

ALUGA-SE 
uni lindo conitnodo, na rua

Cassiano n. 47. Gloria. (5->5i G)M

ALUGA-SE 
« casa da rua de S. Clcuien-

te. n'. 490 (jardim da largo dos Leões),
com bons dormitórios, chácara, etc; trala-sc

(311)0 G) J na rua da Quitanda 74. (4^75 G) J

SOISF1HEIR0S E GOZINHEIRAS

do(..

ItiGVSE uma senhora para cozinheira
1. ,„'-,..:,« «¦ «tocos, tiimlicm lin-a roupa

e senhora; uu
C rllm V^-

ki'ri-.Ki:ci;sr.

Macliadi
(51107 ») .1

uma cozinheira portu.
,1o Areai 11. 23. casa 3.

(,|í>3li IO U

TlUECISA-SE de uma perfeita cozinhei:
lí ,, c di- uma omiriiadclra aíiançaüa, KtiruoC1III

2113.
ego;

de llapagipc r
'PHKCiSA-SE de uma
:5 líuicreneiaiia a. 23

na rua
(-10.12

uma cozinheira; a rua
S. Cliilstd'
(55.-0 M) J

í!:i.i'ISA-S1'. ie mm boa coíinheira,
: familia; ú rua da Cít-
stação ila ficdiiile.

(4797 IU II

JUECISA-SE de uma hoa cozinheira quc
iba coslnliar. cm ''"SS" a (saí. c que

ie.iaia nn aluguel. Quem uão estive: ..cm
(diiiliçücs não 

"'". 
aprcsenlc. Kua do '-¦'f;

Ui, (,(¦, .:" andar. (l8ob I..) S.'iwiwÉsãiiWiwiàiÊiaS^^
I dO LRVANTAR. . . TOMAI} B'" " 

UU PEQUENO CAUX DEM
i
VÊ

 ___ a
\ mmmmmtsimmmtm m ia üi

CBÉAOOSlE GEADAS

Guaranesia

1 A PBEFEBIDA DO PUBLICO 1
m
1

' Griinde sorliiiieiiín dc produetos chimicos o,"_ especialidades'..'.pliírma-
cculikas, ilnpoi-tiação directa dos melliorca faUricantcs da. . Europa c
America. _, feCuprichoRo serviço de pharniacia é laboratório jpòr pessoal halnliia- ¦
do, soli n direcçâo do pliawiiacculico Cândido Gabriel. I|

I PRÈÇOà MOU1COS g

j Kua Sele dc Setembro", oo — Pi-osinio ú Avenida Kiu Branco, g
>Hi:iíiiii:!iiH!ai»iniiiiinniiiiiniiiiaiitii!iiiiiiii!ii!iiiii:i!!ii:!«s
,1 LUGAM-SE os I" c 2" andares da rua

jTVOiividoi- 155; trata-se lia loja. (.502;E)S

ALUGA-SE 
uma hoa sala dc frente,

ca mente mobilada, a casal ou a
ou tre* senhores Sérios, casa de familia;
tri

mobilada,; a casal <>u a dois
lorc* ^cr .

rua Senador Dantas 11. 19. (jo.l;!!).!

A LUGA-SE uni atir
j.\:'un General Gamar

armazém e sobrado,
amara n. 84, •próxima

avenida Central; trata-sc no mesmo.
(30S0 E)

na

jLLUGA-SE o predio ri, 41 ila rua Silva
_£VManocl, cõtupletamcute novo. com qua*
tro portas, próprio para casa de negocio.
As chaves estãu na mesma rua 11. 10.

(197-1 E) E

\ LUGA-SE optimo armazém do çredio
i"\.tir.vi>. ú rua Senador Pompcil 11. 101;

.chaves na leiteria o trala-se nu rua Uru-
guiiyaiia Ho. sobrado, (4980 IQ lt

A LUGA-SE por qualquer preço o hom
XVsobrado da rua Tobias Uarrcto 11. 130,
2" andar; trata-sc na rua <Iò 'Mercado 37Í
leja. (4040 E) R

A LUGA-SIÍ um espaçoso «inarto, limpo,
xVcoui todo o conforto, em casa de fa-
iní lia,
iMcin dí

moço de tratamento; ua avenida
Sá 11. -'9. sobrado. (19---I E) J

A;I.UGA-SIÍ cm casa' dc familia á rna
-fi-frei Caneca iii 4». sobrado, utn bom
quarto, com lua clectrica, <i uni cavalheiro
distineto. preço ,|u$i>(.. (413» E) í
distineto, preço 411Ã000. (4i30'-ly).-j

A,LUGA-SE por 50$ uma loja.-l>ora cs-
•ÍXcriptorio, cm íienle á Prefeitura; na
rua du Xiuieio il|. (-1958 E) R

TOSSE
Tome VUITOK.U, M.MUXUO
Uua Sete de Setembro 186

ALUGA-SE 
mn bom quarto mobilado. 110-

vo, lnü electríca, pensão, co 11 todo o
conforto ii um casal ou n dois rapazes
de tratamento, em cnsr. de íamilia; ua rua
do Carmo-ti. CH, 2" andar. (4867 E) =

A T.XJCA-SK o 1" andar (la rna Ge-
«f^ílieríil (lainara 58. Tratu-se «a
r. do Ouvidor 90 o 92. (JB1881K

A TiUOA-SM itmn loja 110 beco dos
"í^-Hurbelros; trata-sc 110 sobrado.

(J 517(1) li
A !,UGA:SK, para oualquer negocio limpo*,

Jr%.a iiiagnifica laja do predio 11. 242 da rua
.Míaiidcga; a chave 110 340. (50.7 E) Al

z\ .LUGA-Sl; a boa casa n. 150 da rua Ge»-
-iVneral Pedra; própria para qualquer uc--
Pt cio, tendo nos fundos boa' moradia para
família; 150$.' (5027. I-j) M

A I.UGA-SK, para aualfpier nçuocto limpo,
! iXa boa loja do predio n. 2,'Q~Tia rua Al-

faiuli-ga; pro;o 152$. ;: " ' 
(3027 E) M

A LUGAM-SE ciiCcllcntcs casas novas,
-OLcotn dois quartos, duas sala?, cozinha,
bom quintal, terraço, ifiVidòrio, anua abun-
•Jante luz clectrica, por 0;? e 70?: ua rua
Silva .Ucgo 35, Riacltucíc, bonde de Gnsca-
duni.iunto ao largo Jacaré. (tiioiK) J

AILUGA-SE uma hon sala dc frente.
XjLcom 011 sem ipciísão;_ ua rua do IÍoe;;»

. . ¦--.„. í \—'í£

yS U. JONCKER \^
jur FABRICANTE > ^^

(tildar. (.|Sj8 li) J

,4 MJGA-Slí unia salcU, com um srande
X"JLf|uarlo dc connmuiicação. cm casa dc
gon tu séria; rua .Menezes Meira 30,- sob.

(16C7 E) M

ala do f/ciite, a um
;em i\\

de. um casal; nr. rua dc S
ALUGA-SE 

uma .,  ¦__.¦-
senhor só, coin ou sem inornlia. cm casa

tl-l-.ltl-.CK-SK uma ho
couiluc

Marquez do Paraná ;
f U'1'EltKCl
«./ rutiiftdei

(iiSi «'

¦puni iSA-st: «io
JL _fer\iço de nn

dc uma çi
um casal

la-FC ua rua Dcsctnbanpi
incro \u dormiutlo uo t:l
1.1 .1:,. Chiliis.

—téi-;im.l)lm—JiZB—Wjat<mzmBxmxixx^^

Drogaria Granado & Filhos
.«anos*—»«K.n:«»«ww»r ^^«rwatCTcaaflWgffjaiKaxiawtf

AI,UGA-Slí 
uma esplendida casa com

boas accommodações para pequena fa-
milia; na rua Nova dc S. Leopoldo ;o;
us chaves estão na mesma rua n. Si (ven-
da); trota-se com os srs. Oliveira Lopes
Silva & O, na travessa do Coiunicrciii 24.

  (-i-l-'3 E) _\]
A LUGA-SE perio da avenida Rio firan.

J!Aeo, um quarto bem mobilado,, tem tc-
lephotie e luz clectrica; na rua Xova, 150.
cm fr«itc ao Tlieatro rheilix. (.(OtSK) J

ALUGA-SE 
á rua Uruginyaiia ri. 139.

.um prédio de dois andares, junto ou
separado, sendo os sobrados a um só iuqui-
lino; chave o iníortr.açõei na rua Floriano
!\i.\old n. -t, ¦botequim. (.lo^-K) „f

ALUGA-SE 
parte du i° pavimento da rua

Sachet n. it, constando de 2 bons quar-
tos, ampla sala c dependências; trata-so no
mesmo; preco 130$; (3<H° *«) S

pP.IiCISA-SE dc uma
l Ibitutuiia ... -•-, an

PHICCISA-SI

Ale-

RUA URUGUYÂMA N. 91

DROGAS NOVAS
Ke 1 vi6tlios g,*£iiwnticlos

Preços l>í\r£itisBMJios

Buíunçni «amcricar.«a sensível a 1 grairiniá pam pesagem
uralfiita da nossa 1'rog'iiczia.

A l,t*GA-Kiv casa dc familia, rodeada dc
Xlujardim, uma formosa saht mobilada e
um commodo -por ^.-)$, teleplione c luz clc*
ctrica; na. rua do Rezende ti; 198, c-quina
liiaclinelo. (1.107 Ií) j

A LUGA-SE 11:11
Ai-familia, a um

bom quarto, cn casa de
.. .; utyi ou dois SCVlhoyts bti mo-

ços: úa riia General 1'cdra 11. V,i\ avenida,
ç;,sa_ (4762 l{) R

| .,4 fíUGA*Sií tuna sala bem mobüaila, eom
t xXpensão o tim bom quarto; na rua Sc-

nador Dsul:..; li. ji. (;.'(..i li) «M

Única casa no Brasil especializada na conslrucçiTo dc elevadores, monleeargas,
planos inclinados

5 typos d.e riaaclxiriaB
Manobras a cabo, manivclas, botão de pressão o boliio universal

27 Elevadores em construcção
22 Elevadores etn fimecioitainento

nesta praça com altcstadós dc sulisfáçõcè

A LUGA-SE uma casa nova, pára íiniii-
^.Vlia de tratamento, com quatro quartos.-
banheira dc hgiia quente o mait de[)cn-
deticias; na rua de S. Clemente n. 10r,
cliavei 110 185. Aluguel 35,1$. (si4"G) 11

A rt,UGAM'-SK bons* quartos 'para inoços
^"V soltei ros, com vista para o% mar c jar*
dim da Gloria; na ladeira da Gloria n. 3;.

(5131G) K

AIJ.UGA-Slv 
um commodo independente, a

JtlOÇOs do commercio, eai ca:;a dc 'fa-
milia estrangeira, oreçô módico e eom todas
aa Comniodldadcs: na rna 1'edio Américo
11. 135, sobrado. Cultete. (5090 G) J

ALUGA-SE 
uma bonita

Marciana n. $, com t;
crtsa â rua Doria

.. com tres quartos, fluas
salas, Rar.. electricidade, etc. (ji|iG) It

l»;ai:i:ifllili!BtSB«li!!llli!:!lli!ltl!!ll!llB!;!Si|
tt ao deitar.:: 1

TOMAE UM CAUX DEW,

I
liSMÍi

Guaranesia |
IIEilBiafflllBIÍÍBIltlHliMliiiiffl.ii

A.LUGA-SR uma csplcvidída casa, bem mo
iHhilada, com seis quartes, salas, .etc, porão
habitavel, para familia de tratamento; ua rua
Marquez de Olinda, ltotnfoRo; trala-se na
mesma rua n. ^6 (padaria), das o da ma-
nhão á 1 da tanlc. (i:<«9 G) lt

A LUGA-SE a casa da rua Real Graiulcia
ttXii, ji4-I; lrala-sc 110 li 22, UotaíOBO.

(|8i9 0) J

por 60S. uma sala indrpeai
2 janellas de frente; rua do

Ci.ltcte, 213. LlW-' G) J
ALUGA-SE ,dente, com 2 janellas dc frente; rua do

Conservação mensal —Transformação

Telephone 1454 — iYorle

A LUGA-SE, por 230$. a casa da rua Ha-
.ZXriio de Guaratiba 18.1, com boas accom-
tnedações para fainilía; trata-se Ila rua. da
Alfândega 12. Tcixoto & (.'. (40S; 01 .1

ALUGA-SE 
por 35? o paviniciilo térreo

dn chalet nas Águas 1'Vrrcas, com uma
grande sala. quarlo, cozinlia c quintal,
muita anua; trata-so ua rua Sete do. Sr;
tciiibro 82, 1" andar, fundos. (4S6CG) S

A LUGA-SE uma loja coni ditai salas.
-ÍTu.ois quartos, dois corredores, cozinha,
lalrina e qiiinlnl, tudo niuilo espaçoso. Tra-
ta-se ua rua Silveira Martins 11. {tc fre.
ço, I7otfiwo. (4S05 G) S

ALUGA-SE 
um «inartu molillade, á rus

llarüo de Guamlj-ba 11
independente,

Cattcte. Io-
(5057 G) .(

A LUGA-SE uma casa, ti rua da Matriz
XV.l-:. Holafogo, com 4 quartos, c pala-.
giandc jardim; as chaves c Iralar. coin o
5-. Atagalhlcs, rua 6. Clemente =87.

(4938 G) R

ALUGA-SEP
um quarto de frente, inde

pendente, a i rapazes decentes, casa dc
fair.ilfa rua Taylor k. Lípa. (4020 V) J

A LUGA-SE orProdio ria rua Monte Ale-
xJLgrc n. 28S, Santa Thereza, com grande
terreno, bella. vista c muitas accommoda-
çües. ijiroprto para familia dc tratamento,
todos os bondes.-' do Plano c os quc par-
tem da estação da Carioca para Paula
Muitos, passam ua *>orla do predio* trata-
se coai sr. Clemente Castello Branca,
á mesma rua li; 291, (4403 E) J"

A LUGA-SK mm magnífico quarto, cm casa
-í.Vde familia do tratamento, a empregados
111) eommt.rci.vou a cavalheiros decentes;
logar saudável,-bcnd<: de ioo réis; rua Tose
dí Alencar 35, Punia .Matos. (46,17' 1')

w-emmmBsm
O seu MALestá ãhPfpT'

A fíÜGAAr-S.i') fconíortavcis aposentos, mui-
jTlIo bem mobila los, com «pcriíâo. a ca*
.-..ici do Iratalneíil r. casa d«i família: na
rua Taylor -*di,'-cUre Gloria c iT.apa.' - —' (506Ü !¦) S

AI,UGA-SE, 
niuilo cm conta, na rua Dez-

cnove de Fevereiro 171.t uma boa caça;
a> chaves á rua 1'aulino Fernandes 72.

(4851 G) S

A 
LUGA-Sl? a excellente casa da rua Pau-
lino Fernandes ft. íi;. para familia dc

tratamento; as chaves na mesma rua n. 72.
(.1R51 O) S

ALUGA-Sjv 
cm casa dc trataíuculo, a

rapaz sério, tio commercio, uni bom
quarto, muito arcjadfriíc bem mobilado, por
55$ mensaes; na rua Andrade "Pertenço
ir^j^L (3002 G) J

AlLUGA-SJi 
em casa de familia, n rapa-

zos distinetos, quarto com luz, liriipesa
ÇüSMisãn, por Hof! adeaníados; ua rua da
| , Tídda ài, sobrado. (v|io íí) .\['eiro. !w;—~ •'

ALT.KiA-SK cm casa dc familia, próximo
stJLaoá banhos de. mar, um aposento de
írente, com ou sem pensão; na rua Sil-
veira Alartiuí, ipi. (341 iO) M

ALtK,A-'SK 
bom predio na rua General

Severiano 142, Botafogo; lem c.recllcntcs
aerominodações para familia, banhos (|iientes
c frios, Ittz eiectrica, iraz, etc; ns chaves no
II, 91, e trata-sc na rua D. .Marianna R.l.

(4S1S G) !

A 
LUGA-SIÍ em casa -de família, uma sala
dc frente, mobilada, muito espaçosa O

com entrada independente; na rua Gor-
rêa Dutra ^J, quasi na esquina do .' lfla*
mengo. (5264 G) M

A'LUGA-SE 
por eSo$ o con fortavel pre.

dio da rua do Paysapdu' n. ip6:
cliavcs no armazém próximo. (32fÍ3(",)M

AlLUGA-SE 
por 101$ a casa da rua Dona

Amv.1 n. 47, liotafogo; as chaves -na
nhazeín. (Sis^G)!!rrrcsmn rua n.

unn creada
ptq '. na iam

.-. -1 ia 11..

para todo

Iloti-I lUnryj
thaíel n, i.
•pKBCISA-SIí
.1. sen tço d
«turma no a'up
cerda n. 6; — üi-iacio. (lr'--J

P_UÊCÍSÃ-SÊ' 
«í um.' Íii7i~ 

"~
(jue durma nn .¦dujjut:!; rua

Anloi:.. dos 1'i.én - 11, .s . l-luc-i
(I...II II J

mm. Wmi

• IUI-
La- I

—

A [,1'GA-SE uma saln du froitit: .". um
V"Vi-;?-l do respeito., cm casa dí o-' '-'"•

í,-;l 11.-1:1 mesmas condiíüci
l'«.|'.ii 155.

da de

na rua (lo S5o
(,S.;j Kl S

CKaila,
Xanto

O I ! ! .

i-;:i

l.l lt SK

.'«lillla
daiul,

.».
•pUKflSA-fclí
.1 l«nl«, «. fei
nue! 1 .¦ 1 n-1
£*i-i. in «Io Ki

pita írÃ-sí:

inaç.

< cum u.-riri
tíço de- rou*
iic-.li- ramo,
|tfeeUa.s de
redae^ün a

(.. 
¦

A LUGAM-SE ilunii rala-- du frenle. com
rViiinhilia. sciiiio iiidepcadenli;, a uni ca-
sa! sçtn filboi ou a uma;senhom ?•.-. '"

rua í*'rcÍ Caneca 11. -1 1',, sobrado. (3p.|.|E)S

A LUGvVSE o sobrado ..
ill'«li'n 11. 292, novo, com salas «lo.jiin-
tar c de visitas, Ires quartos, cozinha,
quarto dc banho, .pequena ciWa, terraço, ga?. i
c vae ter cleclricidade; os chaves, estão
nn 11. 286 c trata-so na rua I'rinmrÃ do
Março n. .17, do meio-dia ás .1 lioras.

(4751Í E) lt

ALUuA-Stí 
por 40$, perto dos banhos de

-mar, um quarto independente, com ele-
clrieidade. em casa de familia íranecz.i; na
rua Corrêa Unira ?S. (517.1G1 .'

S--^tw^msB^msBmB-iSmwm
a

\ LUGA-SE. em cuia, ,-hom'•- anua""'
__._„::— \ i,u
n amtazcm, xxquti

moradia I na rua
Irata-sc na rua

A LtrOAM-SE as casas
i\.(.-alil««e!! us-. ;/> c 5S

quartos;.
51 o trata

Peixoto 22:

daa«
r.fi lado nn
clial 1'liiriain

tres

General Caldwell « oplimo banheiro
¦hei .1. 2" iindár. " ' 

(31S6 1.1 .1

ila rua General
tem cida unia

as cliavei r.-tão
go na rua Ma:'--'-

(30.16E) s

A LUGAM-SE a salas c quartos, muito•an ;M x-Vli-ui...-. ("i?. com luz clectrica ç Içlc-
'" 1 I nlioilc eom ou sem pensão; rua Carioca 11.

", 
50, ." and., lei. C. .|2.,.|. (4«>Sl D J

de uma empresada para |   _l™
«¦ i»;->, c que durma nò ahv
«\lirc fieucivcd... li. *« --

LUGA-SE cm casa dc familia, 11111 hom |
quarto, com ou s.iii moveis, boa penslò

limo lianhcirn, «i •:as,i U:u-;.:i «: focega-
ó a pessoa de tratamento; na rua dç

Jõsq t". tiiuktrí (4875 ü) ;"*

ne^sefO óemofa
,, íVUBA...
yuixm ESTonAçni.

Estômago, u%^
curniii-se com o ITAYUBAY.Tj
do pliarniaceiitico -' ?_orpliyri
Barroso, rua do HjJsptcio, j;.í -
Drogaria Granado «'-' '1-'illins, rna
Uriíguayaiiit, 01. Preço, 3S000;
Velo correio, .l$áoo.

fabrica perança do Brasil
fe' a íinc lem melliar o mais vuriado soí-timnnto de roupas brancas par»
homens, scnltpran, creanças, cama e incsn, c ft quc vontle mais barato;

Executa cncommenda sob medida jpr,Rua dói carioca "" C5.

ALUGA-SE 
na avenida Pnssòs esquina i I

da ru,-. d.i ..MfandéKa. uniu sala n ga-
blnclcf, -rodeado do jaucüii. com agua cn-
canada, própria para escriptorio nu cônsul- , _
t.-.ti.i: a cliayo na pliitrniacia-. (3360E) .' 1 , |";t}GA SE. ua rua"~I *S2T,+.T 

¦ , 
~" '* 

-¦ jAlda rua^ Marechal Fíoriano. um espaço.-o
A'LUGA-SE um bom qrarto com icusiío, ^ ;' J'- fl v> ______

ila um 011 dois inoços do eoinmercioi. na | íli^S.l^Va,! na rua doa Ourives 11... «)?..

«la Prainha n. .1, perto

eômmcrcto; na
1. 1" andar.
(4«»(i lí) .1 trata. (4=.i3 El S

lí Ferv.Ço-*,
Silva n. 1

mn moca uraiica
liei, para lavar ¦
á rua Con.ielÍieir(
,:3 . . L:iranje!ras. ¦

(-I9!.h U) 1.. |
ISA-SE «lc uma

.1, para cuidai' d-
terviços k\es; ;
n, (Sn- -llotatoi.

empregada estran- |
duas creanças c I
rua General Pu-

(iQi.scm:

15'- CSA'SK dc uma menina de ;| n
-1- líí ttnrc'.-, liara serviços leves, cm
«.:.. ¦ «lc família; á rua do Senado n. (•.:.

(4841 Cl J

T)i:F.i:iSA-SE dr unia raparitpiiuha para
H. ¦¦. ;viroi leves cm casa dc tratamento.

c 0:11 KOste de.creança. C(7*i8C)'K
¦pUECISA-t'.

dc pi(.lunciilc 11, .-e.

pltKCISA-SE (lc :
.B. ii.. jiara cuidar
.Ali;.- Pigueircdo n,

i\:w\ i.'.v,iiiç.i\i para
;t íamiii.i; á rua São

(16111 C) .1

tinta mocinha recolhi-
de (íreança; na r.ia

Kiaci
SS —

co.
Estação
(|fi|S 11) .1 i

coMUAMii.v or. s-lioenoa maíutj.mos i: t!-:i:i:i-:sti;i:s
CAPITAL Us. 1.

AUTORIZADA A L'UMCCtOX.M< l'ÜK CARTA

DErOfjIXQ NO TIIKSmiiO ÍHDIIIIAI.. . HS.

Tílcplicne 1.3j6, Xoit-.

4-,« Ul A DO IU1SAIUO, GO

P 
Ki USA-SE «le uma empresada para I'." Io o serviço de uma senhora só. [ n

mer..; lavar. Trata-sc ua rua frei Canc-
ca 1. 46, sobrado. 1'rcfcrc-ie oue. durma !
«10 idusiic.l. (5.M.1O 1 A '-l l'AS

PATKXTK K. 20

_200:OOÓ$00Ò
Endereço Telcgr. PALLAS

Sot)i'il(lO — TtIO DK ,r.\\Mii;o

Tiist"' Rainlio da Silva Carnoiro
isé Rniltò Xuiicí

Cicero Teixeira Portugal
Affonso \'i.seti
lliinibin.i Taln'i'«tti
Cotiiineiulndor José Pereira
Elpeivor Leivas
Manoel José Lcbrão
Zeférino dc Oliveira

¦"fnwri

A LUGA-SE, na rua da AlfandcRa. esquina
XXlla avenida Passos, uma boa sala c tta-
binete indo encerado, oroprio puni medico 011
dentista; as chaves na phi.riuiicia. (.i2S.'l-.i.l

| A LUG'A-SE o a" afiliar do preilio 10S
Í"Vda rua dn Passeio, próprio pura atelier

1 oti rapazes solteiros. C-1873 b") M

A LUGA-SE, juiilo on scoaradainetitc, o
Xierande nredid. de tres navimentos, ton-
dn to.lns as conímodidailes niodcrnas c hy-
ííicnicas, á riia Barão do I-atlario tt. 371
trata-se á ruavda Misericórdia n. [fí,vcoin
o Agenor. C-st-S.? e) J

A LUGA-SK um bom quarto eom janella.
_ÍÍIímpo casa dc íamilia; na rua do llua-
pició ii. iS._i. Cl'.'?-: r-i R

A LUGAM-SE sa'a dc frente c «lnis com.
_ÍÍdo", a íamilia ..u moços solteiros; na
rua da Ouitanda ioi>. t'l06i U) M.

boas

1 Guaranesia

¦pUKClSA-SE dc uni
-1 ro c intcllí(fcutc,

due
ctia,
(lar;

Aprcsentar*sc
rua Araripe Ju

dominou ao meio

! DlIlKcrOIlKS: -, !

I tiOXSKMIO l-ISCM.: '

l
SIIMM.I-ATÜS: -\

I ÍV." andar, rspieiiilida sida «le frente, com
| pensão. <.?•••>-> E) a

~"T 
., , 

'¦" ~~~_ 'TTUGA~-SÍ

VvciihIíi Ceiltrill üsétembro

4 I.UGA-SIÍ unia bella casa, com
_ti.sal.i5j ou aluga-se cm 

'comniodos, a ra. j
p.ijcs soiiciros: rua do Rezende 49; as clin- ;

I ve.- estão defronte; lrata-.se larno de bão l
! Prancisco .16. café; __ (4074 I-.)' J

\LUGA-SU 
tuna esplendida sala dc frente,

cojii tres iancllas, casa emiorlavel, ha-
I nheiro, luz. teleplione. a senhor do traia-
| monto; na avenida Meia de Sa 03.

(4601 lv) J

liliWJHlifflBiaiiiHBBIlBIIIHlil
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A LUGA-SE uma sala dc frente, mobila-
JTXd-i ou sem mobiiia, _i moços do commer-
cio: á rua do í,avra;Üo iSj, sobrado.

(19.11 F) It

AI.UGAM-SK. 
na rua línarque de Aface-

do n. 12, equenos chalcts para casal som
filhos ou iitoçOS solteiros; as cliavcs no iO.

(1851 G) S

ALUGAM-SE. 
cm casa de familia. dois

quartos juntos, c um .senarado; dá-se
petísão, se quizer; rua Corrêa Dutra r4. Cat-
tete. (-|ojo G.l K

A LUGAM-S1Í magniítcas casas, tendo boas
XXaC com modações ç luz elec'rica; na Aveni-
da D, Tjtiiza, rua Kuuhrasia Corrêa «ti, pro-
ximo ao largo do Machado;* aluguel t.in$;
trata-sc com o encarregado. (42Ò2 G) J

A LUGAM-SK rasas magníficas,
J7*.fortavel Avenida Bella Vista

na con-
ua rua

Kuphrasia Corrêa .(2, próximo ao largo do
Machado; aluguel 115$; trata-sc com o
encarregado. (4201 GjJ

ALUGA-SE 
«¦m 1

rapai .sério do
caía dc tratamento, a

commercio, um bom
quarto, muito arejado c bem mobilado, por
53$ mensaes; na rua Andrade Pertence
n. 28.

VLUGA-SE 
o predio n. 90 da rua Conda

de llnepcndy (Canele); as cliavcs çstan
110 11. 3(1 da mesma rua. (4840 («) S

ALUGA-SE 
uma linda rala dc frente, com

bonita visla para o i'inr a casal ou sc
r.hoics dcccnlos; rua Silveira Martins i|.

(45.10 IO S

ALUGA-SE 
lima cxcellciili casa. á rua

Fernandes Guimarães 11. 7C cm llotafo-
ro, com bons o arejados coniniodos; cliavcs,
por especial favor, 110 li. 71: trata-se u rúa
«io Kosario C6, ã° ondar, com o dr. Rodovallii;
Lcilc. (-|R.1« 

") b

A LUGA-SE o casa n. S da avenida 11 rua
r\0. Marcianna n. i.|, Holafogo; as cha-
ves eslão no 11. 1; aluguel mensal 7"Sooo;

(40Ê8 (.) l»

A LUGA-SE o sobrado da rua Tir. Mourr
jTVDrasil n, 42-A, Laranjeiras, Guanabara.

(1955 G) It

A LUGAM-SE optimo:. coiiinioilos indepen-
XA-dcnlcs, salas c nunrtos cm casa nova.
rom todo o conforto, optima pensão cm
cisa dc familia respeitável; rua S. Manoel
20, Botafogo.. todo G) h

A LUGAM-SE uma sala c quarlo, com eu-
i\tra«la iildopciidcntc, n casal ou rapazes
do coinmcicio; na ma D. Carlos I 100.

(47=2 G) J

A LUGA-SE a casa da rua D. Carlos í.
j-Jlii. 128; aluguel mensal Lioí; ns chaves
111 11. 10.1. (inde sc traja, ¦_ (1001 <-¦» .'

t LUGA-SE excellente rala do frenle, paia
Ülcisal nu cavalheiro dc tratamento, .cm c-i-
«.1 «lc família, na rua Buarque «tc Macedo
,",. 36. ^PiL-PL-l

A LUGA-SE o predio -i rua Maria En-
_íi.RCiiia ii. 33: as chaves eslão nu ar-
niazcni di esquina (liotafogo) c Irata-sa
n.i rua do Uosario n. HO. Baucii Al-

(Cl

(3402 G) M

A fA'(r.V-SM 11111 Iiom d uni'to iwvn¦^^soltciro (! um luxuoso nimidii-
monto pnvn casal; itn rim ('onde
T.n_í(j 58. Gloriit. OI 5250) (i

Au'/UGAM-SK salns nnra cavalheiros dli*
inetos; rua do Catlete qS, sobrado.

(.I8.10 G) J

A LUCA-SE a confortável casa ti. 25 da
XXütivcSfla Cruz Lima (liotafogo), com
sala de visitas, jantar, quarlo para creados,
banheiro com W. C., área com W. C.,
quatro quarto?, excellentes na parte asso-
bradada. Chaves na venda da esquina e
trata-se tia avenida Rio liranco n. 50, i°
andar. Preço. 28o$ooo. (3281 G) J

A LUGAM-SK salas, ricamento mobiladas,
-fluía Pensão Carlota
rí.-.lgado 11. _...
Gjoria.

esquina
rua Chefe Divisão
da rua D. I.uiza.

(32S7 l.) M

ci?y;'*±'r*»i''ít'i',iw,-'*c<3^^^^^

liahçft;

A LUCA-SÉ .1 casa da rua liarão de G-.i-i
^'.Vraliba 11. 128; a» chaves eslão lio i.it-
in mesma rua c trala-sc na. ma do Eu-
sai-i.. 11. 112, com os srs. ,1 eixeirt, II01 ¦

ges & /i-I^L'!1—
A 'LUGA-SE a casi assobradada da rua

XYVolunlarios da iPatrla n. 370, alugue!
220Í: trata-sc cOm o sr. Carvalho, 11 rua
dc S. losc 11, 120, das 3 ás ¦( horas.

(4804 El 1!

\LUGA-SE 
uma casa. roía lrc= quarlos,

duas salas, co/inha. pequeno quintal, jar-
dim ele; ua rua Tuncl Velho 2:; as cliave"
estão 110 Armazém Ideal, ã rua Real Grait-
«lc.-a 202. (4830 G) -.1

iTIASA MÜIHLAUA — AltiKi-se cm Eo-
V-' Ulfógv, cbm bonde A*porta, por preço
niuilo roiiinifjilu c pelo praso dc seis nic-
zeu, uma casa com tres qu.-irlos e demais
dependências, pequeno jardim, luz electri-
ca, iliobiliadn coni lodo o conforto, para
pequena fainilía dc tratamento, á rua
ltanibina h. 1(14, só admltlindo-se famlha,
cujo eslado dc saude nã«> seja suspeito
do inolestias contagiosas. Para ver c tra-
tar da^ 12 horas da manhã ás o da noite

(4098 G) J

A LUGA-SE o sob:
íi-ltlo Uranco n. 7

da rua Visconde j
(46C4 El J

Systeiihi comple-
támente novo

um rapaz dc cor, acti-
para fazer viagens,

cncommetuias, a unia cidade pro-j A .LlííAM-SK imu": ¦ ; " ¦¦• - "•'"' 
__* enu-i __r\.„, 15 solinulo, IV-iisfio illiucirn,

]V__] íiiiicnlficiiK saiu-- c (iiiiirlos tle.
(50.19 nj 1:| frente eleuaiilcnieiite niobllndos o

._  com itensilo; mini pessou OOS,
J>!(l'.i ISA-SK. dc mui rapariguinha pam i 100$ e 1U0S; (luas pessoas 1S0S

i. seniços leic;. «11 casa de tratamen- 200S «• B50S0OO. (S 4860)13
..; m rua II. I.olm 220. (4984 D) J|——1

\ LUGA-SE uma magnífica sala para cs-

A LUGA-SIv sala mobilada, a
¦CXscnhòra do conuncrcii, casa franceza; r?,
sobrado, Henrique Valladarès. (0165 li)J

15 
K KCIKA-SK de nm aprendiz dc mar-

cenciro, com pratica; na rua da As-
BCmblca 11. .ji. (409S D) J

ÍJiKKCtSA-SE 
de um mocinho rom ai-¦.",1111a pratica de pharmacia; trata-se

n rua D. Anna Nery n. a — Pedrcgxt-
«ho. t.i.l.i.. D) J
'I)l.'.',i ISA-SK dc uma creada par-.-, pe-.1 quena famiba: na avenida (jornes
3-rc'i :A; náo q*-cr de cur.

(s.ic- ni j

ZTLcriptorio 011 ofíicinn
predio novo dti largu
bula 11. 41-

110 1" audar do
S. Krancisco dc

(^siso EI R

O 1" andar di rua Selo de
?; trata-so na loja mi na rna

Uc t.. feiro 74, 1" andar. (51Í2.E) J

UffiiSBIlWVliBlèialilBlIllBIBilBH
§_VZ.4R -1 |

I Guaranesia |__

A ijl'(l.VM-KI'! tres consultórios'
j AÍIiiovos. pnrn (It-iitistits; 1111 rua:

do Ouvidor lSf,; Irntn-sc 1111 lojn.
(,f -18U)- K !

A LUGAM-SE optimos quartos c salas d«- :
_OLfrentc. sem niobilia. com luz n lim-icsa; ,
iii aveni.!:: Central 10.1. ¦ (4886 E) .M .

A T.lY.A S!', um bom quarto u moços sol- j
XVtciros cm casa de família. Aluguel.
30S: ma 'le S. Pedro 11 ¦ .i.-|. (4786 l-.i lt !

A LtiGiVrSÍS um Iiom quarto a dois rapa-
X.Víc», por ;,..$• Uá-se jicns.1.0, desde 50S
mensaes. Unn da Misericórdia 11. ¦-. 1"
andar. (4826 El 1

A >IATS 1'ERFKTTA 1MI-
TA UÃO DUS DENTES NA»
IUHAKS não só eni belleza c
utilidade como cm seauriuiça

o solidez do tnilinilio. Dcsejaiido tornai' conhecido o mais rapidamente possível este novo systemn,
QUE T.ViNTAS VANTAGENS 0PFERE0E SOBRE! OS ANTIGOS PROCESSOS, cobrninos PREÇOS
MIXIMOS paru dtio fldue liem ao alcance de todos. Qnalqncr dentadura nue não dê boa pressão, com
liCQiienaJdnspesu, se 1'nrá segurar perfeitamente. As dentaduras velhas podem sei- reldrniiulns rapi-
iliiinente," ficando outra vez novas. A primeira consulta para exume e explicações o absolutamente
cratiiltn.

i» Sâ'üEOO—Especialista. Bua do Carmo ÍI, esquina da áo Ouvidor.

I lEMEÍGOPAÇi
IPANEMA E LÉBLON

A LUGA-SE por 80$ a casa 11. -•!(". di .
Xi-rua dc SunfAuii-i. certo da rua lrrci I
Caneca: iratasc com Peixoto S C. Alfan- I
deita 12. ú"s'- Ei .1 ;

AI.UGAM-SE oxcellentcs aposentos dc
Afrentc. mobilados, c boa pensão, a senho-
res, distinetos ou casaes eliii filhos; rua Ito-

A LUCAM-SE as esplcndidns ca
ilsas com excellente vista para a'
linliin do Rio de Janeiro, á rua da! A I.UGA-SI
Gloria 11. 6; as chaves 110 n. S;

A LIGA-SE o magnífico 2" audar do pra-1 tratll-SO no BllllCO do Minho, áV.lio a praça da Republica n. 61 j lem .4 I ,.m, (_a Ouitaiiilll 11. 151.

H' PROLONGAR .! 1'IDA
\'._, « -IH:i,-!2:.iB;..':H'.'.fi::i:E';',»;iia.'::!i.':-in-;

A LUGA-SE o predin da rua Joaquim Sil-
XJLva 11, .11. sendo allos c baixos, entrada
independente, confi bastaiilcs caniniodidadcs c
bem arejado; n^ chave- eatãò, nor favor, no
11. 36. c trata-sc na r-.in d.i Carioca 11. 10.
restaurante _ (4036 ____

A LUGAM-SE 2 nredios rua Rezende n.
XÍlcjo, eliAvcs no 11. 148, e rua liarão de
Mesquita n. 66j,.- chaves tia padaria canto

| da rua Urtigttay; tratam-se rua S. José ioS,
(1072 Fl U

A 2233 |
A r,rti.V-SE em BotafOeo.

A 
LUGA-SK o "2° andar do predio da rua
Chnstovão Colombo n. 58. onde se vê, -£&<CteilCl'n] SÒVÒHnilO li

tratando-se na rtta Candelária n. 53,
(3581 G) J

A CXíCAM*Slí casas confo*taveÍ?. com 3
__TV((uar:o=, 2 salas, banheiro, etc., peito do
Ccllegio S. Ignacio, rua S. Clemente 250.

(357= G) .1

dtÍRÒ Silva O, a miar (J-Sl 15) M

TORECISA-SE «ic nma raparica de 13 a.«- 15 anno?, para serviços leves, .1 rua
.-:.! .ic Jlaio n. ,115 — Esi.-.ç.io dc Ria-
f " °'-„. l-'SS D) J
TpiiECISA-SE de unn creada para indo
il ^erii^-o; ma do Catlete 1. (5091 D) J
TpRECISA-SE ile uma creada para lodo
A serviço, cm casa de íomili.i de trata-
í-.-.ii.io; rua Sert-ipc n. 17, praça dá Ban-
-i-± (467S D) 

' 
J

ALUGAM-SE 
unia boa sala e gabinete

com qualro janellas dc imite c nln.va
espaçosa próprios para «scriptorio ou con-
sultorio; ua rna da Carioca 11. 4.-, 1,1111.
dar: trata-se na loja. 1348» .'¦) 3

j quartas, à salas, despensa, cozinha c grande
tr.it.vse no
(3Í.10 E) J

terraço; co mespíendida
m cóino.

A LUGAM-SE dois hons quartos, cm
iSecomniunicntão. a (lois ou tres cavalhci-
ros; na avenida Passos 11. 40. «obrado, casa
de família. (5041 BI J

A M:'1AM-Sl'i bons aposentos mobiladas e
_O.eom pensão, cm casa de familia, para
c.iíacs sem filhos ou a cavalheiros dUtin-
ctos; á rua do Lavradio 127. (5558FJ .1

À LUGA-SK, imra familia a loja assobra-
XXdada da rua Uuenos Aires n. .101 (Hos-
pkio), com muítü bons commodos; preço
2-'.lSoOO.

X-VSandii' J.O.'í. As chaves á run
Maniucz rt« .Mirantes 11. 20. Tra-
(n-sc lio U.cii i> 4I0 Minlió, á rua da
Quitanda 11. 151.

rua Conde dc Lap; n. _\,
jMUmta íírainie casa, cnm tres pavimentos,
própria para uma pensão; está aberta.; .

CASAS E COMMODOS, CENTRO
A ',l-',C,A;?!'" Pc- '"*• a loia i rua Tlico-4 voiiiio Ottom iCô, oropria para penuenafamília. __$___. _}_ <__

Mnij^ibTÉi
V JjtJGA-Slt! uma casa na rua Leo-

XJLpoldo 11. 14 (avenida), com _
fliiarlos, 2 salas, illuiuiiinção ele-

(5037 ft) M | ctrica, etc. Preco 65S000; chaves
_ (. ninis informações 110 11. 10; tra-'ta-se 110 Banco do Minho, á rua

| da Ouitanda 11. 151. - 

A Ll'GAM-SI; ires quartos com janellas,
xleJUrada indepéudcnte mobilado ott não,
cc-m tensão; ma Tavlor ir. (?2Sg l'i II

CATTETE, LARANJEIRAS,
BOTAFOGO E GÁVEA

A LUGAM-SE a preços muito rc-
-^kluzidos. Iiella sala de frente e
quartos mobilados; um quarto

Juventude
Alexandre

Faz com que os cabellos bran-
cos fiquem pretos, não queima,
não mancha a pelle.

A Juventude Alexandre desen-
volve o crescimento do cabello
c extingue a caspa com tres ap-
j>licaç<5es.

Vcndc-se em todas as perfil-
marias — Pharmacias e droga-
rias. Preço 3$ooo rs.

na rua
121-A,

um predio para nciiiicna família,
de construcção moderna, com to-
dos os requisitos dn hyirlcne e
confortos, como sejam; tres quar-
los nvc.indos, snlns de visita o de
(tintar, cozinha, banheiro dc anua
quente e fria, luz eiectrica. W.C,
O tudo mais necessário para pes-
sons de fino tratamento; pnra ver
no próprio local c tratar á rua dn
Alf(indexa 01, sobrado. Alumicl
c tava 132$000. (4389) G

A I 'T.AM-SK o? magníficos prédios 
'na

xSerlia Leite Leal 113. 9 c 11 (Laranjeiras)
vo:n bastantes accommodações pára famílias
eu pensão e Uata-se na run da Qujtan-
dn n. 87, Companhia de Scjjtiros UníÜo
dos Propriclirios. (õtôlG) J

• .V LUGA-SK um bomXVfaraüifi; ni rua t •,
Sn u. 40, loja.

•Hrado. próprio para
lc Maio .16; trata-se

(46ji Ei ¥

II I A JiUGA-SE o espaçoso nrniazeni pnrn duas pessoas, com pensão
31 \;£%& rua (le S. Christovâo 11. 140, confortáveis, desde iiOOS men-
i| i coin (lepeiidencias para Íamilia; 1 saes. luz clectrica, teleplione. per-
~ Ins chaves no madeireiro ao lado. '• to dos banhos de mar. Praça .losc

Para vencer difficuldades phystcas e morael, dominar vossos iniraigos.
destruir invejas c malefícios, ganhar dinheiro en\ negócios, ser feliz em
amiiades e co^ar taúde e bem-estar, compre já um CASAL dc PEDRAS
DE CEVAR, podrroso talisman recebido da Índia Oriental. — Uemctto,
GRÁTIS informações minuciosas e interessantes a quem enviar .100 réis cm
sellos novos do Correio, dentro de carta. — AUISTOTK.LKS 'ITAIJA

ill' V SENHOR DOS PASSOS 98. sobrado — CAIXA POSTAL 604
— KIO. (3 

"115)

Trata-se no Ilanco do Minho,
run (la Quitanda 11. 151.

í i de A lencar 14-t'attete. (J5015) (i

A LtT.AM-SE nma boa sala dc írente c
A I,l'GAM-SK as casas acabadas I -tliim quarto; na rua Bcnlo Lisboa n. 4.

J-^ide construir da rna liarão dc I tattete: ""'" V.l
Mesquita ns. 922 e 924. As cha-| . LUGA-SI-' um quarto ou sala de frente,
ves encontram-se nas mesmas; | xva' casal' ou senhoras do tratamento, cm
trata-sc no Ilanco dn Minho, ú rua c.sa dc nfqneiia^íaihlliii; rui S. Clemente

i dn Ouitanda 11, 151. I vi, Üotáíorfif;

A IA'*'>A-SK um bom predio para familia
^A.de tratamento; na travessa Carlos de
Sa n. -1, Cattcte c trata-se na vua da
Ouitanda n. 87. Companhia dc Seguros
União dos Proprietário*. (5160 G) J

\U'GA-SE 
uni bom qir.irln imnbiladn.

cm casa de família, banhos dc mar. per-
ta. bondes ú porta do ic c Ipanema;
trtta-se no Correio dc Copacabana, «la (-
á.« 6 hora». <___£_] I" J

A LUGA-Sli, com contraio de «lois aunoi
iri.,- 400S mensaes, a casa da rua Vallada-
res n, 20. próximo á rua Nossa Senhora de
Cooaeabana: pòdè ser visitada a qualquer hor*.

(.lino II) J

A l.UGAM-SK casas, rom boas accom-
X&modaçõcs, para família regular, á rui
Uarroso n. (<:, Villa Mini,', Copacabana;
Irãta-se no n. 7.1; preços 11 o» e ¦ -ai.

\ LUGA-SIÍ á rua Gustavo Sampaio 170.
iAl.emc. confortável, moderno predio para
familia de tratamento, com duas salns, s;-i3
quartos, todos espaçoso! c arejado I com
inMallaçüo dc luz c campainha, clectrica,
tin/. aquecedor e mais commodidades hy*
Bionicai c modernas. Trata-se 110 mesmo.

(_|86jII) R

AM/GA-Sl'*, 
por looí. a casa, para família,

da ladeira do T.eme n. s(
tJ.o 110 armazém da csntúnà

da ladeira do Leme n
no armazém da

rua da Quitanda ti. oo.

i\_ chaves CS'
z trata-Se na

<40a H) _}__

ALUGA-SE,' 
por a;o?. a casa da rua Sil-

va Tclles (13, com imãs uccoinniodaçoei
p-ra familia dc tralnmcntn: Ir.-.ta-se na rua
d« Alfândega 12. Peixoto *.C, 40S3 H1 J

A JiUGA-SK era casa de familia, um con-
XXfortavcl commodo de frente, bem mo-
Iii lado e com pensão, a um cavalheiro tic
tratamento; oa rua Silva Manoel n. SS.

(S-IÓ4 E) M

AtrUGAJI 
SI; commodo^ e casinha?, muito

arejadas e por preço razoável; rua Ge-
i!errai Scveriauo 74 í traW-ic com o sr. Kliseu.

(.-,065 G) .1

ALUGA-SE 
o i" an

.rua do XAittete n.
(50.-6 (.3 a I loja (pliar.iiacia),

lar do predio da
91, Tratase na

(4&0 G) j

ALUGA-SE 
um bom aposento mobilado,

cm casa de familia. dc todo o respeito,
a pessoas do commercio ou de tratamento;
na rua Dr. Corrêa Dutra n. 27.

C10--7 G) J

,* LUGA-SE, por 100S. boa casa, com i
Ü-salas, .1 quartos, c.-e. electricidade «
mais dependências, á rua .remira I asses tis.
Copacabana; informações á av. Atlântica i™*-

f 40^(1 in }

ntiartos,• 100$.

á rua 28 dc Agosto n. Sj. Ip-nc '¦ "

na mcínia.

A I,UGA-SE uma boa ca«.i. com
ÍU salas; cdzinba, banlieiro. clc. •

A LUGA-S lv a casa n. co da travessa
jÇLCruz Lima (BotaCoRo); trnía-se na ave-
tilda líio Uranco 11. ro, \" andar. Chaves
na venda da esquina e aluguel mensal.
¦ 50$ooo. (.1:841'') J

ALUGA-?]', 
a casa n. ui da rua Uona

Marianna. Trata-se no a. .117. Alu-
gue!. ioo$ooo. (5151 G) R

AI.UGA-SE o nrelio da rua Cliristovão
-OLColorobo n. 1 ro, as chaves estão so
a. 112, preço 4oo5: trala-se no llancn do
C.-asil, com o »r, -Monteiro. OcSo G) J

(;i;j II) 3

excellentes ca-
ATTir.ÀAr.^í? 

i_ sctíuíiitos c^cclletues ca-

SiVrCo acabana - rua HtWo dc Gon-
v6a -a- liolafoco — rua Capitão fc".'"r-:"
í' centro - n,a do Hospício 3o?, rua do
PiòDOslto .iij; Santo Thereza — rua di

^'aV^c ./ VÍ!Ía'i;abc!-5fuaSil«.
Pilão m c 116 rua Torres Ilomcn 308:
RiKhndo' - rna Barbosa da Silva $&_«_»
ÍS° Meirellca 7:: Samoaio — rna Jlmas
-, •' \icver — rrar Miguel 1'crnaudcs 4?, tta
Minalhâes Castro 81; Encantado — rua An-
rol?!*, ss rrcç.-,.s reduzidos. Tratam-se o»
M.!---,liila.!c VTtiiliciãf cai Theophilo Ottorf
ii ¦'«, tobiído- • " '- (33M 3> 1-

'¦¦¦%

JÊÊÊm
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eòR-REIO DA MANHA -^Domingo, 28 «le Maio de 1916

IA IaUGA-SE, para família, a boa casa da
iitX.ua 'Furquim Werneck n. 50, perto do
mar, Copacabana: preço 182$. (5027 H) M

AILUGA-SE uma cosa nova, muito cora*
.f_moda. situada em logar habitado por fa*
tmilias respeitáveis. Tem duas salas, dois
quartos, bem arejados, cozinha com supe-
(rior fogão, banheiro do chuva a do immcr-
são, boa área com tanque coberto e instai-
lação electrica perfeita. Podo scr vista a
qualquer hora na rua Real Grandeza 80.
«próximo á rua Voluntários da Pátria, onde
se acham as chaves, -Aluguel mensal, 100$.

ALUGA-SE, por 200$, a casa 99a da rua
N. S. dc Copacabana; está sc acabando de

installar luz electrica; tem tambem gaz, 2
salas, 4 auartos, desoensa, bom quintal e
jardim na frente; chaves no n. 994; trata-se
na rua'Vieira Souto 114, Ipanema; telcpho-
nc 264. ISul (5127 II) R

A LUGA-SE um bom predio, na rua Sal-
ata-vador Corrêa n. 06 (Leme), perto do
mar; trata-se na mesma rua 11. 94, casa 2.

(5184 H) J

ALUGA-SE 
uma casa, com duas salas,

dois quartos, cozinha, quartos para crea-
dos grande ouintal, etc, A rua Santa Clara
122; as cliavcs estão na taadaria Santa Clara,
a rua N, S. de Copacabana n. 662.

(3280 II) J

SAUDE, PRAIA FORMOSA
E MANGUE

ALUGA-SE, 
por 130$, o confortável so-

brado da rua da Harmonia 95; Irata-se
na loja. (4912 D M

ALUGA-SE 
a casa da rua S. Leopoldo

n. 17.9. com.duas salas, tres quartos, cozi-
nlia.-tíbanbeiro e quintal; preço 152$; esta
abcrla. (4798 I) J

ALUGA-SE 
o casa da rua da Gamboa 203

(fundos), com entrada nela rua Barão
d. Gamboa, próximo â estação Marítima,
eom 4 quartos, 2 salas, bom quintal c. mais
dependências; trata-se no Hotel Marítimo.

(3785 D. J .

\ 
LUGAM-SE, por preços baratos, boas
casas, com dois quartos, duas salas o

bem quinlal; na rua da America; informa*
se na rua Cardoso Marinho n. 7, escripto*
rio. Praia Formosa. (493S _ R

ALUGA-SE, 
por preço barato, boa casa,

¦com tres quartos, duas «alas c bom
quintal; na rua Santo Christo; informa-se
in" rua Cardoso Marinho n. 7, «"'P*?;
rio. Praia Formosa. (4935 I) «

A LUGAM-SE por preços baratissimos, os
*£_dois optimos sobrados da rua da Gain-
boa ns. 145 e 147, juntos ou separados;
trata*so na rua do Mercado n. 37. loja.

(4941 I) R

A LUGAM-Sli, por 50$. as casas 2 0. 4 da
al_rua Santo Christo 223 *om grande quin-
ta. e muita agua. (4959 D R

A 
LUCA-SE por 76$ < predio com gran-
de porão e bastante agua da travessa

do Pinheiro n. 16, com dois quartos, duos
salas, cozinha, pia, etc. (-1187!) _

ALUGA-SE 
a loja da rua do Livramento

n. 172; as chaves estão no sobrado e
trata-se na Secretaria da Penitencia, largo
da Carioca n. 7. IO

ALUGA-SE 
muito barato, a boa casa n.

71 da ladeira João Homem, com magni-
fico terraço; o cliavc no n. 65; preço 142$.

(S027 
I) H

ALUGA-SE. 
para familia, a hoa cosa n.

102 dn rua Santo Christo dos Milagres,
com pequem quinlal; oreço 91$. (5027 I)M

I

CATUMBY, ESTAGIO
E RIO COMPRIDO

IA_.1K.A-SE a casa da rna Dr. Pessoa
./Ide Barros n. 15. Estacio. (418..J) J

| A 'LUGAM-SE boas casai !impa9, com
¦__.n..i.a ogua c ouintal; na rua Visconde
de Sapucahy 310. (3708 J) J

IA LUGA-SE um esplendido ouarto nreia-
-rt.do, n um senhor ou senhora, que traba-
Ihem íóra; trata-se «lê ás a horas» na tra-
vessa Santos Rodrigues n, 9 (Mala Lacer*
da, Estacio). (5003 J) J

¦ A TaTJGA-SE num boa cnsa nn run
i"! Visconde dc Snnucnliy 341,
porto da Avenida Salvador tio Sn;
trata-so nn rua do Rosário 60.

(4330 .1) U
' A LUGA.SE uma pequena casa, para
-fXpequcna Familia, logar muito saudável
c muita largueza; travessa (lo Navarro 25,
antigo; informa-se na rua Itapiru on. venda.

¦ 4 LUGAM-SE pequenas moradias de portas__"\p janellas com sala, quarto e cozinha, na
rua Colina. 26. Estacio de Si. (2843 J) J

A LUCA-SE em casa dc família, á rua
XÜLAríslidr*. Lobo n. 237, magníficos com*
modos a casaes sem filhos, cavalheiros ou
senhoras dc tratamento e bons costumes; á
rua -¦'¦ servida por d*'versas linhas de bondes
de com réis c a casa, além dc ser muito lim*
pa, dispõe dc um grande terreno próprio para
recreio dos seus moradores; irata-sc na
mesma com o sr. Oliveira. J

A:LUGAM-_1. quarlos e salas, no largo do
Estacio dc Sá n. 77, traia-se no mesmo.

(4632 I) .1

ALUGAM-SE 
boas casinhas, assobradadas,

pintadas o forradas de novo bondes dc
100 reis, próprias para familia regular; na
rua Frei Caneca 252; trata*s^ na Avenida
Salvador de Sá 114. (476.1 J) R

A 
LUGAM-Sli, em easa de faniilia de lodo
o respeito, com uma grand; chácara, doís

magníficos aposentos, com ou sem mohilia,
com pensão, a casal distineto e cavalheiro
sério; „ rua Dr. Aristides Lobo 2.1. próximo
& rua H. Lobo; tel. V. 2582. (47 J) R

A LUGAM-SE casinhas, de 35$ .1 55$. na
X".Vrua Víscondessa dc Pirassinunga 84.

A LUGA-SK uma casa, para negocio e fa*
XVmilia, á rua Frei Caneca 4.16 ' (em*
frente á Corrceção). (4768 Jl R

A LUGA-SE uma boa casinha, por 61$; (tiaXÍ.rua Carmo Neto 35! tratar, na avenida
Salvador dc Sá 114. (4764 J) R

A LUGA-Sl. a cnsa assobradada da rua da
•T.YKstrella n. $2 com muito boas accom-
modações para familia regular, gaz. luz cie-
ctlica, bom quintal c tres Unhas de bondes
á porta; a chave está no n, 67. onde se
informa. (3681 J) J

ALUGA.SE 
a casa nova da run Conse-

Ihctro Pereira Franco n. 25, a casa e3í.i
aberta: trata-se na rua dos Inválidos n. 9.
sobrado. (5042 G) J

A LUGA-SE a casa da rua João Ventura
iln 7, com 2 sala?. 2 quartos toda refor*
mada .por 00$; as chaves na padaria da rua
Ctfuhiby; trala-se á rua da Assembléa 40.
sol.rado. (4799 J) I

A LUGaVSE, nor qo$, a casa n. i da rua
XVDr. Campos da Paz n, 48, pintada.com
t.inquc, esgoto, independente; a chave no 6.

(49.12 d j

ALUGA-SE 
por preço módico a casi da

rua da l.strclla 11. 59, tem seis quar-
tos e mais dependências, jardim, quintal c
electricidade; as cl.aves estão no n. 53
c trala-se na rua Sachet 11. 7,solirado.

(43S7L) J

VLUGAM-S1. 
duas casinhas ns. II e

V, á rua Dr. Costa Ferraz n. io; as
chaves estão na lua Xova de S. Luiz
n. 44. (5-108 J) M

A I.UO.VSl., para familia. a boa casa n.
X.VCo-.\ ,!- rua do Cunha cm Catumby,
tem bonde de ioo réis perto; preço 122?.

(1027 J) M

ALUGA-SE 
á rua D. Julia n. 82, um

q irar to de frente, com luz, a rapaz..
do commercio, a 30$ooo. (526$ J)

A LUGA-SK n casa n. 27 da travessa
_£"3LGuedes, perto da rua Machado Coe*
lho. duas salas, duis quarto;, cozinho e
quintal. (S260J) M

A LUGA-SE a casa assobradada da rua
JVjLdo Livramento n. 217, reforma ila de
novo. duas salas, tre-: quintos, cozinha,
quintal) electricidade, etc. Está aberta e
trata-se ua rua do llospicio n. 89 se*
brado* (52S1 ll M

*, LUGA-SE a easa n. i da \":Y,r, Maria,
XVsita n rua Gonçalves tt. 40*A, com
ilua.-? safas. doi_ nuártos. arca coberta,
cozinha, quintal e ínstaltaçíc ílcclrica, porb'n$. Chaves na casa o. ,. Caluml.y.

(5243 I) M

,4 LlàGA-SU, por 71$. uma casa pintada
X__c forrada dc novo. cem optima.'. accom*
modações; a chave está na ma Itapírú n.
;o armazem, e trata*sc na mesma rua 273.

(-.!..•_• n ii
A LUGA-SK uma boa casa, para familia,

CX.ua nia Carolina Uevdncr n, ir; uma
dita, na rua Presidente tíarroso n; 4?; uma
dita, na rua losé Bernardino n 10 ; mna
dita. na rua João Ventura u. -:;. e Irata-sc
na ru.» da Quitanda ri, 87. Companhia dc
Sts*.ros União dos Proprietários.

.4 LUGa\JI*Sl! ns boas cisa-, da rua Barão
.__.de Petropolis 120. chalet. 6. c travessa
n | «io.it.. de b.i...les ua Estrella: trata*
ié nn avenida Hio Branco oo c íoi, loja." (S.1S3 

.1) J

¦ 4 LUGaVSE uma boa casa. nara. familia.
iXtcin electricidade; na rua ... Carlos ...
(,.. e Irata-se na rua da yuilandti n. or,
Ciiiia.uil.ii de Seguros União dos Proprie-
tatios. (5*-.- J) .1

%V-.UGA-Slí, r.ir íioí. .1 ci;.*. 11. o da r;...
ÜParaíiso, ;.r„xiimi .. Frei Caneca çom sete
toas focei, quintal c a„tia e.n abuntlaiicia:
ír;'.n se 113 mesma. ______¦___. 15

PARA O INVERNO
OS CRANOES ARMAZÉNS DE PAR

Possuem nm. vasto sortimento que tendem por preços baratissimos
Paletós com forro e bordado a seda a 9$, 11$ e 15$. . [¦*Costumes de casemira para senhora a 39$ e 48$.
Boas de pelle desde 2$5O0.

Paletós de casemira ingleza, a 12$, 15$ e 25$.
Manteaux de casemira com ricos bordados a seda e forrados, a 38$ e 42..

Manteaux e sabidas em seda em todas as cores, ricamente bordadas,
a 40$, 65-f» e 98$.

Flanellas, casemiras, draps, sarjas, tricotines, gobardine, a preços sem exemplo
__. . "-'i IJ .. , ¦

Colletes para senhora de 25$000 por 6$500 © todo o
sortimento de verão a todo o greço

ENXQVAES PARA NOIVAS E BÁJRTISADOS
PREÇOS FIXOS

19. 21,23, Largo do S. Francisco de Paula
ALUGaUI-SL, 

rua Conselheiro Sampaio
Vianna Co, casa a, com bons commodos

Eara 
familia, tondo 6 peças, logar que nilo

a enchentes, por maiores que sejam, bon-
des do Rio Comprido, ioo reis; cliavcs na
casa iG, co.n o encarregado, (5778 J) J

ALUGA-SE 
o predio quasi novo, na rua

de S. Carlos n. 20, perto da rua Estaciouc Sa, com dois andares, próprios para duas
familias, com duas salas, tres quartos, cozi-
nha o maia pertences cada um; as chaves
estão na quitanda, cm frente; para tratar,
na rua da Asscmbléa n. 42, preço commodo.

(4041 J) J

ALUGA-SE 
fim quarto, -dc frente, eni

casa dc pequena familia estrangeira, bem
mobilado, o rapaz do commercio ou casal;
na rua Itapiru n. 223. (4935 J) J

A 
LUGaVSE uma casinha, com duas salas,
quarto, cozinha, terreno e rio, própria

para noivos, por 35$; rua de Santa Àlcxan*
driua 406, moderno, ou 26. antigo.

(5133 3) R

ALUGAM-SE 
dois esplendidos quartos, mo-

bilados ou não. com jardim ao lado,
banheiro, luz electrica .otc; própria para cs-
t_-ngeiros; na rua Itapiru n, 2ig, casa de fa-
milia sem creança. (5055 J) J

Á:LUGA-SE. por 132$. o sobrado da rua
Itapiru 130-A;- aberto dns 10 ás 2 horas.

(5081 J) J

ALUGA-SE, 
em conta, bom armazém, com

moradia; na av. Salvador de Si ios; tra-
ta-se na rua Sachet 3, 20 and. (5185 J)J

ALUGA-SE 
uma pequena casa, própria

para negocio, na travessa D. Rosa n. 38.
(5189 J) Jum_____m__mm____tm_~.._»__.

HADDOCMBO E TÍJÜGA
ALUGA-SE 

por 250$ o n. 837 da rua
Conde de Bomfim, com seis quartos,

oópa, banheiro, quente c frio, porão c
quintal. (5257 K) R

A 
LUGAM-SK os predios da rua Bomfim
ns. 220 c 222, com salas dc visitas e

jantar, tres quartos, cozinha, chuveiro,
W. C. e quintal; as chaves, por favor, no
tpredio n. 224 o para tratar ;'. rua da•Alfândega n. 91. sobrado. Aluguel, 100$.
:__ (4380 k> j

ALUGA-SE 
um ou dois aposentos, com

011 sem pensão, á rua Haddock Lobo n.
55. sobrado. (5142 K) R

A LUGAM-SE as casas da rua Conde de
XXBomfim ns. 510 e 524. com boas accom*
modações para familia dc tratamento; as
chaves estão 110 n. 5.14, e trata-se no ti'.
ç,z6, da mesma rua, ou na rua do Carmo,
$6, sobrado, das 2 ás 4. (5167 K) T

ALUGaV-SE 
a casa da rua Salgado Zcnhan. 73; as chaves estão na ruà Conde

dc Bomfim u. 211, c lrata*sc á rua i° do
Março 11. 91, sobrado. (5180 K) J

ALUGA-SE 
o predio á rua Valparaiso 28.

Conde dc lion.fi.... com duas salas, tres
quartos, banheiro c mais doDcndcncias, com
Kr.z e electricidade; as chaves estão, por es*
pecial favor, no n. 30, e trata-se na rua
Junqueira Freire 45, (5157 K) R

ALUGA-SE, 
cm casa de familia dc tra-

tamento, a um senhor, lambem de trata*
mento, uma excellente sala de frente e
um quarto, com luz electrica, á rua do
Uruguay n. 375, Tijuea. (5038 K) J

ALUGAM-SE 
bellissimo. commodos, na

respeitável casa da rua Haddock Lobo
36. desde 25$ a 45$* (4510 K) J

ALUGAM-SE 
casas novas com duas ca-

.Ias, dois bons quartos, quintal, ba-
nheiro e W. C, dentro de casa, electri-
cidade, entrada independente, etc; na rua
Jockey-Club n. 157, casa 11, das 6 ás
12, menos aos domingos. Trata-se na rua
do Ouvidor n. 183, Telephone 3117 Nor-
te, das 4 is 6, com Chacon, (913 L) J

ALUGA-SE por 150$ uma boa casa com
quatro quartos, quintal, luz electrica etodas as commodidadcs; na rua -General

Uruce n. 97, a chave 110 95. 
' 

(4038L) J

LLUGA-SE 
casinha ou quarto; na rua

Ambrosina n. 26, Aldeia Campista.
(3841L) J

ALUGA-SE 
uma boa casa com trej quar-

tos. etc por 10$; na rua Dra Silva
Pinto 7->. Chaves nà padaria,' (4182L) J

Elb-ir de Nogueira
Empregado coíii suo

| cesso nas seguintes mo»
Iestlas;JilL

Ha ¦nogieira.salsa l M
H| -'CaRí.ní\cflUAiM"o M
RH (^---X.lopuBa.oo;),' _, JjB
b|| depuivilivó ilõ SBnquc SH

¦HS pRf. A-vwt)' y i_

! m, Jjhmníifíaivpubr Hj]j

e-,â

Eseroplinlai.
Darthros.
Bouluf,
Pout;,m_.
IiiilaMií:;it;»*i's do Qtero.
Corriiiiíiilo i_ü oovldoi,
Gonorrliòns.
Carlinnculos.
Fislulas.
Espinhas.
Cancros venerco*.
llacliilisníb.
Flores Urancm.
Uleeras.
Tumores.
Snrnns.
Cr.vstas.
Itlieiuiialisino em geral,
Manchas da pelle,
AflcccOcs syphiliticas.
l'lccr.u da liocca.
Tumores Brancos.
Altccç-cs do (igoilo.
Pores no peito.
Tumores nos ossos.
[_itcjamcnto das arle-
rias. do restoço e ft-
nalmento, em
todas aa maios-
tias provenlon-
tes do sangue.

Encontra-se em
todas as pliarmacias,
drogarias o casas qu*5-

* .* i.-.

-^^^^^Pventlem drogas,
«miATiir.A do onici.va-.

-RAH9E DEPURATIVO DO SANGUE

ÁLUG.-\*SE 
por 140$ uma casa assobra*

dada. com duas salas. trc3 quarlos, co-
zinha, quintal, electricidade; na rua <ii Mat-
toso n. 33; ver do meio-dia cm deante;
tratar na rua Gonçalves Dias 20-A.

. - (3710 D J

ALUG.VSE 
para pequena familia, unia

pequena c boa casa, por preço commo*
do c abundância dc agua; na rua da Lí*
herdade, cm -S. Christovão; as chaves estão
no n. 2a da mesma rua, onde se trata.
Bondes dc Jockey-Club. (4380L) J.

A 
LUGA-SI. a confortável casa da rua

. Dulce n. 2, prolonsamcnto da rua Ma*
r.z c llarros, com tres quartos, duas gran-
des salas e mais dependências. Trata-se na
rua Pereira dc Siqueira n. 59, padaria,onda estão 01 cliavcs. (4728L) J

A 
LUG.VSli a casa n. 21 da rua Gene*
ra! Canabarro, nova, illuminada a ele*

ctricidade, com bom quintal, tem commodos
Jj»r,a familia dc tratamento. Trata-se na

f-S_nra rua n. 32. Preço, 20o?òoo.
(-032 L) J

ALUGA-SE, 
por 120$, a casa da rua Ifc-

hppo Camarão 115, eom dois quartos,
duas salas c demais dependências; trata-se
á rua Santa Luiza 54, Maracanã, onde estão
as chaves. (4848 L) S

ALUG.VSE 
um bom commodo com di-

rcito & sala de frente, por preço razoa-
vel; na rua Miguel de Frias n. 66. pro*
ximo ao Estacio, (4729 J) J

ALUGA-SE 
o predio n. 2-; da rua Pe-

reira Nunes. Andarahy. Chaves na lei-
teria da esquina. Trata-se 11a rua do Ou-
vidor n* 173. das 3 ás 5 horas. (4802L) J

A LUG.VSE na rua Visconde de Itamára*
Xl.ty n. 11; os casas II o III; trata-se
na mesma rua u. 17, ondo estão as cliavcs.

(4937 L) R

ALUGA-SE 
por 90$, na Villa Marina,

a rua Uruguay n. 104, uma casa nova,
cem duas boas salas, dois grandes quartos,esplendido quinta! c luz electrica; as clia-
ves na mesma villa, casa IV. (4946 L) R

ALUGA-SE 
uma casa o gairagc. para

. seis carros, quatro quartos, doas salas,
a rua Coronel João 1'rancisco 11. 33. Mat-
toso: as cliavcs 110 n. 31; tratar 110 largo
da Lapa 106. Café. (4939 L) R

* LUGA-SE perlo da praça da Bandeira,'XXunia casa moderna, com Ires quartos,
duas salas, entrada ao lado, bem dividida,
por 130$; na rua Barcellos 11. 73; as cha*
ves estão no 75. (4180 L) J

A LUGAM-SE as casas ns. 60, 62 c 64
-Xixla rua Soares. S. Christovão, as casas
estão abertas para ser vistas, ia qualquerhora; trala-sc na rua Gonçalves Dias 44.

*. (4735 I.) J

ALUGa\M*SE 
casas, por Go$ e 50$, ave-

nida; rua .Tose Clemente n, 81, praia dc
S. Christovão; trata-se na ru-i S. dos Pas-
_o____ 2'i- ¦ (394a L) S

AT.UGA-SIÍ, 
para família, q boa casa n, ig

da rua do Mattoso a 15 minutos du
cidade, bondes dc ioo reis; oreço 16...000.

(5027 L) M

ALUGA-SE, 
para familia de tratamento, a

esplendida casa n. 257 da rua Mariz c
Barros, com niagnificos aposentos; preço,
*-43$ooo, (5027 L) M

ALUGA-SE, 
para faniilia, a boa casa n.

47 da rua José Clemente cm S'. Cl.ris-
tovão, logar muito saudável; preço I32$ooo.

(5027 D M

ALUG.VSE 
o predio da rua 25 de Março

_ n. 10, S. Christovão. com cinco ma-
Rinficos quartos, copa. cozinha c banheiro;
trata-so na rua S. Luiz Durão n. 12, onde
eslão as chaves. (5145 L) R

ALUGA-SK 
o predio novo da rua General

Silva Telles n. 57, com boas accommoda*
ç/ies para familias. pelo üluguel de ioo*.; as
cliavcs estão na mesma rua n. 31, onde se
traia. (5200 L) J

A LüGA-Sl. uma bonita casa, com todas
X-tcas coiiiiuoilidadcs, para regular familia;
rua Maria Eugenia IV, Jardim Zoológico.

(5120 L) R

\ LUGA-SE um predio para negocio, lia-
A bitação para -faniilia; no Boulcvard Via*

te e Oito de -Setembro n, 437; ns dia-
ves 110 445. (4940 L) J

**!"*li**

,i Ü.UGA-SIÍ a casa á rua Barcellos 32-I;-£"\.trata*sc na rua da Quitanda ti, 68,
loja. (4739 L) J

Quando gSB*ecisait de compi-ai*
A mobilia de Sala de Jantar, ou

O dormitório ou a salla de visitas
Queira nos dar o prazer da sua visita

E verá que as nossas condições e facilidades de pagamento são únicas
MARTINS MALHEIRO & C. ^??.?^?^??.?^.?> . ,_.RUA DA. ALFÂNDEGA N. rn.

Thesouro
ALUGA-SE, 

para faniilia, a casa ti. XIV
da rua l?elix da Cuiha n. 113, perto do

la.go da Segunda-Feira, logar saudável; pre-
ço 101$. (Í027 K) M

S. CHRISTOVÃO, ANDARAHY
E VILLA ISABE!

A 
LUGAM-SK duas casas na rtra Gomes
Braga n. 49, as chaves no armazém cm

frente. (493ãL) J

A I.UG.ViSE a casa n. 77 da rua Araujo
-í_Lima (bonde de Andarahy). com tres
quartos, duas salas, copa, despensa. banheiro
_ cozinha, luz electrica, uorão habitavcl e
quintal murado; as chaves estão no 11. 71;
trata-sc com o sr. I.éon, ua rua Municipal
n. 28, escriptorio. (5027 I.)

ALUG.VSE 
uma lavadeira c engomniadci-

ra. Quem precisar dirija-sc á rua Scr-
gipe 110. Mattoso. L

ALUGA-SE, 
em casa de familia, & rua

Haddock Lobo n. 417, uma sala dc
frente e dois quartos Brandes, bem mobi*
lados; cozinha a mineira. (3549 K) R

ALUGA-Sli 
unia cnsa na rua Uruguay

11. 407; as chaves estão nn 409. onde ss
informa; só serve para casal. (4922K) J

A LUGaVSI., por 100$, a cas3. para peque-
XjLna familia, tendo çrande terreno e luz
electrica; travessa a\ffonso 22; as cliavcs
eslão na rua Conde de Bomfim 948.

(4971 
K) _R

A LUGA-SE uma boa casa para familia de
__tralDinento, á rua dos Araujos n. 95; as
chaves na esquina, U, 74- (473- K) J

A LUG.VSE, em casa de familia, uni
XXbom c arejado quarto, com ou sem mo-
bilia e com pensão; rua S. Vrancisco Xa-
vier 37, próximo a Haddock Lobo, esquina
dj largo da Segunda-Feira, (4-3° K)J

A LUGA-SE, por nsS. a casa da rua Tm*
-fluo Guedes ... 132, Muda da Tijuea. com
electricidade, fogiín a caz e Ioda preparada
de novo; trata-sc na mesma rua n. oo.

_J-!_Sl' _____
A LUGA-Sl. a bonita casa n. i da rua

-T\ Barão do Amazonas n. 146. porto do
liigo d.. Segunda-Feira; bondes dc ioo réis;
tem 5 commodos; focão a eaz c electricidade;
foi forrada c pintada: estfi aberta das S ás
16: nreço QiS. (-I7-Í7 K. )
A LUGAM-SE commodos limpos, na casa

-TVn. 45 da rua s3 de Setembro (Muda «Ia
Tijuea); trata-sc na mesma, com d. Bemvin*
da Baptista. K

A LIV..VS1. uma casa: tem 2 salas, 3
_C__auartos e mais dependências, na rua Ge-
ncral Roca ii-\ casa Ul; as chaves estão
v.,i rua Desembargador Izidro n. s, padaria,

(5-')-- K) It

A LUGa\M-SE, á nm lladdock Lobo •!--',
-Â~Va cavalheiros dc tralamento, optimos ;:po-
sentos. com ou sem p_ns_o; à-\-?.o comida
a domicilio. (C-^i.37 K) ¦*

,t LUGA-SE uma confortável casa, á rua
j._Víscondc Figueiredo ... 44- com 4 quar*
trts. 2 salas, electricidade t banheiro d'agua
quente, c * outras dependências; preço 2áo$;
ae cliavcs acham-se ua rua Conde Bomfim,
armazem, defronte ao Club da Tijuea; trata*
sc na rua lladdock Lobo 37. (.'>>¦.•: K) J

. i LUGÃ-SE o cor.-" -tavel predio. con. J j
_T_auart05, 2 salas. 1 • ...hc.ro iardnn e hom
«uintal, i rua Beüa de S. João n. 37'-

(493') J ¦

A IiUGA-SB o magnífico iiicdio-*-:"1 da rim Gurlbnldl GO. lijuca,
com lodns 00111 liiodid.-ides phrit fa-
milia tle tratamento. Tem 5 uuni-
los. !5 salas, lõo.i. cozinha com
foniio ii enz, bnnhcli-o com aquece*
do:-. Iuz electrica. etc. tirei- e tratnr
uu uie.mo (J IxISS) K

das

A LUGaVSE a casa n. 18 da rua Feliz
jCjüLcmbrança, em Andarahy, com dois
quartos, duas salas, etc. As chaves estão
no -n. 16 c trata-se na rua da Alfândega
11. 28. {5151L) R

A LUGA-Slv o predio novo dc estylo, com
-ÍjLquatro quartos, duas salas c mais dc-
pendências, com jardim e quintal; na rua
Luiz Uarbosa 97, Villa Isabel, com gaz,
e electricidade; trata-sc no n, 03*

(5136 'D R

ALUG.VSE por 112$ a casa nova da rua
Cornclio n. 66, cm S. Christovão, co.n

tres quartos, duas salas, bom quintal c mais
dependências. A rua é bem calçada e o lo*
gar não enche. As chaves estão na mesma
rua n. 57 e trata-se na rua Coronel Car*
neiro dc Campos n. 35, -S. Januário.

 (5110 L) R

A LUGa\*SE por 80$ mensaes. alugue! ba-
.-t—rato, a casa da rua Barão do Pilar,
56, tendo tres quartos, duas salas, cozinha,
tanque coberto installação electrica, entra*
da ao lado; chave defronte e trata-se na
rua Barão dc Mesquita n, 915. (5107DR

ALUGA-SE 
a casa da rua Augusta 24.

com duas salas, quarto, cozinha, duas
entradas, muito terreno, por 60$; trata-sc
na rua Sete de Setembro 1-90. (4gasM)J
ALUG.VSE a casa da rua do Mattos»

JlXh. 32, .çrande terreno e ao lado, mui*
to confortável, ondo se informo'.

(.1926 'D J

ALUGA-SE 
por 125$ a casa da rua Gon*

zaga Bastos n. 65. com bons commo-
dos; trata-sc na rua Uruguayana n. uíí.
das 2 ás 3. (5103 L) R

A LUGA-SK a esplendida casa assobra-
XVdada, com jardim na frente, tendo dius
satãs c dois quartos espaçosos, cozinhai ba-
nheiro. despensa, electricidade c quintal,
por 91$, á rua de S. 'Luiz Gonzaga 557,
casa I, servida por tres linhas de bondes.
___ (4930L) j

A LUGAM-S13 as casas para pequenas fa-
XVmilins. na rua r. Silva Tinto ns. 19
c 23, Villa Isabel c trata-sc na ru.. da
Quitanda n. 87. Companhia dc Seguros
União dos Proprietários. (515SL) J

A LUGAM-SE as boas rasas da rua dc
XVS. Januário ns. 16- c 164 e trata*?,
na rua da Quitanda li. S,-. Companhia de
Securos União dos Proprietários.

(5166 d j
A LUG.V-SE be... orejado .«..ario com luz

-iVclectrien c mais commodidades, com ou
s_.ni pénsãot na rua Bella de S. J,).-.i nu-
mero 374. sêra peiuão. Aluguel, 25$oooi

____________
A LUGA-SI. -ama pequena casa para fami-

XVüa, na rua Coronel Carneiro do Cam-
pos 11. 45 c trata-se 1..1 rua da Quitandan. Sr. Companhia dc Seguros União dos
Proprietários. (3203 L) J

A LUGA-SIv o predio á travessa Patro-
ZVcinio n. 24, com duas sal,.-1, duis quar-
tos. copa, cozinha e porão habitavel, com
tres quartos. (saleta. quarto de banho, quen-
te e frin. installação electrica, quintal e
í-iním; trtitase no mesmo 170$; bomiii
Uruguay, ua csqiiiná* (5153L) 'R

A LUGÃ-SE casa dc 2 s.il.is, 1 quarto c
XVcozinbif, com peQuena áre;:, tudo inde-
pendente) por 51$; 

"ha 
rua .losó Clemente

n. 81 (praia S. Christovão); Irata-so ua rua
Senhor dos Passos u. 216, com o sr. Miguel.

(;*S6 Lj ^1

4 LUGA-SE por 3oS o predio a^Pobrada-.lo
j7*_n. XII ,1a n.a Uaihelina u. 23, Can-
ceüa. pintado Ie novo, hon. c arejados
c-.-anu-adíj, quinta!, ius electrical (5iã'--LjR

A LUGASE uma boa casa com quatro
XVesWçosos commodos. installação electri-
ca. bem limpa: na rua Dr. Maciel uS-D:
cliavcs na casa 111, avenida. (4927L) J

WÊ[ ¦ ¦

ft'*3ra mwt

ALUGA-SE 
o predio da rua,Barão de

S. Francisco Filho u. iiíi, com Ires
quartos, duas Solas e mais dependências,
¦por 1:2$; trata-sc na mesma rua 114.

(5133 L) R

A LUGAM-SE as casos ns. io e 12 da-íXrua Miguel dc 1-nas, com muito boasaçcpraniodaçoes para familia. perto da ave-nida do '.Mangue c bondes de tostão. Tra-ta-sc na rua da Alfândega 11. 10, 1° an-dar- (55*3 D J

f— ^

Placas Esmaltadas
POR NOVO PROCESSO

Grande perfeição
Mais durabilidade

E muito mais baratas do
que as fabricadas até hoje
Fundição Indígena

L RUA'CAMERINQ 
j

A LUG.VSE; barato, o predio da rua Donaii-Komana 63. com ires quarlos, daas sa-Ias. terreno, luz, ele., além do J. Zoolo-g.eo, ca-:a nova, duas linhas dc bondes Io-gar quo nao enche. Chaves n. 66. ' 
L

AlaLGAM-SE ns cnsns da run
f-VD. Sfnria 71(.\Idein Cnmnistn),
transversal ú rua Pereira Nunes,novas, com dois quartos, duns
salas, cozinlia, banheiro e tnnqito
do lavagem, todos os conunodos
illiimiiindos a luz electrica. As
chaves no locnl. Trata-se na rua
Gonçalves Dias 31, próximo da
cidade, a íioucos passos dos bon-
des de .Aldeia Campistn. cuja nas-
saseni em duas secções é de 200
réis. .Alugueis 100S e 90S000. L

ALUGAM-SE 
duas casas da Villa Itama-

raty; rua Visconde dc Itamaraty 72.
Aluguel 9o$ooo. (3189 D j

ALUGA-SE 
o optimo predio para gàrage,tendo accommodaçoes paru pessoal, á rua

Jockoy-Club 3-17; trata-se no n. 339 da mes*
ma rua. (4384 L) J

A LUGÀ-ÍSI3 optima ca_a. á rua Costa Lobo
XVi_i; ver e tratar, em Tockey-CIub 319.

(4385 L) J

ALUGA-SK 
o magnifico predio da rua

de S. Christovão n. 132. com tres
quartos, duas salas .electricidade c mais
dependências, pintada c forrada de novo;
trata-se na mc-nra rua' n. 122. (3284 L) J

ALUGA-SE 
uma magnifioa casa na rua

Dr. Ferreira Pontes n. 37, com duas
salas, dois quartos, forrada a papel, luz
electrica; trata-se ua mesma. Aluguel, 71$.

(510S L) R

A LUGA-SE um lindo, novo e vasto so*
XVbrado, com quatro quartos, duas salas,
grande quintal, luz electrica e gaz. banhei-
ri esmaltado, grande fogão a gaz. Rua
Barão de Mesquita 738. . (5087L) J

A LUGA-SE o bom predio da rua Bem-
•_r_Ltica n. 29, próximo dos bondes do_ Jo-
ckey e Alegria e d nvo mercado. Situa-
ção e clima excellentes, Aluguel razoável.
Lira ves no 19 ao lado. (5-248 L) J

ALUGAM-SÜ 
casas com dois quartos,

duãa salas, cozinlia, etc. Alugpel 66$;
na iuí de S, Cbristovão 3^, VtSi-tL) I

âsseiadas

A 
LUGaVSE a casa da rua d» S. ^LwjGonzaga n. Mi', com bons commodo»

e electricidade. Trata-se no n. W^

ALUGAM-SE 
uma- sala e quarto, com cn-

trada independente, a casal ou rapazes
do commercio; na «avenida Maracanã nu-
mero 421. em frente a rua Barão de Mes*
quita, _.  <-*S32 ^> -

ALUGAM-SE 
os bons predios ns. 9f*A

e 102, rua General lArgojlo. reformados,
iporão habitavel, luz .«'.«ctrica. bonde .de
cem réis. Aluguel módico. (4824DJ

ALUGA-SE 
tt casa da rua -de. S. Fran-

cisco Xavier n. 385. Trata-se1. na rua
Senhor dos Passo^ nj_ 17. _ (4849 -W J

LUG.VSE um magniiico preilio; aluguel
modicoi rua Soarei 58. (4897 L) R

ALUGA-SE 
o ' esplendido sobrado novo,

do Boulevard a8 de Sctertbro n. .«}.
tendo 4 quartos, 2 salas, quintal ç mais
dependências precisas; tvata-se na cliaruta-
ria com o sr. Victor. (4653 Ia) J

ALUGA-SE 
bom quarto, com janella e

electricidade, em casa de casar sem ti-
llioe; na rua Torres Homem n. 181, casa 3*

(4663 L) J

1 LUGA-SE a casa da rua de S. Leo-
_1 poldo n. 354. perto da escola nor-
mal, com 2 grandes salas, 4. quartos.ctc.,
trata-se na mesma, das 11 a-s 5 da tar-
de; ultimo preço 150$* U75** ___

ALUCr.VM-SE 
o so», 35$, 30$ « 3|í.

quartos, na rua Bomfim n. «/.tem
muita agua c muito terreno. (.42110 ,,) j

ALUGAM-SE 
Por 35$ boas casinhas: na

avenida 55 da rua de S. Luu Gon-
«Ba.  (4080.,*•*¦) J

ALUGA-SE 
a casa da rua de S*. Luiz

Gonzaga tá; 348. As chaves estao no
armazém em frente. Aluguel mensal 130?,
sendo grátis o décimo segundo mcz.

(4877 W a

ALUGAM-SE 
duas casas, na rua Thcodo-

ro da Silva ns. |ii-Be4ii*A, tendo a
primeira duas grandes salas, trea quartos,
dispensa, cozinha, banheiro, com agua quen-
ti c porão habitavel, c o segunda, com -dois
quartos, duas salas, cozinha, banheiro com
agua quente quintal e jardim; tratasc dc*
fronte, n. 427. ___ **' J

ALUGA-SE 
um predio tem quatro quar-

tos. duas salas, saicta. varanda qo lado,
etc. Aluguel módico; na rua Luiz (Jar*
bosa 43- (48i5 D J

A LUGA-SE uma boa casa novo. com
Xi-duas salas, dois quartos, cozinho, cor-
redor separado, banheiro, tudo muito as-
seado e bom quintal: na rua Corrêa (lc
Oliveira n. 6. Villa Isabel. As chaves es-
tão na rua Souza l.anco n. =05.

(4080 L) J

ALUGA-SE 
uma casa com dois. bons

quarlos. unia sala. cozinha, quintal_c
illuminada a luz clcctriai: na rua dc Sao
Januário n. 269. casa 5; lrata-sc na mesma
n* 1. .'Vinguei 76$ooo. (4761 D R

ALUGA-SE 
a casa da rua Soares ti. 42,

S, Christovão; com dois pavimentos,
nualro quarto-, duas salas. Innhciro, dois
W. (.'., quinlal. Ianque para lavar roupa,
terraço e mais coininodidades modernas.
Pódc ver-se a qualquer hora; trata-se na
rua do Ouvidor n. 173, chárutaria.

(4773 
L) R

ALUGA-SE 
o predio á rua Torres Uo-

mem ri; 238 (casa d,i frente); os cha*
vei estão na dos (undos e trata-se na
rrido Rosário 146, Banco Alliança. (D

ALUGa\-SE 
por 140$, unia casa com tres

quartos; na rua Senador 1'nrtado 109;
trata-se 110 99. (4800 L) B
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SUBÚRBIOS
A laUGAM-SR casas modernas tle

U*-Ü7$ a 68S, com 3 qunrtos, 2
salas, cozinha, quinta), ncmi onça*
nada o esgoto; installação electri-
ca; 11a estação do Olaria, subur-
bios da Iacopoldinn, com SO trens
diários, a 35 minutos do centro
da cidade, locar multo saudável;
trata-se 11a rua Taconoldiiia Ileso
11. 402, onde estão ns chaves, na
mesma estação, logar novo nue
não ha enchente. (B 3749) M

ALUGA-SE 
em Jacarepaguá. á" rua Can-

dido Benicio n, s-t*. grande casa com
luz electrica, agua, chácara. \V. C, etc.,
¦preço módico; na rua Barão n. 131, por
..0$ boa casa, bondes electricos á porta.
Tratar á rua Vinte c Quatro dc Maio 79.

(4034 M) *T

A LUGA-SE, por 56S. uma casa, com sele
XVcommodos agua. esnoto c grande terre*
nc; na rua Tcncnto Vrança n. 128, Todos
os Santos. (503O M) S

poder w\sm
F-v T.% Ü.B.

Curas magnéticas em distancia e auxilio da mais pode-
rosa instituição oceultista norte-americana, cuja ..prosenla-
ção no Brasil está autorizada conformo o Diário Official do
12 de Maio de 1911. Garante-se melhoria de sorte. Gralis u
prospecto da Tüeozofloa. No Instituto Maguetico
rua da assembléa 45, Capital Federal. Paga-se s«j
Dez mil réis, umu vez por anno.

ALUGAM-SE 
por tso$. dois predios aca-

bados de construir, tendo um para nc-
gociò; na rua Maria Luiza ns. 73 o 75-
Boca do Matto. (4871 M) S

ALUGA-SE 
uma boa casa com porão ha-

bitavcl, coin gmndc terreno, bondes c
trem á porta: na rua Archiai Cordeiro
n. .41, Etigcnho Novo: trata*sc na rna do
Ouvidor n. 176, alfaiate. (4864 M) S

\ LUGA-SE a casa da rua Miguel Fer-
X_-nandes 11. 104; as choves na rua Mn*
noel Alves 48 c para tratar na rua Af-
fonso Penna 50. (5053 M) R

A LUGA-SU uma casinha, com agua c luz
•iti.clcc.rica, por 40$; rua Sylvio n. qs,
estação de Ramos, (4837 M)S

ALUGA-SE 
a casa da nia B. do Bom Re*

tiro n. 300, própria nara botequim, com
armação, copa, etc; trata-sc á travessa Hcr-
mengarda 44, Mcycr. (3845) R

A LUG.VSE por 50$, uma casa co-n•£l*to. sala. cozinha c mais pertenci..cado i arborisado; na.rna WcnceslânTratn_.sc na rua Manuela Harb, - ,estação do Meycr. (..i '

ALUGA-SE por 51$ um bom ore,!!-ÍXdois quartos, duas salas, coziiíndí Zl^r* bom quin,al «S Vdc hauta Cruz 2127. 7":
A lu_\-se"po7 JoT~~77r—-

mmê te?v^:
(473

.l-.nr-
cer*

32,
M) v

corr.

.LUGA-SE um commodo ,¦•,Uannba; -„_ ,ua _,„ U^fcif^

A 
LUGaVSE ou'vende se uma -,¦¦¦¦cara; ver e tratar em \l.

¦Lombi.

«) R
'——f

1 -luas
srandt
'¦• 95,(cada,

¦>¦) .1

'•¦ r!..v
, ''"!¦. co.n
(-'4«,l M) 5

Gottas de Saude
TÔNICO EÜCENERADOR DO ORGANISMO li REGULADOR DO V«-n ¦-

Curam doenças do estômago, figado. intestinos, dores rlietimiini.l..'nervosismo, nevralgias, arterio esclerose fraqueza geral e dos o ct'geração e manchar «Ja Pelle. As GOTTAS DE SAUDE com o SALVINK

^HHl^gg 

DePoritario»: DrogaiTa Paíh-cfi^i^

A LUGA-SE a casa da rua 17 dc Fcnrerei-XXro n, it, çom 2 salas. 3 quartos, cozinha,abundância (Íngua e grande quintal, a 10m.iiutos da estação de Bomsuccesso: aluguel45»! chaves no n. 9 da mesma rua
(4335 M) R

Gonorrhéa
cura-se em 3 dias com

Kua 7 tio Setembro, 180

ALUGA-SE 
uma boa caso. com Ires quar-tos, duas salas, luz electrica. varanda aolado, na rua Conselheiro Jobiin ri. 46; ascliavcs ao lado no 44-A, Engenho Novo.

(4364 M) R

• A LUGA-SE na estação de Todo-, os San.-a.t9H._o casa 11. 83 d-a rua Jos. Bonifáciocom dois quartos, duas salas, grande r.in*tal « jardim, tem duas cntridai _ i ..minada o lua electrica; as chavei estiono n. 8ti armazém, onde sc tinta- é mui.to pertinho da estação o tem bondei 
"i

?___• (4611 Ml 
°

ALUGA-SE 
o predio 11. 71 .!.. r,i_ ,\~.gelina. estação do Er cantado com irí>,quarlos, duas salas, despensa, cozinlia ba*nheiro, W.-C, magnifico uorão, jardim .:*frente c grande terreno; as cliavcs eslão•no n. 73, ondo sc trata. (.,c,n j|) y

ALIJGaVSE 
a casa da rua Diamantina VRiachuelo; as chaves, oor favor, 110 V
(467.1 Ml 

",i

ALUGA-SE 
a .casa da rua do Cupertinon. 5; tem cinco commodos e electricl.dadc_ quintal o jardim; trata-se no 11. r.cst»çao de Quintino Bocayuva: aluguel fi.vÇ.

..(4659 JI)' J

MOVEI
Tapeçarias e ornamentações. Armadores o estoratlores

Dormitórios modernos com O peças a 5000, 550$ e OOOJIOOO
Cortinas, stores, reposteiros, sanefas colchoaria etc.

Capas pnra .mobílias, 9 ps. 60$ e 70$000
63 - RUA dXcÃr"ÍOCA - 63

Alfredo Nunes «Sc O.

\ laüGAM-SB a 35$ e 40$ boas-O-çasas ú Estrada da 1-eiiha1372, muito perto da Olaria. Ha-mos; tratar ú rna Scto de Setem-
bro;al90; __JJÍ668) M

LLUOa\M-S.E 
dois conunodos, cm ca=a

do família; na rua Cubuçif n. 17Í.
(4865 M) R

ALUGA-SE a casa da rua Moreira 30.-fXhngenho de Denlro. com dois quartosduas salas, mais dependências. Chaves naEstrada Kcal de Santa Cruz ti. :zí6, 
' 
co...o sr. Ferreira. (4667'M) JI

ALUGA-SE 
uma casinha conslando dc

quarto sala c cozinha. Informações nnrua liarão do Bom Retiro n. 1.87, (3040M)

ALUGAM-SE 
os predios da rua Ilcrmcn-

. garda n. 46 e Lia Barbosa n. 8i, tt
dois minutos da estação do Meyer.

(5277 M) M

ALUGA-SJ, 
por Si$ a casa da rua Ml*

_ guel I-crnandca 11. 6*A, junto á esta-
çno do Mcycr; com dois quarlos, doai
salas, mais dependências, entrada ao lado
c gaz. As cahvci na rua Torres Sobrinho
¦"-.¦.'•-• (S269.M) J£

A TaUGA-SE uma casa para no_o«¦^i-cio. com srnndc arma/cm o to-das o.s commodidadcs; 110 logar
mais saudável da Iíoca do Mntto.
11 rua Dr. Lins de • Vasconcellos
441. Trnta-se á riin Nazareth 15.

(3 516S) M
AILUGAM-SE duas casinhas co... sala,-(*_q.iarto, cozinha a -luz clccírica por.15$: na rua Vaz dc Toledo 178. EngenhaNovo- (5370 M) M

A TaUGA-SE por 80S boa cas»•aifom porão; na ma Oarolinn 51estação do Rocha. (M 5032) M

BORLIDO MAIA & C.
CASA FUNDADA EM ÍS78

Unloos depositários do cimento intrlez "WHlTrt
«_fJ^S-11^1*8''* Unta »ys-enica OL9INASARNÓL TRIPLB para matar o carrapáto

do gado
TELEPHONE 274 -- Rua do Rosário 55 58

A:'LUGA.SE tini bom rlialct. d rua Mon-¦eiro da Luz 93, Encantado. (5241MVM
AlaUGAM-SE os prédios novos,•"tcntlo no primeiro pavimento :saleta de entrada, sala de visitas,

lirnndo sala de Jantar, despensa,
cozinha o banheiro; no secundo
pavimento: 4 espaçosos quartos,todos com .innellas, W. O., asua
para serviços dos auartos, não
tendo corredores; nns ruas Nery
Pinheiro n. 3G o S. Leopoldo 320;
os chaves estão 110 hotel da esqui-
na da r. Affonso Cavalcante c tra-
ta-se com David & C á Avenida
Rio Branco 102. (J 4023) I

ALUGA-SE 
um bom armazém dc esqui*

. na. com moradia para faniilia na ruaEngenho dc Ucntro n. 103; trata-sc na ruaD. Pedro n. 133. Café Santos Duniont.Cascadura. (4965 M) R

ALUGA-SE 
uma casa nova. com boa»

accommodaçoes oara familia regalar, à
ruo Costa Guimarães 11. 39, S. Clirislovão,
bondes de S. Januário; as chaves estão ns
venda próxima, com o er. Brandão, com.
quem se trata, c para informações, á rua da
Alfândega n. 122, loja; preço 120$. (íoeaM)

ALUGA-SE 
o grande predio da rua Ba-

rão do Ladario 9, com dois sobrados,
todo ou separado, com entradas indciicndcn-
tes, para ver as chaves estão por favor
no .12 c para tratar no largo da Carioca
7. secretaria da Ordem da Penitencia.

ALUGA-SE, por 100$, uma boa casa, sau*davcl. grande quintal, electricidade; na
rua Goyaz n. 298, em frente á E. Piedade.

(523.1 M) ,

A LUGA-SE um predio para faniilia de
laTXiiralanicnto. tendo Kncs rpitartos, duas
salas c demais commodidades; para ver o
tratar na rua a\ssis Carneiro n. 16-.P. Porta
da Lua. E. Piedade. (5169M) J

A LUGA-SE um magnifico salão, com ja*-af-jicllas. a moços solteiros ou casal sem íi*
lhos; na rua Bello Horizonte 43. Rocl.a.

(5016 M) S

ALUGA-SK 
a família dc tratamento u ca*

sa da rua 'Roberto Silva n. 29, com
duas salas, dois quarlos. saleta, varanda
ao lado. podendo servir dc sala de jantar
por scr fechada, cozinha, fogão econômico,
pia, tanque, banheiro, \V. C., dentro dc
casa, quintal na frento . fundos. Dista
da estação de Uamoi (U. Ií; Leopoldina)
tres minutos; trata-sc ao lado com o pro*
(prietario. Preço 90$. c luz electrica.

(57.1 M) J

A LUGA-SE á rua Francisco Fragoso
jt-Ln. 19 (Encantado), um lindo chalet,
com muita agua. esgoto, gaz c luz electri-
ca, preço módico; as chaves no 21.

(3709 
M) J

ALUG.VSE 
a boa casa da rua Conselbei-

ro Agostinho n. 75, com tres quartos,
duas saias, cozinha, luz electrica, chuveiro,
ele. por 71 $c outra por 61$; trala*se na
rua dc S. Braz n. 24. Todos os Santos.

(4949 M) R

ALUGAM-SE 
as magníficas casas da rua

Barão de llom Iieiiro ns. 478, .*}._., c
4S4, com tres quartos, duas salas, cozinha,
despensa, banheiro etc, luz electrica e
grande quintal. Bondei i porta. Cl.aves
no 11. 5.8. Trata-se na avenida Uio Bran*
co n. 48. (4796 M) J

A'LUGA-SE. 
por 300$ mensaes o confor-

tavel predio para grande familia, com
jardim e pomar; na rua Vinte c Quatro dc"Maio n, 04, onde se acham as chavea.
Trata-se na rua do Hospício n. 144 (i° an-
dr.r). (4990 Ml J

A LUG.VSE o predio da rua Vinte c
¦--—íh.atro dc 'Maio 575. Engenho Novo, cs*
tá aberta; trata-se na rua Primeiro do
Março u. 66, Casa 1'orto a\. Mello.

(47--6 M) J

A LUGA-M-SE cxcel!«ntcs casas novas,
^t—com duas boas sa'as, dois qunrtos, co-
zinha, bom quinlal. terraço, lavatorio. agua
cm abundância, luz electrica e todas as
ccnn.odidades por 65$ e 75$; na ria Silva
Rego .1. 33 Riachuelo. Uondc de Casca-
dura, junto ao largo do Jacaré. (4132M) J

A LUGA-SE uma esplendida vivenda, si*
-*i-i-tiiada na rua Lins de Vasconcellos 381,
com porão habitavcl, jardim na frente, il-
lununada a electricidade. com todos os re*
quisitos da hygiene, própria para íamir.a
dc tratamc-.-ito , com todas a3 commodida-
cies indispensáveis. Aluguel mensal 250?.
-¦\s chaves estão por favor eom o jardineiro00 predio ao lado. Trata-se na rua Sete
de Seleml.ro n. 130, loja. (4921 _t) J

A LUG.VSE por 35$. uma bella e bygic--*r_.n.ca casa, cn. logar absolutamente sau-davcl. tendo abundância de agua, esgoto e
grande quintal; informa-se com o sr. Ar-tliur. na Estrada da Penha n. 772, arma-zem. Bomsuccesso. (4801 M) T

A 'LUGA-SE uma casa na vüh Bastos,XXcom dois quartos e uma sala. Aluguei5ií; «a rua D. Maria o. 101, na PieiJsát- .4177M.R

OPILAÇAO—ANEMIA PRODUZIDA
por vermes intestiiines. Cura rápida o secura com o PHEXATOLdo Alfredo de Carvalho. Fácil do iisnr. niio oxiee puriíantcs o 6bem acceito. nelas crennçns. ínnumeros attestados do cura. aVvenda em todas as pliarmacias o drogarias do Rio e dos Estados.Depositários: Alfredo de Carvalho & C. —- Kua Io do Marco, 10

ALUGA-SE 
a casa â rua Augusta Tp, na

E. do Mcycr, com 3 auartos. 3 salas e
grande terreno; para ver. na mesma.

(5041 M)

ALUGAM-SE, 
por 15$ e sa$. cnsns para

pequenas familias, á rua Venancio Ribei.
ro 43, E. dc Dentro, e por 15$. um commo-
do, á travessa Cicilia n. u, (518S M) J

A LUGA-SE. no Engenho Novo, a um ca-
iTJLsal distineto, cm casa dc respeitável fa*
milia. uma grande snla de frente, com 3
sacadas e 2 janellas, dando nara uma irsplen-
dida chácara; é bem mobilada c dá-se boa
pensão; informa-se á rua Álvaro n. 62, En*
gcnlio Novo. (5561 M) 1

A 
LUGaVSI-, uma casa para pequena fa-
milia, na rua Assis Carneiro n. 283 e•uma dita, própria para negocio; na rua

Dr. Clarimundo dc Mello n. 37 (Piedade)
e trata-sc na rua da Quitanda 11. 87. Com-
panhia dc Seguros União dos Proprietários.

(5159 M) J

ALUG.VSE 
por 100$ na rim Santos Ti-tara n. 147, uma boa casa com tre»-auartos, duas salas, cozinha,-um bom porão,jardim c um grando quinta! installação

c.ccinca. perto da rua Magalhães Couto.
Bondes da Piedade ou Boca do Matto odistante cinco minutos da estação de To-dos os Santos; trata-se na rua Zefcrina 98.

(4928 M) J
ALUGAM-SE duas casas, uma tem cin*J-ico conunodos, agua. quintal cercado,aluguel a.lcaiitado 50$. a outra tem qua-tro coniniodos, agua, quintal cercado alugueladcantailo 40$: na travessa Moraes Macedons. 21.D e 2I-.V perto da Estrada Realie Santa Cruz. Bondes de Ca=cadura. Pio-(lade; para ver c tratar na mesma, das Sas 5 da tarde.  (S2a} M) j
ALUG.VSE no Engenho dc Denlro, i rua•íXMarthn da Rocha 171. confortáveis c-a*sas novas, por 40$ o 45$; informar nacasa V e tratar na rua da Quitando 127.

_. <5i49 M) R

* vmuui, Fortalece a raiz do ca« 1belío e elimina a caspa ^POMADA
i Ali P M CASA CIMO Ia:Wíi ouvidor, 183 i

Ua, !@: ffii S i, ;B'i ailBitlBigglIgailHiliaBiBllBiHBllilB ligBjgl

ALUG.VSE por looí a casa de dois pa*vnnentos da rua Moura n. 35 Mcycr:as chaves estão 110 u. 37, (.'(/-SiM) J
A LUGA-SE o predio d rua Paraguai*¦v"-, 53-A, junto á estação do Meyer.com dois quartos, duas salas, luz electri*ca, bom quinta! e mais commodidades; tra-ta-se na rua Joaquim Meyer n. 54.

(5187 M) .

ALUG.VSE por 50$.' exccücntc casa comcommodos para pequena familia; infor-ma-se com o sr. David, á rua Dias' da
—_______________¦ ¦_ (5I58M) J

ALUG.VSE 
cm casa de familia, uma sala

e um porão, a rapazes do commercio
ou a. casal sem filhos; na rua ArchiasCordeiro n. 154. Mcycr.. (5162 M) J

A LUGA-SI. por 200$ a exccUe.ite casa da•"¦rua 1-ernandes n. 40, esquina da ruaiMartins Lage. em frente á estação do En-
genho Novo. situada ao centro de vasta
çliacara, tendo cinco optimos dormitórios,110,-s salas, grande varanda, confortável ha-nheiro, abundância de agua c luz electri-
ça. Iode ser vista a qualquer hora c tra-ta-sc na rua da Misericórdia il. 45 loja.

(5173 M) J
A LUG.VSE 'por So$ a casa da rua Nova-i-VAmenca, 6. com cinco bon3 commodos.Tr-ta-sc na rua D. a\nna 'Ncry n. 74, ar-319zem' (5.06MJ 

R

A.LUGaVSE por 31$ uma bonita casi----.-Uilia: na rua Argentina Reis 11. 40, cs-taçao Quintino Bocayuva. (5102M) R

A í'-Jr'n'S,E' nor '-12*. a casa nova, da rua•*(*-VL,ia Barbosa n. 81, e mfrenle á estaçãouo .Meyer; tem a salas, 3 quartos varande'ao lado, quintal, etc.; as chaves no 79.
(5307 M) M

AlLUG.-\-SE uma casa com entrada 10
-«tv-v-Iauo. com duas salas, dois quartas, cn^
zinha,- luz c bom quintal; na rua Re'l.-i
n. 102, Todos os Santos. (5086 M)j!

Bexija, rins, próstata e nrefhra
NAS BOAS PHARMAGiAS-RüA J0 DE MARÇ017 -Deposite
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Sociedade fl\ufua de Seguros e Pecúlios I
sede : rio dE Janeiro I

iaftorão apresentado á 3a Assembléa Geral Ordinária» convocada para 20 de Maio de ISI6. pela directoria da SociedadeMutua de Seguros e Peculios "GL0&0", para prestação; de contas e apresentação do Balanço Geral de 1915.

De conformidade com os nossos

ESTATUTOS. Art. 16, vimos apre-

sentar aos srs. MIUTUALISTAS. rc-

unidos cm ASSEMBLÉA GERAL

ORDINÁRIA na sido social, íi rua

Uruguayana,, 47- o RELATÓRIO E

BALANÇO GERAL -do anno dc 1915.

fazendo a exposição dos actos .pratica-

<k>3 cor esto DIBiBOIORlA cm sua

gestão durante o anno transaefo.

iPcla ícitura dos documentos, que

apresentamos < que transcrevemos,
.poderão os nossos consocios julgar

dos esforços empregados pela DIRE-

CTORIA cm pr61 do 'progresso que a

SOCIEDADE apresenta, apezar da

situação precária geral do Taiz c da

desconfiança que _>air.. no espirito ipu-

blico, resultante dos processos .pouco
'cscritpuiòsos praticados por falsas in-

íiituiçõcs congêneres á nossa.

A situação' desafogada cm que sc

Encontra a 500IEDÀDE c, scnlto-

res, proveniente da feoa orientação

dada a todos os nossos planos e do

rigor adoptado na admissão dos can-

didatos ao seguro de vida, o que tem

evitado as fraudes c salvaguardado os

interesses da SOCIEDADE c dos

próprios srs. MUTUAMSTAS-

QUADRO SOCIAL

Acha-se completo no quadro social,
cm as séries de 10, 20 c 30 contos, o
"grupo de sócios fundadores", sendo
acceito nessas séric9 pela SOCIE-
DADE tão somente os candidatos a
sócios cotUribitin.es,

O mesmo, entretanto, não se dá,

presentemente, com a série de 50 con-
los, sendo nella admiitidos sócios fim-
dadores, por não sc achar ainda com-

pleto esse grupo.
•A D1R-T-.CT0I.IA, vendo essa sé-

lie dc seguros de 50 conlos sem des-
envolvimento, devido á crise pectmia*
ria, quo avtissala o -paiz inteiro, re-
i:i'.iu-sc cm 3t de agosto do anno pas-
sado c, com, a annucncia do CONSE-
',1110 FISGAI,, resolveu vir á presen-
ça dos srs. Mtttualista3 c consultai-
03 sobre o desdobramento dessa série
com as de 20 c ..o conto:,. O «muito,
que nutria a DIRECTORIA nessa
consulta ora o dc atigmcntar, tanto
quanto possível, a liquidação dc apoli-
ces sinistradas da série dc 50 contos,
pedindo, então, para isso a inteira
adliesão da totalidade dos seus con-
soeios.

Entretanto, este intuito não foi
comprchendido por alguns associados
dessa série, resolvendo a DIRECTO-
RIA, cm 15 dc março do correnle
anno, dc accordo com o CONSELHO
FISCAL, para não sacrificar interes-
ses da SOCIEDADE com o levanta-
incuto dc alguma questão fultira, de-
sisíir da fusão projectada, c prose-
gttir na série de 50 conlos, kíii pre-
Íuir.o dos seus consocios.

CADUCIDADE

'já tio «RELATÓRIO, qtte apresenta-
mos aos srs. Mitlualislas no anno
passado, fizemos referencias a essa
¦nateria, referencias que de novo fa-
remos, devido ás lutas que sustenta-
mos contra o desanim,o crescente, e
aliás infundado, que Icm sido a cau-
sa de haverem deraida muitos asso-
ciados, caducando, pcirlanio ns suas
apólices, c. com e'lar>, os setis direi-
I ; de segurados,

O critério, adoptado por esla DI-
RECTORIA nesses casos, é dc com-
placcncia para com cs sócios cm atra-
zo, dando-lhes um prazo uni pouco
mais longo para contribuírem com as
suas obrigações, dc fôrma que ws bc-
neficiarios das apólices sinistradas
não ,cc vejam privados da? quotas
que lhes tenham dc caber,

Illmos» Snrs. Consocios s
Liquidação de pecúlios!

Por outro lado, srs. Mtitttalistas,
temos a satisfação dc declarar-vos
que a SOCIEDADE está- cm dia com
as suas obrigações, tendo pago todos
03 sinistros por íallecimentos de as-
saciados, liquidando os seus pecúlios,
elevando-se, até hoje, as apólices sal-
dadas a Rs- 1.620 :ooo$ooo, o que está
provado pclo annexo junto.

DIRECTORIA

¦Continuam nos seus cargos, na DI-
RECTORXA. como

PRESIDENTE: 'SENADOR DR.
RUY BAREOSiA;

VICE-PRESIDENTE: DEPU-
TADO DR. IRINEU MACHADO;

THESOUREIRO e GERENTE
INTERINO:..CORaN!EI, CARLOS
VIANNA D.MNDEIRA;

DIRECTOR MEDICO: DR. MO-
DtESTO GUIMARÍiES;

— O cargo de SECRETARIO
acha-se ainda vago.

—.Como advogado, continua o sr.
dr. -ARTIIUR LUIZ VEVNNA.

Superintendência

Continua á frente da SUPERIN-
TENDÊNCIA o sr. JOSE' LUIZ
DRUMOND, revelando de dia cm
dia a sua capacidade e zelo .pelos «nc-
gocios da nossa SOCIEDADE.

A DIRECTORIA estabeleceu, de-
finitivam,cnte, com a SUPERINTEN-
DENICIA, cm reunião de 31 dc de-
zembro próximo passado, com a pre-
sença do CONSELHO FISCAL- fi-
car cila concorrendo com 20 o]o (vin-
te por cento) para as Despesas Ge-
raes, Ordenadas c Alugueis do escri-
ptorio, alüviando, assim, daquellas
despesas a SOCIEDADE. Esta con-
tribuição será computada desde a
creação da SUPERINTENDÊNCIA.

BANQUEIROS

A DIRECTORIA tem, aos poucos,
passado estes cargos das mãos dos
seus agentc5-banquciros para os Ban-
cos e Casas Bancarias, não deixando,
entretanto, de agradecer aos primc:-
ros os serviços que fizeram á SO-
CIED.YDE, na prestação de suas
coutas.

FRAUDE

T\!--..i,.;.:e. nesta RELATÓRIO,
podemos hoje communicar aos srs.
Muiu.ilistas que os seguros fraudttlen-
tos, alguns praticados por indivíduos
qtte habitualmente sc mancommunam
jura lesr.r o patrimônio das r.ggrc-
Jniaçõcs deste gênero, têm dimínuido,
e são cm numero bem limitado, dc-
v.do ao rigor c cscruptdo exercidos
[.'.a DIRECTORIA na admissão dos
*?gtsrados.

IA fiscalização, que nesses casos ha-
vento; mantido, (cm dado resultados,
não tendo sido, até hoje, a SOCIE-
DADE cilada, nem chamada a jtu«*.o,
apezar dos muitos cortes que fize-
moj nesses seguros, provadamênti
fraudulentos.

EMPRÉSTIMOS

rA DTRECTORIA. no intuito dc
elevar os credites da SOCIEDADE
c tirar maior juro das quantias, que
tem cm conta corrente, resolveu ope*
rar cm empréstimos sobre penhor
mercantil, c hypothecas, cercando de
todas as garantias essas 'operações.

OROS SUSPENSOS", sendo o saldo1
verificado ent5o na conta "FUNDO

DE DESPESAS", voltou a fazer
parte desta, na sua columna de cre-
diio, por lhe pertencer dc facto, e
tambem porque o saldo dc Rs
183:0425710, que o balanço deste anno
apresenta, terá que soffrcr reducção,
quando a DIRECTORIA terminar a
apuração das 'APÓLICES DECAI-
DAS. apuração esta que affcctará
aquclla somma pela falta de realiza-
ção das prestações dc jóia c óbitos
nas differcntcs series. .

Na previsão do bem acautelar os
interesses da SOCIEDADE, a DIRE-
CTORIA não julgou opportuno fa-
zer a distribuição daquelle saldo, comp
indica S «ART. 9 dos estatutos.

•No correr do anno de- 1916. ficarão
apuradas, uão só a sotwma, que consti-
tue as differenças das contribuições
por falicciiraeiUos, que não pertencem
ao FUNDO DU PBCVUÓS, como
tambem a diffcrcnç.-, de contribui-
ções dc jóias, que fór apurada entre
os sócios DECAÍDOS.

O FUNDO DE DESPESAS, íor-
mado por 80 o[o das jóias, como rc-
zam 03 estatutos cm -sua pagina 39,
ultimo periodo, accrcscido pelo saldo
da conta "LUCROS SUSPENSOS",
como acima dissemos, c mais os sal-
dos dc "JUROS E DESCONTOS"-
"COMMISSÕES DE SEGUROS PA-
GOS" c "APÓLICES', arrecadou a
importância necessária para attender
a todos os -compromissos citados no
ART. 8, e offerece ainda o saldo de
Rs. 182:0^710, que o balanço actual
aceusa.

As notas das informações prestadas
aos srs. consocios para bem jttlgardes
o balanço c respectivas contas, é de
justiça agradecer os bons, serviços
que têm prestado os nossos auxiliarcs
de contabilidade, os banqueiros c a
maior parte dos agentes encarregados
da propaganda da SOCIEDADE.

Rio de Janeiro, 11 de maio dc 1916-
— Ruy Barbosa — Carlos V. Ban-
deira — Dr. Modesto Guimarães ¦—
Directores.

PARECER DO CONSE-
LHO FISCAL

Os membros do CONSELHO FíS-
CAL da SOCIEDADE MUTUA DE
SEGUROS E PECULIOS "GLO-

BO", cora sédc á rua Urtiguaj-atia.
47, vêm, dc accordo com o artigo 15
dos seus estatutos, dar parecer sobre
o "balanço c contas" apresentadas
pela DIRECTORIA na gestão do
anno de 1915.

O CONSELHO FISC.VL examinou
fcscrt-pulosanlente as contas dtj Ba-
lanço Geral do referido anno, tendo
egualmente procedido a exame rigo-
roso c detalhado cm toda a escriptu-
ração. E as impressões recehidas são
das mais lisonjeiras e satisfatórias.

A perfeita cxactklão das contas, as-
s.mi como a clareza que sc nota ua
escripturação, feita, aliás, com sum-
ma proficiência, são provas eloquen-
tes da boa situação da SOCIEDADE,
que se firmou definitivamente no
conceito geral, pela correcção c lisu-
ra da sua digna DIRECTORIA, da
qual faz parte, como presidente, o
cirfncnte Dr. Ruy Barbosa.

A época é das mais difficeis, bem
o sabemos, mas, por isso mesmo, tor-
na-sc mais merecedora dc ctteomios
uma sociedade que consegue através-
sal-a dc modo calmo c feliz. Este é
o caso da "GLOBO". Continua cm
franca prosperidade.

O CONSELHO FISCAL, á vista
do exposto, tem o prazer de pedir á
Assembléa dos senhores inuiiialistas
a approvação das contas, c, bem as-
sim, um, voto de louvor á digna DI-
RECTORIA, pelos esforços emprega-
dos para o progresso da SOCIEDA-
DE, c por ter felizmente attiugido o
fim collimado.

Rio dc Janeiro, 11 de maio de 1916-
— José Joaquim Palma. — Dr. Al-
varo Freire dc 1'ilialba Alvim. — Ju-
li-o Mario Sarasse. — Membros do
Conselho Fiscal.

OMS,

BALANÇO GERAL

ACTIVO PASSIVO

BANQUEIROS
: Importância de recibos em poder do diversos paracobrança, conforme o livro auxiliar respectivo «

CONTRIBUIÇÃO DE JÓIAS
' 

a arrecadar das seguintes séries;
10 contos 97 :C78$7.io
20 contos 151 :.ti8$750
•.io conto?) «3Õ8:3.(7$5oo
.50 contos i49tioo?ooo .

Í0o:oi2$6oo

r. m -jí :«: x m x :•: .»; e: _« » j.

BANQUE FRANÇAISE ET ITALIENNE pour rAme-'
rique du Sud.
Dinheiro cm conta corrente m, « xx »: x „ x x-x-v-m

DEPOSITO NO THESÓURO

Valor de 60 apólices federaes depositadas ,: K «' x'.é
PENHOR MERCANTIL

Valor desta, devidamente garantido. K „ x K - K m -m

CONTAS CORRENTES

«Diversos devedores .*

SUPERINTENDÊNCIA

Saldo devedor

CAIXA

Dinheiro em colre

HYPOTHECAS
¦Valor desta conta

MOVEIS

Valor da armação c moveis existentes , .... « •. ,, _,. „

OBRIGAÇÕES A RECEBER

Valor de diversos cm, carteira .- *,, « K s K ;K .-. _-, w

M !•: .t ;** tc x «1 a»

x jr, oc--» i« m x sj

T. ** A «' :»: ,t c «1

•: :•*: .* -r :r a >: :c w. *. 9.

IK 31. K -'. X K * * t. ..; »: x -..: «

Cc6:5|5?O30

10; :78470o

6o:ooo-f0oo

44:ooo$ooo

V.469UG0

I3:827$8sò

11 :GS8?28o

10 ioxiSooo

f)i3Ç?.*6oo

7--595?330

i-573:3op?840
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RFCIBOS A' COBRANÇA

Em poder dos banqueiros

FUNDO DE PECULIOS

na-sérfe dc 10 contos 4G.2.Hj$2io" " " 20 contos é9:«p90$320" " " 30 contos 957695I230" '" " SO coutos I42:()95$040 K , - .. .

SUPERINTENDÊNCIA CICom.miss Ces
SaWo a seu favor . .*

FUNDO DE DESPESAS

Saldo desta conta .* ,
FUNDO DE RESERVA

Valor desla conta

CONTA CORRENTE

6aldo a favor dc diversos
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DEMONSTRAÇÃO DA CONTA "FUNDO DE DESPESAS"

DEBITO

a Honorários Directoria . . .
a. Honorários .Conselho Fiscal
.1 PiOítiganda ........
a Fundo Disponível
a Ordenados . . .
a Despesas Gcraos *
a Saldo ipara 1916 .
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r , -,?• T'..ou -0' ?;io (í-r Jra."ell'°. " <Ic «alô dc 1916. -- Ruy Barbosa >~ Carlos V. Bandeira — Dr. Modesto Guimarães,- DIR1ÍCT0RES. —
Josc Pinto Moreira, Guarda-Livros

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS APÓLICES RESGATADAS NO PERÍODO DE 10 DE JUNHO DE 1914 A 27 DE MAIO DE 1916
Datas pas uocnJAçCga

Dia I Mes Anno

Do fundo social e sua
applicação

Havendo desaccojrdo nas denomina-
ções de algumas verbas do actual ba-
lanço, cm comparação com as .do ba-
lanço anterior, faz-se necessária uma
ligeira explicação para que, perante
os srs. Mutttalistas, fique explicada a
modificação adoptada; assim é que as
verbas do PASSIVO, lançadas no
balanço de mi«j, sob os titulos dc
"FUNDO DE GARANTIA" E
"FUNDO DE ÓBITOS", sc cnglo-
barão na de "FUNDO DE PE-
CUL10S", subdivididas pelas 4 sírios
do nosso organismo social, isto é, de
io, 20, 30 e 50 contos. A primeira.
"FUNDO DE GARANTIA", repre-
sentando o correspondente a 20 o|o
sobre as jóias dc inscripção, c a se-
gunda, 

"FUXDO DE ÓBITOS", rc-
presentando as quotas dc contribui-
ções adeantadas, c qtte, ale cmfio, onc-
ravam a segunda e terceira presta-
ções de jóia, c mais as arrecadações
effectuadas durante o anno dc 1013,
ficam destinadas no *p:igam.ento das
apólices sinistradas.

Movei, como precisa ccr esla conta
"FUNDO DE PECÚLIOS", pelos
débitos, que recebe cm conseqüência
dos pagamentos dos pecúlios, que et-
íeelúa, e pelos créditos a que está
obrigada, em razão das entradas cor-
rç&pólldentes ás contribuições requis:-
tadas em cada falleciracnio, seu saldo
a verificar-se na liquidação de cada
óbito c referente ás contribuições dc
quotas posteriormente realizadas, terá
que ser levado ao credito da conta
"FUNDO DE DESPESAS", confor-
me preceitúa a letra "D" do «ART. 7
dos estatutos.

O titulo do balanço anterior "LU-

Junho . .
Junho . .
Setembro.
Setembro.
Setembro.
Outubro .
Novembro
Dezembro
Dezembro
Janeiro. .
Janeiro. .
Fevereiro.
IMarço . .
'Maio. . ,.
JimllO . ;.;
Junho . .
Junho . ,:
íjtuiho . .¦
Julho. . ...
Julho. . .
.Agosto. .
Agosto. .
Agosto, .
Agosto. .

1 Agosto. .
Agosto. .
¦Agosto. .
Agosto. .
Agoslo. .
Setembro.
Setembro.
Setembro.
Outubro .
Outubro .
Outubro .
Novembro
Novembro
Novembro
Novembro
Novembro
Janeiro. .
Janeiro. .
Fevereiro.
Fevereiro.
Fevereiro.
Fevereiro.
Marro . .
Março . .
Março . .
Março . .
Março . .
Março . .
Marco . .
Março . ,
Abril. . .
Abril. . .'Abril. . .

1914
1914
1914
•1914
1914
1914
1914
1914
1914
1915
1915
191..
1915
I9t5
'19.15
1915
WS
1915
1915
1915
1915
1915
1913
1913
1915
1915
1915
1915
1915
i!"5
1915
1015
1915
1915
1915
1915

•3015
I9I5
1915
1915
1916
1916
1916
1916
•iot6
1916
101C
1916
1916
1916
1016
1916
1916
1916

I 7016
IQ1Ú
IO l6

Apólices

Nomes dos sócios faiuícidos Bi'.N'i:;:rcr.\.r.ios

Localidades

Cidades

-

Eslado

Vai.oií das

.\i'or,.cES
i'itoci;r.APo"i:s

S96
«94

1044
1034

850
252
367

Ü024
¦1465

I2Õ
1543

241
072
933

2118
709
594

ífjSo
1S02

«SS
H828

638
*&n
1631

IÕ2
79

'1343
S60
444
104

2097
1019

545
149

3009
2154
3025
1372
1913
1354
2897

751
1956
2JIJ0

6.13
3185
2359
1220

38
2406
Il87

537
174

1224
1228
2090

Francisco Rczzi
João Evangelista do Nascimento. .
João .Mendes Nunes
João Mendes Nunes
Eduardo Gonçalves dos Reis. . . .
D. Antonia Xavier do Amaral; . .
D. Maria Eugenia Silva Torres. . .
Carlos Jc-sé Fonte Cavalcanti. . . .
Emílio Cruz
D. «Maria dc Toledo Arruda. . . .
D. Sebastiana Madureira Padilhá, .
Joaquim da Fonseca Simões
V. Brasilrna Conceição
D- Maria Thereza l.opes
D. Valcníina Ouiomar «Martins. . .
I). Marianna Bernardino de íav.5. ,
João Evangelista do Nãscteento. .
D. Anna Tosselli
Tenente Francisco da Silva Junior.
T). Aniinta Rezende d.e Paiva. . . .
D. Casemira C.r>po Aulisio
D. Rosinha Manfredi
Eugênio Fui faro.
Eugênio Fulfaro
Eugcnio Fulfaro
Eugênio Fulfaro
Estcfanio 'Monteiro da Rosa. . . .
Toai) A4VCS -PrOmí-s. , 
D. Btttduina Gonçalves da Silva. .
Anionio Leite da Silva
Vicente Augusto
D. Rita Rosa de 6. José
Eugênio de Souza Leite
Pedro Ribeiro dos Reis
Coronel Vicente dc Leon Annibal. .
Oswaldo Cockrane
José Augusto dos Santos Pinlo. . .
D. Filomcna Rosa 'Bra.;,.
U. Maria Pires Gonçalves
Dr. João José de «Azevedo. . . . , ,
D. 'Antonia Jcstiina 'Cândida. . . .
D. Augusta My.rina Oliveira Novaes
1'rancisco Marostcgaii
D. Casemina Cappo «Attlisi.-»
Jeronymo Gonçalves dos Santos. . ,
João Evangelista Nogueira
D. Toantia Re-zi Conti
D. Maria Cândida de Jestrs
Carlos Barreto A. Albuquerque:. . .
D. Cândida B. Xavier Falcão; . . .
D. Christtna Augusta de Mattos. . .
D. Florinda Garcia ,. ,
Alfredo Fortes  ,
D. Luiza dc Mattos Duarte. . . ,
Carlos Alberto «Almeida Roque. . ,'Carlos 'Alberto Almeida Roque. , ,
D. Sophia Amaral Cliiesa

Fernando Antônio Rezzi
D. Praxedes Rodrigues Nascimento.
Bcncdicto H. Vieira c senhora. . .
Beítedicto H. Vieira e senhora. . .
D. Izolina Gonçalves dos Reis, . .
Dcrnieval do «Amaral
«Manoel Çhrysostomo Torres.. . . .
D- Anna Baptista Cavalcanti. . . .
D. Caròlina 'Cruz de Moraes. . . ,
D. Dolores clc Toledo Carvalho. . .
Manoel Padillia
I). Mathildc Rangel Fonseca, . . .
Eulalio-, Monteiro ¦ . .
Francisco Lopes da Silva
Américo Martins dos Santos. . . .
¦Ernesto Travassos Veras
José dò Valle  . .
Jo';;é Tosselli
D, Caròlina Coelho cia Silva. . . ,
Nomiitiato Ferreira d.e Paiva. . . .
Francisco AuiHo  . .- .
Vicente Manfredi  . . .
Vicente Fulfaro  . . .
Vicente Fulfaro , , .
Vicente Fulfaro. . . . . ,¦..,..
Viceirlc Fnlfaro
D. Emilia K. «Monteiro da Rosa. . .
Pstilo V np.vá 0. Ernani
Manoel Gonçalves Ferreira
D. I.ina Leite «lc Menezes
Theophilo Cunha  . ,
Quirino Ferreira Braga
D. M.iria Eugênio Camargo Leite. .
ü. Aahambyra Guanhanpi
D. .Ccsira «Annibal  . .
D. Maria Carmo G- Cockrane. . .
D. Géraldina Umbc-lina Pinto. . . .
Autonio Pires (hnFotrscca
Augusto Gonçalves dos Sanlos. . .
D. Cecília Clara Motta «Azevedo. .
João Caetano da Cruz ,
Álvaro Pinto Silva Novaes. . . . .
D. Aima Marostegan. .......
Francisco Aulisio : . . ,
.Vulrusio Ferreira Borges. ......
IX ^Rita Cândida Nogueira. . -... :. .
li Maria Rezzi. . ._  . .
I).-.I.*.i:tra Ferreira Nunes
D. Ofélia V. Á. de Albuquerque. . .
Silvestre Monteiro Falcão. . . .- .
Si:*iplici«> Ferreira Villcla. . ,. , .
J,'.*^ I.0I0 .-•••• " •
D. I-attra Velloso Ganhavida. . . .
Basilio Duarte do Patco. . . . :.* .
D. Beatriz 1. Vieira Castro
Carlos Roque Vieira Castro. . . .
loiro Chiésa

Juiz dc. Fora. ...... ...
Cabo Frio. . . :.; ,.: .,-. ¦., *., ;
Capital. . . . ., ,. „ 

', 
.,'.

Capital
Bomfim
S.Tnta I.tizia do Carangola,
Raclenwkcr , ,
Capital  , . .,
Jahú *,,,.*., .:....
Campinas ,. _,.
Ponta Grossa , ,.
Cachociro Itapemirira, , K
Capital  V*
Guarati:iguctá * ,. „
saníos ......,.,;,;;
iilaxambompa, . .¦ . „. ... ,.
Cabo Frio  ,: ... ...
Capital  ',__ 

„ .,,
S. Luiz Caceres, . , .. .,.'...
M-uquy  ... ,,",.''.
Jacarehy. . . ,. ,. ... ,. 

',, 
... 

'.

Saráüdy. . ..- :„ *,; , ,, ,. ¦„ '..

Capital. „ .• ,: „. . .'. .. ...
Capital. . . ¦.: ;, ..
Capilal. . . ;., ... ,.
Capital. . . .... ., ..,
Capital. . . 

'.; 
.,: 

'„

S. Jacobina
Jagtfarary. . . :.: x .
Ferreira,Lage. . . .
topemirim. . .. .. ...
Piraúba ,'.,_'
Taubatc ,.
\"iüa Conquista. , .
Capital. .....:
Santos. . . ,. .. r
Cunlia. ....... ..
s. Luiz......;.
Cruzeiro
3. Liuz Parahytinga.
V. R. Parahytinga. ,
Santos
S. Simão
Jacarehy
S. M. Ponte Xova.
Cravinhos
Franca
C. Paraiiahyba, . . ,
Porlo Ferreira. . .-
Belém ,. ..
P. Muriahé. . . .. ..
Jahú. ...... ..
Juiz de Fora. . . .
Villa Americana*. , -.
Capital
Capitai ;
Capit.il .*

• '»' r « -•-

*•: t. .*: •; x

Minas. . .
E. d,o Rio.

Bahia. . ,
Minas. . .
E do Rio.

S. Paulo, 
'.

S. Pauto. .
Paraná. . „
E. Santo. ,

S. rPaiilô'.".
S. Paulo. .
E. do Rio.
E. do Rio.
S, Paulo. .
M. Grosso,
E. Santo. ,
S- Paulo. ,
S. Paulo. .
S. Paulo. ,
S. Paulo. .-
S, Paulo, .
S. Paulo. ,

Bahia. 
'. '.

Bahia. .. .
Minas. .
lí. Santo. .
Minas. .
S. Paulo. .¦
Minas. .

S. Paulo.'.
S. Paulo. .
Maranhão .
S. Paulo. ,
S. Paulo, .
Minas. ,
S. Paulo, .
S. Paulo. .
S. Paulo, r
Minas. .
S Paulo. .
S. Paulo. .
Minas. .
S. l'a"ulo. ,
Pará . .
Minas. ,
S. Paulo. .
Minas. .•
S. Paulo. .

•1 ¦•: ti. .**

r. x, x. •

S. Ta uio.
Total das apólices resgatadas aé 11 de abril de 1916.

50 conlos
10 conto..
10 contos
30 contos
10 contos
20 contos
20 contos
50 contos
20 contos
50 contos
50 conlos
'io contos
50 conlos
10 contos
50 contos
20 contos
30 contos
50 conlos
10 contos
50 contos
yo conlos
50 conlos
10 contos
20 contos
30 conlos
50 contos
20 contos
20 coutos
10 contos
30 contos
10 contos
10 contos
30 contos
20 contos
50 conlos
50 conlos
30 contos
50 conlos
io contos
20 contos
10 coutos
50 contos
30 contes
¦io contos
10 contos
50 contos
50 contos
10 contos
20 contos
30 contos
10 conlos
20 contos
50 contos
30 contos
20 contos
50 contos
20 contos

•1 r»i t»i m o: Rs. 1.620 contos
19 Abril.
24 ..Abril.

Maio.
Maio.

ro Maio.
it Maio.
15 Maio.
13 Maio.
15 Maio.
25 Maio.
23 *Maio.

r _r •

1016 3412
1916 ¦ 2730
1916 2456
1916 1961
11916 2369
1916 407
1916 C3<5!
1916 2808
1016 2575
1916 1734
1016 2663

D. Erancisca Munhoz Vianna. . .
Aríluir Bastos da Silva.
Dr. Augusto G. dc Almeida Lima.
Joaquim Fernando Pacheco. . . .
D. Luiza das Dores de Jesus. . .
Alfredo dc Oliveira Maia. . . ,
D. Luiza das Dores dc Jesus. . .
Dr. Cândido A. Espinhei ra Costa.
Dr. Cândido A, Espitriicira Costa.
Joãu Zulian
Alfredo Cândido Macedo. .¦ .* ..

Cccv e lacv Vianna
D. Florisbeila B. da Silva
D, -Adelaide C. Almeida Lima. . .
D. Bcinvinda Pacheco  .
Antônio A. Salgado Filho
D. Guilhermina Maia. .....*.-.
«Antônio «A. Salirado Filho
D. Anna Cândida C. F. Espinltcira.
D. ,'Anna Cândida C. F. Espinltcira.
D. Anna Zulian  . .
D- Ama Perna Macedo. -,, ... -.; r, ;.

Capital. . . .
Rio Grande. . *.
Capital. ...;.: M ..;
Santos ,: >: ,
C. Paranahyba. ¦- . :,
Maeahé , .. ,.
C. Paranahyba. .¦ ¦. „
Capital
Capital
Appárecida do Norte.
Rio Grande. -., ,.- ~ ¦

r ;••*•¦:

X 3* ca

S. Paulo. .
Rio Grande.
S. Paulo. .
S. Paulo. .
Minas. . . .
E. d,o Rio.
Minas. . .
S- Paulo. .
S. Paulo. .
S. Paulo. .
Rio Grande.

20 contos
10 contos
30 contos
50 contos
30 contos
10 contos
10 conlos
30 contos
20 contos
io contos
10 contos

Rs. 1.850 contos

O próprio.
José do Valle.
Manoel Silvino Pereira.
Manoel Silvino Pereira.
Dr. Salomão dc Souza Danta'»..
Francisco Martins Ferreira.
O próprio.
Tencme-Coroncl Honorio Figueira.:
«A própria.
Augusto Moraes Carvalho.)
O próprio.
Cosia Guimarães & C.
O próprio.
O próprio.
O próprio. ,
O próprio.
O próprio.
O próprio'.
Agorico F. de Souza.*
O próprio.
O próprio.
O próprio.
O próprio.
O próprio.
O próprio.
O próprio.
Dr. Carlos E. A-, da Silva. ..
Henrique dc 'Lacerda Ferrai.
Dr. .Salomão S. Dantas, • ¦
Alfredo M. Velloso.
M. A. Barros Junior-.
J. R. Vicente.
Domingos L. Righi.
Costa Pacheco & C.
A própria.
Frederico Almeida Rti-.scll,
Dr. Adriano -Mendonça.
Araujo Freitas & C.
O próprio.
Solto Mayor & C.
Costa Guimarães '& C,
O próprio.
Augusto César Lobo.
O preprio.
Alvadiá Novaes «v C.
Manoel Santos Nogueira.
Dr. Ildcfonso G. Almeida.
Dr. Alfredo Souza L. Costa.
Dr. Lauro M. Vtllela.
Banco do Brasil.
Conde d'Ainvc-llc.
Banco Francez c Italiano.
A própria.
Ricardo Almeida Rego.
Dr. Emílio M. Nina Ribeiro.
Dr. Emílio M. Nina Ribeiro.
Antônio Moreira Silva;.

Américo Dias Novaes, Dr.
Lonclon Brasilian Bank, Ltd.
Manoel C. Garcia.
Dr. Flor II. Cyrillo
Dr. Jacques «Maciel.
Dr- Matheus N. Brandão.
Dr. Jacques Maciel.
Dr. G, Osório dc 'Almeida.
D.-. O. Osório dc Almeida.*
Brasiüanische Bank.
Francisco Lemos Lessa,.

¦¦¦¦'¦: Tm
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Rio dc Tanciro, 2; de maio dc 1916. — CARLOS VIANNA B.VXDEIRA' director tliesourciro. — ALEXANDRE PQGGIO, chefe da Contabilidade.,
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COLL7RI0 HOÜBA SBASIL 
~ CORREIO DA MANHÃ -i-. Domüigo, 28 dc Maio de 191G

(NOME REGISTRADO)

Oura a iBiflammaçâo e puraga-
çSes dos olhos

3Eina toüas els pharm.acias
© cirogarias

A Cura da Paralysia
|i«lo Magnetismo pesso.il de D Monte-
ro. Chamados á travessa do S. Fran-
cinco n. 22. (S 3121)
-ALUGA-Slv a casa da rea Silva K-cgo
XX11, 22; chaves ua rua Viíiya Cláudio
n. .1.15. Aluguel 8o$.. (5133 M) R
'A LUGA-SE uma casa nova, á rua Moura
J-Xn. 2.1-A. Meyer. -Aluguel mensal 50$,
T lu¦'¦¦'"'• ¦imiiMJ»m4 M) R

TÍÍTHEROÍ
'ALUl.A-.SI'. a casa da praia de IearahyJl.11. i.i9. Pira familia de tratamento! trata-•a na rua Alvares de Azevedo n. 202, emIcaraliy; chaves no n. 143, praia.

(-1742 T) J
A I.UC.A-SE. por preço módico, a casa i«tinia Nilo Peçanha n. 132, em Iearahy,Mictlicrojr. com acconiniodaçüos para peque-ra família; é de construcçao recente e ficao 2 minutos da praia -tle banhos;, para ver eiratar. com a proprietária, 110 nredio conti-

Kiiii (11. 118). e para informações, nesta ca- VT-ENDE-SE, S rua Marouez Ar Olinda
o"tbral° 8CariaAdò0,,cc.,.^ ^fÜSi M V *S»* '*k?>° • «' 

""^
g. suurauo. saia uo ccntio. (^035 >__.) j m Bueno» Aires n. 193. (MS020) N

VENDEM-SE 
em S. Christovão, num

dos melhores pontos, com bondes dc
100 réis perto, os prédios assobradados
líiuasi novos, da rua Francisco Eugênio
114 c n8; trata-so 4 rua da Quitanda 83,
«obrado, das 11 ás 5 da tarde. (.2321 X) K

\7.I,M>EM-S'E 'lotes de terrenos dc 10X350
> por 120?, nes suburbios, dc $000 idae volta; rua da Prainha -n. 7, com Que-rin°- (M S39-l)'iN

VENDE-SE 
uma confortável casa, comtrea bons quarlos, duas salas, cozinha* mais dependências, installação electrica,

Jtrelim ao lado e pequeno quintal; informa-
se, por favor, í rua Senador Furtado, 48.
- O 4657) N

VENMv-SiE 
em leilão, no dia 3 de }u-nho. is 4i|a horas, o bello predio sitoà rua Nossa Senhora de Copacabana n. 2,no Leme. Os pretendentes poderão exami-nal-o todos os dias; informações no localoucom o leiloeiro Virgílio. (j368ú)N

Vlv.VnE-SIv, 
em S. Christovão, por30:000$, perto do largo da Caneella, umacasa nova, com. tres quartos grandes, qua-tro salas e mus dependências, em centrode terreno;, trala-se com o dono, á ruaCliavcs X'ana n. 52. (J 4684) N

\riENI>E-'SE 
por 3 contos um chalet dcmadeira, com muitos commodos, temagua, muito terreno bem arborizado ruaUcrnarda, 164. Encantado. (4082 N) T

Corrimentos
éti? :tiMi*»tl BHT *w M-^Vm^mrmi?~-mm igãaaÜgy

curam-se em 3 dias comInjecção Marinbo
Rua 7 do Setembro, 180

ViENDE-SE 
mn terreno de 11X40, & ruaMacedo Braga, ait.re os ns. 42 e 44tnta-se no n, 42, Engenho de 

"Dentro!

(II 4810) N

VENDE-SE ura grande predio e um pe^quono chalet. com chácara arborizad-,em terreno de 22 de frente Dor 71 de fun-(tos, em 1 logar muito.saudável. 110 morro dePaula Mattos. Cartas a A. leal. Kua Gc-neral Caldtvcll n. 236. (4724 J)

V. Exa. precisa
GOLLQCAR DENTADURA?

Procure o DR. J. MACHADO, [para acollocaçao de DENTES ARTIFICIAES
por ser essa a sua ESPECIALIDADE.
£..£í£Sl,c5° de seus trabalhos' i feita norSYSTEMA COMPLETAMENTE NOVOe tem satisfeito a todos 03 seus clieiites
£«» Í,»J-!SU.ao ANN0S e tem ESTÚ-DOS ESPECIAES sobre DENTADURAS.

L fLcu c°nsultono ha uma exposição dctrabalhos denlanos e não se cphia aprimeira consulta, para demonstração des-se novo 6ysteina, cujo resultado ê deve.ras surprehcndcnte. Os teus preços sãoos mais razoáveis possíveis, sem ' compe-tencia e ao alcance de todos; e os seustrabalhos são garantidos por muifos an-nos-DR. J. MACHADO — ESPE-CIALISTA — RUA URUGUAYANA 3Bobrado, canto da rua da CarioTa. (J 403S)

VENDE-SE 
um correr de boas cazinlias

por 8:500$. Eng. de Dentro, com o sr.
Aftrwicn rin An rnrm.-i f.A .-..1.. - • 7\- í.

••Vvi w»0""«« *-"K« MC JJC.HIU, tülAffonso, rua do Carmo, 6fi, sala «
3 h. Raidem 250$ (4803 tf) J

t—n» mamam

20©
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ff® '

iMPBoamMtfcaaBBMa nmi

HiT-Sn ° £e ,)1C?t °, no"to A iom'> nn 0ASAKAJ.ÍO, rm tiras dn algodão 11 direito o do 10metros para enun. Gonçiüyos Dias 57. T. 2118(1.

(3 4904)

COMPRA E VENDA DE
PREDIOS E TERRENOS

]_)(JM 
predio, vende-se por 6:500$, com> 3 quartos, 3 salas, di-.pcnsa, cozinha,

(meno 11 X 41, com jardim e horta;
nao precisa de obras, na estação ele To-«los os Santo», i rua José Bonilacio, 81;
trala-sc. N.B., é o ultimo preço.

(37SC N) j

CASA 
— Vcnde-sc unu pequena (lc boa

^ construcçao, tendo grande lerreno lo-«lo arbonsado, com ngua encanada, duas
linhas tle bondes; rua das Saudades 11.
4-1 — Todos os Santos. (N)

\f'END15M.'SE 
Goo lotes de terrenos o-prestações dc 15$. lotes do 10X50; tembonde e trem 4 poria, agua c luz, con-

strucção livre c não paga imposto predial,logar sadio c r.-ixuto. O comprador toma
posse do terreno na i" prestação de is$,etn Madureira, Villa Mirau lella-i para tra-
tar com o sr. 'Antônio Mirandelhi, largo
de Madurcira n. 3K.1; informa-sc 4 rua dairiiuílni 11. 7, com Oticrino, todos os dias.

___ (M 539.0 N

Silas deS-íS?,\h'gai CUíla,e compriJ:l atí S° centímetros: tecidos,
giras- claslkoífeZíotl í?0-^' fr.e"tC (busCs) cadar^' de toJ" ^-üZ
e cokh'etef-TarédXd/0nmi-b0rraCha P^ra, jarretellos. rendas e filas; lilhós
para Snúlacão dl /.'w?,w í/doeS para alacad.0l'es « tudo que é indispensàfèlIara manipulação dc Espartilhos com economia dc tempo e dinheiro
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Grande Laboratório e Pliarmacia HonuBopathica
FÜNDADOSEMI88O

ALMEIDA CARDOSO & Ç.
DIST1NGU1D0S COM GRANDE PRÊMIO, A MAIOR RECOMPENSA

.CONFERIDA EM IIOMCEOFATHIA NA EXPOSIÇÃO NACIONAL DE 1908
Fornecedores da Armada, Exercito e principaes estabelecimentos médicos- e

pharmaecuticos
MEDICAMENTOS HOMCEOPATHICOS QUE CURAM

ALMEIDINA — Cura a gonorrliéa chronica, recente e suas conseqüências,
CARDOSINA — Cura tosses, bronchites, dores no ncito, costas e lados.
CARDUUS CARDO — Cura moléstia» do coração e hemorrhoides fluentes.
GYPSUM BRASILIENSE — Facilita a dentição e tonifica ns creanças,
SEZORINA — Cura a febre intennittcnte (sezões ou maleitas).
ROSALINA — Cura e previne a tosse coqueluche,
CONSOLARINA — Cuia a tuberculose pulmonar em primeiro e segundo gráSANASTHMA — Cura a asthma hereditária e adquirida.
VITALINUM — Restabelece a potência viril aos dois sexos,
ALBINGIA — Pó dentifricio: O melhor para limpar os dentei.
DYSENTERIUM — Cura a diarrhéa de qualquer caracter e provcniencla,SANA RHEUMA — Cura o rlieuiiiatismo em geral,
SANACALLOS — Faz cair 03 callos sem íncomniodò,
OPHTALMINA — Cura todas as aífecç ijiiaramaçfíes ein 

"vístaí

SANADIABETTE3 — Cura a diabetter. saccliarlna e suas conscnucnciai
CHENOPODIUM AIITHELMINTICUM-Pó veriuifugo - IiiLllivel contr» as
-....„„„„„- .. , lombrigas ou veria:» intestinaes.
BANAGRYPPE — Aborta a Iníluenia e cura coustipaçõeB com lebre tosse e dores

no corpo.
CARICA AMERICANA — Regulariza as evacuações e combate 01 incommodos em

conseqüência de purgantes.
SANA SYPHILIS — Cura syphilis, lyhiphatismo, rheuraatismo syphilitico molostias

da pelle e couro cabclludo.
ESSÊNCIA BENEDICTINA — (Odontalgico). Cura dôrcs de dentes e ouvidos,

em 5 minutos.
DUARTINA — "Tônico «constituinte": Cura neurasthenla, anemia, dyspepsia e

_.„,_.__„. , todos os incommodos do apparclho digestivo.
SANAI-LORES — Cura a leucorrhea (Ilòtes brancas), caracterizada por corrimentos da vagina,
DOLORIFORA — Auxilia o parto, combate as collicas uterinas e mais syniptomas das parturientes.BALSAMO DE ARNICA — Cura golpes.coiitusões, friéiras e unhas encravadas
OLEO DE FIGADO DE BACALHAU -- "Tônico repatador". Contra anemia 

'cm 
geral,ALLIUM SATIVUM — Especifico para abortar e curar a iníluenza, constipações, tosses, coqueluche, lebre t todas ai mo-lc'.tias provenientes de resfriamento.

HEMORRHpIDINA — Combate todos 03 incommodos pelas hemorrhoidas seccas nu sangüíneas.
-.ií; v 1C!1 com.csl" medicame-nlos. inclusive o porte do Correio, 6o$ooo. Os medicamentos acima sao aconselhadospelos ncdicos, acompanhados do modo de se usarem e levam a marca registrada: UM ANJO COROANDO UMA AGlIIA
ÍT. íti".ü.a.dS-com *' 'mitações'; Exccutam-sc as mais exigentes cncommciidiis .1. imiürunn»™!. ^.li •Vi.tí:._2M.u.'i»
GLÓBULOS, PÍLULAS E TABLETTES. — PREÇOS RAZOÁVEIS.

ir'
l llABOiSoBÍOHflffiMliSi

I

T rua Coudessa de BelÃíinV. K?"* tl
$Sft a 3,.m!nut" '« hóml,.,1 !'"»i'
de Vasconcellos. com ,2 ,Z,,?.* .dl>. lfc,s
for 40 metros de fundos? I°,S a<: >"•*-''
terreno jardim c «rádil n-, r ",lír« de3 janellas de frente5cnía(£ aí??' «»
quatro quartos, tres S" ,:„ú„it°' C00>
de banhos; trata-se com l£S' J«1»<Io Rosário n. iõj ou i -i,i, a ' 2} rua"• 47, Villn Isabel. 4 Sü"í'1 "•'-«—— _i-{__t_2^i> x
V05NDE-SE uma casa fclti0~ir~TT*tendo 10 t|a metros dc fre-,,. *¦V-

ndida

Rua Marechal Floriano, 11
niO BB JANEIRO

de visitas, dem de iontir „isendo quatro" com janela ,?" ""=;-"í
quarlo para creados. W C ín ; C"r:l!"'
terno c bom quintal; pára vè? . ? e cx-
rua Senador Nabuco n. 6j, W,r 3,tjr *davel de- Villa Isabel, dias ,ue" j"'5 5"':'-
4 e domingos c feriados ilaras. Preço ,2:5oo$. c para

:s 9. ás 1,

Rua Marechal Floriano Peixoto, 11 — RIO DE JANEIRO

; um iíivju CUKUAMUO UMA ÁGUIAde HOMCEOPATHIA EM .TINTURAS,

VENDIi-SlIv 
um grupo de (luas casas no-vas, dc solida construcçao, modernas,

próprias para família, dc tralaiiicnto, situa-das cm frente á eslação do Meyer; tembondes c trens á porta. Preço dc òcc.1sl5o;lrata-sc a rua S. Januário 82. (M 331)6) N

COMPRA-SE 
um predio de coiistrucçllo

motlernai e com jardim, para .resi-
áeneii de pequena família, nos lxi!<ros
<lo (liittcte, Laranjeiras, Botafogo ou Ca-
pacabana. 1'rcço ayroximadro 3o:ooo$ooo.Cartas i«ra este jornal, a Carlos Au-
«uslo. (Siat N) K

COPACABANA 
— Vendem-se terrenos

em diversas nm; na. ma do Rosário V á' ru"a'Sllv.ilÍauo"eT; ^'la-'^"^ 
"ír^e-s

VENDE-SE 
o predio da rua da Matriz:do -lingenlio Novo n. 78, com bom ter-reno ao lodo; trata-se 110 nicsmo.
(J 4739) N

TTENDE-SE muito barato um terrenoV medindo 7m;ÍoXjj ms., na rua Curu-
paily, loilos os Santos-, trata-se á rua Pa-raguay n. 42, antiga Matheus (Meycr).

(B 4805) N

V,BíDr'Slí-!'e,a meIhor «""Ia, na Al-
dT S-,Cí",n's',a- um-'' boa «sa assobrada-«a. habitada pela prime ra vez, tendo emCXim'"Í:"ro "mrt03' <lua3 «A «««S S
Jiliejro com agua quente c iria, VV C eJgao a giz; e em baixo,, dois q.ianos,"sa-
ííÜhwSÍ"1'?' ^- C- e íocão econômico,

t-i, rí0'" "A:"K ,ríta-s': à rua dos Ai-listas. Cp, com a proprietária. (4973 N) R

- ^ ^iwa 12,2x2, 1-u.im.irAt.s DROGARIAS E PIIARMACIA3 DA CAPITAI. E INTERIOR

ou d rua Souza Fmnco «.""^"viSi &:'¦ :' (J 4ü»1 \f
TTE-NTJE-SB por 2* contos um i^7~7V rua Monte Alegre (Sini.i iríi™0 '
com bondes 4 portado cem 0 A*\-ao alio, çom dois pavimciiios %,,,,.,'¦'°'com jardim, gradil e grande im ,- "'VJ0'
ferro de entrada, com S jiiiiclt, d.'"? <l!
sendo 4 no primeiro pív"monto e "'''
segundo com varanda corrida na esttJ'do nredio, com seis salas, sete ~ '7°
;-.inde banheiro, quarlo com W r °.S'
eoanlia c bom quintal. cm ^' \:- ba
tra rua; trata-se com Mourão 1P7?, TRosário n. 161 ou í rua Si»», -; '¦''
n. 47, Villa Isabel" ^ **f*

Vr'I!ND15-SE um predio por modle. -V ço, 110 Engenho Novo: tral-i.t. 1 p'c'
Souto Carvalho n. s6. q Soí)U

Jl. 138, com o proprietário. (4081 N) J sa Muratori 11

"V'''1!?.'''!-/?.. mi< as? ?or. pre':o ,llo<b'co.
, (J 4C39) N

Machina para matar formigas,
resultado

certo

EH23EEO

CHARLES

L 'jàn
W§ 11

f w^ 1111>5s
I-Iospicio, 238 e S6S

CASA 
em Villa Isabel, 3 quartos, 2salas, cozinha, w. c., área. tem en-trada independente, Vende-se por 6:000$iião precisa dc obras e nem se atienilca coninussionistas. Iníornics â rua Souza3'ranco u. 197. (486j N) S

COMPRA-SE 
«té 8 contoi, tinia casa

que tenha 2 ou 3 quartos e a calas,
que esteja nas condições hygicnicas. Nosliairros dc tíloria. Cattete, Botafogo 011¦Laranjeiras. Negocio djrecto; trata-se naTua do Senado u. 8, sob. (4586 N) 11

Vj.)NJ)]J-SE im rua Baríio <lc JIos-' (iiiltrt um tei'1'eno todo nivela-
do com novo metros do frente poi-
quiii-eiil-n do fundos nelo nreço
cxtrnordinnrlo do 4:000$. Trata-
sc coin o dono íi rua 1" do Março
u^BC, Casa do Cniubio.(J4705)N

C'
na l.cilcna Leopoldiueuse, Quitanda 6i,
'¦ G- 0__ (23S5 N) J

IOMPRAM-SE predios cliacaijas, Urre-' nos, sítios e fazendas, para pedidos
J

(^ASA 
— Vende-se por dez contos uma

./casa, na estação do Rocha, com 4 quar-'.aj, 2 salas, em centro de terreno e um
barracão uos fundos; é negocio de ocea-¦lão; tratase na rua D. Alice 11, 136,
^2Ía_. (4739 N) R

(1ASAS 
.— Vendem-se duas. sendo uma

.' n.t nia' Dr.11103 n. 15G e outra na rua
Koliertp Silva n. 2j', com 3 quartos, duas
lii.l.is, banheiro e grande terreno, por pre.
go ile oceasiâo; trata-se á rua Roberto
Silva 2$, estação dc Ramos. (4381 N) J

VENDE-SE 
uma boa casa, eom dois ani-

. pios quartos, duns grandes salas c co-
zinlia, com terreno oue mede 33 metros dcfrente por d? meiros de fundos, todo arbori-zado com arvores frutíferas c uma rica
porta, em lugar livre c saluberrimo. O mo-
tivo da venda é o dono ter de retirar-se
para a 'Europa. Preço reduzido; para ver e
Iratar a rua Sylvio -Costa n. 6 A, Anchieta,
ou com Agenor, i rua da .Misericórdia, 16.

(J 4636) N

ViENDIJ-SH nor io:nooS uni elegante cre-
zimia. vv, .C., abundância d'agua. jardim
;,«';«. pechincha); ver na rui M.™

iua bachet 11. 14, com o dono. O72.1 N) J-yENDE-SE 
um sitio p,n 'E. Neiva, -E. 1'.

Ã. .„CilVi "«"'ado-com laranjeiras, toilas
Sm, «. 

° 
1 

n°7°,i' ,a da,ul° frll,os. tendouma casa de telha com 2 quarlos, 2 sa-Ias e cozinha, lerrono, qtte meilc 10 mil mctros, quadrados, distante da Estação 6 mi-
?ÍHY^,,'!í200$' ,,0tr':,"1o *¦" meliide avista e metade em prestações; informa-sc árua Nova do Ouvidor n. 26, das u is 2°2.'arde-  (.105.1 N) M
T^ENDE-SE a superior casa da rua Hu-v niayta n. 278; encontra-se pessoa paramoslrar, ao lado, 11,-280, e Irata-se- na ruab. Llemcnte 61, loja; preço razoável.

(3957 N) S

VENDE-SE por 12:000$ um bclllslliiio
:T predio, construído com todo capriolio, êmcentro de-terreno arborizado e fuílò mndei-

\ „íe,i" 
,l's:1!>das; tem tres quarlos com43 metros cúbicos cada tun. sala de ianiircom 80 meiros cúbicos e sala de visitas 'com

4.1, el.-.; grande cozinha e W. C, dèsplnsa.tanque com varanda ao lado, cinf-m temtodos os requisitos hygieuieos c próprio na-ra uma família de tratamento. lEstc nredio
S«'."if 7-i "!i"m das n,=s ma'5 cciti-aesda estação de Ramos, tem o u. 117 e-flWaapenas cinco minutos, bem cm frente ã So-pular egreja de -Santo Antônio, onde temas .chaves para os srs. prctendcnles o no-«cr ver, a qualquer hora. e trata-se á rua
,lí.lí 1? v»"* 'P; ->r"M2em dos Ailia-uos. cí. 11.—.\ao adnuttimos intermediários.

(M 4-|iz) N

^TENDE-SE 
um bom predio, em Jacaré-pagua, S rua Dr. Cândido ílenicion. 360, com 6 quartos, salas, banheiro,w. (.., i«z eleclrica e porão habitavell uocentro de grande chácara arborizada; paraver e tratar. 110 mesmo. >j

V7 ¦?•'''^ ° «'eganbe predio novo. turav família de tratamento, cm centro dc ter-reno com entrada para carro c garagá, darua Duq-te de- Caxias n. 88, junto ao boi,.Icvard Viçite e Oito de Setembro; trala-se110 mesmo,- com o proprietário. (K 38-13) M

YEXI)EM-SE 1.500 lotes de ter.
T t-e,ios do 12X50, logar alto osaudável, a 100$, cm ni-estaeõesdc 101». bons pura moradia e nlaii-tnçoes do eliacai-as, trens de horaem hora, pas.snsein ida c voita,lf, 500 réis. Linlia Auxiliar, esta-t'ii(» de a. Matheus; informações110 local o travessa do Ouvidor'¦- 26, sobrado (J3235)»

TTiENPU.SE. uma chácara com uma pe-
,-T quena fabrica de sabão, dcnlro do Ds-tricto Federa ; para informações com o sr.trn esto -lorio, rua Souza Franco n. 1117,Villa; Isabel. (J 4348) N
VENDEM-SE ires bons predlís e um1 grai.lc terreno na rua Engenheiro, nn-meios 91 a 07. estação da Piedade, e o
predio terreo da rua Nery Pinheiro 01; t.-a-Ia-se na rua llr. Carmo N'etto 372, tcle-
phonc 1009, Villa. Solicitador R. Cnncei-t;10- (4M3 N) R

TfiEMlIvSh 
cm Copacabana um solido

pre-.lio, anula não habitado, cm centrode terreno, nmito nerlo da avenida 'Atlan-
tica, com cinco -bons quartos, duas boassnlns, gabinete, etc; lrata-sc á rua Ma-rin.io 11. 84, Copacabana. (J ^k;,) jj

\7'KNni':-SE por 50:000$ a casa da ruaT Valladares n. 29, próxima ii rua N Sde Copacabana. Só serve paia o comprador.labitar; pode ser vista a qualquer hora.

O 3i')0) N

yiOXnrçM-SE em pequenas m-es-' tacoes, no alcance do todos,magníficos lotes do terrenos nomagnífico o novo bairro deiioini-nado Caninos dos Cardosos".Estes sao os melhores terrenos
flno sao vendidos em prestações.Sao.servidos pelos trens da LinhaAuxiliar, com as estações "Cavai-
jnntl o "Engenheiro Leal".
Jlonds de Cascadura o Estrada deI'erro Central pela Kstação deCiiscadura. Escriptorio, rua dosCardosos 35a, Cascadura. Tros-pectos com plantas na rua d'Al-fandega it. 2S, Companhia l^-e-dial. (>j)

T7iENDIvM-.SE s i|a metros ds terreno de
,,,, UrV " ,"orP-,-i3 raelr05 <le fundos, narua.D1.1s da Silva, na estação do Meyer,
tr.ila-se i rua p. Claudina 11. 1, perto dómesmo, com Avelino. O4343) N

yhNDh-Sl- um predio. á rua nc11cr.1lT bilvn J e-lies. de solida "conslrueçrio, m-redes dobradas com quatro quartos, duas
n- l',.,i° '"'"3 dependências, jardim c bomquintal; passagem de 200 réis; r. dn -\1.fandega n. ,Jtfl ,„ UI1(lar) das 2 -s fi_

Z77. (M S029) N

V|Nfe^'í. dois:lotes,de.;terrenos,ián
cella co, r,íf°v "c'rt0 do ,arB° d.i Can-
Irthí"J^J""'."oXism.oo, cada um i:,oo$;
rfn í, ° d0,!0' à rlla Chaves Va-
- -'.^_.5.-; 04685) N

VHPK'St; Ilor, ' :so"í uma boa casa» nova, coberta de telhas francezas tem.11111.1. encanada, Terra Nova; na 
"ia 

Mar aBenjannn 11. 24 A, Wulia Auxilia?
(R 47C7) N

TA.NDE-SE uma rfiacara- por 43 contos» de reis, com dois pavimentos, em centro de terreno, medindo este 1 Xj8 ms,
L™ terrcll<J 1""- 20 contos, tendo lcfrente ia ms.: por 48 de fundos, em ruatransversal á de Conde do Bom?i,„- infor-maçõea com o proprietário, á rua Sete dcSetembro n. 209, sobrado, das 8 ás 4 datarde. Nao quer intermediários. (J.|8i4)X

V^D,'S ^ ," ;?«" os 11.11 predio, á
iVil01"1'.!1' IraJâi informes e traias" r- "uenos Aires n. 198. (J 4470) JJ

fl. Teixeira 4 Ç
LOCAÇÃO DE PREDIOS

Serviços Commerciaes e Agrícolas
27, Rua Buenos Aires

(ANTIÜA DO HOSPÍCIO)

Kua Alfândega 108-110 Caixa Postal 911 Bi„ de Janeiro

Y^MnE-SE „,„ terrébott rua 5^7;de Ilragança (Andarahy), « 
'

dos bondes que passam pela rin i',r";'"|-Mesqint.-,, con, 22X25. todo StirX° .'-fccjte ç aos Iodos; trata-se oom Mourtia rua do Rosário n. ,6i Tji, 4 
" '"£',:>

1-ranço n. 47, y|ib Isabel, ijl^fÜ
VTE.V1MÍ-S.E por 7 contos um predio *„vo, ile: construcçao moderna, i 

"irave's.
Josc .llonifacio OE. de Todos o» SantSSa dois minutos, dos bonde, (issobíSalto, com duas janellas de frente- eS'ao. lado, com portão de -ferro, varanda corrida na extensão do predio, com dS, ÍTas, trea quartos, despensa, cosinlia au-r
n,-i 

'^''""'p0' C-'C'; l?ata'Se com Mourão. Jrua do leo.íano n. 161 4;1 4 ..,, s • "
W-anco 11. 47, VIU» Isabel. , i 4,,/) í}
Ti"li.\DlÍ-SE pòr 14 contos -nm predio I
uno .Novo), com jardim ua frente contres janellas de frente, duas boas sala»cuco bons quartos, boa cozinha, tanoucquarto de banho, W. C, etc., teVre-n" ,';I-4A7Ç com boa chae-arinlia; trata-se com
ruVr&lTiT"a d0 Rosario n- """' »» *rua houía í.ranco a, 47. (J 455..) )j
TWÍNDEi&jS por 13:3005 uni bom predita
,1! I" ?['K:'i° $« •M«'er- assobradado, élto,de sacadas-de ferro, entrada ao ludo, novoe ae solida constrtieçüo. ram bondes iPoria, dl/ficado em centro de terreno, comtres 

partos tres sahs, „„.,rlo ,lc b°'„^11. L. liUenvo.iiistall.icao elcetriea emtodos os compartimontos, jardim A frento
ç 

-aos-todos, balanço para crciitiça e pomar:trata-se com Mourão, á ma do Rosaria
u'-n t .0lí 3 rua Souza "''ranço ti, 4-
Yl^AsuM. (| 4QÍÍÍ) ci
Tr.KNDJvSiE "nnr 'A. contos mn bom are,¦r dio, a rua Jlo.i Vista n. 6S, em centra
uc ferro ira frente, e-om tres janellas ,1?frente-, entrada ao lado, com varanda cr:-nua na extensão do predio, com duas ea-Ias, Ires quartos, sendo um destes um sa-liio. boa cozinhei, despensa, quarto com ha-nheiro c W. Ç., eleçtrioidade em todo opiicdio, o boa chiie.11v1h.-1; trata-se com Mou.rao, a rua do Rosario 11. 1Ú1 ou á ruabouza hranco 11. 47, Villa Isabel.

(J 4536) N

Vl.NDl'-S,I-, na rua Dionysio Cerqtieira,Voluntários da 1'atria, um terreno dc13 Por 30; trata-se á r, do Rosário 11. 151,
(J 3684) N

yhNM.-fc.U 
uma casa com todas asconunoilidadcs nara familia regular - comogua e electricidade. jardim e gradil deferro, na rua Capitulino n. 19. Cascadura;

para tratar ua mesma, com o prouriclario.
(R 4765) N

—^-—-~—:r 11 iimíiiiiuiimm 1 niaiMi Tiiiiüüür^iür^iir

IVIEM 

PI
mnnifos'
volta dc

\7hNDl-,.\r.S!í 
lotes de terrenos na rua

Souto c rua Aguiar, a metade á vistac o re=;to e:n prestações; para ver c tra-
lar a Estrada Marechal Rangel, iii, Casca-
dura- (li .|-í..,) X

\f E-\ ÇMv.S-lv nor 5:000$ um predio, na
.» ladeira ilo Senado; trata-se k r. do Rosa-"o 131, sobrado, (j 345.) }(

THiXDE-SE por 17:000$ um predio, ria¦¦T ladeira do Senado, em frente á rua doKiachuelo; trata-se á r. do Rosario, 151.
 (J 31'S-i) N

TPENUE-SB, na avenida Atlântica, umV te-rreno de n .por 50; trala-se á r. duleosano n. 151. (j ^4) N

ELO
laçO

1 Cul'

A tndos ús que sul-
from do qualquer .110-
lesti.i esta suoiediide
enviara, livro do qual-

,, „ _¦_ quor retribuição, os
/*,¦'•,.}7 •'• «••' meios do enrur-so. F.N-(.UlUih.IO, o:n carta fechada—nome.morada, symptoinas ouo-, da moléstia —e sello para a resposta, quo receberão narelo. Cartas aos INVISIVUIS-Calxa Correio 1123;

/ IOMPKA-SE, 110 centro, 11111 prctlio paruV renda, ale soo contos. Cartas ó cai-
xa postal 1,1(13. (,167o N) J

IpAZENDAS 
á venda, no município deK.vciidc, boas terras pira agricultura,bons pastos para guio e cafésaes; infor-inações com Elias Cardoso, rua dn (ilo-

na 11. 86.  (411.5 N) J

l>I-:i!jlt'TA-SM um predio, rc--1- rniislruccão moderna, do 11 pa-vlmcntos o Krando armazém, nocentro coiitmorcial. dtmdo renda
livre, do 7:20ü$000, poi- outro,
prompto n ser linliilado, desde- a«.'Uniu nió li'liiiiicimo 011 proximl-ilndi-s dn mar. '1'rula-so na rua da
O.iilliinda 75. (.1 litiSO) S
Tftrrnnnc — Vende-se uma boa áre;iXLtlUlUb dam,0 ,..l0C para 3 ruaS(
011 cm h.tcs se-p.ira.los, no prolongamentod:i rua Mariz e llarros; ver c tratar di-
rectameiilc com o proprietário no n. 5:1.
vir ;i rua do llospicio u. 15, das 12 ás
IS horas. ' (,,i3.| N) .1

\^ENDE-St, digo Construcções c recon-i strucções, reformas, pvituras, plantas,orçamentos a preços reduzidos; trabalhos
garantidos dando-se fiador aos contratos, nc-
goei.i muito serio, fazem-se bons construcções
que tenho feito, f«icilit;i-sc os pagamentos,
pedir orçamentos e mais esclarecimentos, ao
£!'. 1'avaics, rua da Relação n. 55.

 U203 X) J

\n;l.\'Di;-SE 
uma cisa nova, com terreno

de (ia40, bem plantada com arvores
frutíferas, len.lò nçila dc bica, Ianque',
". t., a rua Angélica n. 151, cinco ininu-
tos distante da estação de Olaria. Pi-.-çobarato. (j 4640) N

\ri'..\ül'.-SIv 
unia casa nova. assobradada,com todas ns conunoilidadcs; tem luzeleclrica ç terreno com avores, na rua Car-doso Júnior 11. ;4.-,, pcrto da Fabrica AI-li.-Kiça, nas laranjeiras; trata-se na mesma.
 (M 4SC3) N

\_TENDE-SE 
11111 chalet, na rua Dr. Neivaii. 28, estação Engenheiro Neiva :S; trata-se na mesma. . (3062) s

¦y.ENDE-SE 
por 9 ccíüos o predio da» rua General Polydoro n. 17, negocio emorada; tratar a r. litieuos Aires 11. 19R

(Sl 46fis) iN

Y^DMI-SE-ein pequonas pres-' tações de SS. OS, ios, etc.mensaes maenificos lotes do ter-renos na maunifica localidade* de-
tvèn,",t%fW<:i *F'VÍtla pelostrens da Linha Auxiliar. O escri-Ptorio e em irente da Kstação desapo. Ainda existam alsiins lotes
.V,,:1Xcll,(las,.1>CI'0l«s< muitos nastuas Oualas, Turqucziis e-Saphi-

í,aS;-ii ? :Pr?SI>ectOsi com plantasdlstriliiudos 110 escriptorio da
T,'iV? ^"'«««leEíi 11. SS. Conioa-nliia Predial. (\)

VENDESI-SE 
em prestações casas e ter-renos, no Realengo, na Estrada Realtle bania Cruz; trata-se cora o sr. Mar-quer., na (Estrada Kcal de Santa Cruz, ios •mais inioriiiaçües á rua da Alfândega, sSCompanhia Predial. x

¦\ri-Xlli;.Si; 
por So contos lindo predio,T a rua I-rancisco Muratori; ver e fratara rua Buenos Aires 11. io3. (SI4OÚ5) X

Secção de seccos e molhados
Slocíc pcrinuncnto doWhisky Duchanan Marca Red Seal» DIaok*

Old Tom Gin Marca Gato le^R*Vinhos do Porto «Conslantino»
vinho quinado «Constantiao»

» de mesa Sn n Mu rco¦ » Bordeaüx Tenet et GeorírosBiscoitos inglezes Marca CarrConservas i Baüy- ?> Norte-Americanas marca
Heinz — 57 variedades.

Ghu marca Estrella AzulPrezuntos inglezes » »
. , » cosidos sem osso cm

laias

Sabonete rex
Sabão IDEAL

Secçito de armarinho
Stock permanente das afa-madiis meias norle-ameri-

canas para homom marca«Interwoven».

Ligas de seda marco
Rex & C. & G.

Bijoulena. cintos, gravatasdc seda, navalhas de seíru-rança "Marca Cross".

Secção de ferragens c drogas
Sempre temos cotações defolhas de flandcrs, arames

farpados o lisos, telhas dft

zmco.tubos galvanisados, be^-ntlia, soda cáustica, chio-ralo potassa, IMchròmato do
potassa, salitre, enxofre, al-vaiado de zinco e chumbo,chlorao do cal, parafina,amnrphos, phosphoros, oleodc hnhaça, etc.

Secção de estiva
Prestam-se optimas contas porqualquer consienaçâo de feijão

arroz, milho, farinha, banha ou
qualquer outro produeto do paiz

Acceita-se consignações decouros

V-' ';•'*'' ;l v*""? c"-f" da 111.1 Kc.-il» t.i.iiiilez:i 11. 179, bom emprego Je ca-pitai, ^negocio urgente; trata-se com o sr.Carvalüo, rua de- S. José n. 1.-0, das 1a3 '• '«"as. (R 45o3) X

Rarope o^ ^B mmATi

~\J 
1ÍNDK-S15 um barracão em tcrrwio or-

V borizadú, com 11X50, rua Ccaarúi, 112,
4923 O) J

Y. l'.M->'-'M-M-., quasi dc graça, quatro ri-
í cos lote< de terrenos, a um uiiiiiito dos

bondes dc Cascadura, perlo da K. llr.
l-ronlin; trala-se á ru.i Dr. Manoel Vi-
ciormo n. jfi.j, Piedadet ou avcnid.-i Rio
Branco n. 171. (j 4630) N
-»t-I-:N'11I-:-S1-; 

unr 3:500$ uma casa nova,
t com duns salas, dois nuartos, co:: nlia

e terreno dc :o de fmitc ynr 4^ de fmi-
dos, na rua Paliei n. 3.1, Caliiniby. uro-xtino a travessa do Navarro. (1 Jn;S) N

Ví'iX1V--s,,;- * r"i Oliveira Fausto, rmt ilotafogo, um terreno de u-X-u: trata-sc a rua Huenos Aires igS. (M soiò) X

J;rícas 
e '"«taes Velhos681'1"09 de fa-

CURA TOSSES,BROhCHITE.COCÍüELUCHS,TUBERCULOSE
"*"'- E ASTFÍHA. TOMAL-0 É TER CERTEZA DE5E ESTAR CURAIiDO. RECUSE OS 0UTK05

BOOSJSASOPgg QUE V05 0FFERECERÊÍ1EXIGAOpE S0 B^^.^B' DEPÓSITOS uru&^§£EU-03 "iCTHEROY
MARECHAL FLOP.WJMO 55

Jfe£ÍHrtSlíá uruguayana, 

132

éM ^S^B p- * ÜLSVEIRA HEVES & C.

... illL-j.;^^*^^

Tr-1'.Mil...SI-, uma linda «sa, acabada dc> .construir, çom duos salas, tres quartoacozinha, grande terreno, porüo haíiitavslgaz e; electricidade, na ma Minas ,1. 103junto a ealaçío do Sampaio. (R j!J0) }j
TrKNlMr.sj-:. com urgência, a casa novoT ela rua i-ana n. 71, fi, da Piedade ommutos do honde de Cascadura, :i4eço'conlos; irata-se na mesma, com o nroprl-Ur'°- O 423.1) N
Tri-i.NDK-SE no Meyer (Doca do M~~.t boa cisa, com bons conimodoü, oDtimaconstrucçao, entrada no lado. dois bindeia porta. etc. Preço 7:000$; informações '1

¦ na S.mt Anna n. 8, 'Meyer. (R s,4o) M
T^ENRE-SE harato uni chalet com dur 1» salas, do.s quartos, eozinlia, latrina egrande terreno de iiXfís, todo cercado --
plantado, na travessa Oliveira n ,u e--taíao de Ramos, '!-;. l>. I.copildina.

(.1 S198) N
TT05NDE-SE. uma casa na rüa~cãrdo"iS» n. iji, lleyer, assobradada, com tresgrandes quartos, duas grandes salas c dei-pensa, gaz e electricidade. rreco de ocea-siao; (rata-se a rua Ciilina 11. fi- arme-zem; bondes a porta, desviados o uns So™ctros- (lt 

5H3) N

VvÜÜf^ ,° «ônfòrtavcl predio da rua
i ^.''í0'"10 ue Tocantins 11, 1,1. ísloeünde Todos os Sanlos; trata-se no i3»°

(J 3002) X

VSH'li"-S,'E 
"!n l!n!" I"-0"1'0. acabado deconstruir, com dois quartos, duas sala.cozinha, tanque e privada, commuitã &oa cn d agita, com muito terreno, con-strucção moderna, de platibanda, com ira-ro o jardim na frenle. distante 5 minutosda e=laçao dc Ramos; trala-se á rua An-(lrí Pinto 11, 130. Preço baratissimo, tir-gente- O 5093) X

' ?J'I,:ií,D-r':'n,i W í:ooo$ uma l«a casa; «arua José- Doiu.iiiri-.es, 94 (Piedade)
(-19,-ti X) R

l as SSSSI
1.143-1 N) J

SilsP1 
fotdstíiil, Hwr d Ibba cnlrc oi dol» cír^U. pondo meiopalmo

^Í^íCIÍ!^ 'élú"l'doioi!,os'?«¦> v" «o»o «.«.inriii.»;

""*' "*~"" ¦ - '

\7ENDK-S1C uma casa sita i Estrada Xova» da Pavuna n. 404, cum duas s,,!*5 um
quarlo e cazmlia, sendo a construcçao dc
parede dobrada; trata-se .1 rua It.ilia Dun-can 11. ne M. d; Tliomas Coelho, linha•'»-'"l'3r- N'gocio Urgcite. (3434 N) J¦\T11N'I)1-:.;!-: 

um solido predio nssobrã-1 da.io, -l nuartos, 3 grandes salas e mais
per.cnces é distante da rua l-'rei Ceneca, 3minutos, bonde dc $100. Renda annuali.poo*. ireço 11:000$; tratar com o pro-prietario. ruoUmçalves Dias, 76, dus 10 ás72 c das 4 as ú, (\)
-»rH.\'l)l-:."sK S Estrada do Realengo, umterreno, medindo 21X33.30; trata-se í

J'.strada S. Pedro de Alcântara, rt A. Rea-'"S"- (4933 "X) 
II

¦y.EXDEM-SE 
em Xietl.eroy. as casas as-sobr.id.idas c .iriii.i:-.e.-is. s:t03 á r, vdo liio Branco ns: 3S3 a 30.1, c mais dois

predios ossobraJ.iiias na mesma raa .101 e
jo,-, cm frente- á antiga nom- dc São Do-
¦ningns, e bem como os terrenos dc marinha
íròlllciros aos predi.--, tra:a-=c r.a rui d.i
Carioca, 53 (Reiojoaiia llrandl. (4070 Ni li

TTEXDE-SE um bom terreno com uan
e.i=a de palha e bem arborizado; ver e

Iralar v.:a Emilia n. 3, Jacarépagui.
(4073 X) !'.

p—mmmmmmm —. — ...,— —..— ¦ ¦ ... ..

\TFXOh*-Sí; 
por .i:-íoo$, uma c.iía nova.' de systema ;*.iodemo, com i sain c :

qnarlo, cozinha Rrande, _ t.iiifjiie, latrina,
frande terreno cercado a zinco, a cas^ íic.i
30 metros da rua com boa entrada e i
Cuira com 3 salaSi 2 quartos grandes, cojí-
nlia tanque, latrina, banheiro, muro e gra-
dü ua irente cnm boo fachada, preo dc oc-
5«i 5o amha» te-n passeio e sargeta em vol•j, 1 4 minutos da estaçSo de Ramos, tra-
:a-se o pederiâ Central, em frente a cs-
mio. (494J ni s

Yi:xi)i-;3r-SK um süio com llr»' nor 226, com casn, pequeno
iKiiiiiii- o iodo cercado de m-nincfiniiiidii, ú S minutos da estaçãol
preço 5-.000S. Uni, com 15 miluieli-os (íiiíidrudos, m-nude iioninrue liirnii.iiis, iiequcim cnsn, ti 10minutos (In estação:preço <í:(IOO.S
1'niíi casn com terreno de l-l.\i«5
u 10 minutos da estnção, por1:200$. Uma cnsn com 2 salas, 2
nuartos o eozinlia, defronte dn es-tação, terreno alto do 10X45,
por 1:300$, Vendem-so casascom terreno de- 10X45, .iiinlu nestação, construídas do tijolos, cs-tylo moderno, por 1:500$, sen-
do metade ií vistn e niotndo cm
prestações de 30tf. Terreno em I
lotos de 10X45, á dinheiro oil em)
prestações do 10t> mensaes, ['ara :
ver o Iralar na estação do Andii ¦
do Araujo. com Alel.vo Vieira.
Esta localidade O servida pnr trens'de suburbios o tem nirun eiicaiiada
do Uio d'Ouro, construcçao livre.

 __ (B 40»0)N
TTEXnE-SE o bt-Ho terrena da rua Dr.i Silva 1'imo. í-iiirto a.r n; iS, uai mimi-ta do lloulevard .-.S de ScU-mbro, medindoS.IOA44J7 de fundos prompto a ser edi-tieailoi, trat.-.-st na rua :• Je Março n. tiúcasa l-orte. ou 4 rua-.Emilia Sampaio, ;S.\ ill.l J-i.ii.rl, X. Ii. o terrena e.-tá livre e'¦¦es---:"l)araça.!(i. preço 3:ojoS. (.i.-.-.; X) J

yiiXDE-SE «o -,-1'-'"'. um solido predio» para regular família, situado em cen-iro uc terreno. IV.-ça .lc oceasiâo, pira in-•-rniaçõe!, i rj4 1). Manoel n. 16, 'oja.
(4754 X) I

\r.-M)h-St', um terreno medindo i.coo» ms. qs„ com uma boa casa, no Encantado,proximn ao bonde. 'Preço 2:500$; trata-se11.1 avenida Passos 11. 9;, sobrado, Vieir.i.
<Ié.|'joo)X-\7IJNI1I--.S1C 

tuna crande nropriedade, no* Doiilcvard --S de Setembro ns. .103 e
3B3. sen.Io dois grandes prédios, própriosPi.rii nnda. estando uni ahiRâdo p^ra ne-cncio. e outro dividido em cnmmodos, dandouma renda de 350$. os dois: estes predio--eslao cdificados dcnlro de um lorrr-io ouemode 1.11:1.3,1 dc frente, nor no de compri-incuto, prestnndo-se para avenida; pódem servistos a qualquer hora do dia. e informa-
çi.es e tratar, com o sr Soares, na rua doUi.vi.lor 11. r.!. armazém, (39.14 X)S
TT-ENDE-SE 011 aluga-se n casa d.i ru.i
,v Ulias da Silva n. 427, para nc^oe-ío.

Cascadura; trata-se á r. líucnos Aires, 19S.
(J 447.0) X

\T'M.\'l)rl-Si: a casa da ma Mjjor Fon-» seca n. e-C, ponto dos bondes dc São
Januário; irata-se â ma Santa T.m?at 101.Maracanã. (J 3080) X

VT n:;,.™ Vigário Geral, K. dc Eer.-o1 lcopoldina, a 35 minutos de viaeem,lotes ile- lerreno dc io.X.;o, loXfir.u emaiores desde 350$ á 1 :soo$, á vis:.;i iucai prestações conforme tabeliã abaixo. Temngua canalisada do Rio uo Ouro passagemUe 11I1 e volia em i" classe 5011 reis c em--' ciasse 300 réis.
. . Preço Signal Pr-isinção

,,e dt,i I:3"JS 7SÍ000 3,-Snoo
1 :?ooS 60S000 soííioo

» 11 'looos* 50Í000 esíooo
S"'1? -toSno.1 2ÕSi.oa

„ „ ?°P* 33$ooo r;$5oo
H 6°dS 305oòo Í5ÊÒ00

300* SjÇooo :35500
450? i'-'$3on ii$ooa

.. , , 3.-01' l7f.;oo oíaooí.0 le-e.il se encontra pessoa encarregadade mostrar os lerrcuos e ira-.i-se eo-n o pro.prict.irio nos dias utris á rua S. Janttatioí9 das 4 as 7 da tarde e nos domingos das8 lioras di inanliã i 1 lio.-a da tarde no\igano (.era!. (R J+I7) x

V£í,deEr'^,Sí,rn=rCX""eníe ""'^ a«^
n. (di do fer?" ,1U X aria Ca,m<>n

li-iuidir ' "° "• M du "'«í"»- I1"'!
(M S033I X

Y,I,^r]''M"í,'I': c,n nrcstacõos mn.

, -,' -, ,loh °»' Copacabann. Tra-ta-.-e a viu: dn Alfandesa 28. Com.nnnliin 1'rcOinl. i"

mensaes) - (loae "VM "0?
(-M SO29) X

Vm"1'^?,!?-,03 Ee8uil"" lotes de ter'

VSÍhSJ^i i'a'. "',a Dinniantina (Ria-
t,n ví'- rilv!iVilt? '!-i "ia Vinte e Oua-

|^«,as?racj^ "Si"í
IS&:fW^'d^VÍt^
li"\ífa-de^'o:1: Para '»'«™«S« i"ama.i Altondega u. j3u, l0 andar, das ais6

t-M 
'3020) 

N

Í!7-! 

' ~ -'%V •' li

y.EXDE-St um bom predio, com duas» salas, dois quartos, eozinlia, coberto deolhas francezas, ogua cno.ini.da. tanque e'«reiio.de 22X33, por preco dc occasiSo.rua Luiz Ferreira n. is; informa-se uoarmazcni do sr Francisco da Silva, largoSaldanha da Cama (Bomsuccesso)
(R 509O) N

T^-i.xr>l-.-SE .uma casa com chacarinha» liem arborizada com bastantes frtiia=,s agua com abundância; Estrada Xova daPavuna -n. 137, Terra 'Xova. 
(155133)"$

Joaquim

Joaquim

I-otcde IA.;.,, na rua Dr.
TÒ7, i"'"' S^' 1'^"-n.í.ote d.e- 14X5.1, na rua Dr.Murtntm~" 

Mlíninlfo/'^'17' na rM D'- ]"-m'm' dlVr^ na rM Garibl!Ji' Jt:"
" 

fetll,8. 9;ÍXJ;' Ba rl!a Pa!"° *
na rua Jardim Bo-

y
300:

na rua Visconde ela

na travessa São Sal-

T^EXDE-SE por So contos lindo prídio,, a avenida -Mciu dc Sá; ver e traiir árua Jliicnos Aires 11, 19S. (M .r.,í5) JJ

£' O MELHOR TÀLISMAM DA SORTE !
Como obter negócios proveitosos c induzir a pagar-vos proinpíanien.'c ?Ver a imagem da pessoa que se deve esposar? Casar-se facilmente com qiictiise quer . Lonquislar bom <¦ permanenie emprego ? Obter das pessoas podero-sas ttalo que se üies pedir ? Ter grande memória, aorender lindas facü-mente ? Impedir que se apanhe syphilis 0:1 moléstias vencreas, sem se em-preçarem camisas 011 drogas ? Obter alguma coisa que esperaes vos recuzem ?l-.izcr vir _cabel!o aos calvos. 011 qire os cabellos que devam nascer sejampre ios e nao brancos ? Descobrir minas dc ouro, praia, brilhantes ou outraspreciosidades pebs Raios X que se ensina a desenvolver cm si próprio 1 Vi-cai' com grando força na vista ? Curar moléstias sem drogas ? Corrigir vícios011 mãos hábitos . Ganhar em aualquer jogo ou loteria, sempre pela cer:a ?Fazer vir tuna pessoa d.i qual sc tenha separado por 

' 
qualquer causa?Destrair malefícios?^ Fazer -j ^felicidade 110 eoramercio ou na fami-lia .' Adoptae o OCCÜLTISMO PRATICO, o qual se remette prompta e dis-

Çrf,aii?S!lÇ-£d? í,ürr<-1J- -l tinem enviar DEZ MU, RICIS em vale postnl ai.r\\\ .m-,.,1 !-. s- c. representantes do ELECTRIC & MAGNETIC INSTITU-Tli DE XEW-YORK, RUA DA ASSEMBLE*A X. 4, RIO DF I \\FIRO -RESULTADOS GARANTIDOS. GRÁTIS1.0 MAOMINIi. j ,,,^

Lote dc c.iXèo,
tanico.Lote de r.;X3,
ílavea.
Lote- de eoZCo.
vatlor.Lote de 23X63, na rua Otioni de AIen-car perto 1J5 rua General Canabarro.~ 
Andkrahy.'' 4 ' "'' ^ A""io Lima'

Lote de 12X44, na rua Arauio Lima.1.0 e dc 13X44. na rua 'Arauio Lima.i.oe <lc 20X44. na rua Araujo Lima.
quito 

2Jf100- "a rua liarão dc Mes-
Lote de 9X15, na rua do Oriente, can-t.i d.i rua d.i Concórdia.

í ?,'aJ? Ç»Paeabana, com frente tam-bem pira a rua Domingos Ferreira.
,1 - ";• e VX;o' na rm Xo:;n Senhora
No»;03acaSana- .0«to do canto da rua
^ove de Fevereiro.~ 
feífL ..•'•1 alar«:1Ja nara 20 Comfundos nte ns vertentes, na Praia dasSaudades, junto aa Palaccte Goma In.
^Pendente destes tenho omíTiácomo tenho sempre dViheiro pira h-
c"co7onteoS,"ZS, 5'hre "wwttetiü de
i,í" „ P-ira cima, com mula ra-
,íZ ' t e sf",c,i"-d<;' «elepbone Norte.;. -rtae. Ismael Moita. u?:, X)rlÇ

poderão tomar os treis'dalUuhaAuxiliar do "nio 
d'Ourò" o ninournr em frento á Estação d„"

^iW\1 °,- c,scl'iiHorIo da Comp,"nhla Predial.^Prospectos opa-t«S suo dislribuidos na rua ií„Alfantlesjti n. 28, (\)

EXDEM-SE os seguintes prédios-:oo»í as prédios, rendendo 3^SeS cm.rua central ^ Botafoli '
0005 importante predio, bcai licaliza loP-opno ,-ara sanataric ou cofô
coo? predio novo. com porão habitavel

i-gíinl.vFd™0, CCrt0 do ,arM d:1
ooaS unr- nredio com dois andares e

:ooo$ Svc^trsr'co!,ror:avc'' á
::oooS ura predio c uma grande gar^-e

á rua Aristides Lobo.•oooj. um predio novo, com dois navi-
•cooí ,™"'?5' á r,:í- Constante Ramos..-coos um bom predio, confortável á

,.,.„„« nla D,'-v l:«reira Pautes.•-oooS uni predio novo. com dois pavi-•oor? í" °S' P-r0!t"5° j R- °0 Meyer...0005 tres prédios de boa constmeção,rendendo 270Í, i n-.a Capilão Re-zende,
:<509$ um predio novo. com Ires quar.-os c duas sa as. 4 rua Maria Cal-mon, junto á E. do Meycr.-OuO}, um prc-lio cc.r.i tres quarlos e

dTpaí? • á n,a Dr- Campos
:ooo$ um predio e hoa chácara, 4 rua
,„, ,?'-t1í,c0l"'t p Silva, Riachuclo..000$ , hom predio á rua Cavalcanti('t. da Piedade)..000? dois. predios. á rua Guilhcrmina,
„.„. ,ri?df''?• ,8.0$ ('E- *> Piedade)-soa, un predio, â rua Capitão Reíen-de. Meycr.
looô? um sitia com casa, na -E. deRamos.

Trata-se i rna do Corno. M,'" andar, lelophonc n. 5 348Nf'rle' 
Q 4030) X

V^pK-SE, na melhor rua de Villa Isa-
-,,.!'e' J,nJo te"r"0 <lc «quina, com 26metros de passeo e calçamento oagoi iiten, olicerces.. promptos para receber vmou dois edifícios., Prcca 3:600$. Não «e
so-iza Franco n. „r. (S ,(SÚ)) N

Com rodas dc alumínio, fibra e hn,para senhoras linni.-nc a'"'

em formato de- Vilh «,", e,1uatr», prédios
lírios, eíc, rcndemL , "1 da".»las. dois
informiçaes "com 

:ttouriio^l lí? Wf";rio n. uli ou 3 ra7S- ,-"a do Uos;1-
Villa Isabel. bouza Ira,n,c0 "• -'7,

O 4930 X

Oiilto, todo nivelado o com Jvim

Tr.hM>Ii-Slv. a 3 nilmitos da eslação tliV u ciara, uma casa ao meio do terre-no, com seis comniodos, por i:ooo$; r.schaves * rua Capitão Macieira a, 2, venda
(R 315Í') N

yiItXDI-l-Sl-; a casa da rua 'Sylvio n. 67,T com do.s quartos, duas saias, cozinhae lerreno de n.\4o, arborizado; as cha-ves estSo 110 n. 1,5, fundos, 'E. Je- Ramos;Ireço barato; trala-se á rua da Quitandan. uo, sobrado, com o sr, J, Domingues.
(J sioó) >'

fc'7, c Ur tT rua Baroiieza s|u., , „„ c-,.,-d.i Areia (1" do lado direito, junlo aoarmazém).c s|n„ á rua Adelaide, esquina<i;i rui Capitão Machado, todos em laçarepaguâi trata-se á rua Telles n. 11 {, 110Campiiibo. 
(j 

-10,) ,N

g'oíía

Ví; »Ei.'.SEJp"íI°5 7,a bóulevard Vin-
„! l* *°''-°àe Setembro. Villa Isabel0.1 cm ruas transversaes; Xndarahv ocm ruas traijsvenacsj Engenho -Norô 2S

M« 
r-a bouza Fr«iico n. 47, Villa Isa-

ÍJ 4334) X

de. todo cm pomar, cheio d, f ,'í"

o varanda por 4.sòn« '' c"z"1'"»
bonde.- ten/de lÍ?°5f,iW do

hli^J-^S^ (J 4206) -W

com Mourlo 4 r„ i^01!, W"is< trata-se
o" á rua SÒnÂ -r a <io Rosaricl "• '61a r.a bo.iza -1-rwo a. 47, Villa La-

RENDEM-SE as propriedidcs abaixo; iu-
} íornics, offcr'as e tratos á rua .Buenos

Aires n. 19S, cotn Figueiredo & C:2i>:oooS predio 4 rua do Rezende, moder-
na construcçiio.

So:ooo$ lindo palaccte, i avenida Meu
dc Si.

131000$ predio, i rua D. Anna Ncnr, mo-
desto.

fio:ooo$ predio, 4 rua Dr. Domingos Per.rcra, Copacabana.
80:000$ predio, á rua Moura Brito, Iludo¦palriceíc,

6:500$ predio. 4 rua Pereira de lAlmci.
da, Malloso.

160:000$ predio. á rua flcddoclt Lobo pa-rn grande família. ' "
14:000$ predio. 4 ladeira Sclunidt de Vas-

conceitos.
40:00,-1$ predio moderno, á rua D Mar.
25:000$ predio. 4 rua da Passagem, nrediomoderno,
55looa$ predio, 4 rua D. Cario'a Ba1-.fogo.
5:000» nredio moderno, á rua D. Aíina,31:000$ pred o, 4 rua Silva GuimarScs,Fabrica <ias Chitas. n
5:000$ predio modesto, 4 ru.i n. Anna.Uitertas razoaveii serão acceilas.

 (M 502:) X
Tn-.M>]'.iM.Mi 2 casas acabadas dc cor.-v str-.ur, solidamente edifie.-.diis, systemamoderno, com dois bons quarlos, duas sa-Ias, cozinha e varanda „.-, lado. reservadac üanheiro dentro de casi e mais pi-rlf-t-CCS, illuminada o luz electrica, grande 

'q'i:n-
lal Iodo murado, entíada ao lado e portãode ferro, perto da estação de Todos ossantos, 3 minutos, bondes 4 poria o edi-ticaila cm rua nova, calçada a paralelipipc-«os.c- illuminada a luz electrica, podendoservir p.-.ra rc.-ida, por estar he.n colloca-(Ia. 1'rcço 15:000$, separadas 8 coutos ca-Oa uma; trata-se cam o proprietário, á ruasenador Josc Bonifácio 11, 81, armazem.

(I? 5150) M

wMcygÊ

basta
bel

O 4935)"

VpVè iÜ^f^", «"^TwTbons

•ítt SmmtttfJmltitâ
O 4954) X

YE.VDE-SE uma boa casa com terrenoajardinado, a rna (lenc.-al Canabarro"• 
fi,. dando fundos paro a Quinta dn Bcaviatü; ver c tratar na nitãnia, 3 aualaíierbora. y j.,.,,,', $

i:\--LlEM-Sli magníficos lotes ..nas, com pag.iincute-s cm pequ'-V
mçaes; mensaes, e:n frente 4 esteio doLnge-.-.:io Xovo; podem ser vistas os lolísem qualquer dia, 4 rui Souza Barro», i-4-rui calçada; trata-se na Companhia Prtalai, raa da Alfaadína ci. jS, v

^^"WJWjste*;! ¦T.jiajslr''; i-;;"-'".'^'-''-^'"* -• ¦¦¦..'..-.Vãh»*-^. .. d-il



¦_vWth.-__.B__ ísplemlidos lotes* de ler-
lVÍ,nos 4s?ru.s«'Marli <• Barros e trans-

* ÍS *' mesma, «aos preços de ?ooS. Soo$ '
"•'•'f, í etro de frente; uara ver e tra-
- O»»*" V lios _ rua ncima, canto da dc ,'-¦¦íSll..- 

(Arn.a-cm -Sto). d» 
?igâ. 

» ,iS, salradoi . (Armazém
j-, nr.vibã.
rrr,l*-.N'DK*'S*í, n0 ""•"*-¦*•?

, V nuarto, sala, corrilhaquarto

¦uma casa -com
.. _ quintal. Preço

irata-se á rua língcnlio Novo
i. ^""c-m ttmiwfc -(JS«_3) N

íriiíN-DP-SB S rl,a Tenente ICosta n. 22,
yí\'í_y_r, uma casa de boa construcção,

PERDEU-SE 
a cautcii. do -Monte dc

Soccorro n. 14.065. (4950 Q) R

PERDEU-SE 
a cautela n. 5.838, de

igi(í, do Monte de Soccorro.
(1961 Q) R

M centro dc terreno, cem duas salas,
5 t, unrtos, Ioda murada « illuminada": I ii eectrica. Tem 15 metros, de frente''Ja- de fividos; informo Yiviano Cal*

S__, . rua do Hospicio o. Sj, sobrado.

TT-íN-DÉ-SIÍ nm inagnifico terreno .'de
V 

'*,'v.(,n. 
á rua José «onifacio n. 190,

-.Santos; trata-sc íi rua Gonçalvesrodo:
idisj n. s°* (J S«3) N

V^'\l)l''-fd' o predio da Tua l_r. ,Padi-
V líin 'í "S 'Ü. de 1'enlro, bondes a por-

1, c"'lio_s" ácconimodações; trata-se rio
iur.aio. (J' s"'' N

*rTi."\'rjl*"M-S33. ás ruis Colide de Pom-
\ n".i d Moura Urito, dois boii3 predios;

j tui liucnos Aires n. igS.
(M 5020) Nir

'•j"--'.'M>l''-SI'', um predio com cinco quar-
V tós duas salas, bom quinta!; etc, por
''.,.1'. nu rua perto dos 'banhos dc mar,','_' 

leàroliv: informa-se á rua Uruguayana',. 
,30, loja <b chi. -K Wj_ N

nr líN-Uf-SlS Por Prelo de oceasião um
\ icrrcno' ile i6X4o, na rua Angélica, cs-

. .-., je Carla, tem ogua clectricidadci
• formar 1 rua Anlonio Rego n. 248. pia;

Cõfl incontestáveis os cffcítos maravilhosos
UOU do XArROPE ÜE «TUC-V. do ALBERTO,
na cara d moléstias quo já resistiram u
outros uifdicamoiitos, quo so diziam os'
.micos Indicados. E' do nm DEFEITO rnpl-
do nas «RfíNCHITES, TOSSES. OOQTJE-
IjüOHE.CONSTIPAÇÔES o RES..RIA1M.S.
ASTHMA, TUBEROlfliOSE o ESCARROS
«ANGU I Ni.OS. *—* A' renda om todns ns
riiarmucia. o Drogarias do Rio — EM Ni-
OTHEÍIOY l.nrcellos, Av. Rio Branco 413.
VIDRO 2$ IOO —*— DEPOSITO GERAL :

115 - AVENIDA MEM DE SA' -115
TEMIPHONB 5981, CENTRAI*

PERDEU-SE 
a caderneta' n.- 172.443. 3»

série «la Caixa Econômica do Rio
de Janeiro. (4945 Q) 

"""•

PERDEU-SE 
uma pedra azul, engastada

cm- aro de ouro, com brilliantcs em
volta, prompta para atarmchar, entre
(Sampaio o Riaclmelo). Gratifica-se o
quem a entrosar á ri». Bithencotirt da
Silva n. 56 — Riachuelo. (4908 Q) M

Giramop-iones ¦t discos Fayorlte.
Odcon, Victor, Co-

Itimbia. Gaucbo, Hirapbonca e Grainoplio-
nes |C qualquer pr«%o. Tudo em grande
quantiladc, encontra-se agora na nnliga
essa de Eramopliones e discos, á rua da
Constituição n. _G. Officinas para todos
oj concertos e peçafl avulsas, (690 I)

HYPOTHECAS 
na cidade e subúrbios,-'grandes ou pequenas quantias; rapi-

dez' c juro módico. Informa o sr. Pimeu-
ta; rna do llasario «, 147, sobrado, fun-
dos, .' (4783 S) R

DIVERSAS
A VICULTUHA ¦_-.Vendas e trocas coro

teria.
Dart, rua da Quitanda 11. C_, lél

-  (3=84 S) R

(J 5-10) N
fau'im^*mvai*-í'*mmm*m\

VENDAS DIVERSAS
Tr'lf.\OU*S15 P°r ¦!_, em qualquer pliar.

V m-ircia e,u drogaria, lim frasco de AN-
TICA1 do dr. Maeliado, o melhor reme-! .."'';¦,"nctnalidade para curar a sypliilis «

tmatistno.
«r-EXIUvM-SlJ um bom piano tiovo, «l.o
í celebre Itilter, cordas cruzadas, 7 1I4 oi-

. --,-, e Ires pedaes, o «nelhor formato, por',"1 
módico; um dito 1'leycl, perfeito, ga-

\71ENDE-SE 
um bom _

no, í o-ua Visconde de
Harmonioso -pia-

Maranguape
15, Hotel dos listados. (R 5=73) O

VENDE-SE 
uma niotocyclctta Prcmier

3!*3 II. PI, quasi nova, com sidear e li-
cenças, rua dos Andradas, 83, .*> andar.

(4340 N) J

VENDE-SE, 
á rua Visconde dc Ilaur.a

n. .|4, sobrado, um perfeito piano fran-
cez. (J 5083) O

ViliNDE-SE por 2:5110. nina officina de¦serralheiro, achando-se «f-rn ponto bas-
tante central e bem afrcüuezada; para ver
c trator â rua Tcncntc-C-oronel -Acostinlio
«1. 37 (Campo Grande). (J 4525) O

VENDE-SE 
uma esplendida machina de

tijolos, para um fabrico dc «10.000 dia*
rios; púde ser vista á rua Souza Harros
n. 144, .Engenho Novo, cm frente i esta-
ção. O

ALUGA-SE.—Ananias 
Bencdicto da Cos-

ta, vá cora urücucia 00 thesouro.
(4934 S) J

AFINADOR 
— Fica o piano mavioso

e durativo, mata os bichos se oa ti-
ver, faz penuenos concertos; tudo 10$;
praça Tiradeiates 87. Teleph. 4,191, Cent.
Café Guarany. (430? S) J

A' 
RUA 7, 109,

mo á noite

Como desembaraçar a
pelle das suas impurezas

O SARAO' CADUM 4 o sabão indicado
para a toilette e o banho.

Graças i sua espuma rica e abundante,
clle adoça inuito o anua; além disto, possuin-
do os princípios activos do CADUM, o fa*
raoso remédio, elle purifica a pelle, proser-
va a epiderme c atigmciita a bellcsa das
cores.

Extremamente puro. o SABÃO CADUM
pôde ser empregado com confiança na pcllo
tão delicada das creanças, «íue ellc prolcje.
mesmo cotitra as irritações.

Nas boas lojas e pliarinacias.
UM SABONETE a$Soo .

laiiiido. Tambc nitioeamse, ceinccrtaiii-sc e

ÃèS''lia"..;, anuo?"rw do u"aeh'uelo gllIlliíl_lllllligXlil!!lllillilll!iilHBiHM__iiin!iBilB!ira
.""af,*. sobrado" (J 3=8,*) O | B

«Xlllí-SE um bom piano, perfeito,- ga-
inlldo por preoç módico; rua Sete de
Vrn 11. rri-, rel.ijociro. (J 3280) O

.7i*;n ll-M-SE tee.idos de arame para cer-
( gallinhciros, o 600 réis o metro;

,-• Raiolaa c ratoeiras -de todas ns
Avenida Passes 104. (O105OR

I '.'IH.M-.-vK á rua Ilaeldock I.obo n. 417
lindos "Fox-Terricrs", puro sangue, ea-
,. francezes e licitas e um foR-áo á faz
quatro fogos. (35SQ O) R

IjrEXnEil-SE armações, balcões, escriva-
:, :>'-. cúpíis e balcões dc mármore,

diio pnra botequim, mesas para
livisões para reparlimento e escri-
cslanlcs liara livros e papeis, cai-
í,-rro para ngua, vidraças e vitri-

leiras d versas, .ditas para barbeiro,
-., ferragens é ferramentas, vare-
a fiiimis, dj ludo tenros novo c
.i..;Íii* como tambem fabricam03 e

<i qualquer rncíiinnienda e nos cn-
nos de installaçôcs tm casas com-
1 e escriptorios! ti» rua «lo Hospi-
180. («330 O) h

iBiaiiiBiini
i

BANCO ALÜANOA
—I—MUlliM I !!¦ II lll»MI !¦¦«—————'"^

StôDE: NO PORTO

CAPITAL: 4.000 COUTOS FORTES
FILIAL ÍÍO RIO DE «TAVRIRÒ — RUA «O ROSÁRIO 144

(Edificio iiroprio)
AGEXCLV EM NICTHEROV — RUA I)A COXCEIÇÃO SI

; não em curso, mes*
para concursos, cnsí-

n«a-se: portuguez, francez, orithm., geogr.,
liistA alg., geoni., etc.; tudo desde io|
mensaes. (4Í-S1 S) J

HONTEM, 
boje e ícmpre, moveis, col-

.pliões e malas baratissimos e _$tju>-
I sorti

tríj.

de ] sortimento. na casa e fabrico Arnal'-
do ein frente & estação da Piedade Ver
c, cfct-. (5H7 S) R

IMPOTÊNCIA 
— Cura-se com as gar-

rafas do catuába. remédio Vegetal, vin-
do' do sertão do Ceará. Encontm-se ua
rua Santo Christo n. 99. (4373 S) J

LEIAM 
a Illustração Portugueía. A'

, venda cm todos pontos de jornaes;
Agencia, rua «Io Carmo n. 59. >° and.

(4G54 S) J

MOÇA 
para bordar & machina, precisa-'se. avenida Tassos o. 69, sobrado.

(5058 S)J

MODISTA 
— Coiifeccioiiani.se vestidos

sob todos os modelos, a preços mo*
dicos, atelier de Mme. Guedes; Quitanda
n. 21, i° andar. (5064 S) S

A' 
RUA S. MANOEL n. 20, em Bo-
tafogo, faz-se qualquer espécie, de

costuras, coin perfeição e preços módicos.;
contra-meslre habilitada. (49qo S). U

BRASTI.-POUTUGAI. 
— Vende-se uma

collecção desta revista, encadernada,
4 volumes, ficou por mais de 100Ç; pre-
ço 1I0Ç000. Cartas o Luso, neslc jornal.

(4__8 S) M

CASAL 
eom dois fillios pequenos, de-

seja dois aposentos em casa de fami*
lia séria, no Leme ou Copacabana. Car-
tas neste jornal, a E. B. (3081 S)J

CARTOMANTE — Mme. Thom
^lison — Cons. grátis. Reconcl
Ilações em 8 «liiis, u.ustnmcnto «le
rlviics. responsos ó outros trnliiV
llios pnra harmonia do Ini'. Pnsa-
mentos depois dos trabalhos c«'m-
fluidos a contento. Cons. por
caria pnra o interior —— 73, run
Mnuilti—Mnmriie. (M 4067)8

MOVEIS 
— Compram-se mobílias, pia-

nos, quadros, tapetes, trens de cozi-
nha, roupas de cama, cautelas do Monte
de Soccor*-o, etc; rua S. Luiz Gonzaga
n. 20. (1910 S) B

MME. 
B. Tournier — Alta cartoman-

te, todas as sextas-feiras, das io da
ínaiiliS ás 4 da tarde; rua Frei Caneca
11. 7a, i" andar. (4852 S) M

HTADAME JEANNE, cartomante france-
J-fJL ea. consulta e diz com clareza o pre-
sentetíè futuro; consultas de Belleza^ gra-
tis. Consultório só para senhoras; á rua
Gcnefal Câmara n. 172, sob. (4846S) S

TITANICURA, pedicura, vae a domicilio,
WJ. chamados a Adolpho, rua General
1'olydoro n, 130. (4740 S) J

MME. 
Zizlnha esclarece todos os pon--tos da vida e concerta. Consultas

grátis; rua Fclicio n. 58 — Cascadura.

COPIAS 
á machina — Encarrega-se dc

qualquer trabalho feito á machina de
escrever; General Argollo n. 28 — São
Christovão. (47-*° S) B

CARTOMANTE.llios
, trabalha com 3 bara-

deseobre qualquer segredo,
trabalha pelo oceultismo; os trabalhos são
garantidos. Reza todas as doenças; con-
slilta 2$oòo, das 8 ás 8 hs. Esta mudou-
sc da rua Lavradio para a rua S. João
n. 131, Meycr. Bonde Cacliamby.

(2840 S) J

M-VIIIÍ-SG uni íÇOUguc fazendo bom ne-
gocio; trata-sc i rua do Carmo n._.47.

•. das .1 ás 4.

| 
-Sacca sobre Portugal c Ilhas adjacentes — Hespanha, França. §

1 Inglaterra, Itália, etc.
I Os saques são entregues immcdiatamentc.

Carta cTordcm, cartas de credito, depósitos i ordem e ft praso
| fixo, contas correntes caucionadas, descontos, empréstimos cauciona-
1 dos, ordens telcgraphicas. . . _
| Encarregasc da cobrança de juros, alugueis e administração de
« propriedades.

.
(J 4404) O | jj

1\TP..\I)H.\I-SI£ madeiras serradas, nioldit-
e torneados cm fçoral para t marce-
carpVileiro. Pregos de -oceasião! rua

dos 1'assos 11. sC. casa J. Tcrnandes
(J 46SO) O

iXnií-SE um botequim em ponlo cen
ral e esquina de ruas muilo concorri

ii formar com
ii. 

'.11 
n. 310.

sr. Ferreira, rua do
(M 4S94) O

;m IrM-.Sí-. canários dc origem fran-
listrada dc Santa Cruz 11. 2.127

de Inhaúma), Podcru ser vistos
ii;, (J 3--S6) O

i

—í: TABELLA
Deposito â ordem. .á praso 3& " O& " 9

11. & « ia1» & » 2<4,

DE DEPÓSITOS il:—

mezes.
3 %
5 %

,é %
%
%

7 .2 %

fiiTME. Clara Couderc — Manicura, pe-
lTX dicura, massagista diplomada: rua S.
Clemente 11, 105. Teleph. 1.279, Sul. Vae
a oniicilio. Só as senhoras. n$7 S) R

TITATHEMATICA — Tlieoria e pratica,
JJJ-. professor de comprovada habilitação,
lecciona em domicilio. Chamados a L. Mo-
reira,, á rua Uelpbim 74. (5Ú3 S> R

/CARTOMANTE, trabalha com .. bara*
\J lhos c dcjcohre qualciuer sejacredo, tra-
baliia nelo occultuino; os trabalhos são j
garantidos. Reza todas as doenças; con-,
solta _$ooo, das 8 ás 8 bs. Esla mudou-
sc da rua Lavradio para a rua S. João i
n. 131, Meycr, bonde de Cachamby. '

(5083 S) J I

TITACIIINAS de escrever —, A officina
JLTJL -que trabalha para as principaes cn-
sas do Uio, cm limpeza e concertos dc
qualquer fabricante, c á rua Uruguayana
n. 135. (3025 S) M

Mr F_r__n__n__ — ° P°P"Iar «*""*•my, numonu mmtc i,r;isiiciro e
prande "médium" elarividente, continua *
dar consultas para descobertas de qual*
Qvr- conecie, na rua Fclippe Camarão 95»
(Maracanã). Successor da sua irmã a cela*
bre "Madame Zizina": distinguido com re-
ftrencias honrosas nelast illustradas ini|ire*h-
sas 'brasileira c estrangeira pelo acerto daa
suas predicções. (5040 S)

TITQVHIS e ornamentos dc casas dc fa-
XTA mllias e de escriptorios, comprem,
.restaura o encaixota para mudança; na
rua da Alfândega n. 124 — J. J. Mar-

(5033 S) M

ÍTCARTÒMANTE d. Maria Emilia, a ce-
\J lebre e 1" do llrasil c 1'orltigal, coiv i
sagrada pelo povo como (i mais perita nas Jj'"1suas predições; com milliarea dc curas ]}"'
Scleittiiicas, intimas e coninierciacs; ús __nv___ ai„_,_ .» -„mnr_m.<» _
exmrr. familias do interior e fora da ci- ]»{<¦" 

EIS - Alutranuse,-joagram-çe e
dade. consulta, por oartr, sem -a -prçíCiça Cattetl n 

™õ 
tele'li «7 Cen? .«8S) I*das pessoas, unica neste gênero; á rua *-*"tete n. .9, teicpn. SS7. *-""• Wa'.

de Santa Luzia 11. 34Ç, sobrpdo, junto á
avenida Rio _lra'nco, casa dc familia de
Ioda a seriedade. (5084 S) J

/"lARTOMANTE scientiíica, garante seus-'_U traliallios;^ consulta das , 8 -ás -9. =$í
1 casa de familia — Cattete 11. 4S, sobrado.

iiKiiiiiinraiiniEiffi

DF.M-S1Í (tallbilias e gallo.. de pura
1 Orpingtoii, Crystal e Aniarcllo, Ro-
Preços de oceasião; IE. Nova «la

11. 585. (J 4G5O O

•VK,V1>K-Sil5 uma machina registradora,
. cniuplctamcntc nova, dá coupon e. é de

te unnli. grande; para ver á rua do Ou-
«Mar 11. ij,.. ü 4643) O

l MiMHi-SE uma casa de barbeiro, cnm
\ ',,.-.: freguezia; 'listrada Monsenhor l'c*

li.. pedreira dc lr.-ijá. (R 4/8s) O

V,'-.XU'--SK um cavallo leititimo marcha-
> d,.r c:rr 7 aniles, na rua Ur. Garnier,

Sj. 1'reeo burafo. (4ier4 O) J

ViENDE-SE 
uaia machina de costura

(Singer), cora sete gavetas, cm perfei-
to estado; para tratar á rua Bencdicto II111-
polyto n. tpo, casa ti. 2, (J..i7o)0

TTONDE-SE uma molocycleta Prcmier,
» 3i|a II P, tres velocidades, quasi^nova

com side-car 
'e 

licenças;
das n. 83, 1° andar.

rua dos Andra-
O

V.KXDiE-Slí 
um carrinho de «não de uma

roda, próprio para armazém; rua Nova
de S. Leopoldo n. 88. (R 5094) O

'livre desembaraçado,xr.ivNnic-SE  ,.
V varejo da estação dc Ramos; tratar «li-

reetameiite com o scu proprietário, bran*
cisco Sá, no referido varejo, todos os dias,
das 5 da manhã ás 10 da noite. (M5409JU

TRASPASSA-SE 
uma casa de quitanda

livre e dcsci.ibar.-içada. na estação do
Encantado; rua Coronel Uorges Reis n.
e8s, (iluguel barato, commodos para: fa-
milia. (4*83 10 J

c ni p 111-
9 gens, «lar-

tliros, eczemas, sardas, paiuios, co-
niichões. etc, «lesapparccem rápida;

mente usando Pomada I.uzitana.
Caixa i$ooo. Deposito; Pliarmacia
Tavares. Praça Tiradeutes n. 62.
(Largo do Rocio) (A 4030-

\ ri;XMi-Si. barato grande cofre a prova
\ de íof.i,, nn rua Catumby, 43.

(4114 JO J

VrI'_XIUi-Sl*i mn 1.0*11 piano . eelebre
\ Etnior Rpomngc, perfeito, c meílior f¦ ,1o, ,ppr prirco módico. Ao Piano de Ouro

1 . Uua Uachuelo 4;,!, sobrarlo (50.5 O) S

\ ' >¦'.\*i.i'..M-,*_K foRõcs -nov.is e usados, as-
y í r. como deposito para água grades

f..'.ri-r»c*i c doubradiçns grandes para porteira.
lt. da 1'rainlm n. 44. (3G8S O) R

tiríl_'\[i_;M-Slv c compram-se moveis usa*
V d-...-, para usei doméstico e escriptorio,•¦..-. bem; na rua Senhor dos Passos. 4.

(M 4413) O

naVa corridas. Treço barato; tratar e vér rua pretender, dirija-se
JJ. Carolina, i8 (Uotafogo). '(d 4644) O bio n. 3Ú0A, onde

rua Senador Euzc-
se trata. (4036 I') S

r*ARTOMANTE — Mnie Aiinita
V--'ilistiiitriiitla com Iionrosns refe-
rcncitiB pela "A Noticia", "Jornal
«lo Unisil", e "Plntéii", de Suo
Paulo, continua n residir á rua
Hndilock I«obo 113 (cnsn «le lu-
milia). (114179) S

COMPRA-SE 
ouro e paga-se bem; na

joalheria (Casa dc Coníiaiiça); a rua
Gonçalves Dias 11. 39. Tel. 4.157, C.

(1268 S) R

COMPRA-SE 
qiialquclr qluntnblde de

jóias velhas, com ou 6C111 pedras dc
qualquer valor c cautelas do Monte de
Soccorro; paga-se bem; ua rua Gonçal-
ves Dias n. 37, Joalheria Valentim. Te-
lcpboae 994, Central. (=947 S)B

CARTÕES 
DE VISITAS — Cento aS.

Ourives, úo, papclatia. (1:63 S) J

O 
AMOR, como não doininal-o; quan-
do o poder está cotnvosco ? defen*

der-vos do olhar de outrem, terrível po-
der oceulto I Auto suggcstão. Cura gra*
tis. Escrever, para Talufá de Campos.
Ag.» do Correio, rua V. de Itauna 175.

(4182 S) J

A ultimo modelo do Túiilenrs
veleaantes o cliics; 110 José Ml-
rnuda e Mine. Julin Miranda, na
rua 'Síichct 42, csa. dn do Ouvi-
«lor. Kx-contra-nicst™ dns Casas
Itiiiinicf o Nascimento. (JS947) S
T>RECISA-SF. — Ananias Bencdicto da
A Costa. Vá com urgência ao The-
souro. (4938 S) J

PENSÃO.—Fornece-se, 
farta c variada; n

domicilio, 70$; n mesa Í10S mensaes, c
aiulsos, i$20o; rua Rodrigo Silva 6. a° and.

(5288 S) M

»:_ SK pnr preço inodico um auto.no-
-! niliíc-phncton, muito econômico, wn

:i i.i. licenciado, etc, servindo [Kira
tu particular, lendo placas numera*
r c tra:ar na garage á rua Visconde
ucahy rt. sao. (J 4(126) O

m

vkvi.:. M-SIC 100 meiro? de soalho; na
avares ti. 13C, eslação do IVrean-

 (It.isS-0 ('

Hi-SK mn gramoplione Victor, com
enorme quantidade de discos tam*¦.lírios belgas, criadores: tia «rua

1'ires. 39, Todos os Santos.
(4282 O) J

dn A'í.inib

.-r, ti"i magmtico p:ann, dc ala-
utor -Gavcau, quasi novo; na rtia
Sa u. -•(.!, .obrado. (.195.1 O) R

"«. 'MXDIÍ-SU urna
^ (".Mil sete Ravetag

j.mru Conslant, 40,

maelui
por 1:

casa I

:t Singerj
3$oò. Rti:

(4835
llcu-

O) S
^7KXDTí-'S.R por ifio$oon uni superior pia*y lio de cauda, rua (Primo Teixeira n. 36-
Encantado. (joog O) .1
> r ÍJN í )KM-SK um buffet cm canella c

1 sccretnHi- americana, cm peroba; â r
nr. Maia Lacerda, 39, casa -'. lístacã

(.1: O) .1
T-i-IiMUCM-*-'.' barato easaes dc francos,

V 11'ivinout-li líoik Canjó, n.i rua ÍTaddock
I.óba 11. 3S0. (31?.; O) ]

Ar|.;\l)i;>I-SM planlíis iinrn íionia-' res c jardins, ixn* in-oeo muito
i.riinld, nn cluiclíra da run Tornes
lliiiiiciii Gá. «so. d 11 Visconde de
\li.ic|(-, em Villa Isabel. (J51G0)0
-»r-i

^ 1
. 1

\'I)lvM-S'i; deis automóveis ern perfei-
1 e?l.id«>, para ver c tratar na rua Co-
ri;! lÜHiieirá do Mello, 439. (3037.OJ

-.XI-K-Sti uma tnacliina, com scua ac-
rsvorios c material, dc comfcccionar,

:. Ictrciroii de toda a espécie dese-
. (:c._ por svàlcma original já conlio-

r: , lir.-.. 'fraballins orposlus iki rua da
-i;!*!-.:_ 32, pauclaria, onde Se informa.
,. ir.nito inodico. (.trEo O) J

;A*1JK-SK ini» bom phno nmcricáno, prr-«ir- e garantido, com cordas cruzadnSi
;»:k'Cí. razoável; rua Jorge líud^e n. 78,'. o, de fniirilia qne .*c retira, Villa

O 3-St) O

¦**V-*''*íiI_íl^_R JM_y _í__fi__íy5'11^ ^^ ***»**--___^^ftn^TO t^fcSríBi

ififüaÉFaE^Se K<%$r^ ^^^%^_ife_ P^SÍ_______.

fmmffl RAPIPA B CERTA ^mÍÍbI
\\^^^m dos Dofíuxos, Dores do Garganta W^^S
$ÊÈm Rouquidão, Constipaçõos «
$__ffis£ Bronchito aguda ou chronica ra

Catliarros l_M_ffl
1^^^ Grlppo, Inílucnza, AssUinií» il^^nf
\M Bmphysema, etc, j^^H

^^K o assojíurada polo emprego das 111111

MM ANTISEPTiCAS BR

ffi VENDEM-SE 1 I
I wÊÊm em íoíüs as Pharmacias e Drogarias 1 I

5S _\i;cntcs geraes Sl__Í-_K
ÊÊÊÈ FERREIRA NEWKAMP ác C» ^^m

£&mgJB rua tJa Quitanda 164 B_^r^K
KSféÊÊÊiK Caixa, N. 35 H___n_^^

^t|I^» *'10 iíE JANEIRO j^^MH

BS-S;*;.'^ "'/ÍVií-t _--_?"SSwV___í**^t^S'!'i*»_ _4_SI_Í_______SmiV
If^R í»í^^__&__«___«K.*^'?W*'^"?í_i^^

idtófcil-YA*' n*\^2wSm9mnl_^?'"t.'i '"«Ti i'''.'ri^3^___rT!T^'**.''Yl!_'f____!__^>p_^-^gp^^^|^^»Ba^yH^
^M^l#^«^illy
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CARTOMANTE 
cearense, soranambula,

faz fones trabalhos, chega ao impôs-
sivcl, vira o mal para «jueiii o fez; tem
prodiitiosos breves c talisinans; na rua
Castro Alves n, uo, casa XII — Meyer.

(4_ _2, SI Sjpl

"ÓENSAO — Uma familia tle grande
X- tratamento e irreprchensivel limpeza,
aeceita pensionistas á, mesa e fornece pcu*
são n domicilio; á rua Senador Dantai
nr Sn. (5=30 S) J

CARTOMANTE 
mine. Xicolntti, prediz

o futuro nor mais (lil"ci! que «ia;
dá consultas so para senhoras, de i as O
da tarde; Duarqrie de Macedo n. 51.

(3085 ali J

CARRO 
— Vende-se um carro novo

com muito pouco uao e com lostar
para 4 pessoas. Trata-sc ua rua Archias
Cordeiro n. 232, em frente á estação do
Meycr. U9U0 b) K

1NMEIR0 sob hypolliecas, dc inimo-
loliccs; T..

(4.155 S) SMoura, Uosario ir°-

DIX1II-I*negõei'íos Fiérios; na ma 
"Buenos Aí-

res n. 19S. das 12 ás 18 horas. (569 S) M

DTXIIEIRO 
— Empresta-se sob hypo-

tlice-n, moveis, notas promissórias c
a oííiciaes do Exercito, Treila-se com Sei-
xas; Rosário i;-". (4S34 S) J

boas
çõcS) de 3 :oòo$ para cima, sob

hj-potliecn de predios na
DIKITE.IRO 

— Emprcsta-se em
• condi'

PRECISA-SE 
aluuar um bilhar em bom

eslado ou compra-se em prestações.
Resposta á caixa, a A. L., desta folha.

(4480 S) J

PENSÃO 
;— Fornece-se á mesa, em

.casa dc familiíi mineira; avenida Hcn-
liqtie Valladares 64', eobrado. (5134 S) R

PIANISTA, Josd do Nascimento Morei-
. '.ra, como particular, aiina c concerta

planos; extrae o cupim de pianos c mo*
bilias, gratuito da 2' extracção, para
deante; rua Tavares n. 23S — Ens. de
Dentro. (S129S) R

PRECISA-SE 
de uma sala mobilada e

independente, para lescanso de um
casal distineto. Cartas ue_ta redacção, a
M. ,S. (4747 S) B

T>RECISA-SE de um quarto mobilado
X para descanso, sú serve nas seguin-

, tes ruas: Uruguayana, Ãssembléa, Sete
INHEIRO rápido sob hypotliecas, w Setembro, Gonçnlves Dias e Avenida Uio "" ' Branco ou perto desta*, ruas; resposta

nara Caixa 1'ostal 11. 13S3, a J. C. V.47=3 S) R

PEENSÃO  Vende-se unia pensão fa-

.•idade
Imi?, pc*
li.u-_.irio.

subui
toda confiança j nia do
ultima sala, sr. Júlio.

(42S18 S) J

DIXilEIliO 
— Qtialtiucr quantia a ju-

ros módicos para liypolhceas, anti-
ehresia ..descontos, cauções e penhores;
com J. Pinto, rua do Rosário 134, tabel-
Iião. (4049 S) M

•SE on atbnits**
ís ave*; c ovny,
...*•,;'•>.' c lenha.
nn rrr.i S. V::.:
1,0'iirído.

ie t:m sacro, «para
prest ando-se tam*
Nr'.o iflga aluguel
cieeo Xavier, 226,

(4S4? O) s

; iwv.n cadeira dc balanço para12$; 11:11 toilette commodn,
iro, 55$; um guarda vestidos,
'-un pratos de desarmar, 50Í;rinho americano para creança,
:::i;oda escura, ;ti-*5; urna mesa

mobila de f-ala de visitas, com
Itíís, mn buffet grande c mais
tua Viute e Quatro de mai-o»

f.|S,-.| O) s

DINHEIRO 
— Dá-se sob Iiypothecas,

de predios c terrenos. Empréstimos
sobre inventários -\ herdeiros, pagamento
dc impostos em atrazo c concertos( de pre-
dios. Descontos dc promissórias, juros dc
apoKccs, alugueis de predios, mesmo dc
menores ou usofrtito, juros módico?. Com
ferreiras, rua do Hospicio n. 23, sala 6,
das ia ás id horas. (5109 S) .1

iSlNHEIRO —. Einprcsta-sc s..:> hypo*
tbeca de predios ou alugueis, mesmo

que precisem de obras, pagar ítrfyoislos
alrazados, usofruto, dotal, heranças, iiivcn-
tarios, apólices, letrai; do Thesouro, cou*
tas do governo, promissórias, etc. Compra
e venda dc prediosr rira Chile n. 9, !•>
andar, das S da nianliã ás 5 da tarde, dia-
riamente, (5--S S) J

ponto, no centro, com mais dc 3° PÇtt-
íiionistas. pagando pontualmente, e os in*
ternos adeantado; é negocio licito; o mo-
üvo se explicará no pretendente. E' pro-
ximo á Avenida, e o casa muito limpa;
infottua-sc por favor na rua da Assem-
bica n. 49, armazém, com o sr. Caniiiy-
rauo. (4874 S) S

TJENSAD — De easa de familia deccn-
i. te, fornece-se, faria, bastante variada
e feita com gencro!. de primeira, a 70?
mensiits, á rua Coronel Cabrita n. ser —
S. Cluisteu-ão. (3../S S) .T
"nÉNSAO — Fornccê*se bem feila, de
JL casa dc familia: na rua do Catlete
n. c?,7, largo do Machado. (.|õif, SI J

XíBNSAO. á venda — Vende-se trrgen-
X tissiuio ou dá-se sociedade numa pc-
qu*en_t pensão, nn centro, afreguczatla, por
50o$'<ipcnas. Melhor, só cavar ouro. Car.
tou a G. Nctto, posta restante do Cor-
reio.-São Clemente. (4400 S) M

TDEDE-SE roupa para Invar, em casa,
X dando-se condueta aiiançada; infor-
mri-se na rua do Areai 11. 23. casa 3.

(.*S__S) M

Discos

AT.i-.NliKM-Sr, canários promptos para n
nova criação, das 7 ús 11 uoras, .1 rua

Nova de S. Leopoldo .u. S8. (R ...O.O Q

TTdSNDIJM-SE canários premplos para «1
nova criação, das 7 ás 11 horas, i rua

Xova de S. Leopoldo n. 38. . (R Sio..) O

TriENDE-SsE uma
> tado, per 600?.

rua do Riaelrue-lu u

victoria em bom es*
e uma charrette; na

. 3CÓ. (K 5148) O

^7',END1J-SE 
grande quantidade de mate-

riaes para obras; na rua da^ Alegria
(S. Christovão), junto ao Calo 1'rcro.

(J ?iii-ii o

TTiI-XDIÍM-SE b. r:s cayalros marcliMo-
> res; na rua IJ. Maria «1. 18, Aldeia

Canipista. (J Si5.0 O

15 pnra desoecupar logar mera
de canella, com nove peças,

. visitas, n Kstrada Intendente
.-..'. CV.sc.-idurn. (47:12 N) .1

\ ! vui.m-ki. rmn Ki-amlo nhtili-
nicnio: Cninas tlir ciinclln 011 pi'-''•"ii. piifíi <*ii-;il c parn solteiro.1 "5$, ;!0S. 38S «• -15ü: ditas Oo•¦irami*. n S$ <• 1_:.S; tollcltcs, a

'.*>>> i- ."«(ís;; tlltos siípcrloi-cSi a
flOsi. («)(!« c í^.ist; cimrtla ves-tiibi- d,, .io.; n <;();>; mrsns ili' cn-
'*¦ •"< 'uri 

;i -O.S, !_,-.:> c _J(IS; com-
in*-l.i., ;i -!())4 c GO?: i;ii.ii*«Iii-iii':i-ti--, n SOS, Iir.S «> r_0... cadeiras
r-nrn siln d0 jantar, a 2S500.• >S."-.)0 c r'r*s: mesns pnrn nitnrtn e
«•f-mli.!, „ «s. 8ft nlí UO.:; «lilns
f!n-:i..i.r, dc f.<i$, n COS: ctuardns•"'.unidas, n 25$, "*>S c .">()!Ü. Mo-
«ili.-.*, i,,r.'i salns dc visitas, tapetes
l'..!l',l r; 11 .*-,(>;,.=; ,. salns, llirllriS pnr.1
tlHIil
tvr.s

MÍTENDE-SIÍ imi lihacton, para
V soas, cri: bom estado; podem

i rua dos Cardosos tt. 35=. em
dia.

sers Pes-
scr visto
qualquer

TTFNIH-.M-.**!. a madeira c as telhas de
. um barracão a demolir, á rua Adelaide

,•1 n, esquina da rEstrada Kcal «le nrin!.'*
2.500, Piedade. (M 5=88) 

-)
Lr.rz II.

TTI-'N1)15.M-Si;. muito baratos, diversos
V moveis, dc família que se retira; rua

T.rreidio Un ... jS, Meyer. (5-H^ O
a________K*e*__»*«*3***i*'****'J*c;^^ l!**^i*_*______r__!__?

rr-iKASrASSA-SE o contrato do premo
X d.i tua da Saude 11. 1C7, eom boter
quim ou sem botequim; 11 cara serve para
qualquer negocio, não paga aluguel, como
prova á vi_t.a do pretendente; o motivo
do (raspasse é doença. (s'9-1") J

ACHADOS E PERDIDOS

Favorlte, Odeon, Victor,
Colômbia, Gauco, Gramopliò-

nes c Miraphones, a qualquer preço. —
Tudo cm grande quanlidade, encontra-se
aporá na antiga casa de gfamophones e
discos, íí rua da Constituição n. ,-_6. Oi-
ücina paia todos os concerto? e peças
avulsas. (Cor. S) J

TVXHIètRO — Adcatitam-SB jure* de
\J apólices, ainda que sejam dot-tes ou
de usofruto, eom Santos, na rua «la Mi-
sericordia 11. 24, pliarmacia, (3709 SI/

1_.ARISIEN'N'E ensei.ue pratiquement
X gon tdiome: r. Candelária n. tiú. ~J
andar; eueoutra.la das 9 ás 11. '(4651 S) J

T)F.1\'SA0 á mesa e a domicilio, de easa
X. c-tranfíeirn: preco módicoJ rua CJcne*
ral r.ilvdoro n. 130. (47M S) J

TPM PRESTA-SE dinheiro sob bypollic.
jl/ cas dc 3 contos para cima, no centro
nu subúrbios; pegocio directo, com d.
Ferreira, rua S. Christovão 11. 625.

MOTTA S: IltMAO; 5, beceo do
Rosário. l'crdeu-sc a cautela 11.

2.900, desta casa, (-1775 ü> »
A.
2.9'

cJ 111,
48.014, «U-stn

36. 1'erdcu-i
casa.

Luiz de Ca-
a cautela n.

(5-3-1 Q) J*

C1A1.XA 
Econômica do Estado do Rio,

I perderam sc a; cadernetas ns., .i.a.17,
1.-3S c i.e-9, cmitlidas 110 município dc
Vassouras. (5:04 Q) J

«AMPEIXO & Ç,»;
- II.
lesta ca=ri.Pi-,

Luia

1191

de Ca-
n.
Q)

TRASPASSA-SE
rnRASPASSA-SE, eoru muita urgência,
1 é nua.si dc graça, um botcquim-tendi-

nha, faiontlo bom negOaio e te.-.no morada;
irua Santo Christo 11. 201 — Cães dn
Porto. {-'s'~ ' ' •'

r»-!ii*"i'i-".!
rna

/TR AS PASSA-SE o 2» andar Un rua 1»
X dc Março n. 20, eem trruo quanto c
necessário pnra uma pensão, tem 6 .urrrr-
tos o 2 salns. (•l*sS' - ' R

'. ditas pnra eollccio c 011--.ríiüos, Teimos coiiiplcto sor-
i" ili- coIcIirps para casal e
-•'frio, a 0$, -IS. ."S ntC
;:l;ii,>'-"iliis. ninei ns, a IS.

li c IISOOO. í*a/.t*n!-*-e e ro-
..i*-i,P r«.iil|"es de crili.i com mRASPASSA-SE uma easa de chnpeòs
'•¦'o, Tin orticilin e deposito l de senhora c lava nem de chapéos. de
'M>i: !>(><. nARATEllíOS", líIVromcní; c negocio sério e born para quem

sar iroballiar

fTIRASPiVSSA-SE o botequim da rua 1-rci
X Caneca 11. 4?S. com contrato, tendo
. mesma cnsn. commod«is. para irrnvra;mesma casa, con' run da Ãssembléatrata-se a
Ar.*a ronas

Café
(.;.-iol'l S

hceco do Ros,rio 9 A.nia l'u-1 Cimem 009. prOXlinO ú l precisar lr,'*r.lirar; uceeo uo ic, *;¦'" v«.
«8 aa Catumby. (J 51D0) O'tambem se admitle u-*n sócio. (4-311. J

riRATIEICA-SK bem, a pessoa que en-
VT trecar 11 rua liarão Ibiluruna u, ice,
(nnt. Campo Ale.re). urna cachorra de
raça l_iuain.-ir.uc_.., de cor cinzenta ma-
lhada, que responde o nome CUARITA,
e que fugiu 110 dia 25 do corrente.

(5^17 Q) J

JOSEú 
CAIIEN; rira Silva Jardim n.

3. Pcrde'J-sc a coulela n. 121.090, des-
ta casa. (19.H 0) J

T GONTHIER & C», Hcnry & Ar-
JL J. mando, suecessores. Perdeu-se a can-
tela n. 160.820, desta casa. (5100 Q)R

IENCARREGA-SEli eorreertos de machina dç escrever,
de fazer limpeza e

. de
iodos os systcuias, de machinas. de cos-
tura, pnra qualquer mister, registradoras
e machinas congêneres, pnr preço razoa*
vel. líspccioHsta em machinas autoiuatl*
cas; rua da Carioca n. 50, 2" andar. Tel.
Ccnr. 4294. (4742 S) J

1,-i.STUl'A 
— Compra-se uma de metei,

li p.ira empadas, oc cima de mesa; cra
bom estado, para tratar com Jo=é Franco

(48833 S) Sá rua de S. Pedro 2.19.

ÍP31 
«asa de pequena íamilia. dá-se pen-

j são; na mesa ou cm domicilio; á rua
Silva Manoel
touci-nho.

Comida feita com
(4S3SS) s

ÍpORNECE-SE 
faria e variada pensão

. de cisa de familia; preço módico, na
avenida üomes 1'rcire 130 A, (4S>r9 S) S

C! ILVVADOR sobre nietaes, enrimbios,
V.Tsi*.:c*.cs, blocks parn marcação em nltu
relevo de papel. Timbragcra a taille dor:-
cc. flravuras sobre cristr.cs e porce!lanas.
i° de Março Sr. 2» andar. (1739S) R

T_»l"-'i*>*\0 de casa de familia, á mesa
X e a domicilio, fornecese, á rua Car-
vrilbo Monteiro n. 3—Cattete. (.17!)? S) J

PEXSAO 
— Dá-se a cavalheiros serros

e entrega-se a domicilio, casa de fa-
niilir,; rua 

"Senador 
Dantas 11. 10.

(3702 S) J

Í_"A0L1M 
— Vendem-se grandes parti-

V das; ru» Ceueral Câmara 11. 100,
sobrado. (.171 S) R

QUEREM 
seris tapetes, pissadeiras, cor-

tinas e cortinados, bem -lavados e
passados a ficarem como novos? Só na
Lavanderia Modelo. Manda buscar e Ie-
vir a domicilio. Teleph, Sul 570.

d9-'i S) R

_> ELOGIOS, despertadores, compram-se,
j.i' tr
p«jr $5'.;o, 1$, a$, etc.; rua Uruguayana
n. 135, casa de Eraiiiofhoncs. (4042 S) S

1HIEUMATISM0 
— Cura-se co:

V garrafas dc raízes dc carnáu't
nie-iro vegetal, Encorrtra-sc na rua
Christo 11. 9'.). (49-1-1

Santo
S) R

SALA 
e quarto de frenie, cltijam-se

casa de familia de tratamento, a
sal sera filhos ou a senhor
avenida Gomes Freire

tratp: ira
(473''S) J

ClèMIORAS. quercis scr beihs ? — Só
VTS tnanllar o endereço ao pharmaceutico
injrlcr, ciLxa postal 1341 (incluindo sello
de Stoo). aue voa remetterá os conse
lhos! 

(41" S) M

L.
tela

CGONTHIER &
mando, suecessores

n. 1Í9.939, desta c

Hetiry & Ar-
Perdeu-se a cau*
1. (477- Q)R

LrIVRO PERDIDO — Pcile-sc á pessoa
que encontrou no bonòe d; Gávea,

((•¦e parle da estação da Avenida, :'i3 7
c 10 da noite, ttm volume dos '¦Mísera*
veis", de Viclor Hu_o. cm francez, o
fineza de cntrgal-o á rua da Ãssembléa
n. 71, (_ue será gratiíicadc, querendo.

(5043 Q) S

T>ERD*EU-SE a cr.dcrnet.. n. 3'4.550 da
X Caixa Econômica desta capital.

(46*15 Q) J

(1 
RAMOPHOinSS e chapas — Trocam.

T se de $500 a 2$. Vendem-se de $50.1
a 3$. Compram-se usadas. Con,certam*se
gramophonc-s t_ vendera-se a ro?, 25$.
Ccinrirauiec; v*.*a Uruguayana n. 135.

(3181 SI J

Graphlt ¦ Pluáapa m SZZ
quautidiide. mosmo íniiuis in-
tetras, on arronila-so qualqner
Ingar para explorar. Offertis
com anmstras a Ed. Duarte
Kio <lo Janeiro, Caixa do Cor-
reio lõfil. R 144
'-l RATIFICA-SE
X der nnticiasG a quetu encontrou nn

ie um gato frai*cc_r,
preto, traria ao pescoço uma . col_e!ra
com dois gulzoSi que fugiu no dia 23 rle
muro, da rua Sorocaba u. 83. (2^7-1 S)M

CíALA e «íuarto, alrrgarn-se em predio
O novo e limpo a pessoas de commercio,
cor.i 011 sem mobilia; na rua Uarão de
Guaratyba n. 17, sobrado. (4800 S)*j

COCIO — Precisa-se dc um, que dispo-
O nha de al_um capital, para duas mi-
iterações de íacil extracção e grandes Ur-
crós' e procura. Iníormar â( rua Barbosa
iz~a — Cascadura, d.ts 9 ás 4 horas.

(5"4 S) R

COTIO OU SÓCIA, com i-.50ctc.no —
O Precisa-se, com urgência, para nu-
ementar uma fabrica de doces, pastelaria,
ele' para ia volantes, pagando*se peque-
no alusuc-i c tendo-se grande chácara;
negocio sêrío c garantido, quem se a=so-
«"iar púde alimentar-se em- comnuim e
ic-tV «Bnhoira djaíiomcnto, querendo,
oio precisando trabalhar, mas assumindo
o Iqcir de caixa, sc o entender; rua Ca-
cliâmby n, eo6 — Meyer. (5100?) R

FTIROCA-SE um manequim de homem
X ' que ainda urro íoi usado, por uma

cama dc solteiro; avenida Salvador de Sá
a, 38, ca;;a 1. .(41-t S). 1

mmmmm)kki 
* 
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Para o
Inverno

O proppietaHo dos conhe-
cic§os estabelecimentos

AAistÉlPffl
£1

k li ie ii
resolveu dar uma Bonificação aos seus
freguezes e amigos desta capital e do iu-
terior e mesmo aos negociantes que
queiram fazer seus sortimentos

Com uma visita a estes estabeleci-
mentos terão oceasião de verificar a
primorosa confecção em Sobretudos com
gollas de velludo que serão vendidos
ao preço de 2S$000.

A referida Bonificação principia no
dia 29 do corrente e terminará a 10 de
junho, este preço só será mantido deu-
tro deste praso.

Os nossos freguezes terão oceasião
de apreciar o maior sortimento de so-
bretudos, finos e modernos tecidos tanto
para homens como para rapazes.

Em capas, maek farlans, pelerines,
sobretudos para homens e rapazes é
colossal o sortimento.

(-v-í-t.:.*!/: -

BIO de JANEIRO

QENIT01.AS, qiirreis ser bellas? _ Só
|0 -mandar o endereço an pbariilacciltlcòinjlCTi cruxa postal 1,141 (Incluindo sello«le $100), que vos .cnicttcrá M< conse-11,05 (.otCS) ]
rpiil-IIA USADA e outros msteriaes deJ. construcção, vendem-se ua 111a !>r.Kcgo Harros, 37. (.,3_.3 3) j
ITtECipOS de arame -para cercas e gal-JL tutlieiros a 600 réis o metro, ua f.i-""" °a avenida Passos 104. (105; S)R
TTM SENHOR, deseja proteger uma mo-
Y ca que tenha dlguma {Ilustração bemeuacada c carinhosa. Quem não estivernas crmdiçucs não «^creva. Corta nestaTcdacçno, a A. Silva. (5ui- Si' S

UMA 
senhora dc edade, vindo de f-.ra.emprcga.se em casa de senhor viuvo,faz toda costura e todo serviço domes-tico, carinhosa para creanças, pode ir

para a roça; não fa_ questão de grandeordenado, pódc scr procurada até o dia
31, Est. Quintino Iloeayuva, rua Prirdeu-
le dc Moraes 11. 102. por carta a II. M.!•• (4774 S) lt

Estes estabelecimentos mantêm rigo-
roso preço fixo.

Largo k Carioca 24
Kua da Uruguayana 2 e 4
tOCSmVmVX r-"-". T*^*y-*Tir*nT7*V*:.'*= BaaBfa i__BP-IC__ .¦¦^¦r.-'..r-:aMmiiy____7__77/n>ge_7-a

Rua de Gonçalves Dias 1 e 3

ÜM 
CAVALHEIRO precisa do alugar

i uni quarto mobilado, para descansar
algumas boras no dia, entre as ruiis Ba-
rão dc Mesquita e boulevard ;8 de Sc-tembro ,on proximidades. Resposta paraM. Costa, no escriptorio deste jornal.

(.i;_6 si }

UM 
senhor viuvo, precisa de uma se-

uliora para tomar conta da casa.
tnie não tenha compcomis«o«, a que es-
tiver nestas condições pode procurar na
rua Cardoso ^Mesquita n. s» esquina da
ma Vinte e Cinco de Março — Encati-
tado. (5158 SI R

UAIA 
moça françeza, de familia- ensina

o francez, 10$ por mez; convém á*
familias; 39, rua da Constituição.

(505S S) J

TTTUVA, brasileira, modesta, activa, ho-V nesta e ^sem filhos, tendo o habítü
de bem dlinijir arrancos domésticos, dc*
seja encontrar uma easa dc senhora viu*
va ou cavalheiro com filhos; pessons edu*
cad.19, onde possa prestar serviços; tra-
tar ã ma S. José 59, í" andar. (496a S) It

-"andar no centrq07a^^e
neral Câmara n. 58, Trala-se, Ouvidot
90 « 92. (5181 S) 3

MÉDICOS
DOENÇAS BO APPARELHO OIGES-
T!VO E DO SYSTEMA NERVOSO—
BR. RENATO DE SOUZA
LOPES, docente na Fa*
cuidado- Exames peloa
ralas X, do estômago,
it: testinos, coração, pul-
mòes,etc. Cura da asth-
ma. — Rua S. José 39, da
2 ás 4. Grátis aos po*
bres às 12 horas.

A3S2

DOENÇAS DOS OLHOS
DU. RÒimiGOES CAO'

Com longo estagio da Fondation Ro-
tuchld «le Paris. Ãssembléa, 56, das 2
ás 4. Telep. C. 337<"¦

Consultas grátis Por mo-
dicos

operado-
res ospe-

clnlistas om moléstias Oos olhos
OUVIOOS, G'B._A__T.\ c NAII1'/,,
enfermidades das senhoras, pollo,
syphiiis, venereao, blenovrlnigias o
das vias genitaes o urinarias do ho-
mem o da mulher. Todos os di.is
das 3 tis 6 horas da tardo, llua Uo-
drigo Silva n. 26,1- andar (ontro As*
sotiihléa e 7 do Sotambro). Consulto-
rio períeitamonte apparelhado nom
todo o material prociso para os exa.
mes o os tratamentos constantes doa
sas especialidades i 1283

DR. ALVINO AGUIAR
MOLKSTIAS INTERNAS . .ESTÔMAGO — FIGADO — IN-

TESTINOS — RINS — PULMÕES.
etc. Consultório; rua Rodrigo Silva,
n. 5. Teleph, a.271, C. Da9 1 il 4
horas. Residencial travessa Torrui n.
,7, Teleph. 4.265. Cent.

MORPHEA
Tratameito especial, scientifico, nio

demo," pelo prof. dr. Leonissa, da Aca-
demia de Sciencias de Portugal, etc,
Clinica gen.1, operações e partos. Con-
sultorio: ma da Carioca, 36, da 1 ái
3 horas da ta dc.

DENTISTAS

DENTISTA
R. Baldas Von Plnncltenstcln
Esp. em obturações a ouro platina,

esmalte e extracções completamente
sem dór; colloca dentes com ou sem
chapas, a preços reduzidos. Garante to-
do e qualquer trabalho e aeceita papa*
nicntos parccllados. Das 8 da manhã,
ás 6 da noite, Rna Marechal Floriano
Peixoto 11, 41 (sobrado), próximo á rus
Uruguayana.

DR, SILVINO MATTOS

'vJESj
Laureado com Rramlts oreniins * ni.í.»

lhas dc ouro, cm e-toosiçDf» universais <
iiilcrnacionac3 a nue concorreu com tralvi-
llios dc sua profisíiSo.
Extracções dc dente?, sem dôr. a
Dentaduras do vulcanitc, cada den-

tc Cl.

5.00D

._   s$ooo
Coroas <le ouro de lei. «ie 15. a 25S000
Obturações dc dentes  Soon
Eridgo Work, cada dente a. . . . losooir
Concertos em dentaduras a • • • • io$oqo

Trabalhos carantidos o pa..aniento. cm
prestações. Todos os dias. Rua Uruguaya.
ua .1, canto da Rua da Carioca. (40.17 Jt

N' _.,-_ 

. AMERICANO
TIOTS DR. C. FIGUEI.
|| \ I fl REDO espeeialis-

iem dêr o outros trabalhos garantidos ;
systema aperfeiçoado. prcço3 módicos, a
em prestações, das 7 da manhã ás 9 da
noite, rua do Hospicio n, 222, canto da
avenida Passo».

D 
KXTISTA — Vende-se um motor Do

riot, e Utn encosto; preço de ocea-
sião; rua dos Andradas n. 8,*jj sobrndo-

(i-ro S) k

DENTISTAS 
— Coroa» de ouro de 2.,

io$; chapas de vtilcanite, 10$, .na o1"'
ücina da ma 7 de Setembro 11. 203, so-
brado. (tS.15 S) J

DENTISTA Heitor Corrêa,
especialista em
trabalhos a ou.
ro e dentes arti-

ciaes. Gabinete montado com appare.
lhos modernos de electricidade. Preçoi
módicos. Das 7 ás 6 horas. Domingo.
alé ás 3 hor..s. Travessa do S. Fran.
cisco dc Paula, 12.

(J rSji)

PARTEIRAS
PARTEIRA< Mmc. Maria Juar--

plia, diplomada pelafaculdade de Medi.
eina de Madrid, trata «le toda» as doen-
ças da3 senhoras c faz apparecer o in*
commodo, por processo scientifico e sen
dôr 11 cm o menor perigo para a saude; tra*
6allio_ garantido:. _ preços aa «dcancç d«
todos, Avenida Gomes Freire r. ". íe.ip'
plione n. 3.6.i_ Central, cntitujtM gratu.
lirr. frentete ao ibtarro Itcpunbco.

(S 2339)

Ry 3!3P Evita-.¦s" _y ...,„,i. ,

tirreriticas. São inoífensiva-i, eomn odas
c «le etíeíto r-esuro. Uma -on'f_*-
velas 5$oco. I'elo Correio mau <• •
Depositário: praç-. ' •"* '
pbarmacia Tavares,

,x içtjuMtWiitragg

eB_t^io

PHBT©S TmíilMtia! de'*. ,, DK. 11
,,-;.' AXDRADA,

. rr susçon -
::, _i gravidez

.i ,ip*f.arccer o
hetnorrhagía,

.. IOSEPHI.

citra, ccrnmcnío?. tienicr..-
sues; de modo EÍmpIer. ev
nos casos indicador. ;ír,.r'-r!
tncoir.modo, sem fjrovcesr
tendo como enfermeira ir.u
XA OAI.I.IXUO, parteira do UospttíV
Clinico de Bai colona; co-isultaa dianaa
cratis ao.t pofcres. Aeceita clientes era
pensío. Consultório e ic^encj-, ra fc
Lavrsdio n. rn, lobraía, UisíS).I

¦'--i-'--"«;' r}í

'



Companhia U.ina dcProductc. chimicos
•Marca Registrada

Í*IA1>P1?T_. t_a ir _ ¦»-«-»_. _- Yfs- 
¦--.-.¦-•.-.:'¦ i^üf^Hs-?^ !':-^üll' °RRB1° DA MATO%^ D»^-. , ^S Je Mair,_ 191fl I" ¦'""".t-\"independência "

MOVEts i-»-___- r_,_^^ TELEPHONE 476 a.*=™T*.1___ a t
__ MOV-E^S __>__. TQDos OS ESTILOS B

miiiiiinimiiiiiu iiiniii im uai

DELTA
.OsíliBríiiiiMiioríícÉffil

Preparado com substanciasantisepticas, conserva a pellee elimina os suores e espi-nhas, refrescando deliciosa-mente a cutis.

MARFIM
**¦"**¦**»***-¦—-T^^^»-,

OASAS DE 1:5008000
5:5009000

, JT7,„:Bna <*» Carioca — 16
íâ___°P__í?,A ;'AJ„EKICA DO SUL»
ri..'"?.*,«"«trnctio de peqtienai caiasnos «uburbioj, entregando-aí «m j ? _'

rà _?í .*. J • c,°n«ruc.__ immediata viiro-
«oefo Ü 7____í° ti»0'"-só .««""ri ¦?_.
RiS.1 /««to Operaria Io Pr__D__t_
re _. 

•_,_Uí,"C" 3° mt". d<! «Pe«. Exi.

âí0^^,..^,,.-^;^"* « «ide. d.

DDÍM I Pr°.. ""«^eUca

pjMfuiinW

0 sabonete lal
Perfuma e amacia

Marca Registrada a ClitÍS fÍ|.a (JOS BéfaéS'•A USINA DE PRODUCTOS CHIMICOS
?__>._¦-._.<- * *___»..._ c.  __.___, __ 

Rio ife laneiro
PARTEIRA --«¦¦¦••- , A verdadeira

nime. l'almyraUm longa pratica, trata de moles-II.» «lc senhoras c suspensão, por uni
Wesso rápido ,é garantido. Acceitajui.urien.c3 em sua residência, i rua IUnierino n. 105, r[ 4171.
Mme. BelÜeni \*>r««-'?'r., parlei-
M-,1 -)!„ .1. t • "'. d'P- Pel» lr«ie.
.1. _..__? i- J-.c'r°. ex-interna da Mat.
... mesma Fac.; [az partos sem dor. Ite,.-'<-'-", Caxias, largo do Machado, Tel.¦:.'¦•" *-* (a8.»g S) J

Professores e^Tofessõrã? jjj
í>ROI*ES.SpRÃ~d7TanV.1^7TÍ^o-
_ií . __i, f c. m° para bando m. Em-..___. ií. í! •",$°00 m,n. «•¦• •,e"«l0 d«'«"-.«es por semana- rua Jardim Botânico"• '¦" (5371 S* A

GOLOHINA, Tintura ideal g».
,¦. * faniilia, nara res*Utliir ao cabeilo a sua còr original pre-t ou castanha. - Preco .o$ooo; p.!o«.'-',.eio. mais 2$ooo. Deposito geral, rua. ,1. õ . 1 *¦'"»"¦ «-'•'1'osiio geral, rua7j»eJ>eten„ro n. 127.  R, KANITZ,

Duchas

Professora Ensina, portuguez,
..- ..,,. .. francez, ingiez epiano inforniac.es com o sr. reixoto,rna Haddock* Lobo, 327. j 4637¦JJ»K0I--I-::SSUJÍA. 

dT~_7„dolim e""í_n~o
_.'. 

"t...'Un •"'"'P"1"* Chamados _ averida Kio Branco 127, Cmo Mozart.
_« 87 S) R

p!{«)l.j;s.OHA de piano, canto- ..lfetóX -theoria, pelo programmá dó Instl.

SSÍSSSU^ ^ E* M.è*J|

massagens, etc. Insti-
tuto Physiotherapico
do dr. Gustavo Arm-
brust. Docente da Fa-iMade. Doenças do .estômago c intes-tino, neurastliema, arthritismo, obesi-dade, d.ab.etç, etc. üc 7 ás n da __¦nli.i. Kua Senador Dantas, 48. J «d

completos ftjracollegios e bapti-
jad.n. Paraizo
das Crianças. K
7 de Setembro,
134.

Enitovaes com.
pletos para re.C e mnascidos,
inclusive 0

ferço^ H. ,
• O

FORMULA DE L. R. DE BRITOApprovada . >r.m.*__*_ eom medalha
T _ „• "*" 0Ur0
ln._a.Iml oas empigena, darthros«amas,-lepra, comichõesT ulieral eeze.'mai, pannos, feridas, fricira. e todas a.moléstias da pelle. Pote iUo0 dId.

^•..Drogaria Pacheco, ri. .0, índradas n. 45 0 Sete de Setembro. 8°.

FORMULA DE L. R. DE BRITTOApprovada . ír.»iía(/o com mriaiha d I
oura «a. Mí..,*ffej tfe Aj -^0 a,?;

Excellente preparado da antiga Phar- '
mac»a Raspai], empregado com s»fece •''-so nas empigeiw, comichões, írièi...darthros, acne, pannos, aspereza. _
_".__? 

d* cu,ti3'.ru8as, suores fétido,e todas, as moléstias epidérmicas.Deposito: Drogaria Pacheco, á rua j«Jos Andradas 45; 1" de Março 10, As '
semblea 34 Sete de Setembro 81 t go. ,Fabr,ca,_ Pharmacia Santos Silva, á ru. I

merío ."SooeVilía0b0 ^' ^^ "U

"BITES, 
DEKTilOOMS, É

Comprara-se dentes velhno •

J.500I

RUA DO THEATÍrO^
Em frente ao Largo de S. Francisco

3P__Ll_.__v TOPOS QS pRQÇog

Casa mobilada por3a6mezesl Papeis pintadosAluga-se uma na nm ».».« _...-.:. _ ,, "n.A3TíaraTar^cnr.am.íiÍ°. 8__£í 
I* J^íft" pap^s desde""*» *«• «na rua dos Q^^t^| fe^o^ ^'m^o^ »

4133 Jl J.'430S

FHARMACÍA
Vende-se uma, em magnifico pontode Botafogo; infonnaçdes com o dr.Moraes, á rua da Quitanda n. iao, _•a**dar- R. 3538

Société Anonyme des Rou-leméhts à Billes Suédois
SKF"

DE 50$000 A
POR SEMANA

PHARMACIA

li'
ÈRAUVAtS

Becemnascido
MEIAS

Seteaib:"

« roupau bran.CM para crean.
ca», no Paraiiooas Creançaa. R.

7 de Set„ 134.

plíOri-SSORA allemã," lecoiona seu idio-J- ma em casa ou em domicilio; mo dan. co. _*. 011,1.. -p_. _-i "wCa rioca n. 50, 20 andar.

INGLEZ
Tel. C'.

(4082

Gravidez ?:üs.m
jeclor _ Nanlerre. Fac?l"commodo e hygieuico

A venda nas casns do elrareia.

íratico, Mr. Pe.»«r garante tniinar

«ndar. Vae a dom&lio. por ireç.s modi.
__l! (-""- J)
LINGliilS 7~ üln*1 Pro'<«Sora deMiiuuHO lincuag. dispondo de
aiiiiijnus do Francez, Inelez e AI-1Iomao n»*ati«;oS o theorleos. á 1 _a«1» Ottnocn 47. sob. (S 4837) S |

o da ~' 

m CARTOMANTE
^*"^fc— mmm Infinir ..U __ 1 * •

brasileira

sS td.mr.'oca-26- Entrad" »ggI
J- de LcndresVlccòion. ingib,' aliem..

NGLEZ - Augusta Wilson, professora5, Jccoiona ing'— " -
<ia Carioca n.

INI.HmZ|. ,ÍS*1Ccr' .I,ort«'iT"«. allemão _
rirti.u!_.C,|.-!..-l„,5?-^.nsac;..'«. «""«b em
Peilro n. 51

| Carto-
manto

diz tudo
com cia-

reza o
que se

dosaja— —™" ~^ m^m Sflljsrrealiza os trabalhos por mais dif-
bo àS Qqun.n.e-,am amigaveím nta é
fa. i Lmi fPartt„olma do quem o
brado Constituição n.V so

„„_m ,ph*um'. «-'"«co diplomado procurauma. Pliarmacia para dar o noine. Car-tas a.S, Cardoso, rua Gustavo Sampaio,-_-__  ___ÜJ •*
FAMÍLIA DE TRATAMENTO

_^i^~^_^*f
CÃO DE VIGIA

Vende-se trai exclusivamente para e«Y-fim comi trcis e meio annos de edadecor rajada, raça lobo, medindo !,,__"_coi^nraento e 70 de altura Por'n.n.c-
E-írada l£ .1VS. ? '"'^ com 01irei'-a a
6 Barn-n* 

Sa'Lia Ct"',Z 262* Marco
^-__ÍK^! J3841 J)

EM CASA DE FAMÍLIA
uenle. Rua Barão de Ubá n. 10- Te-leplioiie 1013 Villj, ^ ^

cavallosTeIellT

Rolamentos de esphe.ras para automóveis,
eixos de

transmissões, etc.

Estamos habilitados
a servir os íinteressados com toda!a promptidão,havendo sempre emstock grande

quantidade detodos os tamanhos

---¦,¦___>_ ¦

Catálogos e
outros

impressos
serão forneci-
dos a pedido

e_»

Vende-se na
deia Campista.

rua D. Ma

APOSENTOS EMENTES
com oti sem pensão «lerua Buarque de Macedo, 44.

ore

Quitanda.'

Ensino rápido. Paul, rua S.andar, cs.uina da rua da
(Stoi S) R

- _ .í. _ll__ a senhora Ingleza ensina
te r . w cm a_"a ?u Particularmcn-
__-!LÍL-'osé "*9> a° andar,, (5163 S) J

AOS DOENTES
Sn«P____ .'"' p0r Droce«os moder.

d! rthí_. 
f.nC'"* Cftn. r . WPhilltico,

. . '_ ccz*a>a». íendas, ulcerasAp». 606. e 014 — V.c__»d.««líli -estreitamento de urethra; appl
11 f 1.11*t.._í_ __»r»___r_*:_._ *« «_r*

Casamentos trata-se com
brevidade,

mesmo sem
vil .._ ,. certidões, ci-
¦Sn.fíSf' e rcI).8|0s°. "o?, inventários,
SS rn°me».n,eÍ0 cS°_do' Justificações

doa o. 5,*_10.Bra-nco* 32« sob"á»* To-
?«_,_.' .onllnE»'* 

" feriados. At-
Tel_„_._t 

" tlami(los« qiaJqu-r hora.
^ele^one^n^j,S43i GeqtralY S »644:
Internato A ME.SC?LA america-

A Iodos as Sras. e Seníioritas
«iue queiram fazer seus costumes fali-leur sc recommenda por esmerado, bomgosto « perfeição o atelier de José Mi-randa e mme. Miranda, ex-cohtra-mes-Ires «ias casa. Ratini.r e Nascimento,«a rua Sachet 4 . esquina do Ouvidor.

3.5*33

AGEUS TJES
SAO PAULO 
minas geraes:::::'.""
.. ¦ • •

Rio de janeiro/ '*.
PARANÁ' . . .  „SANTA CATHARINÂ Hauer Jumor & We.__.
RIO GRANDE DC SUL  v- HSeÇ,oke * °-

„ U.L  Vmva F. Behrensdorf& C.

Por toda aparte a sua
applicacão

produz cerca de
20 a 30 ojo de eco-

nomica de força
' motriz, enorme reduc-

ção na
lubrificação e nas

despp :as de manu-
tenção

% 1

NOS mBSTJLBOS

2SS_ fZZ 
& °- «ao Paulo

Novaes & Mello
F. C, Marques
Hauer Junior & Weiser

Justiniano Simões

Bello Horizonte
Juiz de Fora
Campos
Curityba
Florianópolis
Porto Alegre
Pelotas

OURO
.t7_.' .' -i1""**' brilhantes, cautela,Moqte uc boceorro e de casas de penhores, compram-se -á rua do Hospici.n. aiO, umea casa que melhor p.-tgã.

J S.Í64!

5 

POR UUA HORA Dfi TBAD-n rrnDIÁRIO XV'1U-1J-II<-

Com uma ido!» n. „-iSOSOCO^m' dlnhe?™ SÃS*»*mecar. fiz lOOiOOOSOOo' ,m'dons ani*os. "
hrf6..0 T?sso '-.Preso vos tr32 ... . ,„bre um joga dc livros dc __ni..ii_ou por de traz d*um baleJo, oü ._ lt*.*i machina de escrever, ou gu ando _.' "
tiro de cavallos, ou sobre o,_«,_. bon"
n*uma. qualquer oíficiiia. ou ondf'„,..uque seja que o vosso tra.alhò Vl 1,S*-eu posso mostrar-vos a estrada .V k P*'-c segura de olitor mil ' :":!-

vezes melhor. Dcmons.
trar.vos:ei por quc mo-dc iniciar um nego-cio, absolutamente vos-so, com um pequenocapital, e só duranteas vossas horas livres.l'odcis de facto co-o|«erar comigo no ne-Kociar por melo de va-lea do correio (vendade gêneros por cor-reioj, o correr com u-icgoeio da vossa pro.

/ina .morada, e como'propriedade 
CKclu.iva-mente vossa. Sc cs.taes fazendo por nn-no i:;oo$ooo gu ,,.3.'oou$oooo, ou .6:c)oo.ooo, c deverá." prccis.ei fazer ,.cada anno io:ooo$ooo, ou lo-ooóC.mais. eu posso mostrar .o. com.? '

nn. .-..,mpo:,a. I"™ -vós sejais, ou cw
..._.V0Si °í-cuP**'s: nem a rainsaiilada Vvosso salário, ou a pobreza da. ?•_<«_peelativas; nem tâo pouco qf.,'^*, 

"
descontente ou desalentado- o. ,t_ ô'vossos amigos e parentes vos cons de c„ í„capa, dc bem sueceder o facto ín." „«leis de vez, vir a ser sócio do ir .ir" -'¦"motor nn mundo <!e todas as cm mt 'C
ordens postacs. I.dercis _ssirn' . ,.-.pela vez primeira, começar a ver . .'nheiro rodar em torno dc vós 

'Bj 
fsita do Lorreio, sem rala.-des c ,-• ¦ .'««a por cada tostão adquirido .1.. _i'tamente aqui vos offere".' a opíòr uâidde, talvez única na vossa e_is.ci._la í-fazerdes uma grande for una, sem .0. r.dir que me hypothequeis a vossa ÂLV,

fíh n-LCntrM" cm «'."«to leon o?*,
locit ""' cscorc!':K|í'- coai. Sh.

Ktt principiei com ;o$ooo e recoUI ,-,„lucro de ioo:ooo$ooo. em dois anno" ,
.oCf,l'°-d% 

"0iÔ"'s ^ correio'^ 
' 

., 
'-

vos-e, niuilo depressa o verdadeiro «*do de ganhar diuliciro rapidamente- ticonseguir limpa, legitima _.,..,.
_;iod0„.m.d<> quc p0[leis c"««-- - mundotodo na face. sem nunca perguntar I. .vo.vieram os vossos mil réí8.°0 m.u ..."°- l" tem por titulo "Opportunidadf"

de ganhar diuhe ro 110 iickoc«_ A, fili,,,-
«« "tro so vos custará o pedil-o. Ni. .
Sbrir" ,Temít!er dÍ",leiro *»"».!
..11.. ? verba ,de P»rtcs. -pódc-se 

enviasellos (mesmo do seu próprio i.iz) .-valor de soo rüs fracos brasileiros . ,1
í„.a0*»v !.n-ush SIcKoiln' Su ssoo.N.'

Sul?
O IPEUVOL

E o «.mico depurativo do sanse rivaliza com o 606 e .14,leito se accentua na 3- colher"__«.nnsilanos: J. M. Pacafcoi-^Ruf AtZ«• (J; 
3.

.ue que
Seu ef-

COMPRA-SE
Caminhão Balakowsky* Caire de 7 toneladasprovido de rolamentos K F°n6,adas»

¦ --_... MUIUUInng Qc ureUira; app. cios e comparae. "" 1""%*í«lu poderoso especifico contra nioltttiis W
CoS_'. di.*-!/"f.,e,ni° •í*1 a Cl1"* LIVROS -,.Envi,-se cataloim«.onsiilui diárias das lim, d„ , i, .,„•„,.. 

~.° livros de oceasião, baraIO da-.oite— Av. Mem de Bi lis! &03* ..Sil „?*¦««. rua Senhor do»

........._, «,t. _ aK__iento após a cura.Consultas diárias das 8 is it « das _ iiio da «ouc— Av. Mem de Sâ 115.
Artigos para chapéos de
senhora, ""j-f5' !í-rmíl3> «igrettes, pa.
fosto. pari, „,S V^nSÓ_,'„^?>-SS4f 

;S,U.dfan,^[ra ,^"V.Í

HRTHülTISflAO.
Cacicto urieo) e todns manlf».,..*-. ..l...

Casa Torres.
98, ltio.

it.cn._o,
inciino

Mande
^%etâáZ 

'^^H 
Ç?e,i.l.» e r.,is e «»«,«_, do i.",.)et.

¦ .ui \"... 
'"saulnP|f„.., li'r'!. 5 CáSSorío,

iiiilí r,",.' ,.hl'.-l)l,.«'»s<is. AÍBisngens. Ave

O 3180)

Impotência
irii»nln Am r.....

OONORRHEASI chronicase
¦ecen t es.

I Quereis fi-
car radi-

c Â,Cn|,?..OUrad-0 cm "0UÍ0S di«? Pro-etirac informações com o sr. Feij. que«"nulamente as offcrece, não «idie?ce ndo caso nenlitun negativo* 
"__

Iheopliilo Ottoni 167. K**m°k ™

Comicftão «iarthros, empigens,
eezemas, írieiras,
samas, brotoej',-15,

f_.il •_£=•, desapiurecera
ínioA c _ni)ietamente com o DER.MI-
«_, (,Nao é, pomada). Vende-se emtodas ,-,s drogarias do Rio e Nicthe.-ovOcpos.to geral: Pharmacia Acre ruã
^Í!l£c1_Í_0I_c __65.' Pre/oe_$or0^,
Clinica de moléstias Üassenhoras e syphilis T "r- J>-ter^urt, parteiro, _& os&lu J 

- 
._a^-%»:: asse *^meqtos uterinos e voginses e regiifarlsa"« me,.,,,,,aç„_ por proce..0 juw 

sa
o Ooo e 9M, com ou sem injecção e esta
fauehr.,.,. » '""* S ""««ulose' . herui
...._ : r. "'" S'l,f'.«".--'<'- Consultório
«ai». J2 apparelliadoi ma KodrlgoSilva .(., esquina da rua da. Assembléadas 10 ás _ da larde. Telephone 11. _.s„.'rcjiflcncia: r. Sonador Kuzehio 342. (} 34S3)

Senhor dos
 (J383 S) . J

DillheirO. P"*1'J'.°*J empréstimos sob' sltisueis de predios. naca.em 
prestações, mensaes ruaP .a-'''¦'¦ llc ' as +. UíSaS) J

-00 reis em sellos«em vicie, pelavolta do correio
3 voulmea de versos e bravura? (*?._. rir*
-23,_ P^r^nÍMria. S' 

(R%"j

«EjacuJaç.eg prcmsturaí, fraque-ra sexual, __-,,i_
ttetnmento rapi

mento" de forças. _i,mm .? °._--jdeiMU'"-r,'V

Dr. von Dollinger da
Graça, í° }iosP- <¦* Beneficência
na Heí ^..fee' fi,,^enças do rim (exames com a lu,) C."rurgia cura radical das hern.a 

' 
S"moirhodes, estreitamentos da tr.thr 

"
°p,e'f«°. 3e". chloroformio e com aaiieslhesia regional. Men» de S ,.sobrado n ás ,2 e is 3 jfj T.{.'Ph°«e 4.810, Central. ' * i,le"

!Hff»ír!afcysa*fc?S

.„?Cníf<Iu'. s,c <-cn'-e3 ve'>*<*s e todoappareiho de boca, qualquer norcfio, na-
9.n,..Íei11 I33* av-**C«"-ira'. i» andar,t.antiago. s 

4ggj

. Eaniiii,. de Rrande tratamento « ,1-írreprehensivel limpes;, aluga a «asai oüa rapazes lindos salas e alcova de frenlccom ou sem pensão, _ rua Senador Dan-Ias, oJ, t

ogIõíípSnIzí
d-.l. 

á,sCa?• UcrnÍK' «a Praça Tira-a.itcs 36. La encontrareis pessoa ha-bilitada que examinará a vossa vista
¥Tti.Mcnic e in.icará ° srâ0 exacl°
og píesbito! U$arde81 *ri*tiJ»

CAFÉ ARÍSTÕCRÃl7
•e-1''' ° 'i''-1,'5 apreciado na capiial. _
___. ,° 'r-°in:! íabrica' r,!a iI'-í,"'0A
¦Lo1*0 450, feleph, 911, yilla. S 4880

IWanoal de espheras paratransmissões.-•-., -, -- —i".wi _o paia

-5-RUA RODRlGCTsitVA
Caixa postal 1.452 ^**m^ T a

Pg»Q PE JANEIPr.
Telephone 5.252-C.

Officina de Plisses
Fazemos

. modernostodos os

- — —-__—.

Plisses
emsystemas

Avenida
Gomoip Freire

127

..... sobrado

t sus» complicações,
processos icguroí eABREU. Das 8 is•oras: 6* ru» ds S.

Cura ...
rápidos. Dr.
ii e dn iiPedro, Si.

radical pòi
JOÃO
is it

ANTAKCTICA a 1$0Q0
SICMPRI. A lMiKFMI.IDA

C.fÍ?f. ri°„ . 
ES'ad0S* EStC •JdWoW

..•,. 
e„r'8°™s:lil'<:ntc catado, moido á

__.__'! • '**. Lrl|B"ayana, esquina da doHospício, botequim. s:.p4_

ÍOS QUE ESTÃO LONGE... «PQSENTn
Que maior alceria d. „,V. ...»-. ,„.. .. «'UOCn | UQue maior alegria do que enviar-lhes-nossaipho.ograpl.ia! Retratos «tn. li"

.to-Brasil^y.do-Setembro 115. j .)Ss,
De__5.a1e 

""! qu'1rt0 mobilado,
m da. ,S.°» raPfl* solteirorua «ias Laranjeiras 10?'"cro 3478, Central,

com
na

• :_ -

Dollinger da Oraça.sobrado, ás 3 jl.Central.
Mem de

Telephone,
_a,

ESPIRITA"1, Consultas jratls, á
«obrado, entrada Tela t'r.5í«^° . '

»- 4, Haddock ^oT^aTaiat

* BEM APRBOTADA
BAR OARÍOOA S iü—

Tel. 1755, .ei___n_
Entrecn a domicilio—Pnra fliixln,

in'i!«.«». i-i*(lu7.lilos

¦ » . -_  ¦ *'•¦-'-- ""ero 347», Central. ' >íVACOINA CONTRA A COoTÜe_1JBÍÍ
«. „ 1 »cB'»^"™roi__r-t^**--'—«MHP
F7fl Í\ ^7ílf1 «,« AUTUG1.NA E STOCK 

Wl,Unl0AiC^fl a O/UU Sôroúa veia renal de cabra

telephone nu-
(R4964)

MME. OLGA

i_6,
Lu_

balhos* .arairtldos. _n&s ^""* r»sites.™ « "°- ^líSSS oÃidosPC?S
(3683 S) J

dc família respeitável. ¦

tam desejar ver-se livre
dos alrazos

da vida, sa-
ber o pen-

:;'•"'•",**" -,c:*sm <le amizade, attrahir¦ or e bons negócios, fer felicidade 110vraiiw«ip. trato,- -0d,i_ 
as docn-WS, obter o qnc desejar, por mais diffi-cil oue se,a por trabalhos scientificoa eCli amidos, «Jirija-se á rua do CuperJnÔ

,-i V,J* S,taçao ,di Quimino Bocayiu a, enviando eiiwloppc, sellos e sub-
taDiuc.c_ .$000; com talismã sSooo'wr cscnp'o 10S000: com talismã, :t$;«Odos os «-tas; realiza-se o que dese'Jartm por mais difficil que seja emqua «iue- distancia 0,1 Estado. Gono-rrhea chroniea e impotência, cura garan-
.a"'.!..?1 

breV" nlclJi^»os. J. Pinto j•"'* J 
4S37

¦SoDiiltiiinbi â dt

especialistas em moléstias¦--.nervosas, vencraes, vi-iiViiulU, pelle c ble„orrí,a_af
rato dos corrimentos, *
"".nimaçSes ulerinas, '

Por
medico.
operado-

uss scnlio-
urinarias,

.,- • ele. Cutalicmorrliaglas e
Lvitfl.se aGRAVIDEZ e ía_._ CONClfnt."idlcasio sclentlfic. sem _.e.udfe..R. por

B-inifmo, e tj.i nnjnrl, ,i„ J u,lr ° or-
ss clientes. TraB,do„. "sus ?cra v«stí_»:.Hâ£?5:'ft

iar- (3244S) ir

BOTEQUIM É BILHARES
Veudc-sq um cm bom pomo; para itformações a rua Conde-dc Bemfiin 1.pwarla-Aragao.-.-. SrSj

quarto mobilado;

tABORATORIO PAÜWSTÍ DE BIOLOGIARua Qiuntino B^ayuv^gi-^Caixa Postai. 1393

teohnica do Prol. KR.US.
«u« fi»s_ii5baí j.mí__:_ ,o nas princip^PJl2I213C,_1.*s %lr?°»™<>

_ Um moço, estrangeiro, deseja t,mquarto, com ou sem pensão, l.e.ercn-cia unia r._-> em Ki,-'- '"• .v'«-««
f.r,,;i!» . oan.a íiicreza e cmtamiliaj onde se fale ingiez, Cári-i.neste jornal para C. P. j. i íJòo

f£SS£,í*Ü 
asma hronohica, r.'

Direoção technica :Prof. Dr. ülyses ParanhosInslallaçacs especiaes para opreparT^^oT^^Trn " 
™~? -"¦MlAo»

ARMAZÉNS
r. o.in 

C «'«"s ,1'ons annazens paras'c ' ":i '»a-Visconde de Sapucafo
sono 11. 60. ru ,..<v^_._ «—• ."av/

PHABMACIA
!

I _J| .-V... if.lt),

(S .1.6.1

MOLÉSTIAS1' nÃT"^

Alta cartomante — .-,- -amantes e os csnosÕ- .„ C.0n' **"* °5
torpo e ,- nia-_ f.. ?%so entrt,E«cm de
telho, sendo os „ .° 

° qua,c"1,or ,r-'-
Consullas %°ooo°S ^ ^ Rantidos.o socem do lar li.L 

ln* 
Írcve I)*lra

respondenc-b com', .0C0ÇO 
I0$0n°- wr-

--: (R .1S51)

hueb üremjMs"
<«n um medica, uo a\T^ do Norte
°" <io mero, evita _ .i_ ,C"ra *ls col'-
"tero para a co ,.",„.„aborl0' 1""-Para ofeè'Sgl-c.ferd3i"*'-"S1fe/.,^

j

•}

ATTENÇÃO

MosaÍCOS "~ ,s>s'-«« anieric-m.
«"»* uesenltos á escoliehder

l.ratiy
1** , i i ""«-«nua a ..CulEstabcleciiiiemus Americanosoa Aliar,.e_,i !0o. fj68S S) J

Collegio Sylvio Leite
Marix e Barros 256 e

(fa-
IIO-

lelep!*. Vida i.ssa. Ii-.tei.uto, semi níernato r externalo. Cursos prcüminaripara analphabetos) prim.irio, secunda-iacummercmi,-artístico (Musica e pintura)especial «le preparatórios para admissão*s escolas «üipenores, de accordo com" Q
Çrograniaia do l'edro 11. Ensino pr.--1ce Iiiinu vivas. Instructâo militar-iflluiv.) r,ol) a «ll.ecçSo de «fficial
meado .elo Sr. Ministro da Guerr.,dando,: aos aliimuos Oircito A caderneta dereservista :o terminarem se;ts cursos, In-iruocüo nmral e cívica. Abolição coi
plcu «los castigos corpo.ar. e dos snorts¦iiu.eiite.s-, como o "/ootbíll". E_,-__ j.
Symliaslica sueca e «le appareiho", parao qitç dispõe o collegio de .-• gymnaslo^totJiIo Jot nçcesaarios elcmciuos. Trata.«**nto excellr.if, lendo os aluamos a.; re«r..;.i__ em conunitm con a í_mi;i.-i do ili¦rectír,

Doenças Cura garantidaue o rápida «ío•Wnta ozexanariz (fetidez do nariz)OHVlílos processo inteiramento
ilOCa novo.
Or, Eurico <ie Lemos

professor livre dessa especial.dade.na Faculdade dc Mediciríado Rio de Janeiro. Consultório
rua da Carioca 30, das 12 ás O datarde

.Cede-se optima situação pessoal «¦talicia, de Soo$ mensaes, a quem os*

jornal. /».,-,..

.##
» _i_ ML í7_l .<ft%.

M
AUTOMÓVEL

Vende-se tim rcccntcmenle rcforiii.-ido, com 7 logares, autor alieniâo V.
PàJ, ,^a ierça •p*!r!e !l° se" «lor.Iara «er e informações na GarasriIdeal, a rua Silveira .Martins .,. i. .

«;j 3181)

-~ lJu^ü_ M 502 iRua «_¦"¦«. __.¦¦ ¦¦58 MME MARCELLEi-
. PENSÃO RIO BRANCO'
Mugam-se a raniilias distinetascavalheiros respeitáveis, esplendidos ._. .

I s-ntos, a preços razoáveis. Cozinha der* ordem. Rua Fialho n. ro (Palacetel^f*,0' Çattete-Gloria). Telephone Ce"
(.R^io)

wm»aliifainaleConsírüci8
fC \PJ l^r0l,tI;«ETIRO»

v H, S. S^A ÍIZ-^V "otoooSooo»

errenos dos .!.,.« °5 *.r«Prios ou em

| I!«cí_._S51-l*âe2f •' 0KW5M

P". e venda deTe?f..0 . í „? .gu,ci'' conl*
eocios „.j. .. . .1 ¦ os c dr todos os ne-

«• dr
pliea o
diC3,;*ío
Pratica, com 

"br.Fh..,u
suspendio; et.., , .j-19 as ii e de'.59', Central

'In Euro ap-----'-^teiiw-.
«-«íHái;i*s_fli:,??ir

¦ *-.»yj, t.entrai.

"Shaijohanational» —"¦ ""•

a:s senhoras e
SENHORiTAS
A Casa

David FerroChamaaatten»
Ção para assuas vitrines

Kua 7 do Setembro, iü.

cifRÃ SSisffijsr
m. A. DANTAS DB QUEIROZModernos mcthodos de tratam, m,

vaühã. Rua Uruguayana3 l"5,-,:1 
d"

B jjgo

Leilão de penhores
Em 6 de Junho de 1916

R. CERQUEIRA
54, Rna Luiz de Camões, 64

raarem
véspera

Jiiutuariofe refoi>
"-«as cautelas vencidas até ,

T(lo leilão.

Completamente n-.-. a v,.n ' ¦menos de melado dò 
'P 

cVol fua 
"d 

.Carioca 30, negocio dc o..asi_.
ion T

PHABMACIA
-CS 9 íí

Tcien XOftc ,*jq
»Ü_ OURIVES NKio de Ja.

a
apo-

Caríomanle —
I-ondrcs. Berlim
miiri-j (trnnde pr_,fsz trabalhos para o bemCCluo re^-.-.bi ..go. i03 m;;l"te. Ksl" inali
u.nez, Rua do

Tendo írabslhado eme Moscow onde ad-.tica eobre occ-jUianio
star, assim
suecedidos,

(M „'_.)

I ]

1- j

I Vchl
í r'

:. Bilemão, russo e po,-.Lavradio, 36, (4183 J

COFRES
KOVOS E USADOS

Ic.-n-se dc diversos

PENSÃO UNIVERSAL

CARTOMANTE VIDENTE'
Fa. adquirir o que se quizer ciii'n.-

.w'„e 
c;".rai":*>s coisas que desejar.empregos, alugar c vender seus prc-«nos ou transacçoes. Attrair fregueziaPara seus estabelecimentos e prtAefeeos mysterios da vida, das o da manhã

_.br.d. 
VMQ' R-be,lad" E;i7|:io H-

OPTIMO NEGOCIO
sobre trilhos,5 C0Í. 5S_'^tS" W«

Ss." .„Cw 
dc Jci' <='» '"cTação co'l«fsisa ao lado, na extensão de 20 ine

reformado, com lin 1= „.- ° lo do °n em nai-.p

na Çomp^WaPp»1Íl..-..Pai'5 b.*»--« c
rua Viscoií

Rua D. Geraldo nAvenida Ri0 Branco

"1M0 A* RUA URUGUAYANA
</ 4841Í

!r?saf'iÍ§!H
SÕCIO PARA INDUSTRIA'

r>^!pcráxaiis
ra nec.ss,dadc quc sc vendeu ,;hii.':.o
-r.^.-o. varias a Bruno, neste Jornal.

-•St J

i; nas Br.^¥.I^SS^m,,^d°

**s**s_fe!ssa_Bís_
---«—¦-¦'— ..-f--_r- Wh3^-a*»>*«5Be5Sg«*«ss

Vende-se cm todas a_ pharmacias e ri.,_ -5

a«aã__£____9Ab

PEITORAL BRASIL 
~~f lmmmli~^

Cura a brouchite em íres diu, Ifll .. ™IÜGRAPHIA

____________^__ U. u8.; ' u'a '-'únçalves Dias n. s_, I

L |_aMcantejx_. _=»-uffier.

Capas para
mobília

60$000
RUA DA ALFÂNDEGA lá?

-——_____ J 5216

OURO
^c.orSf^a,^f-^^rradeutes 6., Casa Garcia. P S

GRAVIDEZ
Seuhora elegante, nHe usa fofIBllta-nraluel para evitar, dc grande veana Europa on(Ie i;ic5mag^ler- ^»e <te «effeitos inoffcnsivos: indica *

,*W-í»«-d.r 
enviando endereço 

" 
n _,;-

t-eneic» rf_ .í.ai,/,-,;. Rio de Janeiro.

LEITERIA
(-43 ¦¦

Varejo da Eslação ditamos
Aos pretendcnles do r-<- -.,.,,

acha annunciado para í_„ . 
°* ¦*",«*

« «5o eficcluar o wL Cm„ ' «pr;vlae-prazo da ioi. _£ í?*g**'5"t0- s«'5o no
credoreg, s,íl dS r"«aio ter" .(R* 

.963)

KuaiVascoda^ania
11 vTõs

« 'nformaraes s „TT .«Si_* chamadasS»?ÍS__-"-'«*TIMBSO 187, s
rua SBTE'"ááafi

pn¦Sen-

O liquidalario da massa f
I a n,_WVcd . & ,9" autorizado,a quem mais der a I eitcrl-i
: da rua do Riachuelo n.l;6
aejjtea Ctu carta fechada ¦ no senSÍ&i£-m,.'Rodri«r luvar..
üia devendo as mesmas serem abertai.
Pi-_A_. 

°n intcress="los Que estiverem
da ta U* . 

° '"í5"-'? ,!i*> SO ás . borí.
d.ranln c, ° 

.fcrido ^criptorio, consi-
S oue n-'"a f- Pro*,os!;1 da í'^;^'
da ibertur, d--'„,vcr prcsení<: :"J ac;&

Ar.t1". d»3 Propostas.
?E &E . vista ..fí* 

tstar;i, aberta para <er
lü.Dlt.rie «•"Win»*, da I ., 4 l10rss d.

niados
"j. —' —*¦»** I Vi ST 1

(I.B.D



. tüÂa&J^v,.
:i"- "*» TW^Sííí-i' t»***.

¦i*.,".'*,'VJT'*<*?°Tg'*'>
--¦.¦:¦ 

-.¦.*'

CORREIO DA MANHÃ

SO:OGO$000-
ilhete n, 49761

O prcmio que encima estas linhas é o da loteria da Capital hontem extra-
liido, e foi vendido pela C3.SSI UUIIfiai*-2ÍeS, que constantemente está
vendeu.*0 prêmios, o que lue tem íeíto ser a preterida por quantos • necessitam
de recursos para uma vida cheia de felicidade e bem estar. A y3S3
iOftSiWianãCS é pois uma pvovidencia nesta época de falta do recursos.

Habilitem-se sem demora para a grande iotcria de S.João, cm 23 e fíi
dc Junlio

Domingo, 28 Oc Maio dc 1916
"- " i i ¦

ooosooo
EM TRES SORTEIOS

fedidos de qualquer quantidade de bilhetes, a P. GUIMARÃES
*5f | - Caato do Becco das Cancellas

Oaiiaccb 1273

Traspasse de estaôelectoen-
lo de óptica e insfru-menfos
scieíiiificos

Traspássa-i»; em umi das prineipaes
,* js ileata cidade, uin antigo e bem
cimliecido estabelecimento de óptica e
instrumentos ecienlificos, de engcnlia-
ria, náutica, astronomia e outro», ten-
,i*j' especial freguezia «desses artigos-. O
motivo é Por e^1 dono acliar-se em
avançada edade e sofficndo da vista,
l«Vn«!«). por isso, obrigado a retirar-se
do negocio, Quem pretender, queira
dirigir-se á rua do Hospício a. íS, uo
,!, Iglesias. R «SQ93

G0N0RRHEA--IMPOTENCIA
*T'or mais antigas e rebeldes que se-

jani, curam-se. certa e rapidamente .por
«uno de plantas medicinais, itifíillivcis
.r iuoffensiw». Milhares de pessoas se
(riu curado por intermedie destes me-
«', camentos. A' venda. n'A Flora Brasil,
largo do Rosário- n. 3, telephone, 2498,
Norte. ,(R 5^5)

HYPNO-MAGNETISMO
Qitcreis adquiril-o? Tomae- o Curso

.*'. Professor KADIR, na rua Mariz e
Ti aros, 87. Com 8 lições podeis in-
fiiicnciiir aos outros! 1'roccssos rápidos
í suiido o Yoguismo. K 49<>5

V, EXA. E INFELIZ?
Procurae o professor K.\DIR, o

POMNAMBULiO VIDENTE, na rt»
tM.iriz c Barros 87. Além de responder
v.ido quanto quizerdes saber, incumbe-
ie de trabalhos, devolvendo o vosso
dinheiro, sc o resultado fúr negativo,
¦Dà lições de HYPNO-MAGNETISMO,
garantindo que com oito lições in-
iliienciãreis aos demais. R 49*J4

ALERTA
Fantomas p«ira tfanliar no jogo do

bicho, não íallia. Preço de um Fanto-
irias, i$ooo. O cento 7_>$ooo. Precisa-
6c d. depositários nos Estados. Rua
.Cassiano, 66, Gloria. Pedidos a Castão
«Vii ira. (S 4417)

A CURA
BA

IJÍFALMVEL
IMPOTÊNCIA VIRIL

\ perda total ou mesmo parcial da
virilidade deprime o homem physico o
melhor dotado, encaminhando-o para
uma velhice precoce. Não ha affecção
que lhe cause tantos soffrimentos 1110
vires, que lhe traga mais discussões in-
timas, is vtzcs mesmo sarcasmos e ca-
1,-oada, tomando assim sombria toda- a
sua existência. Deixar t-ste estado sem
cuidado nu cspcotatwS de uma cura
próxima, e embalar-se com uma esperan-
ça eliimerica, quando pedindo a brochu-
ra <io dr. Z<lle, intitulada A RESTAU-
KAÇAO DO HOMEM, acompanhada
do uma folha de consulta dirigida fran-
cu aos que não podem vir ás consultas
iu RUA URUGUAYANA, 03, Bobrado,
das g ás 11 ou das 3 ás 6, sc adquire
;i certeza «le retiaver a totalidade da sua
virilidade? Essa intoerssaute brochura
d; distribuição gratuita contendo, espli-
cações e conselhos indispensáveis aos
homens, deveria ser lida e relida e *pon-
d cr ada nas horas de desanimo c de-
Kcssão invencível.

TUBERCULOSE
Pessoa que voltou da Suissa, ondo

curou-se com a formula de notável sa-
üio suisso. de uma tuberculose do 3°
gráOj com febre, suores, dòr no peito,
tosse terrível, escarros, até com san-
gue, grande fraqueza, pallidez e ina-
greua, e havendo já verdadeiros mila-
gres na clinica do Rio, envia a rcoei-
ta a quem pedir enviando endereço e
200 réis em sellos ao coronel Sylves-
tre Casanova. Caixa Postal n. 1.728.
Rio de Janeiro. (R4244)

ESCOLA DE EQUITAÇÍQ
Sob a direcção de Luciatio C Araujo

Rua Silva Jardim n. 33
Iiiçõcâ dc «quitação a cavallcivo.. e

amazonas. (totteio —¦ Ensino de *ca-
valtod de sella e traição, Penso de ca-
vallos. Trabalho de condição. Trans-
acções sobra cavallos. 0,1. S-03-

MOVEIS
'Compram-,

Visconde de
;c e vendem-se moveis. Rua
Saptically 369. M 5030

COLLEGIO BAPTISTA
AMERIOiVIVO BIíASIIiEIRO

Extcrnatos para aralios os sexos (ruas Bispo o Dr. José Ilygitio).
Internato para o sexo masculino (Dr. José HyslllO .13-').
Internato para o sexo feminina (run. do Bispo 157.
Corpo Docente —• Drs. Julio Noronha, Daltro Santos, l,\ia Totlamnnli «\l.va Ti.

I.angstou, Rozenüo Martins, *S. L. Waltron, Henrique I,acoiiil)c. Alberto Jacobina, J. W.
Shepard, Eugene Litour, Ricardo Inkc, Jcsé Dias, Álvaro Espinhei™. Dernardo

Cardoso, Mauricio, DD. Gcrda Kastriip, VVillic Lee Scurloc!.; (<j «i rua do Bispo
rcy) DD. Chinuila Louro de Figueiredo, Romaninha Ottoni, Anna Konal, Lívia
Vianna, Miss Miles Balnan, e D', l.imiu Paranaguá.

C-ursos: Jardim da Infância, c Primário (Dircctora tcchnica Miss Miles Datiian)
Secundado (Preparatório v Suneriorl Normal, Aulas Nocturnas.

Edifícios: Palaceté llacurussi (á ru» Dr. José llygino 33=) i rUaccte Viscolidessa
do Cruzeiro (á rua dò Bispo I57)«

Novo Edificio Próprio em couslrucção, 3 complctar-se cm breve.
Metliodos de Ensino Norte-Americanas.

A MATRICULA ESTA' ABERTA
Peçam prospectos nas secretarias, i rua Dr. José llygluo 333 e á rua do Bispo i.*7,

peb telephone 2321. pela caixa do correio $22, ua Casa Craslily, c 110 eseriptorio do
jornal do Commcrcio.
(R 5:47) Director, J. VV. SHBPARD.

BREVEMENTE
Sensacional surpreza

tti Misll Portnpeza
lOO^OOOréisde jóias por l^OOO réis e sor-

teios por grupos (4 dezenas) í
EXTRAORDINÁRIO!! *i; SOEPREHEHBENTEÜ

Só nâo terá jóias quem nâo quizer
Resultado dos clubs desfa Galinib, de accordo corn a extra-

cção da Lotoria Federal cm 27 do coVhente;

Numero premiado 61
nr-fniiMi-iii— \ mil o\m* tm,m*mma*am*amÊmtmmjsx*mm*mmm.*

Rio de Janeiro, 27 dc Maio de Í&Í6.
O tlscDl do governo,

Franklim Georgo Naylor.
* O proprictarifl.
BI. A. C. Ferreira

Acceitara-se agentes idôneos
Í05, Avenida Bio Bi*ancO| i05

Conforme nosso anntinciodc 20 do corrente, convidamos ossócios dc nossos clubs a retirarem os ar.igos correspondentes ússuas inscripções tomadas até 191-5, indusive. Findo c praso esti-
pulado, .perderão o direito. _\504.-5

Escriplüraçao mercantil
Ernesto Èoüikdit lcecionj á A-venida

Rio llranco n. 131, 2"' auiíar, das 7 «ás
10 lior«i3 da iiait.-. H .5267

AVENIDA
Vende-se com seis è.-isas, cm Eota-

fogo, rendendo 33u$ooo. Trata-se com
«\lberlo Pitanga, ã rua Buarque de Mu-
ddo 63. . (R. 513;)

ILHA 00 GOVERNADOR
iA.rif.i de um cavallo tcrdilho ficatransferida para á ultiina. loteria dc

JiÜfílfl- CK-sraS);

\ MOTOR ELEIW |
Ço:-,ipra-sc um. de 9 a 12 011 3 de 3,au'-i' de 6 c 1 de 3; para tratai á ruaicreira Nunes 157, Aldeia Carnpista.
* GR- suo)cjk.3A. s^gttraí Hua 7 de Sstsitóiro, 84

HORTAS E GAPINZAES
Vendem-se, *em grandes áreas, terre-

nos próprios a 50 réis o metro qua-
drado, com agua para irrigação, subur-
bio desta capital servido por tres es-
tradas de ferro. .Melhores informações
á rua General Câmara n. zg<5.

J. 3893.

Motor Otto a GazPobre 140HP.
VENDE-SE, completo e conjugado

com Dynamo de 220 Volts. Quadro
distribuidor e Motores electricos per-
tencentes ao mesmo. Para maiores in-
formações, dirigir-se á rua do OUVI-
DOR N. jri. 2* andar J LEON.

R IM9

BARRACÃO E TERRENO
Na estação da Penha vende-se um co-

berto dc telhas franeczas e .parle assoa-
lhado, 3 lotes com 26 metros por 65
dc fundo, todo cercado, próprio para
horta ou chácara, podendo ser vendido
mais de metade a prestações.

Informações, 7 de Setembro, n<i, 1"
andar, com o sr. Guillicrmino. (5167 J)

íUpyois cie vi me, tapetes,«Içados e arUSos para sport

PINTURAS DE CABELLOS
Mme. Ribeiro particularmente tinge

cabellos com uni preparado vegetal in-
offensivo, de sua propriedade, .'1 rua
Rodrigo Silva, antiga dos Ourives 10,
1° andar, entre as ruas S. José e «\s-
sembléa. S «1822

CONSULTÓRIO para SENHORAS
Dc rcçrcsso dc sua villcçiaturn, o espeia-

lipt.i Dr, Ií. Gaúbil oíferece novamente
suas consultas sobre qualquer caso coucer-
nente á Bellczí. feminina. Tratamentos cs-
ipeciacs dc resultado rápido o surprohemlcn-
te: extirpação do3 pellos supcrflucs. (des-
«ruição radical e para sempre), itiassageiis
ananuacs, electro mas-ngenp, locaes. c ge-
traes; para tirar rugas, papadas, gordura, etc.• A maia dos tratamentos- o Dr. Oaubil
ofícrece seus afanmdos específicos, todos dc
í3o facíi applioacüo que cada um os pódc
applicar em sua casit, c os rcn.ettc pelo
correio u qualiuicr ponto que 03 mandem
ucilir..

Tratanicnto para o desenvolvimento do
Iiusta c augnicnta dos seios, 35Ç00U. Pará
dcvolvor aos seios caidos a rijicza c firmeza•íln primeira formação 20$ooo. 'rratamciito
ipara destruir radicalmente oa pcllos super*
rfluoa (ultimo descobrimento), 20$ooo. Tara
tirar ns surdas, pnniioa o niaiieliiis, ijÇt.oo.
l'ara tirar espinhas c cravos, i2?ooo. Cre-
«ne sem rival para tirar, rugas. i2$ooo. O
tratamento ¦' completo, 2o$ooo. Para (irar a
caspa « evitar a queda dos cabellos, i^Suúo.
Tratamento de grande Belleza (convem n
iodas as cnidcnncs) clareia a cutis. tira as
nartfcsi -pannoa e toda a Ínipurc2a do ros-
to, dando á cutia uma finura o belleza in-
comparável, 20$ooo. Tratamento para dimi-
iiuir a- parte que sc deseja, sejn o papada,

o wilumo doa seios, das espaduas, cadeiras, etc., 30S000. Para tirar a obesidade do
ventre, 20S000. Tratamento para cinuiiigre cer, todo o corpo suSooo.

Ao fazer qualquer pedido, devem-so r cincttcr 2Ç000 mais para os gastos do cor-
rreio, e toda a carta das consultas deve 6 «r acompanhada dc um sello .para n res-
°OS,£Coiisiittí» 

gratís dns 9 &s 12 e Ais 2 Ssií horas —* SI. HUA
DE 8. JOauV. 81. 1" nndar. — ISTO BB JANEIRO.

NOTA: — Todos os «reparados encoufcram-se a venda nn Casa
Bazln e Cnsa Cirio. (J 5326)

Poot: balls"Grogor" usados nos
ttactü da liga uma . . . íjõSOOO

FOOT BALLS STAR SECURA
«s. * .1 a 3 4- s
Proço SíH To$ iií$ 14$ io$

Pelo correio mais 15500

MOLÉSTIAS DO CORAÇÃO
Um cavalheiro abastado, desengana:

do por especialistas, lendo-sc curado
nos Estados Unidos, com a fórmula

de um sábio americano, e tendo já bar
riga c pés incliados, falta de ar, bati-
meuto exagerado das veias c artérias,
cansaço fácil, urinas poucas c com ai-
huniina, palpitações dolorosas e agu
lhadás no lado esquerdo, não podendodeitar-se, c sendo surprehendcntes as
curas, assombrosas aqui no Uio, envia a
receita a quem pedir, enviando endere-
ço e 200 réi.s ciiv sellos a Anselmo Ca-
tiahiirro, caixa postal, 1^33. Hio de Ja-neiro. ' (R«.--.i5)

COFRES

ACTOS FUaSTES
. PAQUET.V

Major Miguel Marques
Gonçalves

ÍLuiz 

Marques Gonçalves, Irace-
ma Q. Gonçalves, Carmcn Vil-
lares, Guilherme Villares c fi-
lhos, Amélia Gonçalves, Lauriuda
Gonçalves, -Corina M. Dias, Jl.a-

ria ir. Dias, Ernesto M. Dias t* fa-
r.iilia, João M. Dias, Manoel M. Dias,
J\un.i Martins, Mario Martins e família,
filhos, genro, netos, irmãos, cunhada,
sabrinhos e primos do saudoso major
MIGUEL MARQUES GONÇALVES,
convidam os demais parentes c amigos
para assistir á missa de ..o" dia do seu
íallecimento que será rezada amanhã,
segunda-feira, 29 do corrente, ás 10
horas, na egreja de S. Fráncosco dc
Paula, altar-múr, confessando-se desde
já stuiimamente gratos. (J 5-°9)

Marcolina Mendes
Trindade

(MISSA DE SEIS MEZES)

Í 

Cláudio Meirelles Trindade e
Isaao Mendes Bnrrcto convidam
todos os parentes e conhecidos
para assistir á missa, que será
celebrada por alma de MARCO-

I.IM.V MENDES. TRI ..'DADE, ama-
uliã, segunda-feira, 29 <lo corrente, ás
9 horas, na egreja do* *SS. Sacramento.
'Ili IflB mm%\Bm%mWm%mmsam~mT
MACH1NISTA DO LLOYD BKASI-

LEIRO *

Archimimo do Nasci-
mento Badejo

Í.\ 

famiiia do pranteado AR-
CUIMIMO DO NASCIMENTO
BADEJO, profundamente agra-
decida ás pessoas que sc digna-
rara comparecer e acompanhar

ú sua ultima morada os seus .res-
los morlaes, vem de novo rogar-lhes o
piedoso obséquio de assislir ú missa dc
selimo dia, que, em repouso dc sua
alma manda celebrar, amanhã, segunda-
feira 20 du corrente,, ás <J horas, ua
matriz dt: S. José; confessando-se deíde
já suiiimanicntc agradecida por uujs
esse acto de religião c piedade.

Pouza l.ima, Castorina de Souza
Teixeira c esposo agradecem pe-
nlioradamente a tod-js que acom*-

panharam o feretro dc sua esposa, nif;1--
e sogra CKRTIiUDES CAKD1DA Ll-
MA, e convklam -an parentes c amigou
para assistir ã missa de sctinio dia que
iiuiudiim ccletrar no alíar-mór da egre-
ja do Sacramtento-,, amanhã', segunda-
feira, 29 do corrente,, ás o lionas.

n S. 5238.

Superiores, 2 Inglezes c 2 Francezes;
vc.idcm-se por metade- do seu.'valor; nn
rua Camerino i__ 104. M 5033

BEILOS TfflÈB-
A Companhia Predial " Auferica do

Sul" está vendendo, a dinheiro, por
preço reduzido, lotes de .terreno nus
ruas Aquidaliam, Maria Luiza c tr:n-cs-
sa Aquidaliam (Mevrr).

SO' ATIE' 20 DE JUNHO, depois,
preços anliiios.

i6. — Kua da Carioca — iC.

«•'TIMAS NOVTOADÉS DU CRAXDE SUCCESSO-GRUPO PAULIPTV

ULTIMAS NOVIDADES
CantiMlas tielii aiii-ocindii, ncti'iü-u-^.*., AXtfGAUí MAIA .:—

, ,".21170—Sunuliiii—Motiiiilm 
.«-.<„„Fllí-riI'li — Moiliiih.i
121.1:2—O (.'iiiuIukii o o Biilnio

t* th -TT C:C>i." liwWauo— Chico
.t.f.I. ?!""<' Nicoluo — Biituaiie

rmilisíii
tJlí.WDK SICCI.SSO

•i,--.,,.,... 
"JíS-IOPO DO LOrilO"

i-^il-O—Aliiimünlio—Tuniío
^r.!-."-.„,.0s Oii.aleiras — Tiinm»
121122—Vira Neicrnda—.1'oII.u
-. r.^ -,.. .Slie "auziiii-a—Tuii;*_>
121121—Quiimlo ellii (jostn ?!...

1'oHóv—-V Ctiw me cáe...
1'oHcr.

A" yemla. cm todas ns t-itsns de
piilinciViu ordem.

Germina Velloso As-
sumpção

FAI.L1.C1DA EM CUIUTYRA)

t 

Maria \V. Cavalcanti Assum-
pção, dr. Amüc-ir Paranhos Vel-
loso e sua mnllier, C.eriiiina As-
sumpção Paranhos Velluso, leneii-
tc Alexandre Zachai-ias Aisiun-

peão, Mizacli Cavalcanti AsBUmpção,
proCuridnmciite compungi'ins com o fai-
lccimchto de -ina estininda sogra e avó,
d. G1.RMI.XA VELLOSO ASSÜM-
i'ÇA.0, mandam celebrar ainanliã, sc-
giinda-feira, 29 do corrente, ás 9 Iioras,
lia egreja dç Santo Affõnsoi (Anda-
iahy), uma missa de ,.0" dia polb des-
canso dc sua alma, para cujo acto con-
vidam parentes c amigos, antecipando
seus agradecimentos. (J 5161)

Maria Augusta de
Castro

tSua 

familia agradece siucera-
mente a todas as pessoas que se
dignaram .-icoiiinaiiliril-.., de qual-
quer fôrma, 110 doloroso transe
por qui: passou e de novo parti-

cipa que a missa de sutimo dia teiií
logar amanhã, segunda-feira, 29 do cor-
rente, ás ti i|j Horas, na malrÍ7. de
N. S*. dc Lourdes, em Villa Isaliel,
IlíHiice.ird 23 de Setembro, ficando mais
uma vez gratíssima aos que comparece-
rem a esse aeto de religião. (J..ir")

Honorata Couto
(VEVELHA)

t.T.ino 

Pereira c familia, extre-
inaiiiciitc penalizados pelo infiius-
t«j passamento de HONORATA
COUTO, convidam os parentes c
amigos da finada para assislir

á missa de selimo dia que pelo descauso
eterno «le sua alma inundam celebrar,
amanhã; segunda-feira, 29 do corrente,
ás o horas, na egreja de S. Francisco
do. Paula. (3849*1)

Manoel Fernandes Fa-
ria Machado
Adelia Teixeira e sua filhamandam rezar uma missa de seismezes db seu passamento, na ma-triz dé Nossa .Senhora «Ia Cloria.

. . as 9 1,2 horas, amanhã, segunda-feira. c _*S 52.|.t

Marechal dr. Antônio
Geraldo de Souza
Aguiar

ÍAnna 

Pardal Mallet de Souza
Aguiar e seus filhos, marechal
dr. Ráncispo Marcelino dè Sou-
za Aguiar, senhora, filhos e gen-
ros, coronel dr. Feliciano Ben-

jar.iin de Souza Aguiar, senhora, filhos
e, genros, Rosin.Tj de Aguiar Muniz
Freire, filhos, genros e nora, Maria
fguez de Aguiar Aviia e filhos^, coronel
Francisco Castilho Jacqjucs '(ausente),
senhora c filhas e demais parentes,
profunda, e cada vez mais sentidos
pelo fallecimento de seu extremosissi-
ilio e nunca esquecido esposo, pae, ir-
nfão, cunhado, tio e primo, o saudoso
MARECHAL DR. ANTÔNIO GERAI.-
DO DB SOUZA AGUIAR, í.._.eni re-
zar missas, amanhã, segunda-feira, 29
do corrente, 1" anniv.crs.ario de seu pas-
sanicnlo. ás <i i|2- horas, na egreja da
Cruz dos Militares, para cujo fira con-
vidam todos os seus parentes e amigos,
confessando-se desde ji eternamente
gratos. J «1927

Gertrudes Cândida
Lima

José dc Souza Lima, José de•Souza Lima Junior, Irene <1<

M

f

Marechal Belíarmina
Mendonça

Por ser domingo o «ü:; dc Imje,
data do 3" aiuiàversario do f.iile-
cimento dò iiiolVidhrel M.\RE-
CHAL BKI.U\!.M1N0 Ml-N-
DONÇA. sua familia manda ce-

febrar uma .missa cm sufíi-agio «k- sua
alma, no alt.ir da egreja da* S:u-,*:i C.-.iz
dos Militares auinuüã, ss-gunita-fèirii,
21) do corrente, ás 10 horas; .1. 5213.
KaBBEBstBsaegs—mÊgsmEBMÈiTsn

ti,ní:„-«ti-:-coroni;.l

José Innecencio de Mi*
randa

Sua familia faz celebrar ama-
uliã, segunvla-feiia 211 do cor-
.rente, ás S lU horas, na egreja
da Cru/, dos Militares, :i m>«:s:i
do 6" mez, por alma do seu uio-

iatrado chefe. J. 5211.

Cortar por medida em 6 lições
Em turmas, reducção no preço.
Professora habilitada, ensina cm sois

lições a cortar, pelo systema allemão ou
francez, preparando a discípula a rxe-
cutar qualquer figurino. Rua de São
Chrislovão n. 515, sobrado; (5157 1<)

7*smxxK*vjmmim%-n

BENZOIN

Zaira de Oliveira Mo-
raes

ÍJo?é 

de Oliveira Moraes c seus
irmãos: convidam os parentes o
amigos «para assistir á missa por
.lima de si:a irmã ZAIRA DJ2
OLIVEIRA MOB-AiES. que mau-

dam. celebrar amanhã, segunda-feira, 20
do corrente, teigesimo «lia de seu fai-
lecimcnto, nti egreja de S. Francíaca.
de Paul::, á» g horas. Desde
decem.

* já agra*-
J. 5^30-

Joaquina Rosa Fi-
gueira

Í 

Engenheiro Jayme Figueira,
«s::a esposa e fillio.*, Julio César-
Figueira, sua eygosa -e filhos c
Jeronymo Figueira c sua filha,
agradecem, .lenhorados, a tndus

as pua.«o:n ipte assistiram -e, acompanha-
ram os reslos .niorlae-s «lc sua idolatra-
Ja mãe, sogra c avó JOAQUINA RO-
S.-\ F1GUI.IR«\ e dc novo as convidam
a assis:ir á missa, que *por sua alma
jerá reznda ama nhã, scgunJ;i*-feira, 29
«lo corrente,, ás.'9 lionis, n.a egreja ile
Nossa íieufior.i da Conceição e B«)a

Morte, á ma do R-osario, esquina da
dos Ourives.

tmmm__m__m

A CASA MIM
participa aos seus amigos e freguezes
que sc acha sempre prevenida de
flores sara quakmcr cncoiiuuendii, de*
coroas de flores naturaes, á rua. Gon-
çalves Dias 11, 3S. Telepliore 11. 2S52 —
Central. aS'ss

PETROPOLIS
Vende-se uma magnifica vivenda, no

cenlro da cidade (rua ..reze de Maio
n. 13(1), servida nor todas as tr.es li-
nhaa de bondes. Tem muitos e espaço-
:«os comniodos, varanda, jardim e "ga-
rage" ao lado. Trata-se n.i avenida
Primeiro «le Março n. 259, cliarutaria,
naquella cidade. . (R. 4.753)

G. CHAGAS
Dentisla

Praça Tiradcntes, 59, onde espera
hn:s clientes. (4142 R)

Papel para cigarros
Vendem-se liobinas, desde 2S a 34;

inforniações, telephone 1218, Villa.
M 470/* 

TRILHOS DECAÜVILLÊ 
~

Vende-se legítimos, de 8 e 9 kilos'
ror metro corrente, á rua do Riachuelo.
11. 33», J 4999

. 1 . TO ^-*TWt*****_KltCk*SgtiaMtBWÍ^^^^*^?^^^*jJ!L

A's 2 1*3 da tarde

ULTIMA MATINÊS
Despedida da opereta cra tres

actos, de Straus

SONHO
1>K

PALACS THEATHE
HOJE3

0 ULTIMO DOMINGO da
Grande compnnliia de
operetas

Wkrni
Bilhetes á venda no «Jornal
do Brasil», até ao meio dia.

PALMYRA BASTOS
eo- ^.-ff !¦¦¦! 1 ¦!¦—r— m\,mm

Tomam parte além desla
illustre artista:

Cremilda de Oliveira,
José Ricardo,

Almeida Cruz,
Armando, Adriana,

Julieta o
TODA A COMPANHIA

ULTIMA~~NOITE
em que sc pòpresentOi

a opere t:«

MARIDOS

Fpü ier§y

P6R1SI
' SWL^mmmVm^lii^Siili^
.VcnulUino csrifctaculo

Amanhã — Espéctaculo
lt 5202

HiSJE Domingo 28 ííIOJÉ
de l[2 diaúãQda noile

Partida de pelota c qtiinielas,com venda
de poules simples c duplas

á-â 2 Iioras

íuplü em 8 pontas
Sòldsiübar Julio

ílerniciiegildo Antônio
Casimiro • Luiz

Samuel Goenaga
Nilo Cnpivara

Quinta-feira, Ide Junho
Vmicção ao 1|2 dia

BONDE PONTA"D'AREIA
ENTRADA FUANGÀ U 5120

, MSSEIO AO PXO DE ÜSSUGAB
I Atti-nliciitc (li-sUiniliranto õ rcoiiii.toi-tiiiiti- piissclo — O ninis cm.liolennli; punorimiii!

Reducção de preços
Aos domingos, das 7 Horas da ma-nlia a i hora <la tarde, o prora da pr.i-sagem .19 alto do Püo de Assucar será«li: ....000, ida c volla, e depois «lestaliora regulariio os iire^-oò cm vigor.

aviso aFpoblioo
Os çai'i'os aci-eos. fuiicTiojiiuncom ti-eoueiiciii iliai-ianiciitc, ilcs-«ú> ,is 7 lioi-us ila ínanliii.
A's segundas, quartas c sextas-feiras11 ultimo carro sobe da Traia Vermelha

para o Pão «lc Assucar ás ú horas datanle. q ás terças, quintas, sablmdos edomingos, ás 10 horas da uoi:e. Sechover, funciionarão somente at«j ás Choras da larde.

ÍEEET3PHO.S1., SÇJj, 768

Anna da Costa Guima-
rães

(KXO.AXINnA)
Manoel •Iioili-iinu-s da Cnsla. c

espusa, José da Fonseca tluima-
r»;s c Cremilda da Costa Guiina-
rães, Jiacs, marido c £i!'u::, -agra-
decem a todos aquelle». '«mi: a

acompanharam, á sua ultima .morada, e
do novo conviilani :i assistir á iu:ss.:i
de sctinio dia que será celebrada ama-
uliã, -cguqdar&n-a-, 29 d«> corrente, ás
o i|* horas, na matriz de SahfAnna,
conCcssando-se eteriianícule agradeci-

Maria Fausta Barbosa
da Silva

ÍJoão 

Carlos Barbosa d.i Silva,
¦ pae, irmãos, irmãs,, cunhadas c

sobrinhos, penhorados, agradecem
a todas as pessoas que acampa-
niiaram os rcsios morlaes de

MARIA 1-AU.STA BAIiliOSA DA SIL-
VA, de novo convidam para o caridoso
obséquio de assislir á missa do sétima
dia, que Í.i2'.'m celebrar amanhã, se-
BUiida-fcira, 29 do correnle, ás g i]:
horas, na egreja de S. Francisco dc
Paula, e desde já sc confessam eterna-
mente agradecidos. (U5111)

Jardim Zoológico
Ahsrío fatias os dias

de Sol a Sol

Para o cmlttHéjaimtwta do rosto e
«Ins maus, lofrosea 11 miili- irrilird:i
pela navr.lli.i. Viiiro .Soco. Pelo Cor-
reiii .Snoi)., Períúraai-iu ORLANDOR.A.N-Glir..

PHARMACIA
Vende-se uma optímiiineiift; situada,

com consullorios medico.., Icn.io casa
para rcsidciicia com grande chácara.
Completamente sortida c liem afreguo-rada. Ver c tratar na iiie.nua. á rua
Visconde de Iiamaraty 99. M $271)

PROFESSOR AMBÜLAIÍTI
íecciona nortii[rucz, francez, ,-uith-

metica. gi-ogr..,phia e historia', cm c.-was
pnrticiilarcs, das (1 n-, o da manliã c das
2. á;i. s- dá tarde. Acceita chamados porcaria a A. S., ua rua «!:irã«i do Kio
Ri-anco i.|. ,j ..;0 J

LIVROS
, 'Compra-se qualquer nuantidade de

livros novos c usados; ::.i rua do I.a
ítisulíd n. ij.-. M, 5ip,).

Sellos para collsccões
Uma br«a collhoção e muitos bn-.is t

rcgultir.es si-llos em duplicados «!e to-dos q» paizes, veudeni-se linraíos con-
juntamente 011 cm separado. Cartas
para X. li., .|n, na redacçâo desta fo-
•'¦a. (,Kili.j JI

nos sumimos
, 1'odas ae pessoas qiie tenham neces-

sidade de remédios, devem dirijjir seus
pedidos, e receitas á pharmacia e dro-
giu-iii Silva, á rua Dbmihços Lopes 51-6.
est.t«,'ão de Madurei ra. Tem dl" tudo e
a preços mínimos. (R. 5133)

á rua Benjamin Constam So, aluga-se
uni oii dois liiiiKssiinoo apusintos, bem
mobilados, com optimo tratamento, a
ítmii ficiihora cliic. ú próximo ;io turno
da Gloria; em predio uovo. TiI.pheiH*
2;.^7, Central. (!. 3237)

Professora nas Laranjeiras
Educadora, lccciona e cxplícadorn

para creanças dc ambos o*; sevos, cm
casa *de familias respi-ilaieis, a preços
mensaes inniui módicos.; ilnii.ilo 'boas.
referencias, rccadSs á, Caixa Postal
ti. 1363. (J, 5-n.S)

TUBERCULOSE

1
Entrada 1.000 rs. Crianças de 0 a

1.0 uuiiosDOO rs. Automóveis
y.000 rs.

IiO.JE DOMÍÍÍGO 28 HOJE

O mais moderno especifico que cur-
«'¦ 11 STJINOUNO, receitado e admi;
rado pelas iiolabllidádes médicas do
paiz e da Europa. Cicatriza os, pulmões,
mata 03 micróbios, dá vida «• saudo ás
pessoas fracas, anêmicas, dj-spcplicas,
neurastlieilicus e forlalece os nervos
dando o vigor da niocidade, Drogaria
Granado S: Filhos, rua Dnigiiayana, 91.
Vidro, 5$ooo; pelo Correio, "$.ími. leu
tinas de attestadosl (J, 5-1 l>

Companhia Al.l-ix \NDl!K AZEVEDO
«JE3.0.X-EÍ 

~ ""lEO^EI

A's 4,8c í> Íir-L

Tt-o.. ultirnasreprosontaçõés com

| Inviolável |
; caat*_trJocvaKE*i*_Híi-^^

De 1 liius5li.il;t tardo

Sensacional nialç.h dn feo!-
bali para disputa do cnnrpconn-
to tia 2- divisão da Liga Meiro-
poli.íin-i, entre os clubs.
Villa ízabcl F. ('. o Ç. Regatas

Boqueirão âj^S

AmanliiJ 1* representação da
I sngraçailissima comedia em 3
jactes tle-Arraont e Ndiicy

TradVicç-5o livto ilo Luiz Pnlineirim

Proços— Caiiiarolos láSUOO. G-itloi.
ras "iW filis

EMPRESA PASCHOAL _SEGRETO
ITHE,THEATRO CARLOS GOMES

Companhia Italiana do Operélas MARESCA.-WEISS, da qual faz
pnrtc a eminente artista CLARA WELSS

HOJE 28 de Maio IIOJE
Em Matinée Aa 2 1\'2 — A espirituosa opereta

Protagonista, sig. TINA D AROQ
A" noite, si querida opereta

âTRO_S.JOSE5
E3CO-T.EÍ =¦--¦ 28 tis Maio de ISiS xso^.-hs;

ESTUPENDA NOVIDADE:
Sensacional «fllm» da fabrica AU_ AMIíRIfiA

l^tiaWlWBlffllWHffl
1
H

I &¦I utamsmmaÉmÊBmntam mr-^ n- »i-*i»mfi ,t ^"íJá,

ifl

0 MYSTER10 DOS
c-maan

DIAMANTES
ixamrssEZttBacsBSvsBSzrxxs

Protagonista, sig. Clava Weiss
Preços e hora do costume

O., bilhetes á venda na Confeitaria Gas.ellões c na bilheteria
do theatro, das 10 1.2 da manhã ás 5 da tarde; depois dessa hora
só na bilheteria do theatro.
g^H-IJ-l-^-l?;*"*?**1*1^^ a ¦___¦ ¦ea3Mg*^^ga^"'S--^**-*a**cp^^ ¦r*ra«r^J'J^*u-L J**1

rno'

em 0 partes, sendo cada qual mais emocionante .'
Sublimo dríiiiia policial, com os mais extraordinários trnes

ü!ANG£ DE ««•=¦"¦'"-»'
Emoçõoa fortes durante duas horas 1

COMPLETAMENTE NOVQI
Luxo, d6SIuinbraii_.ui.to o arte !

As seísCes conliiuias começam ús 0 horas da tr.rtl
meia noite. pRli,ço9 

pOPULAlcE9

e terminam a

(Ü 5105)

_THEATRO S. PEDRO
fcmpreMa t?li8Cbt>«il i5--e.ig*.*eto

| hoje §> # ui/rããnõ" doü-síbsqo © ® m3&
^ A*S 

'2, l\'i da ta**cle cjrancle -natinéo
¦-. # —•-¦¦  ;'¦ ! Orandos snrprezas o novog números pelos excêntricos

I 
teill a llOIira (IO COllTÍdar SUa- tJmni senhora oc.»iíípíüÍiãíIã iM»r_um cavalheiro por

S 
'amável 

filip-rítrAlí. n i-i«.fr,., o«„ 1 tador «lo bUFiütC:teme entradagratuita^
I nuiAvwi, cnoiiRua a Visitai' seu 1 A's7 3[4 c 9 3(4 da noite - Dueer sessõe
| HiaffUltlCO ¦SOrtlIlientO (1o VPSH- I Assombroso exilo d.-s celebres cyclistaa excêntricos o
m ],-. -, , ™ A querida revista® dos, ultima moda do Paris Ess> 1

E5
SANT1KZEO»

I pffisiça© peipg^ssís^tej a par-| tir de 9 iioras da manhã
1 A emocionante marcha das naijõcs alliadas — Grandes muni-
festações d« po-triotlsmo — Todas ns noites rtumóros novos o
grandes snrprezas por todos os artistas—Preços popuiari.fsimos.

ra níí l» r" Arounliã—Estréa da celebre troupe de excêntricos musicaes Mu*
I / 1 «¦«¦ flllfí Hnflf-rlfip PoPlCÜina -,,„ Oil 1 S,lct Koko, cora o «seu Burro* musical, seus extraordinários nu-
| L\3 nua flUUl ÍIÜD fCl IClIbS ¦"** L\j 1 meros d'e Venlrilo([uia e sensacionaes effeitos de alta magia-líu-

xuoso guarda roupa e scenarios apropriados.
i '1'erça-rolra.—Espéctaculo il«i eariil.iile em benetlei.i ili VIItGEM ZFOA,
sob «j patrocínio d«j jorri.il «\ NOITE.—Quinta-feira—Itestival em duas sos-
soes — Centenário darov.ista MEEI UOl MORREU, com o quadro novo MKU
liüi PIIESO*,—Bandas dé musica.—Brilhantes decoraçães-.,

1 'r—c_!1!£!!jL!?-^2l£: c a t t e t e
jg,. -n—amaiwBSXXBBtBiBi n-rmm11  i i ¦¦
Ii_.s:i;fcasiia5i.H:t:iSí:,!S:":iíariBBa.í!iBH

ATRO RECREIO jJSTS*.
Oomiiauliia Ruata ão Xlicatr.ò Á'»ollo. tle. I.isl>o-i

HOJE - Matinée — A's 2 1|2 A' noite — A's 71[2 e 9 lj2 -
Uma poça de grande suecesso em Portugal e no Brasil

Verdadeira fabrica de gargalhadas
Icpresentaçüo da ongraçadtsslma revisU portugueza de André Brun e Chagas r.oquelto

-HOJE

I.MP1.ES,\.
.1. LOUREIROTHEATRO REPUBLICAj-

Grande Companhia eqüestre, gytnnastíçaí aerobatinã, cômica e mimloa
HOJE i

li íiiW

I3oniioo*o

Al tSikm
COMPÉRES

__Mgg___ ¦ .. . ., . , .;Imi7-*: Wm\Mm*Jtm)mWSmX*mXOm*Vtmte

JI &z&^ ás^tíi^s sLi&tâsy •"

JORGE GENTIL
ARTHUR RODRIGUES(Fagunilos...

(picanço
Esplendido desempenho por todos os artistas

|Amanhã-1:reifaip-AGULHA em palheirq| o^ms^S
R 5J90

GRANDIOSA MATINE'E
A'S 2 3l*i

Dedicada ao Mundo Infantil o ás
E.tmas. l-'amilias

Programma chie e de grandesnovidades
Cães, Macacos sábios,

CTowns g Tonys

© HOJE
GranJtoso o magestoso espéctaculo

pela Companhia do

HERICAN GIRCUS
Reoisseur F. Quelrolo

IKiyo prosi-nmina
Novas attracções

Em ambos os csoectaculüs o GRANDE ARTISTA

CABALLERO CASTILLO
com a su^Cqmpanh[a_ÁirrO-MEQlAMC.\

sem cossar

EBSPItESA JOSE LOUREIRO
Grande Companhia de opera lyrloa italiana, ROTOLI & B1L.LORO

Matinée, ívs 12 ifSi — 3E3É:OjII3—- Soirée, íis S iii-i-
As operas ! A celebre opera era *'i actos, do immor-

tal maestro CARLOS GOMES. 
'

111 iSIUI.li 1 OT T
r,t,._«i*iiM_3-i*3Tr^:.™jra*aata^ar7i*^^

8 fà&m

i\ parto de Cauto do Palliaços é cantada
pclo tenor Berganiaschi

zar K Cia- &^>Í_a\ , iJj *-'11-1 BfeíVBaCantada pelos artistas. Saíaza
zenti, Fiore, Melocchi, Oiimcli. Federicj,
Recanatini e Baroncini-

Amanhã: — Despedida da Companhia, que parle para S. Paulo oa terça-feira.
Bilhetes á venda. R 5290

Amanhã - SENSACIONAL PKOQKAMHÃ. 5210

;^_.-V: ^x-
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HOJE
ULTIMA, exhibição da mais assom-

brosa da,s peça,s cinematographicas quea arte moderna tem produzido !

, ^.glt-BSEXÔ ^SS: 
jtfAKgA^ -^l^gomüigõy 28 dc Maio de 1010

COMPANHIA
CINEMATOGRAPHICA

BRASILEIRA ODEON

- ¦ Arte e sensação!

ou
Ultima soirée de gala no Circo Wolfson
M*MBHnaiian_Ln______B___g_n^M_-i

Em 2 séries e 7 actos
í~: . • «

l'.
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*,""™joaa Evellna, subindo pelo flo do pdra
¦Smíü *&*"*¦•*** chamlnfc, para salvar oflüio do Principe. qne o macaco raptara

;%:

a-fü^-SM

«5Ê S.

(0 ¦ - :-.Í:.%.-"

a cs

mm

_. "O «

(8 SS*!*®

:&->¦?
•_-**.

HORÁRIO DAS ENTRADAS r
1 hora --- 2,20 ¦-- 3,40 - 5 horas — 6,20 i9^mmmgímtmiim-***mmmsamWr*w^^ a

7,40 -- 9 horas e 10.20

I Amanha Amanhã

LARGENT
(O DINHEIRO)

DH. ZOLA
Drama em 'l aetos ila maior opportunidade

social
i*n»«^

_L __f J IH Ifi |%rjr WWEMATOGEAPHICA^¦^ M ¦*** *¦. ¦ ^mmW JL ^1 BI.AZILl.__Ra.
A maior importadora do films do valor e sensaeionaes com exclusividade para o Brazil

HOiíf 
,-•" ULTIM0 MA DESTE PROGBAMMA - HOJE

M^KwT^E^*?' "eSte WS**"** °* fes artistasTeTama universalf»lLLAiNüli,H, o artista elegante por excel ene a- — ELZA punr ira » 7.._;_ i -_.
e soberba artista; -% EBÍ3A TH0MSEN% cãura S^_^1i5S?BSSlini,,I,iar

_^ no monumental filmUma Resurreieáo
mm *~'»l~ijmg^ socA. _,„«,..__

Drama emocionante, de amor e de aventuras,
eleeante artista SiSno. et Junior. 

" ^ fabrÍCa GaUmont- p">N**°r*isr.a o

I-Uta* 

ÜPk SKríSiã-Ü5P^5**__S___a' c i r * BSíPATHE 5. feirai
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eleeante artista Siguoi-et Junior.
GaUmOnt-Actualidad© M&5si"2 numero com as uliimas novidades*"****w sobre Modas, sobre aTUDO Guerra, sobro
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Vaudevjiie de Henne-
quim, Bilia ud e Barre,
executado pelos me-
lhores artistas pari-sienses, eobresahindo

o trabalho de

Mlle. J. FABER
alinda "é-oile" dothea-

tro da"Cometüe Franiçaise"

Completando o pro-gramma offerecemos
mais um lindo trabalhoifi 11

Film de Gaumont, ge-neronovo-policial, com
bellas episódios senti-
mentaes.
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A-UZITAJílA, no flim do grande sonsi-ção - A fllXo DE PATiHA

A maior importadora de films
para o Brasil

EXCLUSIVIDADE
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Bello e admirável!

Hoje matinée infantil
KToje soirée cia moda

Ultimo dia deste programma
Ultima*, exhibioões cio empolgante
extraordinar-io e attrahento romance-
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ii. r • j* 6' serio em "a aotosII- Episódio APulseira de Platines,12* Episódio - O Bairro 0__xi_a©sTE mais o grande facto da semana

liffiitó ÍBB4 raDAMESTit DOSOVO EDIPiCIO Dâ PACDLDADS DS MEDIOMA
I-,íNv_ /irt a r___.i__.ii__ ___.Film de A. Botelho Exclusivo do PATHE'

p:,- ^ m» ,.»1»s 3 Ifilnis cômicoslmS oapeciaes para as creanças c apre-
<=¦_--. mr_^ sentados hoje pela--J«ve»- •

CFSEAJNÇ5AS ARA
Amanhã - Um pn.grani ma até hoie__. ., nunca apresentado: Dez actos que se ri-valisame cm que disputam a palma o escoi das Pa-bncas Fathé e Eclair. Vereis: "™;",! ra

Ao Telephone (comedia Eclair)O thesouro de Bigodfnho (Pathé)
Eclal?) 
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CINEMA
HOJEHOJE UMmo ¦"*¦ ^ ultra-sensaolonal maravilha
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Nao p-rcam. aue é o ultimo di» da mais formidável «.So iclentífico*policial.
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OS MYSTERIOS de NEW-YORK
•A* PULSEIRA r>E PLATIi_r_v

OS MYSTERIOS DO BAIRRO CHINEZO emocionante encontro d\h^T\v^^n

O film suo» _ ,,_.^5_S~~=^^ " 
"S 1"""elr'JS *"'1"'f«'-'C«s Ja dosco-

iiferri. tragiLo .taliano GASTÃO MOK-Ar.DI.AlMrio Gollo ,¦
cxleiisos actoi «!,.ESER0!s:D_:;c^_.sESii''flFRICflformosa Fernanda Bat-

Oonio extra na matinée- Uni i iut _í i ,>» r" ' 2,ill*'-i-;-
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Ou a invasão da Bélgica
mono ZA-r,A-MORT, como dulòr è InÉernrm > 

6 IOaSa, ° =rrcl,a!"'i'"« Mto»ai..ir e mlcrprolc do yÍEoroso «!r_i*,n ¦ven-ufas A EMBOS-
(R 5.06)

iNJEIVIA pari
HOJE ULTIMO DIA HOJE

UMA RESURREICAO
BELLO DRAMA, EM 3 LONGOS ACTOS, DE "NORDISK" des-ranenhado pelos notáveis «rtista. acandinavos W. Psillander, Ebba Tliornsen e ÊlAFralíck

EM TORNO DE ÜM AME
Encandadora come«Iia colorida d_ GAUMONT. ern DOIS extensos actos

GAUMONT TOURNAL.,nr.1llLlIJi.íxs~CREAt5ÕES DAJVw-.._.x_._-jM0DA g NoviDApgg MJNDIAES

..____. Como extra, na "matinée":
LIBERDADE @U ÜUPETE

EMPOLGANTE DRAMA EM QUATRO ACTOS

SSmf AMAJÍHA — GRANDE SUCCESSO /

Empresa Darlot _. C.Avenida Rio Branco 153"HOJE
MATINE-E INFANTIL

Aiém do programma:
{¦ilms cômicos e escolhidos.Distribuição de bonbons.
RIR'!.- RIR!!..
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•R^ Yefam oa penultip pagina os amraaclos dos

Drama policial tia «Mc. Clure«Magasino».r episódio, em -i partes. Prota-
sonista: Williara Gfírwood 
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UU DIA CHEIO
Comedia em 1 parte.Jornal Universal
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«estacando as "VISTAS ' m?\'

Seijuntía-feira:
Cleo Madison!!!..,

e
Rawlinson!!!...

sempre agradam. R52-1G

\Ü mm-üfím*&ria S._Oaá5í Empresa J. Cr^FnX^
 J{u**1 «a parlpçg 49 e 51HOJE-pela ultima ve^r7\lr~o^^
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