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XPQRTp
DE FRUTAS

escrevemos a 12 deste mez sobre

as vantagens que 'prome-tte o com-

mercio dc nossas frutas com a Rc-

publica Argentina- apoiando os es-

forças da Câmara dc .Commercio Ai*-

geiUi-KwBrasilcira, de Buenos Aires,

pela supprcssão dos direitos, que co-

bratn nossos Estados, dc exportação

das suas frutas, c tambem dos da

União, que oneram a irniportação das

argentinas, esforços constantes dos

.Ótimos boletins da mesma Câmara,

c dc memorial que ella dirigiu ao

governo brasileiro. A suppressão

desses impostos é mais do que con-

.eniente; *_ justa, é devida á Argen-

tina, que nada cobra pela saída dc

suas- frutas nem ipèla entrada das

brasileiras. .Não prégámios 110 deser-_

t». Fomos felizmente ouvidos. A

Siciedado Nacional de Agricultura

oecupou-sc do assumpto, e cgualmen-

te a Associação Commercial do Rio

df Janeiro. O ministro da Fazenda

femetteu á Associação Commercial o

memorial da Câmara do Commercio

de Buenos Aires, e a Associação co-

meçou por dirigir-se an dr. Nilo Pe-

çanha, presidente <\o Estado do Rio

ie Janoiro, -o Estado que talvez seja

presentemente o maior exportador

de frtilas.
Acolheu o presidente do Estado

iV Rio, que tem mostrado todo iri-

teresse pelo desenvolvimento da ,po-

micultura nos seus domínios, com

a maior sympathia a directoria

da .Associação, que obteve logo

íi compromisso dc s. ex. de pro-

mover a reducção a tres por cento

do imposto de exportação, liojc dc

dez .por cento. Antes isto do que

nada. Não vemos, porém, razão para

a conservação daquelle resto de im-

posto. Se o Estado pôde .perder sete
•ior cento do (pie cobra até «agora,

não são os restantes tres por cento

absolutamente necessários á regular!.

dade das suas finanças. Assim, não

satisfaremos a exigência da recipro-

cidade, que devemos á Argentina

pela entrada franca das nossas fru.

tas. Tambem foi a concessão única

do presidente do Estado do Rio, para

_.. corresponder ao appello da Associação

Commercial. O mais foram boas pa-

lavras, promessas, c a allegação do

grande serviço que cllc sr Nilo pres-

tou á pomi-ultiira fluminense, conse-

guindo da 
"Royal Mail" grande re-

riiíc.ão no frete dos abacaxis, que de

•o$ooo por metro cúbico passaram a

3i$ooo. Recordou scus esforços, que

ainda continuam, por obter das es-

iradas dc íerro tarifas mais baixas,

c menores taxas dc armazenagem

nos frigoríficos do Cács do Porto

fio Rio dc Janeiro, e bem assim a

instititíição de prêmios aos plantado-
rc? dc arvores fr.rtiferas, tirados dos

cem contos já depositados pelo Es-

tado no Uanco Mercantil para pre-
mio aos lavradores fluminenses.

Alais outras providencias assignalou

o sr. Nilo destinadas ao desenvolvi-

menlo e progresso da •pomiculttira no

Estado, notando, todavia, com louva-

vel franqueza, serem mínimos os re-

saltados tirado* nesse camtpo dc

actividade comparados com as respe-

ctivns .possibilidades econômicas, pois
¦'¦ ain.!.** reduzidíssima a producção
«le frutas, que não dá nem mesmo

para satisfazer as necessidades do

consumo interno.
lustainente para que a ipomicultu-

ra sc desenvolva _ que aconselhamos

;i extineção dc impostos e outros

ônus que embaraçam c reduzem seu

commercio. E' por isso que nos con-

vem imitar a Argentina, onde, alem

da livre entrada e saida das frutas,

_ baratissimo o transporte nas es-

tradas de íerro, pelo que as nossas

krãnjas, bananas e abacaxis são ie-

vados a-Tontos extremos do territo-

rio nacional, onde encontram preços

rcmuncratlores. Não é só o Estado

do Rio que exporta fruta'. Ha ou-

tios .muitos que podem fazel-o, atife-

rindo da industria frutífera grandes

lucros. O governo, que enviou o mc-

moria! da Câmara de Commercio

Argentino-Brasileira á Associação

Commercial do Rio de Janeiro, deve

r.iandal-o lambem a outras institui-

ções da mesma natureza e aos go-

vemos estaduaes. Devem estes, -por

sua vez, iniciar e estimular, directa

e indirectamente, o desenvolvimento

da 'pomicultura, que sc PÓdo trans-

formar para alguns dos Estados em

considerável riqueza. Originárias da

B-hia são as laranjas que a 'Califor-

rtia exporia para todo o mundo.

Quando sc pretendeu naquella re-

gião norte-americana plantar larga-

mente laranjas, uma commissão de

competentes teve que escolher, entre

laranjas do diversas procedências

«.twdiacs; o typo mais conveniente

para o cultivo e comniercio. Coube a

primas-a-t laranja bahiana, que, trans-

portada para a Califórnia, tem dado

mais para cnriquecel-a do que o ouro

das suas famosas minas. Na Bahia,

entretanto, a laranja só tem uma pc-

quena exportação para o Rio dc Ja-

neiro, exportação ridicuta, ja naodi-

remos comparada com a da Cantor-

ria. mas com a que devia ser. 1 ro-

cure o governo da Bahia desenvolver

a cultura e exportação das laranjas

C de outras das suas excèllentes fru-

tas. Será mais uni artigo para au-

f-mentar a exportação do Estado.

que já é a mais variada do Brasil.

E. como a Bahia, outros Estados dc-

vêm dirigir sua attenção para a pro-

ducção frutífera. E, quanto á União,

é até dever acabar com os direitos

que cobra pela importação da fruta

__gentina, fazendo assim o mesmo

que a 'Republica vizinha faz á

fiuta brasileira. Se não cum-

prirmos este dever — aqui mes-

iitro já o dissemos — bem pôde a

Argentina, sem que nos possamos

queixar, onerar com eguacs impôs-

tos as .nossas frutas, que cila j'á con-

seme em larga escala. Tratemos de

resguardar os nossos pomicultores
desse golpe, que pôde ser de .morte

liara a exportação de frutas, que só

..gora começa a dilatar-se c a 'aviltar.

Gií VIDAL

sua situação econômica

0 EMBAIXADOR
Acceiiou o preclaro Sr. R«D Bar-

bosa -a missão de embaixador espe-

ciai do Brasil na -Argentina, para as

festas do centenário do 9 de Julho.

Partindo do Correio d.a Manha a

idéa dessa desigmção, só nos resta

cengratiilarmo-nos oom o Governo,

pdo acerto da sua escolha, e com o

illustre brasileiro em quem ella rc-

caiu, pelo modo como acccdcu cm

prestar ao pais um serviço qtie só a

sua intelligencia privilegiada eslava

cm condição dc loffericcr-llic.
Muito -nos desvanece a circumslan-

cia de lambem haver partido do Cor-

reio, em 1007, a lembrança, cgual-

mente acceita, do nome dti Sr. Ruy

para nosso embaixador na Confe-
¦rencia da Pus, cm Haya, onde cllc

honrou o'pais e onde se tornou o

advogado victorios-o das nações pc-

quottas e fracas caieira o absorvente

imperialismo das grandes potências

militares.
Para a missão dc agora, o Sr. Ruy

eslava, da mesma fôrma, natural-

mente indicado'. Só o adio político

vesgo e mesquinho poderia, durante:

o periodo de derrocada do governo

passado, tel-o excluído desses poslos

de grande representação, cm que a

sua'figura é a expressão da própria

Pátria e a sua personalidade resume

todas as lutas pelo engraiidccimeiito

do -pais - pela conquista das institui-

ções liberaes que o têm feito real-

mente forte.
Éelises as nações que podem eon-

tar com Jiomcns desse padrão pnra

honral-as dentro c fera das frontei-
ras e felices os governos que, para

designarem os seus agentes e delega-

dos nas fuiicções dc mais delicada

investidura, não se deixa-m obscuro-

cer pelos despeitos de ordem politica.

Com relação ao Sr. Ruy, typo de

combatente experimentado cm todas

as grandes campanhas agitadas no

decurso destes ultimos -trinta annos,

.pódc-se dizer que poucos governos
não cMontmriam nas suas idéas .

nas suas altitudes pretexto para o

excluir das posições ide .proeminencia

official. Entretanto, só .mm oaso, c

r.a vigência dum unico governo rc-

publieano, foi a collaboração do seu

talento sistematicamente dispensada.

Ainda bem que mio quis o Sr.

IVenceslío consagrar -o precedente',

que acaba de ser quebrado, ficando

(iv melliores vantagens do Indo dc

quem o quebrou.

Ioéos & Étisias

dade para
financeira.

Com o scu principal produeto de-

preciado, industria e commercio para-
lysados, nn., contingência de negociar
um fundiiig, não sc encontra no Estado
um só homem capaz de valorizar a sua

grande riqueza, acõroçoando cmprchcn-
dinientos governamentaes, destinados a

incitar os aniazonciiescs ao aproveita-
mento dos seus campos, das suas tio-

restas e do scu subsolo.
O que ha por ali são politiqueiros de

todas as espécies.
Essa luta que se anniuicia,, entre can-

didatos c correligionários dc candidatos,
não é 110 fundo outra coi-a que O cs-
forco unico e exclusivo de cada 11111
pela conquista do poder, para proveito
material. Do poder nenhum delles usa-
rá senão para satisfazer os scus capei-
chos c as suas ambições,

Com tal gente o Amazonas pótle
aguardar calmamente o desfecho da
sua crise: a bancarrota.

Santo 42:200$; S. Paulo, .5 !425? 5
Ií--. Grande do Norte, 51 -oo!,; bergipe,
r-aooí Piauhy, 77 1200$; Pernambuco,;
113:500?, e Paraná, 297:900500o.

O presidente da Republica, tendo re-

cebido um officio do sr. Pinheiro Ju-

nior pedindo a intervenção no .lispi-

rito Santo, c um telegramma do sr.

Bernardino Monteiro, solicitando une

ponha termo á situação (le perturbação
da ordem creada pelos seus adversa-

rios vac remeter hoje esses docunen-

tos á Câmara dos Deputados, para que

esta julgue como entender.

Esteve hontem .10 Thesouro Nacional,

cm demorada conferência çom 
o sr-

Pandiá Calogeras, ministro da,J*™m'

o senador Leopoldo de Bulhões.

Suppressão de trens
na Central dn Brasil

Está assim constituída a embaixada
brasileira que vae á Argentina, para re-
presentar o llrasil na comnienioraçãò
do centenário de o de julho.

Embaixador — Senador Ruy Barbosa.
Delegado naval — Almirante Gomes

Pereira.
Delegado militar — General Mendes

dc Moraes.
1" secretario e conselheiro de em-

baixada — Dr. Antônio Baptista Pe-
rcir.-i.

Segundos secretários — Os segundos
secretários dc legação dr. Lourival de
Gliilhohel, que já está servindo na lc-
gação de Buenos Aires, c dr, João Ruy
Barbosa.

'Officiacs ás ordens — Capitão Ar-
mando Duval, addido militar na Ar-
genlina, e ura official dc Marinha.

O embaixador Ruy llarbosa, exina.
familia, e secretários seguirão em trans-
atlântico que parto daqui nos primeiros
dias de julho até Montevidéo, omle o
embaixador embarcará num .jroiif bra*
sileiro que o levará a Buenos Aires.

O Ministério do Interior autorizou o
director do Instituto Nacional de Mu-
sica a adquirir por 4:0039000 a harpa
í-ilytc "D", a ouc aUudiü o seu officio
d«" 13 do corrente.

U honrado Deputado por Minas Sr.

Fausto Ferraz queria uni terreno para
uma sociedade de musica. Nesse sen-

tido, apresentou projecto na Câmara.
O projecto correu os tramites regi-

ínenlaes. Distribuído, na Commissão dc

Finanças, ao Sr. Alberto Maranhão,

presidente duma philarmoniea no Uio

Cirande do Norte, apressou-se este, por
solidariedade dc classe, em dar-Mie pa-
recer favorável.

Entremcntes, o Sr. Fausto deu para
oecupar-se da situação financeira, pin-
tando-a com as cores mais tristes da

i sna variada tela de pintor parlamentar.
I O quadro que o profuso representante
' 

das montanhas expunha aos olhos dos
I collcgas era tão compungente que logo

todos mergulharam na mais profunda
meditação.

Súbito, o relator do projecto da mu-
sica levou á commissão o scu parcer
favorável. Foi um espanto geral. Pois

havia quem, numa quadra de angus-

tia como a presente, pensasse em san-

fonas? E seria possível que o fizesse

o próprio autor dc tantos discursos
alarmados sobre a situação financeira?
Não! O projecto devia ser rejeitado.
E o foi.

Trata-sc dc um caso perfeito de auto-

derrota: o Fausto financeiro venceu o

Fausto musical.

Telegramma recebido hontem dc Elo.

rianopolis refere o apparccimc.no na

cidade de Lages, dc um novo monge

chamado tintem José Mana, como o

conhecido embuste'.™ do Contestado.

O facto cm si não tem uma significa-

ção alarmante. Sabendo-se, porém,

quanto os int.tij.es daquella espécie

ten. custado aos cofres do Brasil, c ua-

tarai qne todos sc impicssionein com a

possibilidade dc um movimento snbvcr-

sivc, semelhante ao famoso Canudos e

ao não menos lastimável caso do pro-

prio Contestado, Um e outro se mWe

narani na maléfica influencia de ipd \i-

duos mais ou menos tarados e revolta-

dos, sobre creaturas ignorantes quasi

até á animalidade, e mercê de sua Ira-

nueza metal, capazes dc se deixarem

eatechizar pelo primeiro maluco da es-

pceie dc um Anlonio Conselheiro ou

losé Maria. .
Entre outras, uma explicação plau.i-

vel para esses negros incidentes e a

falta de instrucçáo e cultura das cla_-

ses menos favorecidas no Brasi\ por
i5So mesmo em situação dcsfavoiavel

I de presas certas para o embuste.
I Se fossem 'homens embora rud.mc...

Itarmente cultivado"*, sabendo ler¦€; com-

Ipi-chendendo sobretudo os benéficos <U

vida ordenada c tranquitla, as promes-

Isas de riqueza que offerecc a cultura
'dos campos, nao seria tacii e

lhes o cerel.ro, transformando-os em

fanáticos. Porque a anparição de sue-

cessivos núcleos dos indignados fanatt-

coa dc,)*-- indubitavelmente coivni a

nossa pretendida organi'.f..ão politica e

social, que ainda permitte sua forma-

.ão. „,
O momento, porém, nao c para se

divagar sobre as causas dessa anoma-

lia O qiie convém, é que o governo

.onue providencias enérgicas c dccisi-

vas no sentido (lc exterminar em suas

origens os possíveis germer.s dc um

novo movimento coma foi o do recente

Contestado.

A Rcccbednria do Districto Federal

ar ecadou do dia . do corrente ale hon-

tem a quantia dc 2.361 ••977-5766-
"Em 

cgual periodo do a.,"- 'assado a

ruída importou cm 2.249-8985901.

O sr. ' Carlos Ivtaximiliano, ministro
do Interior, em nome do presidente dn-
Republica, desanojou hontem o dr. Aze-
-edo Sodré, prefeito (lo D strieto fc-
dcral, pela morte dc seu irmão.

Sabemos que o Ministério da Mari*
nha gttarnecerá, dentro cm breve, OS
Mirolhos com um posto militar.

noite;

O TKMPO I
Cou limpo, .temperatura apadavcl. cuja j

máxima tiRo foi al.-m dus :00,o. Assim |)a-
sou o dia de hontem.

I ¦ — - ¦—

Trens illurios
,.* v. Centrai. - («(".",-' Jí s- /**,"£*},*

J"rc.rtidas. - Diiu-nos: S V •. 5-ooi B 
J;

7.00! iiocturiiosi NPi, 6.00, 1,1 1 V™
cli.rno dc luxo). 0...0. ,

Chegadas. — Diurnos! Sr -. . .40 1 >
«líí- RJ? 3. 6.00*1; nocturims: M -.
"„nm. r.l*- (trcm.de luxo), 8.15m.
1S_ dc Bello Horhonte 'P''«t£%.Z

Partidas. — D ttrnos: S1. nté l.aía.cuc,
¦ oo- R 1 6.00; i.ocuirno: N 1, 7.po.
5.00» lv , *„ ninrtinf Ni sfte as 5.0*1 in.

, 
C'Ín?.n_-*rch 

_a ás 7.ao da •..¦.....íi se-l!í. ' !i ' í dc üelln Horizonte ás
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poi*. ê nocturiio dc Victoria chega as .-o,
"n7*',r.,"i'de Pctropolis, - Partida de Traia
VJ,;,V* 

"em., 
3o (d umo, 

iT%™
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Perguntando um eminente político ao

dr Lauro Müller quem seria o cmbai-

xador do Brasil "as festas do centena-

rio de Tucumaii, s. cx. respondei:
-_ O sr. Ruy Barbosa. Para condor

na 'America a águia de Haya.

O sr. Pandiá Calogeras esteve hon

tem nos Ministérios da Marinha e da
Guerra em conferência com os respe-
ctivos titulares sobre o orçamento geral
dn Republica para o exercício de 1917-

Antes s cx. havia estado na Impren-
sa' Nacional, dando algumas ordens
acerca dos trabalhos de impressão do
referido orçamento.

O Thesouro Nacional concedeu hon-
tem á Delegacia em Londres o credito
,íe got902$35-, ouro, para oceoner as
despesas do corrente exercício,,por,con-
ia das verbas 4* e II" do Ministério da
Agricultura.

Noticiam os jornaes que o sr. Souza

é. Silva vac apresentar á Câmara um

requerimento, solicitando ao governo

informações sobre o melhor ipcio ¦•dc

desenvolver a marinha mercante nacio-

¦Esta não lembraria ao Diabo.

Ouc idéa faz o sr. Souza do mandato

dc deputado? Se cllc pensa dc facto na

marinha mercante do paiz, o que deve

fazer é procurar conhecer o estado em

que ella sc encontra, cmiipnlsando esta-

tislieas c relatórios, para então clabo-

rar projecto sobre o assumpto.
K' o que fora de esperar do sr. Sou-

| ¦_.-,, sobretudo quando se sabe que cila

. marinheiro. Pois o homem age jus-

lamente dc ni ido contrario, aguardando

I que o governo lhe diga como é que so

jpódc organizar ou reorganizar a nossa

frota mercante.
Sc todos os legisladores afinassem

pelo diapasfto do sr. Souza, a nação

não teria nenhuma necessidade de gas-
tar rios dc dinheiro com o Congresso;
O governo por si mesmo faria ".ido:

administrava c legislava.

O ministro da Fazenda approvou o
.-.tio do delegado fiscal cm S., Paulo
suspendendo Mauro de Lima Rodrigues
do cargo dc collector de Mogy-Curiõsu,
c aiinexando a respectiva collectoria a
de Mog.-Mi.lm. por sc achar aquelle
funecionario alcançado para com a 1 a-

renda Nacional.

HONTEM

füA.AS
Sclirc Londres

" 1'aris" Hamburgo
*• pSr-Ugat 

'(escudos)
« Buenos Aircj tpeso

ouro). • • • ' *
W Nova ^rk
" Hespanha' 
Extremas!

Cnixa matriz
Bancário.

Cambio
nc,T-\S A'VISTA
I_0l..2 !¦* l'|6'l

S607 S70O
Í8_o ifi

$062
2$015

.-|5"74" _- 
4S1S;

. 
'. í^33

. ist|4 a ta 5l«fi
'üSi~- io$-*oo e toíjoo. ror arroba, pelo

. Ao rebato de 6 lU

_>-****¦

^libras - "9.900.
l.ctr.is do Tliesouro

por cento

BE"?_3 de serviço na Wt.«fo Central de

Correios
i* . «nirtleSo expedirá malas pelos, se-
Ksta rciwrii.ao y . victoria e

«nil.ntcs vapores: O. "J^jjgji. 
para San.

?f cPRiod_ P-Stt! "Kucfid", Para o R.o

da 1'rata.
A carne

Vigoraram os seguintes geçoM'<eles i$_oo a 1.*..*'.
,$-,10 a 1S800' '. 
Sseo a *íSouPorcos. •

Carneiros.
Vitellàs.

O general Thãumaturgo de Azevedo

e^ve hontem em conferência com o

JS dente da Kepublica. O general

cebido cm audiência official. O »

Zmto da conferência, o publico ja

Sa qual tenha sido: o futuro go-

erno da Amazonas
v, ;.,:,, tempo cm que o sr. Tl.au-

raaturS fala com o sr. Wenccsláo, sur-

i ameaça tomar feição seria, eom o

Lud.5mento da candidatura Crespo

d Cas • Por farte de elementos que

se vão desmascarando como em o -

* 1, ao governo do Estado, e pela

attitude deste não abrindo mao da can

dida-ura do sr. João Lopes

Está salvo o Amazonas! Cada dia

,,,_ passa assignala mais- uma diffunl

Um deputado de Minas dirigiu liou-

lem, da tribuna da Câmara, um appello

a todps os "organismos vivos" do

paiz afim dc que se decidam a contri-

buir para o pagamento da nossa divida

externa. Apenas não referiu quaes sc-

iam c*ses "organismos".
' 

Elles não se 'encontram, P"r exem-

pio nas camadas populares, «scorcha-

das de. impostos, carregadas de compro-

miss0s dc toda natureza e unposs.b.li-

tadas de prover ás mais urgentes necessi-

dades da vida. ,
O commercio e a industria, lambem

não podem estar cotnprchcndidos en-

tre o, "organismos" do sr. Fausto,

uma vez que os políticos o administra-

dorc., só se lembram delles para enrt-

oucccr com os favores obtidos de meia

dúzia de industriaes, que protegem com

o feroz piotcccionismo vigente nesta

terra. , „ „
Serú a lavoura um daquelles orga-

nismos»? Mas esla vive pela hora da

morte, inerte nos logares em que se

cultiva a terra, por falta de transporte,

ou impossibilitada de pagar nas estra-

das dc ferro os freles exorbitantes Ian-

çados sobre os seus produetos. _
O funccionalismo publico nao c, üo

mesmo modo, um "organismo" que

po-sa concorrer .para .a salvação na-

cional. Xão o são egualmente os polui-

co= executores da doutrina de frei

Thomaz, cuja applicaçao no caso e a

seguinte: 
"Sacrifiquem-se pelo paiz,

porque é o nosso desejo, eniquanto nos

vivemos á tripa forra".
lie sorte que só o referido deputado,

checado o outro dia da província erroo

o «lho Ozíbe da Capital Federal,

descobre " organismos vivos _ 
nes.c

paiz, onde só existem dcsorganisaçao,

minas c devastações.

Noticiam os jornaes que o director

..eral da Instrucçáo Publica, dr. Attra-
'tio reixoto, offieiou aos inspeetnres

escolares relativamente ao material ,1a,

.¦seolas publicas, pedindo-lhes _ .fizessem
I com que os professores municipaes o

'informassem sobre a quantidade de
1 material excedente nas respectivas cs-

colas, com o fim de recolhcl-o ao almo-

xarifado. , ,
Já que vem á tona a questão üo mo-

biliario escolar existenle nos edifícios

sujeitos á Prefeitura, seria bom que a

mesma Directoria de Instrucçáo coei-

tasse do meio mais cfficaz para appa-

rolhar as escolas do Município dc mo-

veis tanto quanto possível, adequados

âs condições de estatura e cdade das

creanças que delles sc servem.

Nesse particular é precarissima a

siMação dos collegios publicos do Rio,

londe a deficiência dc mobiliário contri-

bttc dc algum modo para o mao funccio-

Lamento das classes. Creanças peque-
1 ninas esticadas em carteiras por demais
I altas para ellas, ao mesmo tempo que as

mais desenvolvidas cs'_o encolhidas em

carteiriubas de duas pollegadas, não

encontram seguramente a - conimodidadc
bastante para trabalhar com resultado.

Bom sabemos que as condições finan-

cciras actuacs da Prefeitura não per-

mittem uma melhora r.-.dical nesse sen-

tido. O mal que existe para quasi to-

das as escolas do Districto, exigiria

recursos dc que não dispomos actual-

mente. 'Nunca <• demais, porém, clamar

pela necessidade dc attender a- um as-

sumpto, immcdiatamcnte ligado ás boas

condições dc vida da população infantil

da cidade.
•Seria melhor que ao env-ís de despe-

sas outras de menos valia, o governo
municipal empregasse sua actividade no

1 sentido dc obter verbas capazes de sa-
nar esse mão estado de coisas.

A' hora a que D nosso jo-rnil
entra aa machina dc impressão esta

cm começo da execução a ordem
emanada da directoria da Central do

Brasil, e a que já fizemos referencia.
Começa hoje a supprcssão dos nu-

merosos trens que servem a zona
suburbana c outras dos Estados pro-
ximos. .

Nadfl menos de cento c vinte _e
dois trens foram supprinudos, nao

falando nos dc cargas, que so trate-

garão, a partir de hoje, quando olles

tenham a lotação completamente to-
mada.

Para a zona suburbana a sttppres-
são attinge a cem) trens, incluindo
trinta e dois de pequeno percurso
entre a estação Central e Bangu.

.Esperámos que o governo prp-
curasse impedir essa alteraç.ão tao
brusca e .sensível nos nossos ja bem
deficientes transportes ferro-vianos,
depois das considerações dadas a pu-
blicidadc De facto, o governo nao

oóde desconhecer a sí-rie enorme de
¦prejuízos que vac causar a medida
adoptada pelo dr. Arrojado Lisboa,
e porventura .sanecionada pelo mi-
nittro da Viação, após •superficial

exame. . '
O desenvolvimento attingido pelos

subúrbios foi obtido graças aos pro-
grossos dados aos serviços dc trans-

porte para aquella importantíssima
zona. Melhorou o valor das proprie-
dades, que não foi ainda .mais adean-
tc porque o governo tem descurado
o abastecimento dc agua e o estabe-
lcciiuiMito de esgotos em grande par-
tc dos subúrbios. As .lasses menos
favorecidas de recursos, os funccio-
narios publicos, os operário.*, etc,
têm estabelecido na zona suburha-
na a sua residência, .porque ali mais
econômicas são as rendas das liam-
tações. e mesmo porque certos gcf.e-

i ros alimentícios .podem ser adquin-
dos por preços mais favoráveis.

Quem, collocado na estação Contrai,
assistia dantes ao movimento dc Clie-

gada c partida dos trens suburbanos,

podia observar a grandeza desse mo-
vimeuto, o numero colossal dc pas-
sageiros, que tem aiigmcntado • de

anno para anno. lí tambem era lacil
iic ver qide. em certas horas, os trens
sc enchiam' por ta! maneira (lc pas-
sageiros, que as coxias - plataformas
fitavam não raro apiinha.i.-i.s de pes-
soas que não logravam eucimu'..;'
melhor logar. G, então, havia a van-
tajrem de que, em resultado do niaior
niiniero dc coifdttcções, as diffcren-
les categorias de passageiros at-
fltiiam aos trens a lioras diversa;,
evitando-se assim maior atropela-
mento dentro das carruagens, lo-
mavam os operários 05 pt-tiiciros
itens da manhã, por serem elles os

que mais cedo 'iniciam o dia de tra-
halho. quer seja «as officinas da
União, quer nas dc particulares. Us
funecionarios .publico* . tomavam , os
trais das O ou 10 horas, excluídos
¦. cstaíetas dos Correios, dos Tele-

grnphos, contínuos, servente- de re-
páf-ições, etc., que são obrigados a
vir mais cedo para o sen serviço. As
famílias suburbanas tomavam os
trens das. r_ As 3 da tarde.

•No regresso aos subúrbios, obser-
vaÊ-i-se -idêntica distribuição das
classes dos passageiros pelos diver-
sos trens.

Assim, é bem visível que., suppri-
midos cem trens nesse serviço sub-
urbano, ainda que cada 11111 dos que.
forem conservados seja attgmcntado I
com duas carruagens, é evidente,que
vão reproduzir-se as scenas antigas,,
de atropelos, dc qtieixumes, alem I
dos grandes transtornos que vão ser j
obrigados a soffrer quantos terão de;

alterar os seus horários, para os

afinar com os novos da Central.
E ninguém sabe nem ninguém

pode prever quanto tempo durara
este estado de coisas. iA catísa de-
tèrininaiue da suspensão de trens e,

diz o sr. Arrojado Lisboa, a falta
de combustível. Não duvidamos de

que realmente haja falta de carvão

par;., alimentar o fogo uas .nachinas.
E' natural que. dada a escassez geral
da hulha e o elevadíssimo, preço por
cila àt-ingido, que não só na Cen-

trai. tuas em todas as estradas dc

ferro, nos navios, nas fabricas, etc,
setam sentidas as diffieuldades resul-

i.*ii*,í"s dessa escassez. Mas a verdade

tambem é esta: emiqiiairto que na
.Marinha o almirante Alexandrino
de" Alencar procura activ__Knte ob-

ter carvão nacional .para os variados
nav;.' ao serviço do seu ministério;
emii-tanto 

"os 
paractilares procuram

desde o começo da crise resolver o

scu-- problema, tendo .chegado aos
no«ivis resultados, o director da

no-.i oriticipal via férrea, por moti-

vos r.;'e são desconhecidos do pubu-
co d'eixou iilteiramente ao abando-
no' essa grave questão, para accordar
a_o*t resolvido a prejudicar, conto

va.: sueceder, a zonas importaMtssi-
ma? a muitos milhares de habitantes

desras zonas, e até' as transacç.ics
commerciaes. porque as mercadorias
volta'fio a ficar empilhadas nos ar-

mazens de S. Diogo. como «uecedeu
nos tempos esbanjadoramente taus-

tosos do conde Paulo de Frontin. ^
E o carvão nacional, o os briqnct-

tes, como os que foram examinados

pela commissão da Club dc Engenha-
ria c representantes da imprensa que
foram a 'Bom Jardim do lurv..

aguardam que os poderes públicos
deste malfadado paiz dceni os incen-

tivo*-. os estímulos indispensáveis

para qne sejam convenientemente
aproveitadas a; riquezas do nosso
solo!

,*t,3-<V*t*_í^>*»Sti*;_!_í*'-,_ ¦

rendas federaes em Mcccjava, Francisco
Victoriano Pinheiro, a apresentar sua
defesa sobre o alcance de 4:40»?'9So,
verificado em suas contas.

O almirante Alexandrino de Alencar,
ministro da Marinha, continua enfermo.

S. ex., no domingo ultimo, foi acom-
mettido de eólicas rhenaes; sentindo-se,
porém, hontem, á noite, bastante me-
lhor.

PAZ OU RUÍNA
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O sr. Irineu jogou hontem a sua ul-

tiina cartada, .para ver se consegue o

reconhecimento dc senador. Antc-hoii-
tem, esse homem — typo da decadência
moral de uma época — fez o elogio

posthumo do general Pinheiro Macha-

do, a quem, cm vida, cobriu de insul-

tos e epithetos os mais infamantes.
Hontem, o infeliz politiqueiro, tôo

de vários crimes communs, teve a au-

dacia de affirmar perante a commissão

verificadora de Poderes, que se havia

desligado definitivamente, do civilismo

e dos liberaes, quando apurou que os

seus antigos correligionários 6 que ti-

nham mandado assassinar, pelas cos-

tas, o referido chefe gaúcho.
Apezar de toda a gente saber quem

é o sr. Irineu, não só a commissão,

como todos os presentes não puderam
deixar de dar signaes evidentes dc in-

dignação contra a torpeza proferida.
O deputado Octacilio Camará e o

dr. Raul Barroso, ambos liberaes, pro-

testaram enérgica e immcdiatameiite,

reptando logo o barbudo deputado a

que declarasse quaes eram os liberaes

mandatários do crime «Iludido.
V.xado e espumando, o sr. Irineu 1

não respondeu, contentando-se em di-

zer que todos os adversários de Pi-1

nheiro Machado mereciam a expressão

de "canalha" que o general pronun-

ciara ao cxhalar o ultima suspiro. ^
Comprohende-se n baixa sabu.içe

desse homem, que ainda suppúc o Sc-

nado pinheirista c quer conquislar-lhe

os votos, vertendo agora lagrimas dc

crocodilln. O sr. Irineu gaba-se publi-

camente dc cuspir no prato eleitoral

onde sempre comeu, porque ainda pre-

cisa de oito annos dc senatona, que

lhe servirão para consolidar a fortuna

até agora adquirida, sabe Deus por que

processos. E como o Senado o esta

olhando desconfiado, elle prec.pita-sc
em cima dos chefes civil istas, que foram

susprehcndidos com a sua negra trai-

ção accustm.lo-os dc assassinos, ape-

zar' dc nenhum delles ter estado, até

hojo, mettido na Detenção como autor

de unia morte «- de mais dc uma lenta-

tiva dc assassinato.

___BL-ÒTH'EGA POPULAR - Abei

tá ao publico c!.-:-... á« « horas, n

Lvccu do Artes e Oflicios. ^_
_a » «_¦ -*» _**¦—. mm-t-w ¦¦_* ••«- ,

O ministro do Interior mandou de-

clarar ao presidente do Consc: o. Supe
rior de Ensino que ao dr »W«
ximiano Nogueira da Motta, ProfcMor
da Faculdade de Direito de.b. .'» ';

foi permittido deixar o exercício dç sua
cadeira emquanto estiver exercendo as
fScs de secretario da Agricultura
daquelle Est«ido.

--_-__h-_>-0^--*»---" 

O Dlí. DO PRESIDENTE
ij presidente da Republica, apezar dc

ser hontem o dia consagrado por s. ex.
rara o estudo de assumptos que aguar-

dam o seu pronunciamento, recebeu o

fr Lauro Müller, ministro do kxte-
rior aue lhe comniunicou haver o sc-
,.,,dor Kuy Barbosa aceitado o convite

que o governo lhe mandara fazer par.,
representar o Brasil na Republica Ar-

PeiUina, por oceasião das listas que sc
celebram cm Tuctimau no dia o de

julho em comnienioraçãò ao centenário
da independência daquelle paiz.

Tambem foram recebidos por s. cx.
os generaes Thãumaturgo de Azevedo c
Dantas Barretto e o sr. Sylvio Kom.ro

I "Filho, 
que íoi agradecer a visita que

; lhe mandara fazer s. ex. por seu nino
i dr josú Braz, quando esteve enfermo.
| S. ex. 11.andou visitar, por scu aju-
! dante de ordens capitão-tenente Jorge
| Dodsworíh Martins, o almirante Ale-
| sandrino dc Alencar, que se acua cn-

I firmo. , , ,
, Hoje s. cx, preside ao despachç col-

j Letivo, que sc realiza no palácio do

I 
--(-verno ás 2 horas da larde.
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A MiMiNisTiuçAo do Correio da Ma
nhã, assim como todos os seus .'.gentes

] e viaiantes, aci*:ita .issi.inaturas para
i 11 revista portugueza O Hosario, nma
I das mais bem feitas publicações eatho*

dcas editadas rm Portupal.
KM?***.mm—m

Pingos & Bespingos
-_ Apezar da crise geral, o oamhio está

suhindn.
_ IV isso 1 Bastou falar-se no Imposto

1 «le honr-i, c o credito nacional foi logo
dando uni salto,

i — Imagina quan',. .._*nri*arcni a colirar

1 o imposta !
1 Í7u .'.-!:¦> maior.

Ao encerrar o brilhante editorial
em que fez hontem o esboço de tinia

politica intc-ligei-tc de solidariedade
conainontal, Gil Vidal relembrou .0
conceito de Washington, que dizia
ser .loucura para um povo esperar fa-
vores desinteressados de outro. A
máxima política do maior dos ame-
i-cano* deveria ser agora meditada

por todos aquelles que, no meio dos

graves problemas econômicos crear
dos pela guerra, insistem em compli-
car •questões positivas de politica
commercial com considerações senti-
mentaes que, .por muito valiosas que
sejam, não têm comtudo razão dc ser
na analyse dos factos internacionaes..
As gigantescas proporções do con-
íKcto europeu, que abalou como um
formidável terremoto social as ca-
madas mais (profundas do nosso ser,
explicam o rcappareciiueiito tunvtil-
tuoso de violentas paixões que _ se
fazem sentir hoje tanto nos panzes
beHigeran.es como entre as nações
neutras. Velhos elementos da con-
sciencia racial que estavam adonmç-
cidos pela influencia de uma civih-
zação accenttiadamente cosmopolita,
noções quasi alrophiadas dc etluca

politica que persistiam apenas come
vestígios do mcdievalisino. rancores
ferozes, que a cultura iiitíHectual «
o iritiniplio da razão pareciam ter
morto para sempre, resurgiram recai-
cando do campo da consciência social
toda a zona luminosa que tinha sido
ampliada desde a Renascença. Ao
choque violento <U> traumatismo
marcial parece terem-se despedaçado
os centros de actividade pensante em

que se concentrara a essência dos es-

forços civilizadores. Os homens do

pensamento esquecei.» a estreita so-
lidariedade que liga todos os ramos
nacionaes da cultura •occidcntal cm

um unico tronei synthélico e falam
uns em barbaria germânica, emquan-
to outros procuram ticutit* a cstupcii-
da cont4.bui.i_- intollcctual da raça
ingleza para 

'o 
yjenvolviniento .n,en-

tal da lítiropa, ¦•ou nmcsquinliar a
realeza serena e indisciilivel do gemo
francez. Nos paizes bellÍRcrantes, o
"hymno do ódio" do poeta allemão
.provoca como .eco as caricaturas in-

glczas ridiculizaudo a magreza das
mulheres c creanças allemãs, que a
fantasia mórbida do lápis infame
siippôe estarem sendo 'inar.tynzadas

pelo bloqueio britannieo. Banqueiros
honrados c prudentes homens de ne-

gocio esquecem os s«'ns deveres dc

cidadãos norte-americanos para , sc
associarem com criminosos na^ fama
sinistra de exprimlir o sentimento 1
rapjal pelo Hiccndiadismo c pela dy-

itãmilc- N'T;** 31'*cin (icss:* atmospliera
snlfurosa' de" p:ri_í .=_ QMÚ animaes,

não admira que os neutros — prni-
cipalmentc nos paizes cuja formação
etlmica faz persistir iaços dc estreita
intimidade com os dois grupos belli-

gcra-n.es — tenham immensa diffi-
culdade em examinai* a situação 111-

ternaciónal com a imparcialidade in-

tellectual que Washington com tanta
felicidade concretizou 110 scu aplio-
risma.

«Mas a necesstidade de reagir contra
essa torrente sentimental, que ame.v

ça subvertei* a supremacia da razão,
é uma questão dc vida ou dc morte

para um paiz como o Brasil, que, de-
vido a um conjunto de circumstan-
cias. está soffrendo mais do_ que
qualquer outro os efieitos ruinosos
do eaiios econoti-ico decorrente da

guerríí. Destituidos de preparação
industrial para podermos compelir
na arena em que as .íações manufa-
ctliroiras procuram compensar _ os

golpes da crise supprindo os bellifíe-
rantes com o material requerido

pelas suas necessidades militares,
soffrendo r.s conseqüências finaneci-
ras dc urrl desastroso quadriionnio
.presidencial e tendo a nossa produ-
cção limitada pela imprevidencia que
nâo procurou iro passado utilizar as
innumeras .possibilidades da nossa ri-

qtteza natural, estamos collocados na
melindrosa posição de quem tem dc
disputar uma carrdira onerado com
a sobre-carga de que estão livres os
rivaes. Nestas condições, a muca

possiliilitladc de sairmos bem da pro-
va difficilima consiste no uso mtc-

gral das nossas faculdades dc criti-
ca, de raaiocitito o de sagacidade po-
litica sem que atigmenlemos o nosso
fardo com a complicação dispensa-
vel do sentimento c da oa.xão. Po-
liticamcntc, este resultado já foi
obtido. A neutralidade brasileira,
admirada por alliados c por germa-
micos, constituo um impcrecivel mo-
mtincnto, que fica definitivamente
incorporado ás nossas tradições dl-

plomaticas eomo nma das mais nola-
veis manifestações do nosso genio
político na espliera internacional

conflicto europeu, acabarão por ato*
gar a nossa vida econômica espa-
lhando neste paiz a mina e a mi-
seria.

Um estudo das inlcressanlissimas
estatísticas comuiereiaes, que o Cor-
reio da Manhã homem publicou,, bas-
tara para mostrar aos recalçiirantcs
que a nossa siluação econômica che-

gou a um ponto em que não temos
mais direito como brasileiros c pa*
triotas de continuar a encarar a

guerra européa como um match de

footbáll, em quo podemos elegante-
mente formar partidos, csialiaiido-
nos mutuamente cm uma luta inter-
na a fazer votos pela victorfa dos
Vermelhos ou dos Azues. A guerra
tornou-se .para nós, como aliás para
todo o mundo civilizado, uma que-
stão nacional que temos de abordar,
não com o intuito absurdo de nos
identificarmos com este ou aquelle

grupo bolligeratltc, mas sim cotn O
alvo da oa., c da paz em um futuro
muito pro.xJimo, .porque da ' rmina-

ção do conflicto depende agora a so-
lução dá nossa crise e a possibilidade
de nos acharmos .hutro em dezeseis
mezes aptos a satisfazer os compro-
missos do funding.

í ÁS violências exercidas pelo poder
j naval britannieo sobre o con ncrcio

dos neutros, desorganizam .1 vida
econômica internacional e aggravam
05 inconvenácutes ialaes da .-,'tierra
com uma série de vexames que mui-
tipHcám os incalculáveis prejuízos do
commercio. A guerra submarina di-
minui) cada vez mais .a toneiagem
mercante, tornando mais grave dc
dia para di;i o problema dos trans-

portes marítimos,. A idéa de resol*
ver a nossa crise financeira, som cut-
dar primeiro de melhorar a intolcra-
vel situação em que a guerra lançou

nosso commercio. é tão pueril como
seria o esforço do medico que pro-
ourasse obstinadamente combater um
sy.iii.ntonia local descuidando se i.a

moléstia que assim assignalava a sua
marcha deslruidora. A prosperidade
financeira d,o Estado depende invtl-

navclmcnlc da situação econômica
ile que ella é, em ultima analyse, .u«
mero corollario. E se <é possiv.l coiv
cober a existência de um Estado po-
bre em um paiz rico, quando n

inopefia c a deshoncstidadc da adnu-
nislração esbanjam os dtnhçiros pu-
blicos, a reciproca é impossível, por-

que cm uma nação que soffrc os

efieitos do depauperamento eco.

1 nomico nem a sabedoria dos finai."

| ceiros nem a implacável ganância da

I fisco .podem, encher os cofres do lv_*

tado.
! Qualquer esperança do podermos
i durante a guerra obter uma melhora

jjaS . condições decorrentes do bio-

queio c dit- aactividade submarina não

Ci ie. Aguiar Moreira, di
Sut-eriiitritdcncia das F.strados
,1c Fe-.ro, nionrou-sc muilo
animado com us experiências
feitas com a lurfa da Hom
Jardim.

l.s'. (•.'.-. c fresidente dc Jc-
ckcy-Club).

Da turro, andando na ".pista**,

O Aguiar não sente abalos:
A grande força titríí-t.i
E' calculada em «'avalias.

Mas o brilhante resultado obtido pela
nossa chanccllaria 110 juditíioso cqin-
librio dos nossos direitos c interes-
ses com a espinhosa tarefa de man-
ter uma neutralidade absoluta, que c
essencial 'á futura manutenção dn
nossa independência politica e eco-
nom-ca, não abrange por emquanto a
solução ilos tremendos problemas
que confrontam o no-50 commercio
e que. sc a puenra se prolongar m-
definidamente, como parece ser o so-
nho dourado dos insensatos e dos

que estão batendo moeda sobre o

passa de uma'-•_---.. perigosas 1 u*

sões cm que se embalam Cr Çw™?'
fracos, receosos de encarar a.s-Vçr-
dades desagradáveis e' sempre Hich-
nados a esperar .milagres. 'A Ingis-
terra não attenuará a sua prçpotcn-
cia naval emquanto não se vn* for-

cada a isso pela acção armada (.,«•
oulras potências. 'E como nao l)_
meio de obter elementos pata uma
domonStração capaz de dar que pen-
sar á dictadora dos oceanos, pode-
mos põr dc parto semelhante hypo-
lhese. Por outro lado, a guerra sub-
.narina, a que a Allcmanha i forçada
a recorrer como única replica posst-
vel ao bloqueio illegal da sua formt-
davel rival, não ¦.terminará, porque,
embora os inglezes destruam -iiiiitos
submarinos allemães. os esia.eiros

germânicos estão em condições do
substituir as unidades perdidas, dc
modo a manter mais ou menos, in-
interrupta a campanha submarina.
Devemos, portanto, ter como certo

que os vexames com que o iiioqucni
asphyxia o nosso commorcio e a di-
minuição progressiva da tonclageni
mercante, que decorre da guerra sub-
marina, longe de melhorarem, tende-
rão a tornar-se cada vez mais into-
lcravei*.

•Esta - a situação que confronta
lioje o comniercio mundial; mas 110
nosso caso o perigo é infinitamente
maior porque as nossas condições
especiaes tornam o problema muita
mais complexo c melindroso. Para
conjurar essa crise só existe uma so-
lução racional: — a paz. Deila dc

pende para todo o mundo a salva-

ção da cultura e da civilização, que
nao eslão ameaçadas pela barbaria

germânica ou pela barbaria inglez?
ou por qualquer outra creação fan-
tastica das imaginações obcecada;

pelo ódio. O perigo real que ameaça
a civilização c a destruição do sys-
tema de organização econômica cuja
mais alta expressão é o comincrctp
Internacional. E, para nós brasilet-
ros. a ameaça é ageravada pelas Pos-
sibi.idades que talvez nos reserve a

pirataria imperialista de uma Ettro

pa empobrecida pela guerra c esfo-
meada pela miséria. Pensando nai

palavras prudentes de Washington e

pondo de Indo os devaneios senti-
mentaes, •procuremos na medida du
nossa capacidade apressar o monien-
to da paz. que é a única alternativa
á mina das nossas industrias c de
nosso commercio.

O ministro do Interior nomeou hon-

te« Guilherme Barbosa para exercer o

canto de escrevente juramentado da 2
"ira 

dè. orphãos do Districto Federal.

\ Directoria da Despesa do Thesouro
Nacional remetteu hontein as «ntasH-'•hs 

dc distribui.ão dc créditos orça-

meu-ari-s para o.corrente «ereiei_,9or
conta do Ministério da Agricultura, des-

t,nados ás delegacias fiscaes nos Estó-
Z-. Rio Grande do Sul, 632:800$:
Sinta Cathanna, 408:300$; Espirito-

•V vista da exposição feita pelo ge-
neral Carlos Campos, inspector da 6*
região, em S. Paulo, o ministro da
Guerra já providenciou para que sejam
reco-hidos ao archivo do Departamento
do l-essoal, nesta capital, os rapeis des-

1 necessários c que se acham no archivo
da 3" batalhão de artilheria, sem que

| entretanto pertençam a essa unidade, t
I sim aos 3o, ?° e S° batalhões e 4* e 5*
i baterias independentes.

Ao contrario do qttc suecede sempre.

num paiz muito nosso conhecido, os po-

deres públicos da Argentina preoc-

cupam-se vivamente com o que diz rc-

speito ao seu. Ainda ha pouco, e dc-

vido ao facto da Argentina haver im-

portado cerca dc sessenta nul tone adas

de arroz tanto os poderes publicos.

como os centros agrícolas conjugaram

os scus esforços no sentido dc fomen-

tar-se a cultura daqueile produeto.
Aqui suecede o inverso. Temos arroz,

mas faltam-nos braços — c a produ-

cção perde-se toda ao abandono nos

campos como suecedeu recentemente em

fertilissiina zona mineira... E vergo-

nboso mas é verdade. E quando os fi-

nancistas dc amba.ão querem salvar o

paiz dSo pensam no intelliscr.tc apro-

veitàmcnto das nossas terras, no estimu-

lo r«os lavradores, nas riquezas que s*.

oifêrecem - fór do solo; volvem os

olhos para humildes servidores do Es-

tado, c aos quaes nem sempre o Estado

paga cm dia...

Conferenciaram liontem com OSril.O 4!^*V^^%??™dou ^

&% Sre^^' 
A,0VS'° d:beS^^iiSo'aodcoL,or das

í: :'S
Do Jornal, «la urde : "O ir. prefeito

não consentirá que à.uetlc morro (de
Santo Antônio) SC cubra do casario reles

e mal orientado que «'.-traga, Deus tóbe
até quando, tantas eminências do Rio.^

Exce-itua-C, naturalmente, ria cr.ir.en-
cia o cardeal que e'tá muito bem com San-

to Antônio, Bra.as a Vc-.'.

:\: ÍS
Cr.: destacamento dc eossaeos

caiu sobre um acampamento dc
Kurdes na l-ovoação dc Sova,
derrolc;:io-o coinrlclair.cr.lc.

(D... tclcgrammas (la guerra)

Fúr,-. o aaior dos absurdos
Que nessa guerreira provi,
J.cv_n'o pancada os tardos.
Fp«c outro o loca! da .'.':'.'.

&
1»

O sr. Fausto Ferraz nelia. ern scu dis-

curso sobre o imposto de honra, «ue o

Congresso deve dirigir nra^oppello o todos

09 orgar-ismos vivos da nação.
_.' isso, dep.is que eo apanham 15 ie den-

tro t Quando são f-penas candidatos, ape*

gam-sc a todos os organismos mortos.

tm
* 

" 
t!

Foi anresentada ao sr. WenceslSo Braz,

diz .m vc-pertino, uma proposta pela qual

se fundirão cm -am s6 os Estados uo Pa-

raná e Santa Catharina, cora o nome com-

mura de Santa Catkirir... do Paraná.
' Resta saler se o Papa concorda com a

introduecío indébita - subreptlda de rais
1 

esn Santa no reino dos ciei e no kalen-

darto.
Cyraiio & C.

Thesouro Nacional

Pagamentos que vão
ser effectuados

O The"n.ro Nacional vac cffectuar
os seguintes pagamentos, registrados
hontein pelo Tribiunal de Contas:

3:5_-o?o.-o. a Langworth Marchant,
de" gratificação por serviços prestados
ao mesmo ministério, em 1915; c as
dividas de exercícios findos; '

O:..,$100, a Laport, Irmuo «S U;
..:ii7$4.13, a Algeria G.andci Alua-

querque Luz; . . .. ..
i:i_2$_73, a João Monteiro do Valle

Machado;
i:oio_õ-.|, a Julio Coelho,
i:.r.o$ooo, 1 João Carneiro:
_*!03ír,6.t, a Alfredo dç Melo:
_:_fi5$ooo, a Américo Alves dos San-
tos; , - -. i„

2:i89$4ii, a Antônio Joaquim -ia

Silva Junior; .
1:0385984, a Antônio Romao Lopes,
2t594$330, a Bartholomcu França

R°_.=:_--'3$7Ó4, Francisco Gonçalves de

2-4o'-ÍS39, Hygino Antunes de Vi-

Bít?e8dVó93, Franklin Fernandes Pi-
niia'4°=...-S9, Hyppolito Pinto dc Oli-
V<?.?,'t-í-oS, 

João Francisco Pereira:
=:G03V3S4. a Joaquim Antônio Ale-

Sr>-?:-.-,3.!(Í4, a Jos- Bento Soares;
2:*274$oo8, a Josc Deobndo da Silva:
1:77S?32., a Leoncio Lopes ua

dc"i'6'5!i9$76o, ao Lloyd Brasileiro.
de transportes em 1913, J>Or conta do

'Ministério áa Viação.

' '« 
,

A. A-tlAH.Vr..

O sr. Pereira Leite dá noticias
de Martto-Grosso

Após a leitura da matéria do ct.p».
rliente da sessão, hontein, da Câmara,
o sr. Pereira Leite oecupou a tribuna,
pronunciando, afinal, o discurso, ja
longamente annunciado, acerca, sobre-
tudo, da politica situacionista dc Mat*
:o-Crosso. , .

O orador começou formulando uma
•acrimoniosa censura ao facto de se ter
transferido dc Cuyabá para Corumbá
a sede da rcR-lão militar daquelle Es-
tado, acoimando esta transferencia <1.
inconveniente e injuslifidavetl. Depois
de varias outras considcraçõ*s a res-
peito, passou o orador a articular pro-
testos contra :• venda do material do
exlincto Arsenal de Guerra ide Lo-
rumbá, allegando diffcrentes razoes
condemnatorias desta attitude do go-
verno da Republica. Por fim, o repre-
sentante matto-grossense .arriscou-se 

«j
uma tentativa de apologia ao _ ac.uai
presidente do seu Estado, ««¦'"'J''™"
So-O, por outro lado, das a"''^''-**
formuladas por certos jornaes ^.'ocas.

O sr Pereira Leite fo: ouvido po.

grandf-num.ro de deputados eo^io
attenclosamente: é que o W*^cn»mo
mat-O-grossoise cqnseguw occoi ¦ «

tribuna logo nn inicio da sess«o, ....«
do vários dtíJntadOS cnc„,

iSi-'.I3sva3
mtvJL\i A hora da sessão era

-.!_!_" _7o discurso re ativo ao longi-

_uoP Estado E _ auditório do sr. Pe-

."iia Ldte foi devéru numeroso.

.__ —t -» m _*_¦
rol naturalizada brasileira Esthít

Kouvarsk! natural da Ru.íi* « ri-stden-
tc nesta cftp^ra-t

. .K. TT .FrtTVEL. ... .
_,!._«--..—*—¦¦
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CORREIO DA MANHÃ — &üartia-_ei_a, 31 tíc Maio de 191G

NO SENADO
Encalhou o credito
para a Central do

Brasil

37>0 MEU PAIZ

¦Urbano, presentes
Metcllo leu a acta

Tfesidehcia «lo
._ senadores. O _,  ,',1a 

sessão anterior, .nc foi approvada
sem observações, 0 sr. 1'edro Borges
deu coma «lo expediente, «ine constou
«lc um officio do presidente interino do
l'io Grande do Sul, agradecendo a com-
••umicação da eleição da mesa, e .«le
•nn telegramma «lo conselho municipal
«le ilabapoana, Espirito Santo (um dos
conselhos), cominunicando se haver em-

possado no governo'local.
Nem pareceres. nem oradores. Apro-

vcUando a hoa vontade c o numero dc

presentes, o bastante para se votar a
matéria encerrada, o presidente aniiun-
ciou a votação «Ia ordem do di« ja
atrazada.

Succcssivamcnle foi approvada em 3*
votação a seguinte matéria:

proposição da Câmara dos Deputados
ii. 116. tle *.-_. qtie autoriza o pres»-
•leme da 'Republica a abrir, pelo Mi-
niticrio da Fazenda, o credilo especial
«le 74".76. $9.19, para oceorrer ao paga-
mento devido ao tenente José de Ari-
drade Neves. Meivell.s, em virtude dc
sentença judiciaria;

proposição da Câmara dos Deputados
11. 96, de 1015, que autoriza a abrir,
pelo' .Ministério da Fazenda, o credito
especial., dc 24:000.000, para rcrlitttir
aos auditores de guerra Garcia Dias
«1'Avila Pires"" Francisco Fernandes Pi-
i-atipihd «lc Almeida, differença de
vencimentos fpic deixaram de receber
em ioi-' «• ioi.»;

•proposição da Câmara dos Deputados
n. 132, de 1915, concedendo licença,
por seis mezes, com dois terços da re-
spectiva diária, para tratamento «lc
saude. a d. Maria Carolina de Souza
Kibciro, encarregada da sala de senho-
ras da eslação Central da Estrada dc
Ferro Central do Brasil;

proposição da Calunia dos Deputado:
n. io'.-, dí 1015, quc concede a d. Ju-
lia Alvares da Cunha, tclegraphisla de
.1" classe da Repartição Geral dos Ti
k-graphos, seis mezes de licença, coai o
ordenado, para tratamento dc saude;

proposição da Câmara dos Deputados
ff. 136, de ioi., que manda considerar
como passado em gozo de licença por
1'uu.l.v bs Moreira Comes, funecionario
da listrada de Ferro Centra! do llrasil
e tempo decorrido de o dc julho d
IOI | a 10 de março de 1915 ;

proposição da Câmara dos Deputados
i-. i.ío, de 1,715, concedendo licença por
«o «iias ao guarda-freios da listrada de

. Ferro Central do llrasil, Servido de
Araujo Ferreira, para iratamento dc
àSautiu;

proposição da Câmara dos Deputados
u. 1.0, de 1915; concedendo 6o dias

de licença, com dois terços da «liaria
,1 Manoel de Azevedo Monteiro, traba-
Ihador da listr.da de Ferro Central do
llrasil;

proposição da Câmara dos Deputados
11. M', de 1915, concedendo 00 dias de
licença, com ordenado, a Jorge Antônio
Castanhola, iiagageiro da listrada d<
Ferro Central do llrasil, para tratamou
to <Ie saude;

proposição da Câmara dos Deputados
d. 2.18, de 1012, mie autoriza a mandar
pagará viuva e fillios do dr. F.iu!o\'io
Aurcliuno dc Oliveira, a pensão dc
montepio a que têm direito:'

ipr-oposição da Câmara dos Deputa-
«s, 11. _ 120, de 191.., concedendo ao

«Ir. Mario Piragibe, medico auxiliar da
Policia Sanitária do Porto do J-íio <le
Janeiro, uni anno de licença, com or-
deitado; para iratamento de saude;

proposição da Câmara -dos IDoputa-
do::, 11. i;,|, de iy-j., concedendo liceu-
(.1 por um anno, com o ordenado, para
tratamento de saude, a Jos. Agostinho
Tavares, auxiliar de cscripla da Conta-
bilidade da listrada de Perro Oeste dc
Minas, a contar de 13 de março de
»!>»..;

proposição da Câmara dor. Deputa-
dos, 11, 137, dc 1915, concedeu io íicen-
ea por um anno, cnm ordenado, a Pe-
«lio flacellar da Cosia, confcrenle da
listrada ._ Ferro Central do llrasil,
para tratamento de saude; ¦ '

ipropflsição da Câmara Uos- Deputa-
dos, 11. 1.;., de 1015. çoii-rídcndo liceu-
ça por seis mezcs. __m _ ordenado, a
Ritil da Cr,s*;i Aguiar, conferente da
«'•'CtSd.ã de Ferro Central do llrasil;

(proposição Ida -(.'amara <!os Doputa-
«los. 11. 150, de io!,-, que autoriza a
abrir, pelo Ministério do Interior, os
créditos especiaes de 8S:ooo$ e 30:820$,
para pagamento aos- 324 trabalhadores
«Ias Capatazias da Alfândega da Capiial
¦Federal -e aos (,7 operários, dispensa-
dos pela administração da mesma Al-
í.-.ndog-t.

ilini 2' discussão, foi .approvado o
(irojcclo do Senado, n. ,1, de igifi, que
concede ao bacharel -Carlos Augusto
Fallcr, amanueiisc da Faculdade de Me-
dicina da Rio de Janeiro, um .111110 de
licença, cnm ordenado, para traíamcii-
•-t de saude.

O sr. Pires Ferreira, pela ordem pe-
diu dispensa do intersticio regimental
para quc esle projecto enlre boje mes-
mo em 3'1 discussão, o que lhe ioi con-
cedido.

Km _.** discussão, foi rejeitada a pro-
posição da ('amara dos Deputados, 1111-
mero --í*. dc 1912, que autoriza o pre-

: ileiilo «Ia Republica a dar baixa aos
1 vios da esquadra que já não tenham
valor militar iicr.i possam ser applica-
«lus a serviços auxiliarcs e dá outras-
providencias. 1-Yta -u-oposição linha o
parecer contrario da conimissão de
Marinha c Guerra.

A mesa annuncia., então, a volação,
nn 2n discussão, d:i proposição da Ca-
:-..', dos Deputados, 11. 1.»-', de 191..1
«ine alu.*. p.io Ministério «ia Viação, o
rredito de 16....»1 :0_G$„oo, para atlcn-
«ler a serviços «Ia listrada de Ferro Cen.
trai «lo Urasil.

Sobre clia, ainda ba uuia emenda do
:-.-.-. Kaymundo de Miranda, que já noli-
i áinos,' • que soffrcu parecer conlra-
iio <!.; conimissão de Finança

d

Qhronica noticiosa
Lisboa, maio de 1916. — Minho —

Pamalicão. Ninguém ignora que foi nas
proximidades desla linda villa minliò-
ía, no recanto idylico de São Miguel de
St ide, quc Camillo Castello Branco vi-
vou os mais dolorosos dias da sua vida
atormentada — e que foi ali onde se
suicidou. A casa dc Camillo ficou a
ser, desde então, para os raros que sen-
tem o prestigio da graça e da desgraça
divina do gênio 11111 logar santo de ro-
ningcm iniedosa.

'Iodos os annos, -pelo tempo das ville-
giatüras cxtra-citadinas, de maio a ou-
tuliro, os romeiros iam invocar a inemo-
ria do Mestre á sombra da acácia do
Jorge, junta do'monumento por elle er-
«ilido a Castilho, ou sob as telhas que
lhe ouviram tempestades de soluços, que
lhe ailoçaram o ambiente em que mol-
dou muitas das figuras supremas dos
seus romances.

Não faltou quem lembrasse a mces-
sidade, «pie era um dever nacional, de
adipiirir essa casa e fazer delia um mu-
seu constituído -por tudo quanto ali JU-
desse reunir-se que tivesse pertencido
ao grande polemista. Foram palavras
ao vento — como palavras ao vento
foram as que reclamaram nue se lhe
erigisse um monumento, como as que
pediam (|iie ao menos sc lhe desse um
jazigo nu cemitério ein que repousam
e em quc se desfazem o. seus restos.

Mas de súbito, no anno passado, um
incêndio devora a casa ile Scide .li é
então que a idéa do museu, ampliada
pela projecção do incêndio, sc fixa, e
germina, c frutifica no espirito «publico.
lí 6 então que, muito a sério, se con-
siituc a commissão que vae dar a idéa,
a fôrma e a realidade dum museu.

De Camillo? TaU.z, Na easa de Ca-
millo? Não. Na memória.... da casa
de Camillo. liste facto, apparcntemetite
tão despido de significação syinbolica, é
mais uma indicação segura acerca da
gloria lil.raria em Porlugal.

Fará considerarem Camillo glorioso,
foi preciso qtte elle morresse. Èniquan-
to tapetavam o caminho de insignifican-
tes terciarios, seus contemporâneos, de
todas as louvaminlias e de todos os
respeitos, ao Mestre davam-lhe o trata-
ii.cnlo quc «fora o calvário «le Camões—
desjirezavain-no, insultavam-no, caiu-
mniavaiii-no.

Para lhe transformarem a easa em
museu, foi preciso qiic um incêndio a
devorasse. Parece que, se não fosse um
acaso sem intenção, era ainda o medo
da sombra do prosador formidável que
impedia a realização daquella idéa.

Só homenagearam o escriptor quando,
fechado ua sepultura, já não fazia som-
bra. li a casa só lh'a consagraram de-
pois de destruída pelo fo.no — como
se receassem que ainda pnr lá estivesse
escondida, latojante e incomparavcl, a
pcnna que chorou -lagrimas, que relam-
pagueou risos, e quc de risos o de la-
griin.ls fez unia obra eterna de dôr e
de sarcasmo.

Ali, meu forle, meu exuberante Ca-
millo, pae da linioção — para te não
chamar, como o.s gregos a lisehylo, o
pae da. Tragédia 1^ Sobre o teu espirito
não deixou de pairar, alé agora, a aza
negra dos que não perdoam quc os bo-
mens não sejam iodos tão semelhantes,
por dentro e por fóra, como uni ban-
do de pardaes,'Morreste ba vinte e cinco annos. E
6 passado tanto tempo que vão tornar
a reconstituição da casa em que escre-
veste o melhor da tua obra um museu
problemático do teu magro espolio, li
consentem que continues num jazigo de
empréstimo, no jazigo dc Freitas For-
tuna. onde eslão os cadáveres de Urbi-
110. do Freitas e duma sua fillia, (pie sc
suicidou — tres enormes desgraças rc-

AS ELEIÇÕES
CARIOCAS

pousando ao abrigo duma ironia do
Destino!

UxTur.MADUUA; Lisboa. O caso sensa-
cional da semana foi 0 incêndio do Ar-
senal, Deu-se de madrugada, como sa-
bem. liram cinco horas quando accor-
dei, convencido de que me- encontrava
110 interior duma fornalha.

As janellas dn meu quarto, do lado
do rio, haviam ficado abertas, E a cia-
ridade das chammas, entrando pelas vi-
droças, dava a impressão de que era
o meu (ptarto que estava a arder.

Vesti-me, apressado. Corri á janella,
E vi então a labareda, lá cm baixo, re-
cortando-se num espesso fundo de í-t-
1110, lambendo e sacudindo o espaço, O
rio, refleetindo o fogo c a fumaceira,
era um vasto espelho que parecia arder
e íumegar. li em volta, o nnipbitlieatro
da cidade, em sele colunas, lembrava
um secuario estranho illuminado por
uma alvorada dc sangue.

Ardeu lodo o corpo central do edi-
ficio. Ardeu a sala do Risco — onde
sc realizaram o.s mais solenms ¦ ban-
quetes officiaes da Monarchia, quc fe-
ciiaram pelo que foi offerccldo ao 

"Ura-

sil, na pessoa do marechal Hermes, na
noi|e da revolução de outubro, li com
a _sala do Risco desappareccraiu collc-
cções dc cartas náuticas, de objectos
marítimos, desappareceram iiislriuncn-
tos dc estudo e de evocação historie.;
que uão podem ser readquiridos. • .

Quem lançou o fogo ? Ignora-se. E '¦.'.v-riiailor,
com {•__ fim ? Suspeita., apenas. Mas _'____ „c._ü.v_.¦devia ter sido posto por creatura. «pie. 

 "'"

tendo medo da guerra, pretende apavo-
rar os outro, com o seu medo.

IÍuroi-a i-M CtiR-uu: — A esta bora.
poucos dos que se interessam por livros
novos, desconhecerão 110 Brasil, o livro
do dr. Agostinho de Campos que appa-
reccit cm publico com aqu.-lle titulo.¦Xão é 11111 romance, não é um poe-
ma heróico, li no cuianto, presos ao
fio da sua acção, á sua linha de con-
tinuidade, lemol-o uo alvoroço em que
sc lêem os bons romance'., ic u_ hons
poemas,

li' todo urdido cm pequeninos qua-
dros, que a mais rigorosa ordem crono-
lógica dispoz t: serziu. li' lodo eon-
sagrado a assumptòs de caracter inter-
nacional — começando por fixar' aspe-
tos da França politica, da França mtli-
lar e burocrática, por accenluar ar, dif-
{crenças dc organização, intenta da Im-
chilena e da Allemanha, anteriormente
á guerra, e passando em seguida a
Icoiumeuu.. lasjpecitos da coiitlagração
euròpca.

,1'ara mim, o mia'19 interessante -neste
livre» magu?fican:en',e dcsiprel-eiicioso,
feito por quem escreve com a sabia
naturalidade «le quem conversa, _>or
quem conversa com a nobre elegância
de quem estálisa, é o sentido intimo da
previsão. Não anota apenas factos.
Não comnienta «acontecimentos süiutMite.
Mão se limita a (irar conclusões do
realizado, sobre premissas certas. AI011-
ga a vista c vê 110 futuro. Iilcya o!
espirito e abrange o além — dando, j
aqui, acolá, «111 rápidas pinceladas, o I
traço quc indica o aproxímar-s-c da alu*
cinação pavorosa cju_ connusiona o
inundo, «pie aliraza a Europa, li' ,0 li-
vro dum prophcta — não á maneira
de G.rcinia.. ou dc Izaquicl, inspirados cheirava ma
da graça divina, que da inspiração re- '"¦ ¦'¦'''""

cebiam o dom inconsciente <*_ prever,
mas á maneira do homem de sciencia
C dc intuição, que deante <b hipothescs
consegue formular futuras ncalidades.

O cscriplor admirável do Aualphubc-
Usino e Educação, o pedagogo eminente
da Educação e Ensino, mantendo o
iprestiííio cristalino tle sua forma, rc;.]'.-

O sr. Irineu replicou e
o sr. Thomaz trepSicou

ou um livro tão sereno, tão equilibra- que
.0 c -lão fieliiienle exacto, que coiisli- (»d

íuiiá tnn iio,
110 labirinto
da grande -,

infernal <J..; documentos
i.i*l'"i. — Souza Costa

a.r.viv_n.B_i'-r«j>ft__u___,K______

'L.4__J_ara ÂS CO_.MI-S.ES OA GAMARA
Sob

o si nador alagoano pediu
.para rncainiiihar a votação,
^.liguei de Carvalho e Kosa 1

ala

Uma sessão palavrosa
i A sessão liontem da Câmara foi pre-

sidida pelo sr, Vcspucio de Abreu, se-
crelariado pelos srs. Costa Ribeiro e
Mnrccllo Silva. A' liora regimen'.al,
responderam á chamada 50 deputados.
A acta da sessão anterior íoi approva-
da, sem observações. 0 expediente lido
constou, entre outras coisas, de um
officio do sr. José Olympio de Abreu,
coniiminicando haver tomado posse de
prcsidcnle da Câmara Municipal de
l.tabap.oana. Após a leitura «Ja matéria
do expediente, oecuparam-a tribuna os
srs, l'ireiva l.citc c Kattsto Ftrraz,
a(|uclle tratando da politica dc Matto
Grosso, cm defesa do respectivo presi-
dente, sr. Caetano dc Albuquerque, e
o segundo da nossa situação econômico-
financeira, formulando 11111 appcllo ás
municipalidades do paiz. para auxilia-
rem o governo da Republica na solvcn-
cia dos compromissos cora o estrangeiro,
que_ nos assoberbam.

Na ordem do dia, não houve numero
parada volação, occupatulo, então, a at-
tenção da Câmara o sr. João 1'ernetla,
que Procurou ratificar a defesa anterior-1
mente feita do general Sctembrino, I
quando dirigente da companha do Con-
testado. A si s.-ão foi levantada ás 3.20
da larde.

A K. »10 Al*l!i:.\l)IZI.S AlíTI-
F1CI-IH 1)1. CAJirtJS

Carl
vio

O pngiiiuunto do pessoal
O ministro da Fazenda cnmmtinicou

ao seu collega da pasta da Agricultura

palavra,
Ús srs.

Silva re-
t-raram-sc lego, reduzindo o numero
d • presentes d. ,u para .to. Ja não ha*
via ii:fY numero, mandando a sr. Ur-
lj.no que se procedesse á chamada.

Foi o melhor meio de sc evitar ali
-,::; choque em toma desle grande cre-
di.o. que o Si>!ia«lo não -parece dis-posto
a appiovar. Assim, falava-se que tão
cf-Jo não será sanecionada a formidável
fiirluna easia pela Central do llrasil
.sem autorização legislativa, conforme
declararam os srs. Sá Freire, Raymiui-
«Io e Rasa c Silva, a menos m-.e o prc-
sidente da Republica não faça disso
uma qursiilo fechada.

iVt-níicada a falia de nume
- fintada a sessão.

*.m <ti -g» ¦*¦» m*** ¦' '

TIÍ.VT.-*iMi:\'l'0 1>.\S MOLÉSTIAS
l'i:i,AS (Ht.VMlIiS SIlOIlKIA-
ÇrtK5l 1'HYSICAS PELO ES-
rKUAUSTA

DK. ÁLVARO AT.VIM — lixam* ,
pios raies X. Trat. dos Ittinores ma li-1 '

trios, das moléstias da peile — ec/e-! '¦'¦'

mas, «Ias hcmorrhoidcs, das arliadações, ' a
atropliias, ele., da asthma, lijrsíería, .__

. ctc.l largo da Carioca, n 1'' an-
ide 10 1';.: ás i).

da .
ter expedido ordem á coll
rendas federaes em Campes
c-tuar, 110 corrente anuo. o
do -pessoal da Escola de
Artífices daquella cidade,

da:
para cffe-
pagamento

Aprendizes

GOJMÜORES DA GAMARA
O Sr, remetia, r.a trilmin, jusiiíicava

a inacçáo de ma dos batalhões dt) Contes-
lido dizendo quc elle estava "em íuitc.ão
estálica".

Ap-irle do Sr. Souza ( filva :
--- Ta! como n.s, 11,1 I. tajn do l;io.

Relativamente ao govenu do Xil,,, o P.
.li. 0. d-f.-f.-ivfi-sc tan-.lie-.il cai fniic.ão

.iln-a.

O »r.-.,-;c! conícssa 
'que 

I
f.-i lc-1 Partido slluacioiiista .Io Rio Cr

Sc lia sclí-ão, ha f-iiu d»:

O ?r. Fausto Ferra
o '•impo-Ho dc honra"

"Façamos todos
nefieio ila P.ur-a : c
tiítimo vintem ao cred
jr.os -i salisfação i

n«^.?ri hoiira
•fite pobres."
t';i aparto r.

Pi

(kp-:*. dc a .vo^nr

que,
iíie.os, cm bc-
ciitrogr,nilo o

r rs:*_iiv^cr.\ tcni-.n-
dc verificar qnc .-
embora Íí«hic:uoí

liV.ÜlH).
inteira-

a" banca-las:
.. _ ,„,.. r«no?. n....? c-k»), rico? dc binri.-w-i-»-*ã-*«-*^--»—¦ — — ' %M,  «¦*ir**g.-»M»i__- mm* ¦ ¦ ¦

O BAXCO CO^IMi.nciAT, Robain rAS<.*.\*j'l\ir.V
l'iu iinliilo OllP o

loüurna iiã«i aliciilc
O iiiifi.-lro da Fazenda não attendeu

ao pedi.io do Banco Commcrcial do Kio
de Janeiro, como procurador de I.uiz de
Alenticnça Santos, para quc lhe seja
feito o u.-.gamcnto da importância de
(Si :.ií.¦.?!'•'• i( qnc lhe é devida em vir-
l:t__ ,',- frnlc11.1i, da sesninte forma:
jji :ov)í c:. apólices dn Divida Publica
«- oi :.;.. ¦--¦-) cm diu!.-. iro.

¦ *m*3t -t- 85*^-«tv *__w« «-¦—
vi-is de eslylo, confoitaveis e
¦'.Idos, quem deseja: V.Ex".?

iâo tenha duvidas, relativa-
:cr:e. A Ca?« l.i-.-iiuli-o Slnr-

a-- Uua

m
(in:*- «*. ('., resolve:
do Ouvidor c." c 05
7?ns á rua dos Oui

1 o pr

«-*»-*"<»>-<>*»•-

SAS OE HOJE
.]._rp_-
3{.*¦¦. ;»

esreja cb
[.eonci

rr. matr
11 r:.f-.

Jor.vf. 1-.
ff':,:il_:•M.*.,*-
r,.-, c- -i i
d.vle;

:'¦ *fe(rui!i!cs f
Carmo Leal. ãs

. . FVaucisco de
Aususto Vianna
de Santa Rita:
;:!do Comes

ja de £

Faul;

«íl

!_ Car*n6 r«-if:oto, ãs o
do Divino Salvador,

I. I-rawis

coto, hor

\zcvíUfl Veiga
de S__.'Anna:
iuíiu 4a Cosia,

r.a Fie-

ás <j hcra=,
»:. cgrei..

José Joaquim da Cosia, áa S »Í2 ho-
,íB-. 1 ¦•« inreja <_> S. Joaquim;
' ^f..i;.. Kos» T_xvira. „.« 1 \U hora»,

At matriz de 3. Joií.

No Espirito Santo

Duas capitães para um
pequeno Estado !

Victoria, ..o -- (Do correspondente)
— Sabemos aqui quc ttn» enviado pelos |
detentores «lo governo cm Victoria foi 

'

á Santa Leopoldina, levando iustru- j
cções ás famílias de seus amigos para 1
ellas se retiraram, o que, aliás, estão
fazendo. Checou hoje aqui o sr. Fran- j
cisco 1'erc-ira Motta, que lia.Ia sido!

1 preso em Victoria, contando que foi Ie-
j va-.lo á presença do sr. Úernardino

Monteiro, a quem conhece de Cachoei-
! ro dc ltapcmirim, dizendo-lhe este que
| dentro de cinco dias assaltaria Coita-
( tina, não poupando rnien*. nesta villa
| fosic encontrado, p.lo que o aconsc-

lhava a que não \ ií ssc para aqui.
O sr. Pinheiro Junior extinguiu, por

1 decreto do Congresso, boje saneciona-
1 do .1 iir.pr.: sa official dc Victoria,

creando a 1-oi'na Official de Cu!|a;ina.
Vez outrosim, tliversrts nortícações etc
aulot idades municipacs.

Coiitiiiuain a t-Lcgàr lelejrramma-. dc
todos os pomos do Iisiado de solida-
ritdadc ao rr. Pinheiro c de apoio á
mudança da capiial. Caso o sr. Ucrnar-
«uno leve a effeiro o plano de atacar
C,-il.iiina, haverá carnificina, pois cn»
Ccll.iina o sr. rinheiro dispõe dc ele-
r.en-.os dc resistência, K.-:*!-.i telegra-
pilando de CoUxtina, e.nd.. me encontro
de.-!f o «lia ¦-. Por falta de telegrapho
nacional, envia despachos para serem
tran.miüidos de Victoria

presidência do sr. Antônio |
is, com a presença des srs. Ocla-
Mangabcira, Cincinato Braga, Car-

Peixoto, Alberto Maranhão, liarbosa
Lima, Justiuiaiio de Serpa e Augusto
Pestana, esteve honlem reunida a com-'
missão dc Finanças da Câmara, l':nica I
Importância teve essa reunião. Dc ía
Cto, nella apenas o sr. liarbosa Lima se '

oceupou de alguma coisa de _ monta, j
Occupou-se, por exemplo, do facto do |
sr. José Bezerra andar fazendo noijica- j
ções de funecionarios públicos, a des-,
peito de ter declarado publica e offi-
cialmenlc que o Ministério da Agri-1
cultura era. 0,111 franqueza, um viveiro'
de burocratas, li cra, dc resto, só is-o.

Assim — informou o sr. liarbosa
Lima -- o titular :1a pasta alludida ha-
via. na véspera, designado vários cida-
dãos para estas c aqucllas funeções.
Ora. entre os cidadãos designados um
havia que não 'pertencia ao quadro do
funccionalisnío, 11 111 tampouco consta-
va da lista respectiva dns ad lidos.
Logo, o sr. José Bezerra fez uma no-
uicação, pòz gcnlc nova á mesa do or-
çamento. Isso era claríssimo.

Informando essas coisas tremendas, o
sr. Barbosa Lima linha, ua vo.:, infle-
xões de apavorar. Toda a conimissão
escutava, alarmada, as suas palavras
sensacionais. Porítni, o deputado ca-
rioca cocou as suas rcFpeiiavc-s barbas
c disse que resolvera fazer uma coisa!

O sr. Antônio Carlos, na presidência
da reunião, approvou a resolução do
sr. llarbosa Lima, com um aceno de
cabeça.

Mas quc é que linha rfsolvido o sr.
liarbosa Lima? One coísíi era a que
s. «etc. querta fazer?

11 circuiuspecto c digno deputado sa-
tisfez logo. porém, á curiosidade dos
seus collegas, dizendo-lhes que d.libe-

i rara apresentar á commissão um reque-
rimento complementar, nestes termos:"Uequcirn nue, além da lista d ad-
didos que já nos foi rctnetiida pelo Mi-
nisterio da Agricultura, se solicite do
mesmo Ministério, com urgência, a üs-
ta nominal do pessoal aproveitado com
as respectiva.1*, antigüidades, <iu iodos
as dependência -desse Ministério.''

Além disso, n sr. Barbosa Lima deu
o seu despacho ao requerimento do
agrônomo Marcellino ['incutiu!- cx-
auxiliar da Inspeciona Agrícola di> -"
districlo, no Pará, solicitando informa-
.;*... no Ministério da Agricultura,
Antes, todavia, do referido deputado
tratar dessas graves questões, o sr. Al-
berto Maranhão leu » seu parecer fa-
voravel ao projecto do sr. Fausto Fer-
íaz, mandando ceder uns terrenos da
nação, nesta capital, á Sociedade de
Concertos Symphonicos. A maioria dá
coinuüssão recusou-se a i-r-.ij.uar esse
parecer, lendo o sr. Cincinato Braga
assignaJado que, 110 momento aetual,
a nação sc achava cm condições de re-
ceber, nunca absolutamente de dar. ce-
der, offercc-r, 011 coisa que o valha.
Além disso, irai iva-se de uma socieda-
dc musical c positivamente a cnoca não
era de musica; era 'de trabalhar para
frente e de promover os meios ,-le sc
obter o dinheiro, para pagar o dinheiro
do estrangeiro, eom que se orchestrou,
incessantemente, o quadricniiio governa-
mental passado, eom producções nacio-
naes. como o Corla-jaca...

Das proposfas orçamentarias do go-
I verno não houve a menor noticia, p,r-
; dendo-se, dcsCarle, um tempo parla-

mentar precioso, quc só o povo avalia
i e gente.

A commissão de verificação de- Po-
deres do Senado reuniu-so liontem, pa-
ra ouvir os últimos debates em lomo
do pleito realizado nesta capital, .« 1-'
de março ultimo,

Sob a presidência do sr. Bernardo
Monteiro, presentes os srs. Abdoi» Ba-
ptista, reialor; Walfredo Leal, Luiz
Vianna, Guanabara, Francisco £.1 e
Alencar Guimarães, começaram os, ira-
balhos ás 2 horas da larde. Como ante-
liontcin, a sala da biblíolhcca estava
liontem repleta de cabos eleitoraes e
curiosos, notando-sc tambem alguns
deputados c senadores.

Teve a palavra - sr. Irineu Maeba-
do, qttc proscíitúu na sua replica á cuu-
tcstaç.lo do sr. Thomaz Delpbiuo.

O candidato diplomado argumentou
qu.- as aclas do seu competidor, eram
falsas pelos mesmos motivos por que o
sr. Thomaz pretendeu provar que -as
«lelle, Irineu, não eram verdadciras'._ li'
a tal confusão de "phosphoros", ilefuii-
los, ausentes, .lc, deba-tetido-se o^ora-
dor num inundo fantástico de cerii-.Iões
e exclamações. Na secção dii ilha do

lur, demorou-se longaiiiente,
ncer «pie ali houve pleito

. quc a maioria foi sua.
Censurou o sr. Thomaz, aceusando-q

de ter amontoado um calhamaço de do-
comentos -para attender a commissão.

Me.ia e remexia a papelada, num
movimento continuo de nervos c: (Ic
quem sc sentia indignado em eslar ali
a perder um tempo precioso, liiuhara-
flistando pela 6" secção de S. José, leu
unia carta «lo sr. José Ilichczza, fiscal
do candidato Samoaio Ferraz, que' as-
segurava ter ali o orador obtido maio-
ria. Dahi, correu á Guaratiba, cujas
eleições tomaram mais de uma hora ao
orador. Terminando o que elle chamou
a sua replica, o sr. Irincu passou a
fazer o que elle mesmo denominou, a
sua reconvenção. -lista recouvenção, foi
uma coisa complicada, onde o cândida-
lo diplomado tornou a fazei- tcs.iirgit*
os seus votos da ntillidade a qqeo
coutc.taiile os tinha reduzido, Km
Santa Rita, por exeninlo, o sr.-Irineu
allegou que o sr. Alfredo Vieira de
Azevedo uão podia t.r vindo da ilha do
Governador votar 110 sr. Thomaz, pois

dito eleitor é um homem de mais dc
70 annos, sem uma perna, e que niais
de uma vez foi victima dos processos
do próprio candidato contestante; Che-
gaiido a vez de Santa Cruz, o homem
leu uni trecho de velho discurso do sr.
Thomaz. que collocou o sr. Caniará na
rua da Amargura.

Bois Camará o Tliomaz, exclamou
o sr. Irineu, eslão agora de súcia con-
tra mim!

Foi por abi assim que começou a sua

p.roração, vermelha e incendiaria,-sen-
«Io «*ada palavra acompanhada de mur-
ros atirados sobre a mesa.

Thilia-se a impressão de qtie a sala
1. Um continuo da secre-

laria correu a acccndcr a luz e sob o
reflexo das lâmpadas elcctricas.^ a .ara
barbuda do orador ¦emergiu mais gasta
e mais ensopada do suor que lhe pou-
zava fartamente..

Occupou-se, então, o sr
arrouibamento -pi-alir.-.1.. *.',;,.¦, 

_ armário
de aço do arrVivo do cartório da 1
vara federal. Devemos resumir aqili

disse o homem em sua defesa:
ue precisando tirar nuiiias ccrtidiíc

dns li* 10; eleitoraes aíim «le que a juu
ta apuradoia pudesse separar as actasI
falsas das verdadeiras," re(piercu-as ao

juiz siijiplenlo cm exereieio dr. -.La-

fayelte Pereira. liste não dcspachqu ei

abalou-se para o interior, levando? as t
chaiis dos armários onde eslavaiii os
livros. Como o tempo urgia c o can-
didalo precisava de solução, oro-

videnciou junto ao sr. Wcncesláo lira.-:
e ao ministro da Justiça, para quc dstas
duas altas autoridades o amparassem,
na emergência angustiosa etn que 

'.se

achava. Que o presidente da Republua
Pae disse: . ,

Seu Irineu. esteja ds.cansado que
as certidões serão fornecidas deiuro lio

prazo, a qualquer candidato «pie

queira. . .
Neste ínterim, o dr. Apngio

assumiu o ex<rcieio de 1" su[iplente
cessando a judicatttra do dr. Lafáj-elte^
O dr. Amorim, no seu gabinete da 1' j
vara federal, lhe disse, então: ;

--- Seu Irineu, você pode requerer * I
mim o mesmo qnc pediu ao Lafnycttc. :

lin lhe darei as certidões.
li o orador requereu e o sr. Amorim

n attendeu. Trabalhou-se noite e dia,
havendo genlc em penca. Jilli. í«"i»-*}''
raramente ia a cartório, convidando
alé muitos jornalistas para verem se as
columnas dc ferro das janellas do Mi-

p.-c.no são suscepliveis de arrombameii-
to, a menos que não seja a dynaniite.
Ura cs'.a a historia sensacional, |ioflendo
a co:iiii°ii-:sfio informar-se com o presi-

I dente da Republica ett com o seu uu-
i nistro da Justiça.
I Acerescentou o sr. Irineu que o prn-
i pri" sr. Thomaz Dctphino -requereu

tambem certidões ao juiz Amorim, mas
não as foi buscar porque náo tinha o .
dinheiro com que pagal-as. ,

(I sr. Tliomaz aparíeou, dizendo que. |
graças a Deus, era pobre, mas não era I
serdade o que o sr. IrillCu vinha de :
affiimar.

Ahi, parou. Hipois <1«- beber um copo.
de agua, o sr. Lriiicu rccoitic.ott o pa-1
ncgyrico iniciado ante-honlem á me- |

! uioria do general rinheiro Machado. !
I Repetiu a sua velha amizade, a sua

velha dedicação, a sua velha solidário- j
| ilf.de com n chefe conservador apunha- ,

lado á traição, sustentando com uma
' ecragem assombrosa que ar, vezes que j! o atacou era apenas para demonstrar I
j quc rão era ulll ar.ligo incondicional. I

l.-.mln dois murros na mesa. que fize-
Sá, sei: vizinho, ro-

VIDA POLÍTICA
As vagas da bancada paulista

t S, Paulo, 20 (Do correspondente) —
Num bonde da Avenida Angélica :

Ivu bem te dizia! lista resolvido...
Km definitivo ?
Quasi posso a.firraar que sim : o

Carlo3 Garcia e, como contrapeso aos vete-
rano-y o Saües Junior. (

Ouvi que o segundo aluda não í
certo...

¦ _ Se falhar, a culpa não será do patro-
no. quc c forle.
;— Solire o C_r_os, nenhuma duvido?

i — Nonltuma.
. — Góntoranitríiò quc ess^ índicaírio è uma
toaipiislh do Álvaro de Carvalho ?

.Só tio Álvaro ? Sem pouco, meu vc-
lho. Ü Cardoso dc Almeida -qucbroti lati*
ças pelo C\irlo5( clicgaiub •_ dizer que o
parlido tinha .1 obriga-vio de JIio dar uma
cíidcíra de deputado. Alem disso, o 'pro-

prio eMtino... Olhe: dísseram-ríie hoje que
já no sabbado o 0=car I.odr:*_.ucs Alves
abraçara o -Carlos. d„nd'J-!lie pantbeus pela
CS-ollia.

Ah I e-.it.io é firme I
*lí o Salles Junior ?

_ Tar-ee que o con-cliieíro não é tam-
bem nllicío á indicação desse moço, cuja
cadeira, r.a Cantara do listado, já anda por
c.-ipc:i_o_«i

i__SE_-___.í

h NOSSA AFFLiGYiVA SITUA-
ÇÃO FINANCEIRA

As idéas "salvadoras" dos
lycurgos nacionaes

Xo expediente da sessão da Câmara,
hontem, o sr. l'*ai-,sto Ferraz oceupou
a tribuna, para tratar da gravidade do
momento financeiro, «iue Se nu próxima,
no qual terá o Brasil «pie fazer face
aos vultuosos compromissos assumidos
com o estrangeiro.

(.) ora lor deu inicio á sua oração,
lembrando vario*, factos honroso., ciu
historia pátria sobretudo aquelles q ie
tornaram perielitaiue a situação nacio-
nal, para, entretanto, fornecerem eu-
sejo de ficar galhardamente accentua-
do o patriotismo dos brasileiros, lia-
via, porém, — declarou o orador —

presentemente, a urgente necessidade
de sc operar uni movimenta de salutar
reaeção ein todo o paiz, afaslando essa
apavorante apatliia, que parece tomar
ã consciência de todos, arrastando- a
ao scepticismo e a uma descrença po-
sitivãmente criminosa.

Xinguem poderia esconder a iti-Rcn-
cia premente dessa necessidade, e a
operação a effectuar-se não seria —
repetiu o deputado mineiro — uni phc-
noiueno historicamente inédito, porque
sempre que o llrasil passou por grandes
provações, pôde nppellar, com exito,
para o patriotismo dos seus filhos. As-
sim foi na época gloriosa de iS.íj, foi
assim cm outras graves emergências.

Depois de drffcrcntes evocações dos
factos engrandecedores da nossa histo-
ria, feitas em linguagem luer.rian-.ciile

^ formada e .acalorada dc cntliusiasino,
r .-,. ,i-, • 0 orador declarou cuidar que o Con-
ln.eiii iu 

jjrcss0 Xacional deveria dirigir um
appcllo a Iodos os organismos da na-
ção, vale dizer a todas niunicipalida-
«Jes, para »|ue se decidissem ellas a
contribuir para a solvência necessária
c precisa dos nossos compromissos com
o estrangeiro, -rara «llie o alvitre lciu-
brado tivesse .adopção, lembrou o ora-
dor que a mesa da Câmara nomeasse
unia cominissão especial de deputados,
que estudassem o magno assumpto, afim
de ser dirigido preliminarmente, um
manifesto á nação, e a contribuição se
viesse, afinai a verificar, afastando
dos nossos horizontes, as apprchens.es,
que ora n ennegrecem.

O sr. 1-USlo Ferraz analysou ainda,
perninctori.-iiucnte, os vários aspectos
quc a medida por s. cx. alvilra.la pu-
desse offerccer, pondo, por outra par-
te, á disposição do governo da Repu-
blica io "i" do sen subsidio, a que n
seu ver lhe assegurava a autoridade
moral sufficicnte para sc dirigir á Ca-
mara c á nação como lhe approuvcssc,
ou lhe d-terminasse o patriotismo, não
lhes dando o direito de põr em duvida
a sua sinceridade c* o sincero constrati*
ginicilto, que o assoberbava, deante do
quadro doloroso, que lhe offerecia a
pátria dominada por uma difíieuldade
financeira de summa gravidade. Ao ler-
minar o seu discurso, enviou o orador
á mesa. o seguinte requerimento:".Rcqueiro a nomeação de uma com-
missão, especialmente para, depois dc
ponderado porém urgente estudo de
nossa situação financeira, dirigir, por
intermédio da Câmara dos Deputados,
uma mensagem aos listados c aos mu-
nicipios, solicitando delles como tribu-
io ile honra, uma taxa especial ou
sobre-laxa em as suas respectivas rc-
evitas, como auxilio transitório do ser-
viço de amortização c resgate da divida
pjvtcrna da União, ou, se. julgar m.tis
conveniente, que seja. nesse sem ido,
ouvida a conimissão de Finanças."

rc-

AlV.nriui

Ferraz oecupar
M..''cyr reuict-

esa da Câmara,

CINEMA PARISIENSE
CLARA WIETTE
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A pacificação no

Tulve/. a melhor concepção romanlica de NORDISK, em
4 actos, creação de Kcdscheu, romancista

dinamarquez, que por haver escripto
esta obra mereceu do governo do seu paiz o desterro por

4 anuos

PARISIENSE
SUCCESSO

0 NOVO HORÁRIO DA
CENTRAL

A policia toma medi-
das de precaução

E' sabido que o director da Central

do Brasil, pela absoluta falta de carvão,

resolveu supprimir vários trens, na sua

maioria dc subúrbios.
'A .população suburbana, como era na-

tura]; recebeu essa noticia com desagra-
do e dahi os boatos quc circulavam
honlem sobre prováveis perturbações 

'da

ordem.
O dr. I.ysauias Cerqueira l.citc, in<

spector do trafego, receoso quc os
trens sejam atacados por populares, a

hora cm que entrar em vigor o novo

horário, pela madrugada de hoje, com-

ferenciou com o -' delegado -sobre o

policiamento das 'estações suburbanas.
Ü sr. Osório de Almeida, depois de sc

entender cotu o chefe de policia, resol-
veu destacar para cada eslação S pra-

ças de carabinas embaladas. Os dcl-.'-

gados e commissarios dos 10", if>0, 1-»",
i=", iS", io", 20° e demais distrietos
suburbanos receberam ordens de per-
noitar nos respectivos distrietos.

¦¦» n «o 'f*u> o tf»**

0 CARVÃO NACIONAL
Kaul Yidricli, cn-o sr.

~" ' — >__>i_i -y *mm **** ¦*****—— ' ' ——,,—•

Xo HfK-sn meio nlccanto
Ul.Clll «-St? llll." culoi! os
moveis da

Anlcs do sr. Fausto
a Iribuna, o sr, 1'edro
lera, por sua ve., á n
o seguinte projecto:"O Congresso Nacional decreta:

Art. i•". — O poder executivo, logo
após a promulgação desta lei, se diri-
gira, em circular motivada aos gover-
nos dos listados o das municipalidades,
solicitando auxílios para o pagamento
:1o capital c juros da nossa divida ex-
lema, a começar em julho dc 1017, no
vencimento do fuudiiiii-loan.

Art, _". — Nessa circular o governo'..-., ., ,-.. . : .-.rros na mesa, que tue- ; '''deral lembrará a conveniência «le que
ram o sr. Francisco Sá, sei: vizinho, re- 

' ° -auxilio seja pn. .ado nor meio de
citar atlonito, accordando o sr. Wal- l-ixa addicional, nunca inferior a dez
fr.ila f-eal, que cochilar.., os olhos !.POr cento,-calculada sobre o total em
quasi fóra das orbitas, o sr. Irincu «iue fúr estimada a receita ordinária
peroreu: | '''•' c3v'a 'Estado 011 municipio.

— Combati o governo Hermes, q'tian- Ar*.. 3". — O produeto das taxas
<Y esle combate era um perigo á minha j niunicioacs_ será enviado ao Thcsouro
vida. A' proporção que elle declinava do respectivo Estado e por este envia-
-.- i.- seus amigos, aquelles que mais o j do juntamente eom o produeto da taxa
exploraram, o iam abandonando, ru cn- estadual, ao Tliesouro Nacional não
sarilhava as armas por não querer con- I podendo ter, cm caso algum, app*-icação
fundir-me com os abyssinios. Accúsa- | diversa da prevista no art. 1" c. sendo
r.-.m-nie o silencio. Não defer.di-iiie o , inscriptas cm livro especial tacs eonlri-
revoltou-me a covardia daquella reaeção buições dus Estados ,- municipios e
dr Carnaval contra um homem que já rcmcttidas ao Congresso Nacional, meu-
iii-.o era mais governo. Suspeito..'ç dc- ;al:nente os balancetes das entradas-
nunciado, fiquei com a rcsponsabiUdade 110 Thesouro."
da minha altitude soffrcndo r.s injurias S. Sessões. 30 _
daquellcs que rolaram bebedos pelas Pedro Moacyr."
rias. ganindo a torpeza «lo Ai! Pilo- Ao terminar o sr. Fausto Ferraz o
inena!... Se já estimava Pinheiro, 1 seu discurso, apenas faltavam cinco
amei-o 110 dia em que elle apresentou minutos para se csgolar a hora do ex-
a candidatura Hermes. Applaudi do in- , pediente. Dcanle disso, o sr. Pedro
inno da minha consciência a cs'a can-1 Moacyr declarou da tribuna «pie, tendo
didattira e previ que ella custaria caro | nrec.sidade do justificar aquelle pro-
an chefe gaúcho. Pois. senhoves o jecto com abundância de argumentos e
civilismo, comprelicndêiido que eu pçii- scmlo evidente a escassez rcg-mcnlal
fava por mim mesnio,_expulsoii-nic_,Jas .e tempo, se reservava para sc pronmi-
suas fileiras. Eu dei-me ror feliz <: , ciar ua sssão de hoje. solicitando,
agora posso, livremente, denunciar a 1 dest'arte, a sua inscripção, uo expe-
Nação que foram ns civilistas que ar- j dicl;:r.
riaram o braço do bandido que apunha-
lou pelas costas ao general Pinheiro
Machado! Prefiro ser-injuriado e ca-
lur.r.tiado diariamente, a ler compactua-

A MAGISTRATURA
FLUMINENSE

O dr. Nilo Peçanha, presidente do
Estado do -Kio, deverá nomear hoje o
juiz de direilo para a vaga presente-
nicnto aberta, na magistratura -estadual.

O Tribunal da Relação de Nictheroy
rcnictl-eu já ao 'presidente fluminense a
lista triplico dos candidatos á referida
vaga. que são os drs. João Pereira
Rodrigues Torres, juiz municipal de
Maricá; Eugênio de Moraes, juiz mu-
nicipal de Capivary, e Julvão tic^ Ma-
cedo Soares, promotor de Iguassu'.

A reclamação formulada pelo «.Ir.
Francisco Ferreira de Almeida, juiz
municipal em disponibilidade, foi dis-
pensada ipelo Tribunal, devendo, pois,
o sr. Nilo Peçanha nomear um 'dos
magistrados indicados na lista1 tríplice,

O dr. João Guerreiro Rodrigues Tor-
res, juiz municipal de Maricá, couta
com cerca de -:o annos de serviços na
magistratura fluminense; o «ir. Euge-
nio de -Moraes, actuahnente cm Capiva-
ry, ha cerca de 14 annos que serve, por
sua vez, á alludida magistratura, e o
dr. Julião 'Macedo a elle pertenci: itaill-
bem pouco mais ou menos ha 1^' annos.
Adoplado, como decerto vae ser, o cri-
terio da antigüidade, deante da egual-
daile dos outros méritos dos indicado*
pelo Tribunal da Relação, possivel é

que o sr. Nilo Peçanha transfira, re-
conduzindo, o -dr. Affonso Rozcmlo tia
Silva de Paraiy, onde é juiz inunici-

pai, para Maricá, em substituição do
dr. Rodrigues Torres.

Bcbniii e.vsc.vnxn.v
m* <

Contestado
0 sr. João Fernetta dá

por finda a sua mis--
são de defesa

Não havendo mais nenhum deputado
quc quizesse pronunciar-se a respeito,
foi encerrada, hontem. na hora do expe-
cliciitc da sessão da Câmara, a discussão
dc requerimento de informações do sr.
Maurício dc Lacerda acerca das atrnei-
dades praticadas na Campanha do Con-
testado dirigida pelo general S-- tembri-
no de Carvalho. Na ordem do dia, não
houve, porém, numero para ser votado
esse requerimento, tendo, entretanto,
oecupado a tribuna o sr. João Pernetta.
para unia 'explicação pessoal, na qual
procurou ratificar a defesa (pie s. cx.
fizera anteriormente do general Selem-
brino.

Ue começo, disse o orador que, ao
contrario do que fóra allegado, _ não
oecupara a tribuna movido por cxig.n-
cias de caracter politico-partidario: o
sr. Sctembrino de Carvalho não linha,
absolutamente, ligações desse caracter
com a situação do Estado do Paraná.
Além dessa razão, (pie era ponderosa,
oblcmperou o orador, a um aparte do
signatário do requerimento de informa-
ções, não cra o deputado, paranaense
üm político partidário incondicional.
Assim, podia afunilar qttc, cm qualquer
emergência e sob quaesquer ¦condições,
a sua acção politica sc pautaria, ijiva-
riavclliicnle, ck accordo com a idéa e
o conceito «pie tinha de seus devéres,
c com a sua consciência. Dest'arte, a
defesa que articulara já, e rep. tia, do
general Retcnibrino, não cra, de modo
algum, utn gesto de subalíernidade: era
uni movimento de justiça, com que o
orador s. honrara, interpretando, de
outra parle, o sentimento de todo o
povo do seu Estado natal. Após essas
palavras dc proemio, entrou o orador a
formular, de novo, a defesa daquelle
general, referindo-se, inicialmente, ao
sujo negocio da compra da mobilia de
quarto, paga pela nação, e apropriada
pelo director da ultima phase cia cam-
panha do Contestado. A propósito des-
se ponto das aceusações «io sr. Mauri-
cio dc Lacerda, o orador Ücu alguns rç-
cihos e documentos outros, -pelos quaes
se po.lc inferir quc o sr. Sctembrino
comprou .pessoalmente a mobilia —
uma mobilia d-e 1 :_oo$ — que trouxe
dn Curityba, para esla capital. Tratan-
dc do caso dos fuzilamentos, o orador
rca.firmou ser inteiramente falso quc
o general Sctembrino tenha ordenado
taes crimes c continuamente, iutcrroni-
pido com apartes atrapalhadores da-
quelle deputado fluminense; ratificou o
representante paranaense outros pontos
de defesa'a «iue já alludira no seu «lis-
curso auiirior, concluindo por declarar
achar-se linda a sua missão, na tribuna
,1a Câmara.

m • m> « _» ¦¦

Ficou
]fiesi,",e

maio de 1916. —

Eserevc-iiOi
geuheiro:"Sr. redactor. — I.i hontem no vos-
so conceituado jornal, na 1" pagina, ..*
columna, sob a epigraphc Suspensão de
trens da Central do Brasil, _ diversas
considerações, npprovando-as, iu lotiim,
mas a ellas devo accresccular ainda
alguma coisa.

Para mini /oi unia surpresa ler tal
noticia, üs jornaes durante diversos
dias tem-sc oecupado «Io aproveUamcu-
to do carvão nacional, cmboM tarde,
não resta duvida. O exmo. c honrado
sr. .presidente da 'Republica f.i assis-
tir a uma conferência no Club dc En-
genharia, examinou .as amostras dai
diversas procedências'—- Paraná, .Santa
Catliarina _ Rio drau.le do Sul — pro- j Fronlin
inc.teitdo dar prom-plo andamento ao
assumpto, pois o caso interessava-o
muito, por tratar-isc kle uni caso -de
urgência c ide magno iulcrcsse para a
nação.

Foram nomeadas commissões para
estudar as minas, foram realizadas
conferências solire conferências, sem
resultado nenhum. Per que estutlar as
minas que já -eslão unais do que eslu-
dadas? O que é necessário é expio-
ral-as. mas ludo com muita orientação,
e conhecimento profundo nia nialcria,
para se chegar a resultados que -per-
miltam a esle grande Urasil dizer:".listou indcp_t.d'ei_o, pois possuo a Im-
lha branca e o carvão .nara beneficiar
cs mineiros que aqui existem, pois os
das outras partes ido mundo, compara-
das ás nossas, são miniaturas."

Leio 110 vosso jornal de hoje refe-
renci-.is á experiência feita com o car-
vão das minas do Ciidro, no 15. do
Paraná, e que a esla experiência -assis-
Uu o exmo. sr. ministro da Marinha
com grande comitiva de inessoas dc re-
conhecida competência. Foi julgado o
carvão como pcrfcilaincnle utilizável,
sem termos tua:'.* necessidade de -recor-
rer no estrangeiro. Refiro-me á 'mina
do Cedro, no Paraná, embora seja a
bacia carbonjfera ido sul enorme, nois
abrange «as listados do Paraná, de Sau-
ta Catliarina e >do Kio Graiulc.

Do carvão Üa mina 'do Cedro, a qual
melhor conheço. 110 au-10 de 190-', fiz
o.s estudos da mesma e algumas expe-
riencias co.u o dilo combustível, na
estrada dc ferro que vae de Paranaguá
a Curityba. A experiência por -mim
feita_ e:n presença do sr. governador
do Estado, altas autoridades -estaduacs
e diversos engenheiros, dca o melhor
resultado c deve-se considerar que elle
foi uii!i_«ndc> tia subida da -serra.

Fiz o possivel para introduzir o car-
vão nacional uo -c.Vnsa-iK,; «11.13 todos
os meus esforços forr.-n .tnproficuos.

No mez de setembro de 1015 fiz ver
a necessidade de tratar-se com a -ma-
xima urgência desse assumpto, Cha-
mei a attenção do illino. «.- honrado dr.
Pandiá Calogeras, _nini_.ro .da Fazeu-
da. 6obre esse assumpto, sabendo «pie
s. cx. tem-r-e preoecupado -niuilo com
os estudos das minas brasileiras, e ti-
nha a certeza de que s. -ex., na melhor
op;>oríunída'1 e, iprumoveria o aprovei-
lamento do carvão; dado o «levado
cargo que ocetq-a e ser uiu homem ca-
paz, intelligeute c conhecedor da ma-

0 Conselho Superior
das Minas

Realizou-se hontem a sua
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sp. Cnlocorns rocclic os
tllreutoi-cs «Ia A. «'.

Foi recebida hontem, á tarde, pelo
sr. Pandiá Calogeras. ministro da Fa-
zcnda, a directoria da Associação Com-
inércia], que foi dar á s. cx-, conía da
incumbência qu: lhe foi confiada acerca
da exportação de trutas nacior.es para
as Repuliticas ArííCiitína o Uruguay.

A Associação Commcrcial continua n
trabalhar no sentido de facilita- o mais
que .puder o commercio dc frutas na-
çion..es naquellas pra,as.

do com um parlido que assalariava as-
•assine?!

Os srs. Ocl-cilio Caniará e Raul C r-
re-ío, chefes liberaes ali presentes, prn-
testaram energicamente, reptando ao
ri. Irini u a dizer na mesma hora se
ottsava referir-se ao eminente brasileiro
.-tnador Ruy llarbosa,

O sr. Irineu estacou, vexado, c houve
p_la sala varias vozes que se indigna-
rsin. 11 sr. Ucroardo Monteiro, presi-
dcnlc da conmiiçsão, exigiu ordem lia
trabalhos, sendo logo atteiidido. F por
entre o silencio que se fez, tuál con-
tido, o sr. Irineu terminou, affirmando
que todo; os inimigos dc Pinheiro Ma-
chado eram dignos da palavra com que
-ile expirou, K exclamou "Canalhas:"

I.ogo o sr. Tliomaz pediu a palavra,
Queria triplicar, solic.-ando á commis-
-áo qtte o relevasse da insistência.
Allegou .uc o sr. Irineu falseara a ver-
dade eleitoral em Iodas as secções do

i 1" e 2" distrietos do Districto Federal,
rebatendo uma por unia as argumenta-

j ções do barbudo candidato. K para
: mostrar como o sr. Irineu não ptnon-
I cia ao parlido conservador, leu uma
i declaração do mesmo, publicada em
| tlerembro dc 1914, onde elle affivniava
I "que nunca commctteria a infâmia «le
| sc alistar entre tal partido".

Eram 6.40 da tarde, quando lerminou

Í" 

sr. Tliçmaz. encerrando-se a reunião.
«*«. papeis foram entregues ao «*«*í
iM_t>l» Baplista, para relatai os.

Pagamentos atrazados

Os reservas da Guarda-Civil
Os reservas da Ouards Civil, em

serviço da lnspcctoria «lc Vehiciilos,
¦não recebem os seus minguados ven-
cimentos ha cerca de quatro mc.es.

Parece-nos não_ ser necessário fazer
largos coiiimcutarios sobre o assumplo,
jiois não ha quem não veja os sacrifi-
cios (pie acarreta essa irregularidade,
mormente numa época anormal, de ca-
réstia de vida para todos, quanto mais
para esses infelizes que ganham uma
ninharia,

Accre-ce que a maioria desses puar-
das têm faniilia a sustentar, e por isso
ú tanto maior a penúria (poderíamos
dizer a miséria) em que vivem...

Chamamos para o caso a attenção
do chefe de -policia, afim de quc seja
tomada uma providencia em favor dessa
pobre gente.¦¦il m «_» t» *— •

Uma festa religiosa
original

Em beneficio das
obras da matriz da

Gloria
Pelo que eslá ntiminctado, vae sef

mesmo um acontecimento ti fcsla_ arlis-
tica «pie sc promove cm «beneficio das
obras pias da matriz da Gloria. Tomam
parte nella muitas senhoras e senhori-
tas da sociedade carioca, sendo o seu

ordem! programmá uma garantia do suecesso
io paiz. j e-perado. Variado e escolhido, compõe-
. Paulo | sc ,-lle de vários nUlllcrOS de musica,

| recitativos e quadros vivos, exceulados
ditos e represen!ados Ipor scnlioritas,

o <|ue é. ineonlestavelineiile- uma novi-
dade uo -Rio. Ilasl.i verse os tilulos
dos quadros para se avaliar o que será
esta festa artística.

Trata-se da grande sippariçáo «lc
N*. S. de Lourdes á Bernadette de
Soulirons; a Virgem, será mlle. Matto-
s,> I.cal e lleinadctte, mlle. Stclla Fie-

pderico Borges.
1 O -•" quadro se passa em Nazareth.
i e as duas scenas terão os titulos — O
! trabalho e o descanso, serão representa-

nesta reunião que as 1 (1;ls I1L.;:i sra_ Ajax dAítonscca e milr.
serão distribuídas aos zitlt de Oliveira Roxo; o 3" quadro,

I talvez o mais bello, será a Inspiração
de Santa Cecília, em que tomam pane
nilles. I.ucilia Farulla, Sarita Rodrigues
Lima, Amalila Caminha, Carmen Nu-
lies Ribeiro, Cecília Sá Carvalho.

Todos esses quadros serão íicompa-
nha.los de bellos trechos de musica, só
instrumento de corda, sobresaindo o
liyilllio á Santa Ceciiia, «|iie será exe-
culado na harpa pela professora Jau-
dyr.-i Cosia.

Termina a fesla com um grande
coro pelas distinetas nhuunas de mlle.
Isabel Wern.v Campello.

A parle literária eslá confiada á ta-
Icntosa mlle. Zil-h Teixeira de Barros,
lão apreciada nos salões cariocas, e ao

da

primeira reunião
No Ministério da Agricultura reuniu-

so honlem, ás 2 lioras da larde pela
primeira vez, sob a presidência do nu-
nistro da Agricultura, o Conselho Su-

perior das Minas, creado pelo decreto
11. 2.53.5, de ''> de janeiro de IQI.. *

a quem ficará affccto o estudo
fjuestões fia orilcm íccUiuca
econômica relativas ás minas

Estiveram presentes o*> si
Costa Senna. directores das

Escolas Polytechnicas desta capital c
de Minas de (Juro Preto, Gonzaga dc
Campos, directo» do Serviço Geológico,
Arrojado Lisboa, director da listrada de
Ferro Central do Brasil, «Ir. Rodrigo
Octavio, consultor geral da Republica,
deputado Augusto de Lima, represen tan-
d> o tlr. Arthur Chalniers, director das
minas de Morro Velho, Arthur Ben-
susan. director das Minas da Passagem,
Joaquim de Almeida Custosa, etigc-
nhciro-ehcíe das minas de manganez, c
Alberto de Magalhães.

resolvido
technica

technicos e as questões econômicas ou
que encerrem assumptòs jurídicos fica-
lão a cargo do dr. Rodrigo Octavio.

Foi mareada nova reunião para o dia
30 do próximo mez de junho, quando
será apresentado o esboço do regula-
mento para a «propriedade das minas,

XA CEXTRM.

Concurso pai'íl íii-iiticiinlcs
A's 10 lioras da manhã de amanhã,

serão chamados á prova oral, os cindi-
dalos: Mario Rodrigues Cabral, Mario
Augusto Nogueira, jlainbontò de Oli-
veira, N*e=tor da -Fonseca Barbosa Pin-
lo Nestor ,1. de Abreu e Nestor Maia
Pereira.

Turma supplementar —Xicanor Mei-
«le Menezes J.ocha e
a Rodrigues.
:¦-- __-c»t_ 1

lies, Nestor
Nestor dc So

ÍRIS
:\S MUITAS

A

Cigarros
300 rs.,
— Lopes

mistura, para
rom brindes.
Sá & c.

Para a corrid
cffectuafã amanhã 110 Derby-Club, cm
homenagem a Santos Diimoiit, acham-se
expostos nas vitrines ¦ d:i conhecida c

popular Companhia Red Star, sita á rua
Gonçalves Dias, os riquíssimos brindes

quc serão offcrtados aos vencedores Ja"

provas de amanhã, destacando-se uma
riquíssima taça de bronze de fino gos-
ío de arte, offcrccida pela reputada
Fabrica de Moveis.

ir_j^*f 1^1 U> _> pw -¦»— «m

O Slí. MAXIMILIAXO VISITA

S. ex, esteve liontem em
mn «marte!

O sr. Carlos Maximiliano, ministro
iio Interior, acompanhado do seu as-^Is-
.-níe iii'í..?r, coroiipl Cn^ta, visitou
hontem. á tarde, o quartel dc cavalla-
ria da Brigada Policial, 3 rua Frei Ca-
neca.

¦S. ex. foi recebido pelo g-fncral Ago-
var, commandante da Brigada, e offi-
ciaes daquelle batalhão, percorrendo em
seguida tolas as dependências do quar-
tel e assistiu os exercícios da escola de
recrutas a cavallo.

(I sr. Maximiliano aproveitou o en-
sejo •* viu a cavalhada recentemente
chegada do Rio Grande do Sul. causan-
do-lhe b,',a impressão.

São .17 exemplares que se acham cm
cxcellcntes coodiçõjs..

'Não.quizera 'tomar mais espaço no
«asso jornal, coinhído Icmbrc-sc o go-
verno que a Republica Argentina con-
some o nosso carvão do Rio ('rrande
do Sul. das mina- do Arroyo dos Ra-
tos c de Buliá, <: nós aqui. ter.do-o
dentro «ic casa, pedimos esmola ao cs-
trangeiro, e quando ella «!¦ negada sus-
pendemos as coiiimunicações ferro-
viárias, as fabricas ficam oaralysadas c
espera-se pela conclusão dos estudos c
pela providencia divina.'...

1-in breve tornarei á imurensa, afim
le tratar da briaiieltanc da iturfa e iio

c. rvãu nacíüiia';."
**-=a<>-_r_K-<_--_-_-

Manteiga ^EI,frúS-'^*r

O TRAiFEGO ESCASSKÍA

O

llquidtição «Ia ' 
Lr)»i-

vei-snl"
ministro da Fazenda, cm resposta

ao officio em que o juiz da 1" vara
eive! do Districto Federal tratou do
pedido feito pelos liquidatarios da So-
ciedade Anonyma de Seguros por Mu-
lualidade "A Universal", no sentido dc
não ser prejudicado o cumprimento do
prccn.ovío expedido a 30 dr tuarço Hn-
do. para entrega aos ri feridos liquida-
ta-.ios de coo apólices da Divida Publi-
ca de 1 :uoo?, cada uma depositadas no
Thcsouro, cm garantia das operações da
dita So.uJarie, coninmnicou-Uie ler rc-
soltado autorizar a entrega apenas de
iri apólices, reservando ns co restan-
tes para indemnizar a quantia (le . . .
__• :o9-."fí>.*4, devida a União pela socie-
dade referida, e proveniente de imposto
sobre a renda c que leffecluada a venda
dos ditos jo titulos. o saldo que liou-
ve.r ficará á disposição dos liquidatarios
.1' -'A Universal".

poela Olcgario Mariano, o cantor
Vitimas cigarras.

A commissão eslá passando
grande interesse cs bilhetes para
festival.

A còtnmisfiiio &
Urbano dos Santo;
Fri derico Borgi s,
coaibc, Farulla, I
Ribeiro, Souza Mudes
Souza Leão, I-udolf e
Fonseca.

das

com
esse

a senuinle: irmos,
'Rodrigues Lima,

Julio Furtado, La-
ibo Vianna, Nuncl

Hasselnianii,
Hippolyto da

Duas j'uns
bondes

oito pedem

\j iiueiuicnte Kodngues Alves con-
ferenciou hontem cem o «lircdior de
Obras e engenheiro da Prefeitura, dr.
Zumbrano, afim de conseguir dos mes-
mos maior numero de bondes para as
ruas Visconde de Itauna c Visconde de
Sapucahy, visto passar por aqucllas vias
publicas só o bonde da linha Coquei-
ros e isto de vez cr.i quando.

S. s. fez vêr aos funecionarios da•Prefeitura qiieohondc da linha Lapa-
gipe foi siipprir.ildf. desse percurso e
mo.-rou ainda a conveniência de pas-
sarem ali os bondes de V, Isabel e ou-
tros. A Prefeitura, ipor estes funecio-
cariga, pr.omctt.tJ atender.

Os jornaleíros da E. F. G. B.
liontem, na hera do expediente

da sessão da Câmara, o sr. Vicente Pi-
ragibe cuvioi: á mesa o seguinte pro-
jecto:"O Congresso Nacional resolve:

Art. i" — E' ipcrmittido aos joma-
leiros da Listrada de Ferro Central do
Brasil, sócios da Caixa Gera! do Pes-
soai Jornr.leiro da Estrada de Ferro,
consignar mensalmente a essa associa-
ção, com -sede na cidade do Rio de Ja-
neiro, até dois terços da sua diária
para pagamento das contribuições a que
se obrigarem com a mesma associação,
na fôrma dos respectivos estatutos.

Paragrapho único. — A consignação
será averbada na respectiva folha do
pagamento, podendo, em qualquer tem-
po, ser revogada pelo consignante, uma
vez que este se mostre quite com a cou-
signatária.

Art. ;"— Revogam-se as disposições
em contrario". S. Sessões. 30 de março
de 1916. — Vicente Piragibe".

Tor falta dc numero, não póds esse
projecto .ser. na ordem do dia, julgado

.'íbjecto dc dclibcrajão-

O sr, Pandiá Caloífcras*. concedeu a
veilia solicitada pelo juiz de direilo da
5* vara criminal do Districto Federal,
cm precatório expe-üclo a requerimento
dc Antônio Feüx Machado, para arresto
dos alugueis do predio á rua Barão do
Ladario 11. 7, Suhlocado á União por
Américo Moreira da 'Rocha Brito, até
perfazerem a ('tiantia de 15 t-oy^oio.
._—  «wii» *o <i ai**-—-— ——

ri-.r.o EXEncrro

As juntas de alistamento
O inspector da 3' região baixou lion-

tem cm boletim dc sua repartição a se-
guinte nota sobre relações das juntas
<le alistamento:

"A 
pratica nas relações officiaes evi-

delicia o faclo anômalo de estarem as
juntas de alistamento desta capiial
dircclaniente' subordinadas ao registro ,
militar da» regiões.

A.s attribuições do registro militar
estão claramente definidas no art. 1.5
c seguintes do regulamento 6o.|7. de i»
de maio de 100., não r.e encontrando
ai.i a menor reícn ncia «pianto á sidior-
dinação das juntas de alistamento
aquelle regis'ro.

De outro lado as juntas de alista-
mento, de accordo com r.s arls. po,
lot, to.*, 103 e 104 são inteiramente
fiscalizadas pela junta de revisão, que
decide afina! sobre as questões de alis-
lamento, devendo ainda eommunicar an
commando -da região, sem perda d--

havido alistamento, como preecittta a
leira D dn art. 105.

d)csta fôrma, para que a fiscalização
seja eífectiva, deverá a junta de revi-
são c sorteio militar entreter relações
permanentemente com as juntas de alis-
lamento, pelo m:c faz-se mislér a ces-
sação da subordinação ora existente nn
registro militar, passando aqucllas re-
Lições a. sen m mantidas com a junta
de revisão.

_K, assim uma execução mais cnqve-
nicnto terá o aviso circular do.Minis-
terio da Guerra, dc -'. dc fevereiro «i*,
<»trca;ç anuo,"
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A «OBM BE PROTfiCÇÀO A'S MOCAS SOLTEIRAS-
~

A visita de monsenhor Aversa, núncio
apostólico

MÉDICOS
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E CLIENTES
O centenário da In-

dependência ar-
gentina

DE 8. PAULO

A "Obra de ProtecçSo is Mocas Ca-
«holicas tio Hrasil", benemérita insti-
iniiçãi) àc caridade filiada ao Collegio da
IniniiiCiilada Conceição, íoi hontem dis-
tinguida com a visita do núncio aposto-
lieo, monsenhor Aversa.

Eram 2 horas d», tarde, quando o
' illuslrc representante dc sua santidade

o papa Benedicto XV chegou ao edt-
ficio cm que funeciona aquelle concei-
mado estabelecimento de inslrucção,

qiíc pela austeridade de srus methodos
dc ensino, tanto soli o ponto de vista
da religião como da moral, tanto se tem
unindo impor á rstima c á admiração
«la nossa população.

Recebido com as honras devidas, nao
fi«i an alto cargo que desempenha junto
ao governo do Hrasil, como ás suas ex-
cilsas virtudes, o núncio teve o mais
carinhoso acolhimento por parte da di-

, reitoria daquella benemérita instituição.
'• Saudou o eminente representante di-
• plomntico da Santa Sé o liarão dc Ra-

niiz Galvão, quc. em eloqüente discurso,
depois dc agradecer a honrosa visita

lijuc recebia, naquclle momento, o Çol-'icgi» 
(la Imniaciilada Conceição, salien-

lou os serviços da mais alta relevância
prestados por monsenhor Aversa a to-
Sas as iniciativas que visam o des-

í 'm 
gmo <í* aU<M<ts ão collegio c monsenhor Aversa, tendo ao seu

loão tres mentores da directoria da 
"Obra de Proteeção

envolvimento do espirito catholico no

Brasil e a «propagação das obras de ca-

ridade, todas as quaes tem recebido o

benéfico c salutar influxo de sua as-

sistencia. . 
O nuncio respondeu, cm ngradccimcn-

to, enaltecendo a obra meritoria do Coi-

legio da Inimaciilada Conceição, da qual

pode ser apontada como attestado mais

eloqüente, requintando sua benemeren-
cia social, .1 creação da "Obra de Pro-

tecção ás Moças Catholicas do Brasil .

Concluiu monsenhor Aversa Jiypothc-
cando todo o seu apoio c toda a sua

proteeção tanlo ao Collegio como aquel-

la instituição, fundada esta como .um
complemento dos fins nobres o altruis.i-
cos daquella. .,

Depois dc percorrer, com mamtcsta-

ções do mais pronunciado interesse, to-

das as dependências do Collegio, cuia

organização elle examinou. Kve pala-
vras de icntltttsiasmo pelo espirito dc

disciplina que observou e pelas rigoro-
sas prescripções dc hygiene que teve en-

sejo de encontrar.
Finda a visita, foi oífcrrcido um cha

ao illustre visitante, que, ao relirar-sc,
ainda reiterou cnthusiasticos louvores
ás dircclorias do Collegio e da "Obra

de Proteeção ás Moças Solteiras .

Vae ser realisada, nestes dias, por
entre esperanças e applausos, a grande
reunião da classe medica, ha muito an-

tmnciada, com o fim especial de fun-
dar-se nesta capital um Centro Me-
dico", para onde convirjam todas as

queixas e .desgostos da classe e onde

medidas sejam tomadas no sentido de

amparar-se os interesses dos médicos,
expostos, actualmente, a mais desola-
dora condição. ,

Não i de hoje que a nossa classe

«e agita nos espasmos violentos dc

terrível enfermidade; não e de hoje

que se vè, e sente, o depauperamento
lento e gradativo ,do oitjanismo me-

dico; não é de hoje que, a pouco e

pouco, se observa, uo combate horrível

do naufrago que procura, salvar-se, .05
esforços titanicos dos clínicos reagin-

do contra a onda malfazeja que pro-
cura suhjugal-os. „„„,i„c

A luta chegou, mesmo, a grandes
extremos, deixando na trilha da sua

acrão as manifestações inequívocas da

sua crueldade. Aqui, é o fraco, o co-

varde, que aos primeiros embales, nao

se sentindo com forças para lutar em

terreno firme e honesto, esquece os

seus deveres, despresa o seu juramen-
to, abjura a sua fé, entregando-se de

corpo e alma á pratica dc actos inde-

corosos, que tanto dcslustram e des-

honram a nobre profissão que abraça-
"listes 

são os transfugas, os párias
da classe, que a tudo se prestam para
agradar o cliente, maldizendo dos seus

collcgas, pela certeza que têm, de nada

conseguirem pelo seu valor c mereci-
mento. . ,

Ali, cm vasta fileira, jazem os ven-
cidos, os que tiveram a nobre coragem
dc aular contra p inal, debatçndo-se
galhardamente até que, baklos de lor-

ças, tombaram na liça., em nome dc um

pensamento c dc um ideal.
Acolá, em massa compacta, firmes,

cobesos, lanças em risle, estão os [or-
os esperançados, us que tem te

os que

P- 
^_U '» ^''íftí* . 

'. '¦¦'-' '

«IN\m •
p^lU^imM^^

O Brasil vae ser dignamente repre-
sentado nas grandes festas jommcmora-
tivas de 9 de julho, data gloriosa, do

centenário (la- independência argentina.
Irá como nosso embaixador o emi-

nente conselheiro Ruy Barbosa, que-tuo
alto elevou o nomo do Brasil lia Lon-

ferencia de H.aya. O governo nao po-
dia mandar ninguém mais digno, nem
dar melhor prova do alto apreço em

que todos temos a nação amiga.
Aproveitando o ensejo, damos .1 pho-

tograpliia do monumento em que. em
Tiicutnaii, foi jurada a independência
da griuida Republica do Prata.

RUA S. JOSE'

MOVEIS A PRESTAÇÕES
ESMOLAS

Tara as familias pobres, victimas do in-
cendio do murro dc Santo Anionio, rc_cc-
bcniusi dc Alphcu Kibciro, 5>l di
2S000.

— .Recebemos dc um anonymo cm coni.
liictnoraçiSo no niiiilversario da morte uc
seu niicriilo pae. a quantia dc .-.oijouu para
ser distribuído pr'"S nossos pobres.

 mm »«¦'<¦»¦ —
Na actualidade, pensão a ouS, so na CA-

BAÇA GRANDE; av. Mem de Sa. 13—15.

SO' NA CASA POETÜGUBSB 30È
Rua Assembléa, 4" — e que se cn-

contra manteiga fresca mineira supe-
rior; kilo 3$500.

Ko Conselho Municipal

0 que houve na sessão
de hontem

' Kouvc hontem sessão no Conselho
Municipal. Na hora do expediente, o

>r. Leite Ribeiro oecupou a tribuna
•ara 'tratar do projecto «prcsenladi a

consideração da Câmara dos Deputados
•elo sr. Gustavo Barroso, regulando a

Wtradai de immigrantes no Brasil,
kmeaçado de ser o ponto pretendo
¦elos inválidos da guerra européa; por
mso que, como se sabe, ao contrario do

oue aeonleoe cm outros paizes, como
bc- Rslados Unidos, por -exemplo, o

(Brasil teve sempre abertas, as suas por-
tas a todo e qualquer indivíduo que
belle procure agazalho, ainda quc seja

«ara viver da caridade publica. Como

trmm um vespertino noticiado que o
"rador 

provou que aquelle deputado

cearense -plagiara um Projectojeu, su lv

metido á aprecação do Conselho, -cm
™o 

pediu-nos a. «. devassemos

que, antes pelo contrario, nao fez mai»

Ho quc 'tecer elogios ao projecto .de lei

Ho sr. Gustavo Barroso,. que s. ex.

Julga uma medida imprescindível e clc.

elevado alcance social.
— O nue fiz 110 meu discurso —

'disse-nos o sr. Leite Ribeiro foin-m-

Sindicar, não para num. mas para O
'" -ipal, a prioridade d.i

.pretende tomar
ional. «ahi a taxar

dn sr. Barroso

cr.in.lc distancia, concluiu o

Leite .Ribeiro.
. ..-, ordem (lo dia o sr. Campos

,,-inho discursou apoiando o 1'rojecio
obre ii conslrucçãn de casas ptoleU-
ia. pedindo prorogação da. discussão

io mesmo projecio para a -primeira ses-

.;,„ ordinária ou extraordinária, |K.-d'.do
mr foi satisfeito.

O novo livro de Roosevelt
"TEMElT DEUS E

CUMPRI
VOSSO DEVER"

; COMECE BEM 0 SEU MEZ

Conselho -Miiili«"1
iniciativa qu.: agora
no Congresso Nacio
d> plagio o projecto
vae uma gr
l,r. l.i-iti! .Riuçil";  P_,,„nAo Sr

loíNi^.--.::l!
MM
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Este. titulo
cx-prcsidenti

CxODSCVCIt

du novo livro
Roosevelt publicou

que o
e que

commui-

'.

Toda a
excepção
-:«!:-lill<l«l

¦dem dn dia foi
feita '!" projecto n,
di. utilidiidc publica

:1o.

pprovada,
h.j. e"u-

as caixas

icol.irc-, quc foi reg

comer um noivo in'-<¦¦
u CABAÇA GRANDE

(M .!.-(.;)

eslá sendo apaixonadaiueii1
tado "os Estados Unidos. ^

O livro é dirigido, particularmente, ;

nação americana; nus varias das quc-
siõos de que trata são do interesse

mundial, O ex-presidente .Roosevelt

faz emfim, unia declaração política
violenta, (iii" é, ao mesmo tempo, um

violento ataque entra o governo
aclual dos listados Unidos.

"O dever de um chefe - diz e con-

duzir c í de um Icrrivcl resultado um

homem cseolhid
concidadãos dar p.. .
de falta dc palriousmo, mas de talta zciv.Io médicos

de comprcclinsão do patriolisino, a tal | 0 inuirior dos

ponto, que diz, a propósito do caso do

L ii sil ii ii in ; "não .'¦ o momento propno¦ ' " 
Esta dc-

tCR, WJ >-.H" n««yi*--, •- .
no futuro, os que se balem e baterão

sempre pela pureza dos nossos costu-
mes pela grandeza da nossa classe,

pela nobreza dn nossa profissão e pela
justeza dos nossos direitos.

Estes, os quc movem campanha em

prol dos nossos interesses c do resur-

giniento da nossa elevação .morai,

muito sabem, certamente, os escolhos

que sc lhes interporão, na luta giga»-
tesca quo irão sustentar, num meio ei-

vado de vicios, onde a scnienteira da

ingratidão brota de forma admirável,

produzindo viçosos rebentos.
Mas. elles saberão vencer... guer

isso dizer que conscientes das suas res-

ponsabilidades, os médicos qt*c arvo-

ram actualmcnte, o lábaro ícsplandc-
cento de uma nobre cruzada, na cou-

quisla dc um direito postergado, tem

nitidamente expressa a noção das dil-

ficuldades que encontrarão, antes
chegarem á almejada victoria.

O actual movimento e, pois, íim
forço justo, moderado, leal, porem
cidido c continuo, de uma classe, con-

tra a exploração dc que esta sendo vi-
clima, pela falsa interpretação de cer-

ias idéas e dc humanitários senttinen-
tos. ,.

lá destas generosas columnas disse,

occtip:indo-inc do mesmo assumpto, \ {a|. eCOnOITlia:
que nada inais justo do quc a associa-1 ia' of,
cão harmônica da mededna á caridade. | cOmpraS e leve-O aO
Não se tpóde, mesmo, cpinprelicnder
uma omle u outra não esteja: sao duas1

virtudes que sc unem e completam. _ |
¦Kevoltei-iuc, sim, eonlra -a exploração i

do nosso .trabalho, eonlra a tesão .<los
nossos interesses, cm nome dai caridade
vesga e defraudadora.

Por que ha de meslico üralialhar de

graçu, quando itodos têm direito ;i rc-
conípensa do seu esforço ?

•Baseada rm que lei ou em quc prin-
cipio ipódc a sociedade exigir de nos
esse saerificio, quando cila nada uos da
cm troca 

'i , 
. ,

Queira uni pobre csculapio algo com-

jirir e mão leve na frenle a lua, quç
tão agradável era a Dumpuliil, e vera
a triste iposiçãn em que ficará...

Nada mais nalural e justo, pois, que
egual .procedimento tenhamos para com
os que precisam dos nossos serviços c
é preciso, unia' vez por todas, que sai-
bainos d-izer claramente, sem rebuços,
sem acaiihanienlos descabidos, que os

médicos, humanos como os que mais

o forem, têm necessidade o compromis-
sos, que se não salvem com bons mo-

dos e .palavras... . . .
A vida é -essa troca sttccessiva, Mun-

terrupta de serviços; sejam, por isso,
.rasoaveis os clientes, isto e, os que
não pagam: permuteni comnosco de
boa vontade esses seiyiços e nos, am-
bos, ficaremos satisfeitos. .

Para os que assim não quiserem pro-
ceder, teremos de agir dc fórnu dufe-
reille. f. ,

E' para combinar a nossa forma ue

acção que vamos nos encontrar, ua Aca-

delirá Nacional de Medicina, na mais

concorrida das reuniões da classe mç-

dica carioca, irmanados por um «iol.io

coiiiniiini e identificados pelo mesmo

sentimento: o dc defesa dos nossos di-

rcilos e interesses. .
Cabe aqui uma retcrencia ao reque-

rimcnio «lo dr. Barros Cobra a. Câmara
dos Deputados, glozado -pela imprensa
dc fôrma pouco airosa para a nossa

' 
%'yi-M o dr. Barros Cobra reclama.é

A. I,.

A COMMISSÃO DIRECTORA
m DO P. R. P.

S. Paulo, 29 de maio — Confirmou-
se plenamente a nossa prçvislo, quan-
do aqui escrevemos que, na hypothese
da entrada do cx-presidente Rodrigues
Alves para a commissão directora do

partido, delia sairia seu irmão, o sena-
dor estadual Virgílio Rodrigues Alves.
E' verdade que alguns chefes 011 quasi
todos eram de outro parecer. Pensa-
vam que não havia propriamente uma
incompatibilidade. Assim, viam com
bons olhos, com os olhos optiniistas quc
olham sempre para o alto, sem grande
preoccupação pelo muralhar do povo,
De modo diverso, porém — c tambem'
isto antecipámos — entendia o sr. Ro-
diigues Alves. E, como sempre, ven-
ceriini os seus escrúpulos. O ex-pre-
sidente declarou que jamais desobede-
«eu a uma ordem do seu partido, mas

ponderou (pie não era possivel que elle
e seu referido irmão, pertencessem si-
multatieamente á commissão directora.
O que se vae dar já hoje apparcccu
oíficiosaiucnte.

O ex-presidente-Rodrigues Alves en-

tra, mas sáe seu irmão Virgílio Rodri-

gues Alves. E' mais uma vaga. que se

abre 110 seio da comniissão directora.
Chegaria, talvez, a opportunidado para
a entrada de um representante do an-

tigo glycérisiuo. E entrará? Parece, ou

é quasi certo que não. Já dissemos ha

muitos (lias que a o..tra vaga da com-

missão seria do sr. Rodolpho Miranda,
sem embargo de estarem muitos dire-

ctores do interior inconformados com

a escolha do ex-chefe hermista.
Em logar do sr. Rodolpho Miranda,

03 directorios discordantes queriam o

coorncl Diniz Junqueira, um dos chefes

dr maior prestigio 110 interior e que

podia representar o antigo glyccrismo,
IC mais que provável, porém, que _ os

directorios não logrem ver satisfeitos
os seus desejos. O compromisso com o

sr. 
'Rodolpho 

Miranda é formal. De

reslo, ainda recentemente o sr. Koüol-

pho praticou actos, como se ja esti-

vesse em funeção de membro da com-

missão directora. E a vaga do sr. Vir-

«ilio Rodrigues Alves? Sun, poderiam
talvez preenchcl-a com o coronel Jun-

queira, mas já se aponta o sr. Ulavo

Egydio, prócerc até agora sem cargo

algum da immcdiata confiança política
do partido, li o sr. Olavo estava ja
ficando meio esquecido, constando mes-
¦mo que lhe ameaçavam a integridade

da superintendência du política ila ca-

P'Assim 
sr ns coisa; náo tiverem qual-

quer alteração imprevista, os claros da

coiíimissão directora seruo Preenchidos
pelos srs. Rodrigues Alves, Rodolpho

Miranda e Olavo Egvdto...

NOTICIAS DA GUERRA
Os allemães recomeçaram os seus
formidáveis afagues em Verdun
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Um -desenho frecieso - ReproJueçSo de uma des fhases da batalha im^fc

Armada, russa- Nvvikof, que assistiu ao «-dmt.i...

Riga pelo latente

PORTUGAL

Ministros que vão a
Londres- e a Paris

Lisboa, 30 (A.~HÕ - Os srs. A£-

fonso Costa, ininislro das 1'mancas, c

Augusto Soares, ministro dos NcgOClOS

Estrangeiros, partem no próximo S.tf>-

bado para Londres e lans.

Lisboa. 30 (A..A.1 - A imprensa

oecupa-sc sympathicameiite da entrada

do coronel Moiisinho dc Albuquerque

para o gabinete, em substituição ao sr.

Pereira Reis, resignalario da pasta do

Interior.

Madrid, 3" (A. A.) - Noticia-se

que partiu para Moçambique um vapor
• ¦ '  '" das re-

vão

A BATALHA

Comece-o praticando uma medida de saiu-
reserve o dinheiro das sups

PARC ROYAL, onde elle

reverterá em seu próprio beneficio por^effeito
das vantagens de preço,_quahdade_e_novi-
dade que encerram todos os artigos que ven-

dêmos ao publico.

cmuliuinilo tropas porttigu sas
centemente mobilizadas, as, quae
reforçar as forças expedicionárias que

ali se encontram 110 sitio estabelecido,

conjuntamente com as anglo-bclgas, ao.,

allemães da Africa_Ori-.'ttlal.

Lisboa, 30 (A. A.) ~ O governo
britaunieo acaba de autorizar por uma

concessão especial a exportação do aço

necessário á construcção dos canuiuios

dc ferro portuguezes.

LÍsboa, 30 (A. A.) - Toma hoje

pus^e du cargo de ininislro dos i\ego-

cios Inferiores, para o qual acaba dc

recentemente indicado, o

DE VERDUN

Recomeçaram os furio-
sos ataques dos

állémiles
Paris, 30 -- (A. H.j (Official) —Na

margem esquerda do Mosa, o inimigo

dirigiu durante toda i\ jornada um iu-

tenso bombardeio de grandes obuzes

contra as nossas primeiras e segundas

linhas entra o bosque do Avoeourt c

Cumiéres. '
Um wolento assalto contra as nossas

posições na colina 304 íoi completa-

mente repellido. O inimigo voltou a

atacar, apezar das enormes perdas que

havia soffrido no primeiro ataque.

Como da primeira vez, a tentativa re-

«Jundo-.i n-.iui sangrento desastre,
"As nossas baterias tomaram sob o

seu togo e obrigaram a dispersar vários

Varias noticias
Os responsáveis

conflagração
pela

... o
dc-

aeeus
quaes

iUule
il!

.le trepa; a da re

ser

O PROBLEMA DA PAZ
RmjuisM da fórmula para se"êntãbõíãrem 

as neoõçiãjã^

r, coro-

nel Mousinlio de Albuquerque, cum-

mandante da Guarda Republicana Ja ei-

dade do Torio.

0AS0A'Í1N HA ú ft uoi'\'u.la ideal

A PALAVRA OFFICIAL
^^ A guerra coutada por

elle«s mesmos

agrupamentos
ferida colina.

Os allemães tentaram irromper do

bosque dc Cprbeaux, mas os nossos li-

ros de barragem iilutilizarain o alnquc,

exeepto mini ponto, onde o inimigo

conseguiu tomar pc em cerca de trozen-

tos metros dc trincheiras avançadas a

noroeste de Cumiéres,
Na margem direita, na região a

e oeste do forte dc Douaumont,

lenta luta de artilheria,

Nos outros pontos da linha dc bala-

lah, canhoncio habitual, que adquiriu

certa violência, sobretudo na floresta

!dc Apreiiioiit.

leste
vio-

jb --.O
ommuiucA

gilaneialo para conduzir seus _______ ^.r-a muito jus-tat. ti a vig:
ar provas, não somente : a03 charlatões e entendei ros, que sc m-

NO HXHI» ITt>

módicoslleiuilliiii 1'iintlil
iiiililiires

)->_.'i ii.;. 11de11.l1> de decisão do gene
ral llíietano de i-';iria, ministro da Guer

ra a d milícia dada pelo general Ce

lesiino M'--s Uastos, commandante da

lírigada dc artilheria, contra alguns me-

.Heis (íue serviram na junta nnltwr na

i-icn!;; do Realengo,
Im -.ua denuncia procura o general

fclc«tino comprovar 11 incompetência dos

médicos que julgaram da robustez *
saude de um (tos sras filbos mandado

matricular na Escola Militar. U assim

pensando, juntou s. s, docuiiiçntos de-

iiioiistrtiiido 11 falta dc idoneidade pio-
íissioual dos médicos attingidos em sua

denuncia.
- — * m»

OASCATIXIIA é a covveja ideal
____ *mm +*• *~t» 0 tm* •

A's quintas-feiras. Succulenta Fci.ioiida,

do

da manhã, si na CABAÇA GRANDE.

AS lil.\S OU i;i:t'L,.\.M.\M

"«veniUa" sem

iii;

JllliS lllilil
luz

'Pedem-nos os moradores da avenida
Situada á rua Riachuelo 11. 311,, cha-
.'iici.ins a attenção da Inspectoria de
JIluMiiiiaçáo Publica c da Prefeitura

paru a falta de ltu na entrada da re-
íerid.i avenida, irregularidade essa que
muito prejudica 03 inquilinos, que se
vem ameaçados (lc agiírcssâo por parte
,!os malfeitores quando, por acaso, tc-

nham de regressar tarde á casa.
Seria, pois, paia desejar que

toridade coinpetcnti
videncia a respeito,

desejar que a au-
• tomasse uma pro-

para excitar o patriotismo
claração c a qne '"' il iw l>c,'-,c" ,m:lls
no menos pelo mesmo motivo, dema-

siado altivo para combater , Uao a

chave dc ioda a politica seguida pelo

governo, Esla política foi, a causa de
¦haver faltado a nossa grande democra-

cia a seus deverei e a seu ideal em uma

terrível crise mundial, uo momento

mesmo cm que, bem conduzida, •Haveria

prestado nm serviço inaprcciavel a tona

a humanidade" .
O ex-presidcilte exprime assim, cia-

ramente, «ua opinião sobre os germano-
americanos: 

"Esses pró-alleuiães — diz

_ são nllli-americauos até ao fundo do

coração."
Mas o paragraplio mais auracn.c

livro de Roosevelt é aquelle cm que u

posta cm evidencia a teoria de que a

justiça e a reclidão estão acima de

tudo. a paz inclusive.
"Se um homem, dc deliberado propo-

gina que não chegara a incli-
;•¦ vir' esbofetear sim esposa,

dc livrar á força sua

de um ultraje, quc dcsapprovana
nte de policia quc intervicssc pura

saü-âr um menino arrebatado por um

bandido da Mão Negra, então este ho-

mem é lo:;ico oppondo-se a guerra...
Ninguém deve permanecer neutral cn-

tre o bem c o mal..."
-\o governo actual, "q«= obrigou os

Estados Unidos ao egoismo nacional o

a uma hypocrisia odiosa , o ex-presi-

dente Roosevelt oppõc o heroísmo íran-

° "\ alma da Erança — diz — mostra-
se limpa dc escorias; pura como a

clara chamma que arde em uma pyra
sagrada. Os franecaes não são somente
unia raça de valentes, mas uma raça

generosa, e a França conhece que -

Inglaterra
de carga,

im , a ella mesmo.

sito. mu
gnur-se
<iue não trataria
filha de um

Irangclros, percorrem
nossos listados, dc villa

,-ii vilhi. de cidade em cidinle, çstor-
oiiindo dinheiro de iodos que tem a

iníelioidadc «le caürcm sob as suas

uiiliás rapaces. ,
Vê-se, porém, que elle nada con-..-

gii-irá. Se cm pleno coração da nossa

Eapitai, á luz d» meio dia, 0; l.comssa
vivem prngridem, clinicam e enrique-

cem sem o mais leve constrangimento,
nue poderá esperar a pacata população
do interior seja fciio em beneficio da

sua bolsa e saude? 'Nada, infelizmen-

Seria, aliás, dc grando ntilidadci que
o dr. Barros Cobra estendesse .o seu

requerimento nos médicos brasileiros,
com uma pequena modificação: a onn-
ratoriedade do .pagamento ao medico.' 

lira uma justa reciproca; as cou.as
seriam pequenas, módicas, mas os ca-
lotes caiariam .abolidos... . .

U' nessa intenção, legislando .
mesmos, sem grandes junsprtideiicii
discussões, que nos vamos reunir, cm

breves dias, para firmarmos a nossa

melhor doutrina, no sentido de defen-

dermos a nossa pelle 'los .assaltos roa-

zes de cet'ia espécie du cliente

niente cm numero que nos não

bra, mas muito uos entristece -

miro V.vt.vKimr

Dois

0$ quc troavam 'pela tm Woodrm Wilson, '.rcáemte

tados Unidas, e Sua SaniUhdo Bencdicto Ai'

dos r..<-

AÜVliMANHA --. Berlim

quartel-general «lo HxçrcUo
em data de 2<4 de maio:

"Monitores inimigos que se approxi-

mavniii da costa flamenga foram postos
em fuga pela nossa artilheria.

Os niissus aviadores bombardeara n

com exito a estação aeronáutica do

Eurnes. . , ,.
Um ambos os lados do Mosa o com-

bale dc artilh.-ria continua com a íue
intensidade dos dias aiit-ir
fracos ataques francezes eonlra Uimu.-

res foram repellidos com facilidade,

INT.LATI'RRA. — 1 oudrcs, :o (Rç-
crbido pelo consulado inglez) —A si-

tuação 
'financeira 

e econômica (la AI-

lemanha-está sendo niuilo discutida nos

centros commerciaes, assim como ns

possíveis conseqüências das mudanças
ministeriacs nos departamentos do 1"-

terior e das Finanças.
As noticias da Smssa duo logar a

reflexão quanto á conclusão que resul-

tara do conflicto de opiniões ilo impe-

rio allemão e do perigo na mudança

de forras 110 meio da correnteza, pois

que esies ministros assumem unia ta-

refa nova para cada um delles^ lin

resumo da opinião publica alleniu de-

monstra quc ha duas correntes oppos-

tas baseadas nos interesses entre os

Estados industriacs 1: os prodiiçtores
de alimentos. Duhi a dicíadura alimeii

ticia ser approvada em Berlim
burgo, mas velienientemeiite
om Munich. iStutgart

[ turalmcmc a fuga do

j areias movediças
! deu-se em um

30 - (A.
j.| hora:

1.1.)
cm

Paris,
pouso d
intenso bombardeio devastador

leinãcs recomeçaram os

ataque
porém

Após 11:11 rc-
eguida a uni

os ai-
eus furiosos

na região de Verdun. Apezar,

Ia violência quc empregaram,

só ao .pinto assalto puderam or, alie-

mães tomar pé nuns trezentos metros

de trincheiras avançadas.

Üs resultados obtidos não estão, por-

tanlo, «iii proporções eom o esforço,

nem com 05 sacrifícios íeilbs.

As terríveis perdas infligidas ao ini-

migo, graças ao poder destruidor da

nossa artiihcria c i extraordinária co-

ragcni dos noísos infantes, nem com

um corpo dc c.v rcílo pod«-m ser sup-

pridas.

Londres, 30 - (A. Ifj.)
rciiin Office acaba de publicar
claração cm que responde us

çúcs 
"d.i 

Alleniaulia, segundo as
Inglaterra teria mantido ¦ uma (
bellicosa eiii faee ,1a Allcmanha e a-i.

Áustria, por oceasião.da crise motivada

pela «luesiâo' «la llosiiia. .
A primeira aceusação diz que a Gra-

Bretanha niaiiifcstoii au governo de 1«-

trogrado o seu descontentamento poc
ter a Alleiiiaiilia impedido a guerra.:
lista aceusação é baseada, affirma »
cbancellaria allema, cm propósitos mau-
lidos por sir Artiinr Nicolson, ciilao
embaixador inglez junto do governo
russo. , ...

Ora, esto diplomata, tendo ouvido ta-
lar nessas aceusações, escreveu a sir
l-Mwaril Grey em iqo.j declarando; ter-
niinntitemente que nunca linha inciladii
o Ministério dos Negócios •F.slrangeiro»
«Ia Rússia a seguir una poültca allti-
allema ou liiiti-austriaca, Essa carta di-
zia: "Jamais recomnicndci" á Rtissia quo
seguisse unia linha «lo eondiieta que
pudec-se ler como resultado tornar-se
ainda mais fundo o iibysmo cavado
entre S. 1'cieisbnrgo ,; Vieuna.

A declaração do Forcíijn Ol)icc ac-
crescenta que sir Arthur Nicolson can-
formou ahsoliitamciile o seu procedi-
mento durante a crise com o principio
contido ila alludida carta.

A Segunda aceusação allcmã çoiisis-
te em que sir lidwaril Greyíena de-
ciarado que a opinião publica na In-

giaterra daria nesse momento conip.cta
appiovação 11 uma guerra levada .1 «I-
feilo cnn a cooperação .la Rússia.

Rara provar a inanidade desla affir-
mação. basta conhecer o despacho -eu-

vindo por sir lidward Grey a sir Arthur
Nicolson, cm 27 de fevereiro «li
.despacho cm que o ministro, elej
expor resumidamente .1 situação,
ra; "A não sei- quc a. Servia ri
ás suas pielcnçõcs torriloriacs, r
rá a guerra. O ministro dos esl
ros .Ia Rússia, sr. Isvolsky, ítz-me 110-
lar cm outubro .pie estas prctens.lcs
deviam ser finalmente pos'as de parle,
an que respondi dizendo clarameui"

tpc.j,
ais de
deel.l-
iitiiicie
iieilla-

igci-

iaríi a attitude da Rússia pan obte

líaüa-iSustria

nos
s e

feliz
-itn-
Bel-

Nos jornaes recentemente chegados
,1, Wiihinirtoii, deparámos com as se-

cintes netas que julgamos opportuno

K, tal a importância que re-

VC«0mpresidcnte 
Wilson recebeu unia

extensa mensagem. K»^™^... ^
círculos officiacs absoluta resenaso

bre n seu conteúdo. Pessoas auioriza

a, afãrmam, no .cmtanto, que n«w

doêumcuio sc insinua ao prewtorte
Wilson o 11 cio immcdiato das nesocw

da paz, declarando oulras que com
.la celebração da paz nao

retclldida ruptura das
os Esta-

çoes
a esperança o
sc dará mais
relações entre

AMANHA
i* de Junho, ás 9'k a CAMISARIA

VENEZA, conhecido «"^'íiWHUn
stallado i'i RUA SETE UE SElliMBRO
N 100 dará inicio á grand-J venda a

¦ rça parte do

a Rússia levam sua parte
u um espirito semelhante

ao (pie

CIMENTO Gibbs. i 11 -

ul e z. —-

'Xclcpliono 8IÍ». Centvnl. — Uua
Símia f.uzla -°-„

 PAULO 1'ASSOS & O. —

EM MINAS

Santos Dumont em
Palmyra

P.,,...,,,, ,d _ (A. A.)—O acronait-

totoíuV sr. Santos Dumont, foi

aqui festivamente recebido.

Os alumnos do t.rupo Eseo.ar t i.a

líscola 1'arochial cantaram o Hymno

^.eíonal. falando depois o dr.Joaquim

Cunha, em nome do povo pai.ny«»£
e reei inuO 0 POCta leiNCIM .\o\..v-,

verso" de sua lavra, em homenagem ao

Sr^aUzaou^rcm seguida, o almoço, ao

,'iual compareceu lodo o mundo offlCi.il

e outras pessoas gradas. .
Santos Dumont visitou as ta

ilabclecimontos industnaes,
hem impressionado eom

da cidade.'7 
lioras da noite re.ilii.ou

O sr.
¦líricas e esl
mostrando-si
os progressos

.V

PESSOA CAVALCANTI, i.-pre-
sentiintü d.i COMl'AMHA FA-

lUMli l'OBTO-»UjKC.Ktí.\SK
(Griuirto l'iibii«a do Menu c

Camisas), ó encontrado
diariamente.

35 — Io DE MARÇO — .»c

Toloplionc—Norte. :'»»,> t
Tom soniitrc em exposição uni

crando o vat-iado mostniariu
du meias liara iiiiiiliiT,

lioniem e menino.
,^j^a_ju T____»cwgtcg.r.,*ara«<yTi>5

dos Unidos da Amença do Norte
assava de i hora da lane qu,

delegado apostólico ^ monsenhor Bonza

na,

preçis remarcados, pl._ .--....
valor «io seu grande S10CJ,.Dl ROU
PAS BRANCAS RARA HOMENb. Mv

NHORAS e CREANÇAS CRETONES
l'\R\ I.ENCÚES MORINS. COKII-

NADOS FILO' RARA MOSQUl'lEI-
RD \:fO.\l,HADOS, GUARDANA-
ròs LESÇúlíS, MEIAS. LIGAS,

SuIrENSORIOS. K MUITOS AR 11-

GOS CONGÊNERES AO SEU RAMO

Ui:.' NEGOCIO. Taes preços represen-

tam o maior aconlccimcnto comniercial,

no momento. Aguardem o dia «1«- ama-

nhã nue. por mais. 2.1 horas .terno op-

portttnidadc dc eftectuar compras com

vantagens excepcionaes.* 
CAM1SAR1A VENEZA

-Roa Sete dc Setembro--100' 
A GERENCIA.

chegou á Casa,Branca c
ao seereiario particular ;.o
Wil-on um enveloppc
lhe fizesse chegar o mesmo as mi

chefe da nação norte-americana, A

mensagem vinha do representante dc

S, Santidade o Papa Benedicto XV.

Consta que. nesse documento o tu.

mo Pontifico informa ao pre
Wilson de oue es representantes oo^

pi es" bellíjeian.es, acreditados junto

io Vaticano! declararam haver desiip-

parecido os obstáculos que antes impe-

diatn a realização da paz, sendo possl-
vel agora pór termo a nefanda guerra.
Tambem se diz que nenhum doi1 paizes
belligerantes quer submctlcr a conside-

ração do inimigo os termos e condições
da paz, porem que 

'

dispostos a acceitar

r.iâ como uma espécie de autorização
tácita aos Estados Unidos para »PPtre'
he^der a opinião das nações adiadas,

conseguindo das mesmas o esboço «Ias

condições quc scmrao dc base a amic-
laila paz. . ,

Esses allo= serventuários desvendam
ainda que o imperador Guilherme offç-
receu ao embaixador dos Estados Um-
dos uma minuta com as condiçõ.-s rc-
I; Uvas á celebração da paz, Nao co-
nhccciu cllcs todos os detalhes da. pro-
posta, porém- as freqüentes ' dcfaillan-
res" do exercito germânico cm ver-
dim muito influíram no animo de Ijiu-

lhcrme II, de modo que será feita em

condições favoráveis a todos, e sem

grandes exigências,
Têm sido mmto commentadas essas

declarações.
fnlerpcllado solire o assumpto, o cm-

baixador ojllcnião conde de Cernstofi
desmeiiliu as reio-

contidas numa das

liam-
atacada

Karlsrulie. Na-
dr, Ilelffrich das

,1o Thesouro allemão
momento opportuno,

quando o seu llimo empréstimo falhou

e a forte opposiçao dos agricultores e

da burguezia ao projecto revoluciona-

rio da nova taxação, que naturalmente
será archivada na sua forma original,

pois que as novas taxas serão iniciadas

em 1 do outubro, tornou-se, manifesta,

O inesperado fim da carreira
llelilrieh como ininislro ¦-

não causo pezar algum
c tem, ao contrario
tica notável da sua
estadista e dos seas 11
nanceiro. O "Berlmor

Avançadas itálicas violen-
tamente atacadas em

Borgo
lioina, .0 ~- ÍA. A.) -- Noticias da

linha «le 
'frente 

dizem [tu; 11111 corpo
«los exércitos austríacos ata -ou eom

impctuosidiuli: ,-s avança Ias italianas
em Borgo, depois de nutrido l.-ombar-
deio, .

Termina-los 01 primeiros recessos ila

luta das tronas dó rêi Victor Manoel
estavam senhoras de alguns entrinchei-
raincntos austríacos, quc ahi tiveram
lambem uma perda sensível cm homens
nutiuçôes.

sidente 
' 

porém.

XO CLUB MíMTAR

todos ei les
as insinuaçê

quc de base

estão
, pre
nego

-tado infor-

Do Chile
A llKNTNCl.Y 1)0

MINISTlilUO

Unia eonCereiieiii (lo depu-
tudo. Mario Hermes

1.1 deputado teneníí Mario Hermes
hoje. ás 8 l|a horas da noite, uo

«una conferência sob o se-
— A doutrina da dciesa

Santiago, .10 t.\. A.) —

apresentou a sua renuncia
dr. Luiz .Maria Sanfuent.
,ja Republica

A POLICIA

0 ministério
collcctiva ao

s, presidente

lauio banque
.1 lioras, a

no Hotel Cen:
oiríe" vliiiisiaile,

il 1 
"pelo" 

Club rahnyrcnse, correndo am

tM as ÍCStas muito animada;.

Duas nomeações
O c'ie-'e de policia nomeou honteni

um ! o* 6r's.' Olympio Martins Teixeira e Al-

ai. c ás berto Salles para exercerem, lespccu.a-

offereci-1 mente, os cargos d.i coUiman«lame (

ajudante da Guarda .^c:cíc. mo .,0

jisírio-o.

realiza
Clul
i-u!nic liiema
"'Essa' 

conferência eslá desperta
desusado interesse entre as classes -

madas, visto se relacionar com a

tude mantida, na Câmara, pur _;..
deputado, nas questões relativas a m -

defesa militar.

ando

atti-

CASA 1'
c tapeçaria

F.UX — ds-:
I"rn;.-...iyana 11

especial
St.

o t\ciA;>io no morro nu
SANTO ANTOMO

Distribuição do nnxllios
i)«-las victimas .

-\ directoria «ia Associação Brasileira
da Cruz Branca vae distribuir as vi-

climas do incêndio do Morro de Santa

Antônio, roupas e auxilio pecuniário.

nlrcKiudo
presidente

lacrado, pediu- -
ãos do não confirmou 11' 

rer.cias pacifistas
notas rcccntenientc enviadas pelo seu

governo a«> presiden:.: Wilson. .
O chefe da nação Norte-Atnericana,

conhece melhor , que qualquer
opinião e o sentir das capitães

Jos raízes belligerantes. relativamente
á paz e ha quem diga que quando che-
«ar a oceasião opporlur.a «'.lc dará cs

passos preciso; para a execução das
hostilidades.

(Vlto personagem, que desempenhou
importante papel nas recentes negocia-,

çúcs entre os Estados I nulos e a Al-
Icmanlia, declara ser muito provável

que' 03 Estados Unidos intervenham,
energicamente, para o encaminhamento
da» negociações definitivas da paz. mas

qiie o presidente Wilson só agirá, nesse

riiulto! sen'ido, depois que receber uma nota

ou- official da Allemanha e uma mensa-

gem análoga do Papa llcnedicto XV.= 
Fala-se quc o chefe da nação Norte-

americana, nor meio dos embaixadores
dos paizes 

' -alliados adreditados junto
ao «eu governo e nor intermédio dos

representantes diplomáticos nqrte-ame-
riÓMins, acreditados nas capitães da

eilleníc, procurará saber, com seguran.

ça, se os aluados estão dispostos a rç-
eeber propo-las de paz. Caso o resul-
tada desse inquérito seja aflirmativo
o presidente Wilson submeíterá a ap-

provação das nações belligerantes
plano traçado para a sua realização

Sc esse plano fór ápprovado, 0.
tados Unidos concertarão com os bel;
ligcrantes um armistício que durara

dia3, ou o tempo qne tor necessa-
i discussão do tratado de paz.

Os diplomatas não podem por cm-

quanto affirmar em qne paiz. serão rea-

lutadas as negociações pacifistas, bns
lembram a Suissa, outros in-licam a ea-

pitai da Hespanha.
-Concluem os alludidos d«plomalas

nue o -o"rc=so prcoipitado a Berlim

dÕ príncipe von Bulow; a remessa da

men=aEcm do Papa ao presidente VVd-

son"c as allusõrs pacifistas contidas

na mensagem da Allemanha aos Estados

Unidos da America do Norte consti-

Unem cs «dos de uma corrente cuia
segurança é a atfirmativa oa

,

liminares
ciações. . . .____.

Altos tunccionarios do Ls
maram-nos que a Allemanua,
confidi ncial e sccrelamcnti- se fez

vir por meio do seu embaixador, o

conde de Bcrnstoff, sobre a possibilida-
dc da tão falada paz. Disseram ainda

que acr-ditavam seriamente na m er-

venção dos Estados Unidos para a .ter-
minação do conflicto europeu, rcienndo
mais quc, ha dias, numa entrevista rea-
iizada no quartel-general allemão. entre
o embaixador nor',.-americano, sr. Oc-

rard e o imperador Guilherme, cogita-
ramambos da apresentação de determi-
nadas bases para a celebração da paz;
accrcsccntaram q'.:e o kaiscr dissera
ser de toda oppormiudadc para os Es-
tados Unidos da America do Norte a
arbitragem principal do tratado de paz.
não só para os paizes belligerantes, ma-
tambem para as demais nações victir.
do conflicto europeu, por-
norte-americana, cessadas
des encontraria grandes compensações
no mercado de iodas aquellas nações.

A Ali--manha, segundo opinião deucs,
insistindo nos propósitos de paz, na re-
spesta á mensagem do presidente Wtl;
sou quiz informar ao mundo, ain ja
õ" fizera por duas vezes, de qut não so
deseja chegar á realização da paz como
aspira proteger os interesses vilães «Ia

própria Allemanha, c. que se a guerra
uão terminou ainj.i não * por cu.pa «ios

teutúes.
Os mesmo funecionarios interpretam mau»
declaração pacifista da resposta alie-1 Taz-

do
Fazenda

na Allemanha
merecido uma cri-

personalidade coino
niclliodos como íi-

Tageblalt" re-

.-.re . • .10 seu primeiro discurso per-
anie o Rcichstag, 110 qual a pcrsp.cti-
va definitiva de uma índeninizaçao de

guerra foi acenada perante os Olhos

do auditório, c ao seu discurso cm

março dc iqiõ, no qual a perspeena
tornou-se nada mais do que uma espe-

rança furtiva levada á margem. U
"Vorvaerts" Irata desse tcelestial ge-
nio financeiro quc acaha de partir cm

ásperos, negando ale mesmo o

no levantamento «le cm-

prestimos; cm realidade, os elevados

algarismos de subscripções aos empres-
-inios são apenas o resultado da situa-

cão peculiar em que a vida econômica

da Allcmanha se encontra, devido a

guerra. A sua critica das finanças bri-

tannicas e medidas econômicas, duran-

le a guerra par:ce-nos despida de valor,

en face do brilhante saldo do orça,-.

mento britannico. Quanto ao 'bouquet

axatalivo quc o sr. Helffrich recente-
offereceu, elle molda-se nas an-

dos remendos financeiros
ainda o inicio da já bas-

corganizaçfio das fi-
Decididamente, H«it-

frich

A CAMPANHA DA RÚSSIA

termos
sou suecesso pelo

um

mente
liga? normas
e não mostra
tante demorada
nanças imperiae.. _

luminar do Deutsche Bani

da Estrada de Fcrrn da Anatolia, --•

considerado pelos jornaes 
-eomo um

desastre como mini5íro das Finanças.

O sr. 'Dittman. socialista, aceusou no

Reichstag, no dia 25 de maio, o gov"
no de estar tirando partido do

d- sitio para commcttcr
iltegaUdade'. Protestou
;e 

"contra 
a violação

cia particular pela

Petrogrado, 30 — (A. II.) - U cum-

municado do estado-maior do exercito

do Caucaso annuncia quo coiiitmia cn-

carniçado o combate na região de Ki-

viiudouza.
Um dei.;acr«iii..nto de cossacos caiu

sobre um acampamento inimigo .na

povoaçao de Zova e travou um rápido

combate, durante o qual foram mortos

cerca de quinhentos tados.

Londres, 10 — (A. A.) - O presi-
d'nte da Duma, sr. Redzianko, entre-

vistado em Petrogrado, peio correspon-

dente da "United Press", declarou que
a R-ssh lutará durante o tempo- ne-

èessario para a Allcmanha acceitar "

condições dc paz, apresentadas
alliados.

/IiiiiítfrAil» XO --'A. A.) - Nos ar-

redores dc Rovno houve intenso bom-

bardeio sendo lambem particularmente
notáveis as acções na região do Styrpa,

onde o fogo dos canhões russos_ conse-

guia deter uma tentativa dc oífensiva

dos austro-allemãcs^

Lisboa 30 - (A. II.) -Uma circular

do ministro d.i Guerra, hoje publicada
regulariza a situação militar dos cida-

dãòs portuguezes residentes no estran-

neiro Os indivíduos que lorcm mobi-

lizados poderão, quando requeiram ao

Ministério da Guerra prestar juramen-

to perante 03 consulados de Portugal.

Io o que fosso possivel obter
por via diplomática. Açcrcscciuei quo
não levaríamos a nossa intervenção até
ao pomo dc fazer a guerra.

Concordamos plenamente em que e.v-
rnr os riscn3 de uma guerra, que pode-
ria eventualmente envolvia' a maior par-.
tc da Europa, unicamente por causai
das prcldisões tcrriloriacs da Servia,
não e?tava absolutamente cm .propurçán
com os interesses ciu jogo."

i),« exame destes documento», :•-nl-'
la a impressão de que a guerra foi •-«;•.
tiula esii Tonn, por |itc repugiia1..! ^
Rússia ih fcniler as r. ivindie.iÇi'.. - s«;r-
vias n'*' pruvocar unia guerra im '-1-
ropa. l

Ura c:"t lambem a maneira uc ver iiá»
Grã-Ilr. tr.niia, que jamais se afasto-.»
desse campo.

Se .111 191.I, quando as exigências ü3(
Áustria iam alé pretender destruir a
independência da Servia, a Ali.manha
tivesse adop.ado o ponto dc \is'.i dal
Inglaterra e da Rússia por oceasião «I^j
cri*i da Bosnia, a guerra actual nãq
leia rebentado.

.V,,:,;. Yorli, 30 - («A. A.) tir*
Idogranutia de Toltin para esta capital
a.lini;'..' a possibilidade do incêndio vc-
riiieado nos depósitos «lc algodão c.
caucho dus russos cm Vladivostocl: teii
sido lançado por agentes alleaiães, ac-í
crcsceiilando que a China está cheia"
de^sa gente, bem capaz de arehiicciar osl'
mais arrisendos planos, ,

.\ •> autoridades russas abriram mn Vi-
goroso inquérito, afim de descobrir a!
origem do fogo que destruiu por coiu^
pleto áquelles depósitos, causando prc-;
juízos enormes, ainda não avaliado;.

Loiidücs, 31 — (A. A.) — í.ihe-sq
aqui que a Áustria enviou aos paizes
neutros uma nota pnotcstando contra u
afundamento illcgal de vapores pertenci
centes aos Impérios Ccntracs.

Londres, 30 — 
(A. A.) -- Esti.

confirmada a noticia aqui honteni pu*
blicnda de ler sido designado para cxeiv
cer o cargo de chefe de policia dçj
Berlim o sr. vou Oppen.—»«»»— -

FOILMIOllíA l-AáCÜOAL — O
maior amigo «la lavoura; encontra.so

í em todas as casas Je primeira, ordem,

j desla capital e de todos o.i Estados.,
— * <

OASCATIXIIA ó a cerveja ldéal

stado
uma st-rie át

velicmentcmen-
da correspondeu-
toridades milita-

uovi-rno pela prisão

ante
hostilida-

oito

« Ks-

,,,., denunciando o
Je pessoas de accordo com a .ei m.-.

ciai Protestou tamhcm contra a ccn-

sura do governo r.os discursos dos so-

cialislas amante--, da paz afim d,- sa

tisfazer 03 fanáticos quc desejavam ver

o império germânico (Ster.-ido atrave:

do continente.

norte da Ove-
búlgaros une invadiram o
cia e os franco-inglezes que estão em

Salonica, agora reforçados pelo cr

to servio. (pie se coulp' Je 200.000

cos homens

NOS BALKANS
7.0jidr«, 30 (A. A.),— O» shemaes

ave fizeram a invasão do território gre-

co na Maccdonia estão bombardeando

as posições das tropas franco-inglczas
cm Dir.nr-Hissard.__

Xo::-. York. 30 (A. A.) - De Atbe-

nas tclcgraiiham para esta «apitai, di-
-rnao que t; esperado 3 cana momento

um formidável choque ínti-c os teuto-

Londres. 30 
-A. AO -

ticia a "Vossiche /.citun

prohibiram o trafie
a Rumania,

- Segundo no-
(", os russos

.1 fronteira com

.-llftflWi, .3? '

gregas fortificai
Demir-Ilissar.

Corre o boato
!;-,i!-,-.ros o alV:i
dade.

A. HO ~- As rr"i>a5
,i-se activamente cm

de que alguns officia1 s
ifics miraram já .".a ci-

\s ul'imas noticies dizem que no sc-

dor dcKilindir-Oorsovo já houve en-

coi-.tros de patrulha-.

Paris, 30 (A, II.) — O "Matin" diz

q-.-.c, segundo affirmam os diplomatas
do.s paizes neutros acreditados em Ro-

ma, a recente avançada dos búlgaros na

Macedonia grega íoi levada a eftcito

cm virtude dc utn accordo formal ^sc-
•¦reto entre a Bulgária t * própria Gr.y

rua

,ln t::i .|*>oi
n. PcJ

i cto). 3'
n.

praç
11, hoje sjn (18o •l;»trl-
avaliado em 6405000.

¦¦»,

Ao correr do martello
O leilão le hoje no
Juizo dos Feitos da

Prefeitura
Após a audiência do juiz dos l"e'';oi;

da Eazenda Municipal, á rua Muiezeál
Vieira 11, 15J, irão á praça, ho;.', 03,
seguintes imniovcis:

Predio á rua Manocla Barbosa n. Jãj
(20° districto), 1" praça, avaliado cm

ytoooSooo; predio á Estrada da fcre-i

guezia n. 3. hoje 277 (24" dislricto)?
iJ praça, avaliado em réis 3 :ouo.-,'jüo ;
predio no Caminho do Macaco 11. 1 3 A(
hoie U2 (j.v" districto), i* praça, ava-j
liado em SooSffoo: predio a rua Doutofl
Cândido Benicio 11. 1.1, hoje iSi (24."
districto), 1" praça, avaliado etn.......
3:ooo$oüo; predio á rna Pedro Alva-
res Cabral 11. jú, hoje 24 (24o distn-í
cto), i* praça, avaliado em 2:q«)o$oooJ
predio á rua Dr. Cândido Bcnicio,
hoje 210 (24' districto), iJ praça,
liado tm 12iqooÇooo; i!j predio .'1
Goy..z n. 322 lca'' districto), 1' P
avaliado em n.ioolooo; predio _ á
Dr. Pedro Domingues 11. 10, n-r

(22" districto), 1* praça, avaliado
1 :3orj3i'.oo; predio ,1 rua Leandro
to ii. 47 (aa0 dislricto), i" praça,
liado em 2:ooo$ooo;3 barracões __ 

°

terreno á rua Capitão Rezende s..i «.

districto), i* praça, avaliados /m....-:
S:ooo$ooo; pre lio.", ma i lon crio n .1, e-

r0 i_. c-rc .listricio). 1" praça, ava-'lia-.',,/ 
em loioouíooo; lerreno a rua

Duque de Caxias ns. 47 e 49 O
tricô), 1" praça, 

"

2:8oo$ooo; predio
rí-a n. 5,..boj'-' 5-

lado cm

'¦0:
va-.
ru.i
¦¦¦¦m
raa,
36

cnl
'ilM
va-

do em
rua Noemi» Co«

;2a" districto), 1*
SoüJoco; predio .1

Mi^,cÍ'TiigeÍo ii. 14, hoje 33^
ilítricio), 1 praça, avaliado cml

iSoòo: preüo á rua Senador Cur-.
sin : i8" .liàtricío), 3* Praça, av?.-

S0..0; terreno a rua -no-.'

'•':P

a

.- í......
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À GUERRA
V.rdun

Um violento ataque
dos allemães

Piici.v, 30 — (A. 11.) — Commutii-
cado offici:.! dns 15 lioras:"i.\'a margem esquerda do Mosa, hon-
tem, ao fim do dia, o bombardeio re-
dobrou 'de violência entre Mort-H....mnic
e ('umiéres. Pouco depois, o inimigo
dirigiu solin: o conjunto das nossas po*
sições. nesse seotor, uni ataque podem:
rissiiuo, empenhando nelie uma divisão
de tropas frescas, recentemente chega-
das. iNa nossa ala esquerda, Iodos os
assaltos inimigos conlra as encostas lé's-
ie de Moi.i-llomiiie, onde se acham es-
tabeleoidas as nossas linhas, foram que-
brados .pelos nossos fogos. Nrt região
,ln bosque a léslc de Caiirelte», depois
de i-c. elidas tentativas que lhe custa-
ram perdas importantes, o inimigo lo-
grou, porcin; fazermos recuar para os
cleniéntoo. avançados das nossas linhas,
no sul do caminho («ue leva 11 Iíçthin-
eourt c Ciiuiiét.s. Finalmente, na nos-
.sa direita', os alk-mães, a despeito de
reiterados esforços, foram incapazes de
desalojar-nos. Contra as p.osiçõtss ao
sul da aldeia do Ciimicres, continuou
ditranfte a noite iutcusis.imo bombar-
(leio.

A' margem direita do IVIcusc, luta
vivíssima de artilheria na região a oeste
do (orle de iDouaiimoftt,

ilim Iodos os demais pomos da linha,
noile relativamente calma.

Paris. 30 -- (A. H.l — ••>''- scii cs-
ludo sobre a situação militar; publicado
pelo lournal dc Genóvc,. o, coronel l'.oy;
ler diz que os alk-mães só. .poderão re-
parar as suas perdas em Verdun pondo
im linha soldados retirados quando fc-
.idos ou doentes, c agora curados c rc-
correndo aos eonlingcti.es da. classe de
luiti.

Paris, 30 (A. A.) —- Aiimmcia-sc
que as tropas ffnnoezos tiveram que rc-
troccilcr, devido á impctiinsidltde dos
ataques nlleniãcs, no caminho de Bethin*
courí Ctunicrep, onde pruseguia victn-
riosa a offensiva das tropas rcpubli-
canas.

Esse rcciio é, porém, temporário e
_ faz prever a intensidade com. que a
artilheria franceza está' agora _respon-ikmlo ao inimigo naqucllii t-egiüo.

O combate travado com
os soldados do Sultão

de Dafur
l.or.tlrcs, 7,0 (A. II.) — O Ministc-

lio da Oucrra fez publicar uni lelegrain-
nm recebido de Sirdar, 110 Egypto, no
iltii.l se pi.ruviiiniiza 0. combate travado

.-•. 22 do corrente, entre ar, tropas l.ri-
lannicas c us forças do Sulião de Dafur.

Parece que o Sulião empenhou nes-
se combate ar, suas melhores tropas c
.-omniaiidiiiiles; a maior parle destes lll-
limos morreram' e os outros renderam-
se mais tarde,

O desarmamento da*, trilnir. rebeldes
prosegue de maneira salisfnctoria c ai-
gtius milhares de carnhihas e grande
quantidade dc munições foram já entre-
gues.

-Na manhã de 23 do corrente os acro-
planos inglezes lançaram bombas sobre
mli coni ingente inimigo importante que
finda dç Faslicr com Ali Diliar á sua
frente. A ultima vez que Ali Dinar foi
«.percebido não tinha sol. as suas ordens
mais de 300 homens..

Charutos V-EIRA »W MELLO
os melhores,

—.1 NIVES t.—
*»

A segunda conferência
econômica _ dos alliados

Londres, 30 — (A. II.) — A reunião
da Segunda Conferência 'Econômica dos
Alliados foi fixada paru i.| do mcz pru-
ximo, em Paris,

Uni navio inglez a pique
Londres, 30 — (A. II.). — 0 Llo.d's

minimcia que o vapor, in-:!.::: .SY.,-i!/i
Garllt foi nieUidn a pique. Vinte e dois
homens (ia sua tripulação íoram rece-
lindos.

VESTIDOS MODE1LOST...
LaMaison Nouvelle

9, IÜA (iO.NÇAJ-VliS DIAS, !)
«i

A situação na Irlanda
¦Dublin, .... — (A. II.) — 0 Conselho

(lc (íticrra condenniou u trabalhos for-
Çadus |.or toda a vida o t.r. a\1ac. Nelli,
presidente, da sociedade de voluntários"Simiícinista" *a implicado nus recentes
ac nteciincntos que aqui oceorreram,

Grande actividade na linha
de frente balkanica

Londres, 20 (A. A.) — Commimica*
'.i".es aqui recebidas de Saloiiicn dizem
'.ue é grande a actividade em toda a
linlia de frente dus Uall.-aiis,

Nuiuerosos contingentes lutlgaros cs-1
ião Feudo concentrados cm Xantlii c I
Nevrokop.

lis civis gregos de Dc.tnithi.s.ir, dc-
liiln a imposição dos tculos-bttlgnro.-*.
(¦v.-iettai-aiii-n'a. listes estão agora boin-'
liardeaiido aü linhas nnglo-frnitéezas do jVal.lar ,• de Kliiiilrii-, ondo ,-,s baterias
aMi.idaj respondem com a mesma inten-
sdadi, rcpelliml. todos ns ataques quelli. níu dirigidos,

«s 'svKi s.i.m-óm')
X1KLIS XOKIVIÍsvzaaof-i sv.t,vavjio :

Em S. Paulo

O vice-cônsul argenti-
no em Santos encon-

trado morto
S. Paulo, 30 — (A. A.) — Cerca das

2 lioras da tarde, foi encontrado mor-
to 110 quarto da casa n, 67, da rua Li-
bero, Luiz lialleatero. vicc-consul ar-
gcnlino cin Santos.

Junto ao cadáver, deitado, estava um
frasco de clher.

Pelas investigações procedidas pela.
policia, julga-se um suicídio. O morto
entregava-se ao vicio do ctlicr.

0 dr. Eloy Cliavcs, secretario da
Justiça e Segurança Publica, .logo quo
teve sciencia da morte de Luiz Bailes-
[toro, providenciou. 110 sentido, de ser o
seu corpo removido, para o Hospital da
Eorça Publica, para o necessário enter-
ramentu.

Constava á ultima hora que o corpo
do vice-cônsul argentino seria cmbal-
samado e remett.do para a Argentina,
onde o morlo era muito relacionado. _

A noticia de sua morte causou aqui
improssãOi

Politica argentina

RMAIalZ-OU-SE HONTJBJI Ai ABER-

Finanças do Paraná
- Cur.n-VBA, 30 — O governo está jugan-
do 'cm dia o- fiinccionalis.no publico e ul-
lima os melhoramentos iniciados pela odmi*
nistrá.Üo anterior.

Ao mesmo lempo, tèm sido feitas pon-
malmente as remessas dc dinheiro para o

pagamento dos juros e da divida externa
110 exterior. Ü governo do Eslado não
acceitoii o "lunding" offerecido pelos cre-
deres estrangeiros, por dclle mo precisar
o listado. Limitou-se a 11:11 accordo que
apenas fr.cilila os seus pagamentos.

it a m » w ——

JRealizon-se hontem a as-
; sembléa da Empresa
| Ferro Carril de Iguassu'
I Realizou-se liontcm a primeira assem-
'bléa da Empresa Perro Carril de Igua-H
jsít, para informar aos seus associados
ída sua situação financeira e dos" tra-
balhos realizados, e cm andamento para

ia inauguração official da linha de
bondes," que tanto concorrerá para ini-
pulsionar o já prospero municipio de
,I_uassti.

A asseinblía foi presidida pelo nosso
companheiro João dc Souza Luuiitido,
secretariado pelos srs. Mariano Ricra
Rodfigiies, sócio principal da Casa Rim-
nier, o Victor Ribeiro de Fatia llraga,
grande proprietário na cidade dc .Suo
Matlieus, oecupando ainda logares á
¦mesa os r.rs. Jo:é Pinto Branco c Ar-
naldo do Carmo Alves.

Justificado pela presidência o motivo
da convocação, íoi concedida a palavra
ao sr. Augusto Bálsemâò, que fez uma
longa exposição do estado financeiro da
HmpiTsa, («110 considera relativamente
prospera, attendendo aos limitados rc-
cursos de que dispõe e a regularidade
com que csião sendo atacados os ira-
balhos de prolongamento da linlia. De-
monstra que os valores reaos existentes
nn propriedades, construcções, mate-
raes cm deposito, material rodante,
adquirido em boas condições, represen-
tam mais de cem conlos de reis, in-
clitsive tuna pedreira, cachoeira e grau-
de arca de terreno, c termina pedindo
o auxilio dos sócios no sentido de ser
completado o numero de subscriptores
¦para o capilal necessário.

O dr. José Victor da Rocha Mirai'.-
da, engenheiro civil, encarregado da
construcção da linha, com .0 sr. José
Maria Campos, explicou ininiiciosnmcn-
te as propriedades existentes em Knge-
nheiro Neiva, inclusive nlinoxarífado,
escriptorio, deposito eom 26 bondes,
motor, etc. e a conslrucçâo de mais
de 1I0Í3 liiloinclros de linha já cin
trafego diário.

A exposição clara, feita peios dire-
Cores, deixou boa impressão, dcinons-
Irada pela subscripção feita por diversos
capitalistas presentes, dc quotas dc um
conto de réis cada tuna.

A assembléa deliberou não designar
fiscal i.ara acompanhar as obras cm nn-
damciito c autorizou a directoria a cou-
vocar uma reunião trimcnsal, para in-
formar aos sócios interessados 110 anda-
minto dos trabalhos,

. O sr. Pinto Biilscmüo' propoz, pnr
iim, que fosse consignado na nela dos
trabalhos um voto de louvor c de agra-
(lecimcuto á directoria, pelo zelo c cum-
petencia com que tem sabido encami-
nhar os trabalhos da Empresa, esfor-
çaulo-se pura que dentro em breve "
municipio de ,S. Matlieus seja dotado
coni este. grande melhoramento"; quemuito virá concorrer para o desenvol-
vimcnlo local.

A .'-união foi encerrada ás 10 horas,
recebendo os direcíorcs muilas saúda*
ções das presentes, pela situação cm
-pie já se acha a empresa que se pro-
põe a prestar inestimáveis serviços á
zona entre S. Matlieus c Maxanibomba,
garantindo 110 futuro grandes vantagens
para os capitães que ahi forem empre-

TURA I>0 COXGKKSSO
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¦ Buenos Aires, 30 — (A. A.) —
P.fícctuou-se hoje a cerimonia da aber-
tura do Congresso .Nacional, com todas
as honras do estylo, notando-se nas ga-
lerias .nobres o mundo official e corpos
diplomático e consular •estrangeiro aqui
ncrcílita.-1-P, altas autoridades civis e
milharei; e outras pessoas gradas.

O -dr. Victorino do Ia Plaza, presi-
dente da Republica, lim a. sua men-
saírem;.

'Ein synithese, diz esse documenta que
a situação política do paiz é iranquiila.
fazendo. 11 propósito criticas elogiosas á
lei eleitoral ..Sacnz 'Çbffáj cujos resulta-
dos foram coroados.do melhor suecesso
nas ultimas eleições realizadas na Re-
publica, em 2 de abril passado;

No fim de 19.1.5 a rede lelegr.apliica
aceusava um total de 3ti.7S.| hilyiuc-
tr,os.

Passando a tratar da politica externa;
disse que o Tratado do ".-\. 13; C." é
materiiiliziição visivel do triiunplío ai-
cançado iielu. causa do -pacüisnío num-
dial contra oa fautores que conspiram
contra cise ideal nolailíssüiiu.

Declarou que é necessário crear unia
marinha transatlaniica, de modo n sup-
prir as iHítieuIdiides oppostiis .pelii cri-
se de 'transporte; iiiais avoliunada depois
da guerra européa.

aVs finanças da Republica melhoraram
extraordinariamente: a divida publica
consolidada até 31 dc dezembro dc HJ15
somniava um lotai de 1.221.779.'59
pesos, açcttsando assim tuna diífercnça
a menos do i6.u_'q .(.i-|. -obre a de
1913.

O chefe do executivo abordou ainda
onlros pontos, referindo-se eni termos
bem lisonjeiros ao ensino publico,

lluenos Aires, 30 — (*\. A.) — A
União Cívica Radical tomou a seu car-
go a incumbência de obter da mesa da
Câmara :i abolição do rcn.iuieii dc car-
toes para as pessoas que desejarem as-
sistir ás se.i_._ifs <tüS50e casa, allcçando
que essa medida é .-iiVti-deiii.icraiica e
que deve ser facultado a ledo o cida-

| dão o livre ingresso no Parlamento,
1 afim ik- assistir os debutes do mesmo.

«aa «"CHi-on»1

Primeiro Congresso Americano
da Creança

O dr. Moncorvo Filho, presidente
• effectivo do "Comitê Nacional Brasi-
lleiro", acaba de receber o scguihle
iofficio:
: "Florida F". C. C. A. -Mayo 20 de
iqiõ. — A stl cxcollcncia ei sr; presi-
dente dei Comitê, Nacional Brasilcfio
deli Priuier Congrcso aViucricano dei
Niüo — Dr. Arturo Moncorvo Filho.—

Mc cs grato comunicar a v. c. Ia
intima complacência con que cl Comitê
Ejcculivo dei Primer Congrcso Anieri-
caiio dei Nino ha recebido ia noticia
de Ia coustitueiou dal Comitê Naoianáli
lliasileno, que funciunará bajo Ia. pre-
sidencia honorária dei. exmo. seüor pre-
sidente de Ia Republica y dei cualti.os
v. e. presidenle efectivo.

Ei numero y Ia iiosiciou social y citu-
'iíica do Ias jiersonas que iutcgr.ui.
dicho .Comitê, lu dan una importância
cseepcioniil, (|.«e hos honra cn extremo
y nos da Ia medida do como njiede apre-
ciarse en esa Republica Ia idea queaiihelamos iliíiuulir eu toila a\iuérica y
que está ya alli bien arraigada.

Sir.esp, sefior prusidciitc, manifestar
a los dignos mienibros dei Comitê dc
stl dignisinia presidência Ia cxpresioii
(le miestra gritilud y nuestros respe-
liiosos snliulos, con ríücstros mejores
vetos por que fell êxito corone todos sus
esiiierzos i-n bien db Ia felicita, de Ios
pticblbs de a\mérica. •/

Res|ie!uosanieiite, poi- ei Comilé F.ie-
culiro — AssignadO-: /. I.tintcri Rcins,ihaw, presidenle.'"

O Comitê Nacional Brasileiro ao 1°
Congresso Americano da Creança rece-ücu mais as seguintes adhesõcs; prof.'Francisco Ferreira da Rosa. dr. limv-
gdio Augusto Pires, dr. Adolpho -Mar-
qm-s. da Gosta, tenente-coronel Cornelio
.lardin. dr, T.ieiaiiu Antônio Basilio,d. Perpetua Nogueira da Gama Dc-zer«i;.dr; Francisco Ignacio Marcotidcs,(Ir. Francisco Castilho Marcondes, dr.Iiehppe Sclnnidl-, d. Maria Einiliiil Pe-rara de Souza, dr. Tito de Araujo,dr. Henrique Aiilran, dí, Asterio deCastro J0Í..111, d. Clarisse índio do• Bi-a**¦:!, dr. Victor Oodiiilio, dr. AméricoLopes, dr, -Xuguslo César lloissou ecommendãdor Antônio Dias Garcia

O musiuo Comilé acaba de rcoelTertelegranima coiiinuinieaiidbj a par da(•.•gauização do. "Comitê Eslndoal Bahia-'¦<> , a, ,1-eprosenlação por parte do go-verno. da Uahia do.s drs. prof, AiiVo.loFerreira Magalhães e Lemos B,-i|„, como(.(legados oiuciacs ao Congresso dcBuenos Aires,

Sociaes
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Noticias de um encontro
naval no Baltico

Londres, 30 — (A. A.l — H.-',-. tar-
de foram recebidas aqui 1.alicias de
nic, puto da ilha Ocscl, r.o Mar Balli-
co, se estava travando e,-,-,- grande com-
l.õ.c naval entre unidades das marinhas
r.c guerra russa c allemã,

Essa noticia não fui, por.':;, ainda
•'(.•¦fumada.

Um alternado contra
Rooseveit

A'..-:..' York, 30 *~ (A. I!.'. __ Telc-
Krainmas de Kansas City aununciani
'.'.«e ii.-i desconhecido arremessou ...na
navalha aberta contra o coronel T.ico-
itoro Rooseveit, na oceasião em que o
ex-presidente da Republica se dirigia

de automóvel para o local onde devia
pronunciai- um discurso. O cx-prcsiücn-
lc paiu incólume do attenlado, porque
it navalha bateu 110 automóvel, perto
da poríinhola, caindo depois ao chão.

O sr. Tlicodoro Roosevell pronunciou
depois o seu antiiuiciailo discurso, no
qual dcnuncioti como autores do atten-
ludo os gcrmano-amcricaiios

A CONFERÊNCIA AL-
GODOEIRA

1 A sua installação amanhã
I Sob a presidência do sr. Wcneeslatl

Braz, í.'.'rão nmanhã installadas solem-*
ncmeiita os trabalhos da Conferência c
Exposição Àlgodoeira;

O aclo reallsaf-se-á ás o lioras da
manhã', no edificio da Bililiotlieca Na-
cional, com a presença dos ministros
de Eslado, delegados estaduaes, repre-
sentantes das classes produetoras, cto.

A sessão preparatória, hontem, á lar*
de, levada a efícito, leve grande con-

. currencia,
Nessa commissão, ficaram assentadas

as seguintes, escolhas; Do dr. VVc.ices-
lati Braz, para presidente benemérito;
dos ministros d.a Viação, Fazenda e
Interior, para vicc-presideiites beneme-
ritos; do sr. ministro da Agricultura,.!
para presidente de honra; do ministro
do Exterior, para presidente effeclivo.

Os vicc-.p,rc3identcs, entretanto, não.
ficaram com numero fixado nem foi j

| feita escolha aleuma uara csPfs cartrosi I
o que. se realisará hoje, exceplo a do
dr. Miguel Calmou, que por proposta
do deputado Simões Lopes, foi nnpro- |vatla unani mi mente.

« a\ mesa da Conferência Àlgodoeira
compor-se de um presidenle e um vice-
presidente beneméritos, uni presidente
1: um vice-presidente de Honra, um pre-1
sidente c um vice effectivos, um secre-'

| tario geral, mu 1" e um 2" e uni tela-;
. tor offici;.!.

As demais conuuissües serão as sc- i
guintes:

| 1" commissão: — Causas que t.-ui
[ retardado entre nós o desctlvolvimbti-
¦ .0 dn lavoura do algodão e do còmincr-

cio desse produeto. Theses dos qttes-
tionarios ns. 1, 2, ,; u 4.

21 comiuissão: -- A cultura do ai-
godão no Brasil e no estrangeiro, —
Thcscs dos questionários ns. 5, 6 e 7.

3' comiuissão. — Modificações que
coiivem 'introduzir nos nossos actuaes
processos de cultura. — Theses (los
questionários ns. 8, 9 o 10.

4* conunissão: — llcncficiamcnlo
das colheitas, — Theses dos questiona-
rios ns. 11. i.[ e Ki. • i

5a ccnmiissào — Operações com-
merciaes sobre o algodão, Theses dos
questionários ns, 12 .. 15.

(>¦' commissão: — Transporto do ai*,
godão. Theses d03 questionários ns. ij. j
17 c iS.

7" commissão: Credito r. iniposlos. I
Theses dos questionários ns. ni e 20. j

ÍI" commissão: — A acção dos pode |•tres públicos c ihs associações parti-
ciliares 110 sentido do rápido desenvol-
vimcnlo e amparo da lavoura, indus-
tria e commercio do algodão 110 lira-
sil i- r.o cxlniiigeiro. Theses e questio-
narios ns. 21, 22 e _''.

9" commissão: — Ki daccão das cou-
clusõcs.

Km conunissão: —¦ Classificação e
julgamento dos produetos d.i exposi-
ção.
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A Guarda Nocliii-nn
Os novo.í elementos que tomaram., o

encargo, de reorganizai- os serviços de
vigilância noeturna em Copacabana;
que tanto sc vinha aiuarehiziindo; dia
a dia, eslão vendo coroados do mais
completo exito os esforços empregados
ipara dotar o populoso bairro de tuna
guarda noeturna capaz de ali satisfazer
os fins dessas instituições. ;

Tendo nugmcntado -o serviço de vi-
gilaitcia confiado íi menos de unia dc;
zona de guardas, logo ao iprincipio fui
esse numero elevado para 15 homens
o de amanhã cm deante 20 guardas se*
rão empregados na ronda iiociiirna.

O serviço de "Rápido", que funecio-
nará eonjuniainciiite com a gttrda, é de
grandes vantagens para os conlribu_.il,-
les, eslá ;.|ieiias dependendo de.qite .su
instai!.' a cor|ioração e.n predio .-«eíjii-
r-ado da delegacia local, para ser ini-
ciado.

Continuando a Guarda Nodttirnçi dc
Copòcabana numa rota progressiva, te-
rá, ipor certo,, o aapoio dos moradores do
1-,-ii.ro e, .em pouco, poderá dispor, dos
elementos para que ali se faça.uni sar
viço de vigilância irrepreheníivel,

ÍIANSKATICA, CAHCATIXUA,
HíACH-UIA -«ão as ínclliores cer-
vejas.

mmnfr*&-iWu>«'j--am-.

As relações franco-lie.(pa-
nholas

Paris, 30 __ (A __ * __ Q. r...r- ,n.
'¦'.- lii-.:|.annoc9 Palácio Valdés e Dcl
} .1 le y li.cl.in inntiifeslaram á Socie*(.ade ,!.* Ilomcns de Letras ilcst.u-ai.ii.ilu di-.-i.o de consagrarem us seus esfor-ços ao estreitamento de relações entre..í duas gratida polcncias latinas, fo-nicntanilo uma campanha d,- approxi-nuiçao, inspirada ..elo seu grande anior¦"' '"'--"v-'. generosa irmã da Ilespanha.•—¦ —~*^L——-—r—r -tit». ,11 ¦JSSíA-Anor.xiij.vA
O novo representante do

tzav
Rumos Aires, 7,0 -- (\. A.) _ >,„_

metades do mez entraiitc ¦ é esperado
nesla capital o novo ministro plenipo-teiiciario e enviado extraordinário daRltssia jiiiilo ao nosso governo, sr. Ni-cdao Goliicvski, que uliiinanicnto exer-cia as funeções de conselheiro da cm-baixada de seu paiz em Washington.

a'\'D THESOURO NACIQN-Al

As contas de exercicios
findos

Como se s.i!je, termina lioje n prazo
p;<ra o recebimento das contas de exer-
cicios findos, cujo pagamento i.-:á au-
torizmlo.

'Hòii*-**.*-) foi H-pv*ido o nt!tn?ro dr in-
teressados altendidos, tendo o estafante
serviço dos funecionarios do pagadoria
íe prolongado a:té ineia-iioite.

Ao contrario do que se tem verifi-
«pado 110; annos anteriores-, o pagamento
ivenr sci.ilo feito sem atropelo, por isso
que os interessados são altendidos ab-
sóltttanienle pela ordem de chegada, não
liavcado as habiluaes preferencias que'provocam protestos e alé distúrbios,

•'_ Hoje. como hontom, o serviço se pra-
««.gari até urde da noile.

Sociedade B. das Artes
Mecânicas

Eleição e posse da nova
directoria

O novo conselho administrativo daboc!ed.i,.e 11. c Protcclora das AriesMecânicas realizou hontem, ás S horasda liou.-, a sua primeira sessão, paraeleger a nova administração, de accor-
do cou. os novos estatutos, achaiido.e
presentes 17 dos novos -eleitos.

A sessão foi presidida «n-lu sr. D..-
sr! ¦ Felix; secretariado pelos srs. Joa-
quin: Telles c julio A. Moreira da
M l'.Y*.

Sendo u ordem do dip. .1 eleição da
nova direciona o das commissões per-maneiVios, fai .1 sessão convertida e«n
cpllegio-clei-toral para esse effeiao, veri-
firando-se o seguinte resultado:

Preside-.ue, dr. Mario Bhering; vice-
presideníe, Braulio Martins; i" secre-
tario. Anlonio Moiiteirp; 2° secreíario.
Adolpho lavares; 1» thesourc-iro, Car-ios Gusmão; _•¦' tlicsourciro, Múnocl
Joíc Brasil da Siiva; i" procurador,.M.guel Iguacto do Nascimento; 2" pro-curador, Julio Moreira da Silv.-.; archi*
vista, .-\i:r.'0 Bcncviiles.

Commissão dc finanças: C. Marcin-
des da Luz, B. Magarir.o Torres c
Duarte Felix.

Coinmissão <!c syndicanaia: Joaquim
Telles, dr. João de Abreu Sobrinho c
Álvaro Pimenta de Albuquerque.

Commissão de estatistica: Ernesto
Ma.tioso, dr. Julio Pereira Leite e
Guilherme Parindo.

Vogues: Paulo dos Santos Jaaintlio.
Miguel. Pappaterra e Joaquim Pirito
Sampaio..

Xão havendo duvida sobre o resid*
lado eleitoral, seguiu-se ,1 .posse do
novo presidenle, dr. Mario Bhering.
que agradeceu a prova dc confiança dos
seus consocios, assegurando os seus es-

«forros cm prol f.05 intoresçes socíses.
Logo depois foram empossados os de-

maú- eleitos.
Km seguida foram encerrados os ira-

Inibo*, ás o ra horas da noite.

A febre da independência
na China

Shantjhai, 30 — (A. II.) —A provín-
cia de N*" na China Central procla-
mou a sua independência.

Na Ceaíral do Brasil

Tudo caiiiio
Circularam liontcm á noite, cm Iodos

os recantos da cidade, terríveis boatos
sobre a Central do Br.-iii!,

Uin cavalheiro assustado chegou mes-
:uo a indagar do Correio £2 sabíamos
da nolicia que estava correndo em ll-.*
'.afogo, qual a do incêndio, alçado por
populares, de unia estação -1- uo.i.e pe-
rigoso de escrever-se.

Deante da gravidade da noticia, man-
damos um companheiro para a estação
inicial. Nada havia .le anormal, nem
ali, nem cm outra parte, segundo fomos
informados, .\petir.3 alguns soldados de
policia montavam guarda «i gare como
mera medida de precaução. Todas r.s!
estações dos subúrbios stao guaruecidas 1
de pequenos contingentes policiacs. j

A' mcía-noile 'euttoii e:n vigor o novo
horário.

a\té á hora de encerrarmos o trabalho, ,
eslava tudo em completa tranquillidade.

l.U"l.1N\ Cí.XTIi.Y O 28? Diri-
l-illTO L-OMGI-ÜJ

1'iiiu 1'cctificacão
To los os jornaes publicaram uma no-

licia de .«uc havia sido apresentada
queixa ao 1° delegado auxiliar contra
os commissarios do 2.:" districto, que,
ao que se dizia, faziam exigências des-
cindas :. um negociante, que foi justa-
mente quem levou queixa aquella alta
autoridade policial. Essa noticia acci-es-
cintava que .1 comniissario Bcmyindo
é que fazia taes exigências e que o
r' delegado auxiliar, tomando em, consi-
d-ração :i (iu. ixa, ofíiciara ao delegado
do 23" levando-llie ao conhecimento os
fados que lhe haviam sido ilcutiu-
ciados.

n dr. Abelardo Luz, delegado du 2.',",
pede-nos declaremos que o facto alltt-
dido não se passou no districto a seu
cargo, (J comniissario IJeinvinilo, de
une se Irata, pertence uo 22°. e não
uo 2,!", como fui noticiado. Houve en-
gann u não se Irata, 110 caso, de auxi-
Bares seus,

—•—na-*» ¦aHM»-

BRASILEIROS NA ARGENTINA

Um banquete em Buenos
Aires

Buenos Aires, 30 — CA. A.l — O
sr, I.uiz Silveira e dr. Mario Maldona-
do, situ-director do Serviço de Indus-
tria Animal da Secretaria da Agricul-
tura do Estado devS. Paulo, offerece-
ram um banquete no htir do Jockey-
Club ao director da "Division de Ga-
iiad.cri.il", sr. Suarez, c aos altos fim-
ccionarios do Ministério da Agriculttt-
fa daqui.

A' mesa tomaram assento, entre .011-tros convidados, o *.lr. Eduardo de Lima
Ramos, encarregado de Negócios do
Brasil nesla capi;;.!. Octaviano Augusto
Machado de Oliveira, addido cotnmer-
cí.il junto ás íega-jões do Brasil aqui c
em Santiago; Mario 'Augusto dc Azcvc-
do. vicc-consul brasileiro c:n Buenos
Aires, e José S.iiiiclli.

O sr. Suarez produziu um bellissimo
fiiscurco, agradecendo a homenagem que
lhe era prestada, e declarou que, entre
as innumeras delegações estrangeiras
t|tte têm vindo estudai- a Republica Ar-
gentina. para. dizer a verdade, aquella
que maia liavia trabalhado era a missão
pauiisia que brindava.

Os srs. Mario Maldonado e Luiz Sil-
veira partem hoje, ,i noite, para Mon-
tevtdéo, de onde seguirão p-.-io i.uerior
do Urugü.-.y par,, o Rio Grande do Sul
Paraná, Santa Catharina, devendo che-
gar cm fias de juiilio proxi.no cm São
Paulo.

O sr. Mario Maldonado comprou para
o governo do Estado de S. Paulo 45
novilhos, á touros "sed-polle", i3 cguas,
t.rol.lro "nercíiercn" e 42 porcos "mi-
diiia whiíc".

CHARUTOS DAMITOS
Formato noiiiiono, tlois uor 500 rs.
—- -w<M>*p<>*»>to*"

Minas na Conferência
Àlgodoeira

-"W.o Tloritontc, 30 — (A. A.l —
Segue amanhã pata o Rio, como repre- i
seutatite da Sociedade Mineira de Agii-.
cultura na Conferência Àlgodoeira, n
dr, Daniel de Carvalho, que escreveu
uma iniporlaiile memória sobre o alg-o-
dão era Minas, com uma interessante
noticia histórica e abundantes dados es-
tnii?liciis relativos á cultura do algodão
e a sua utilização iuduslrial.

1 nna*ft g> -O. gnÊOm-m 1 1 ..—

UM 1-.AGT0 DIC.NO DJ3
IMüCISTKO

O Pcns.vli.iniu" trouxe¦IO., coiiln.'1-i mentos (lo
ciii'_:i

Procedente de Nova York, enlrou
lionlcin no nosso porto, o vapor ante-
ricano Pcnsyfcania. com .«op, conheci-
mentos dc carga de vários gêneros,

Esse facto é digno de uotn, pur ser
tsse vapor o primeiro que, depois da
guerra, aqui entra cou; tão grande car-
regam culo.

¦¦"-»-gi--»"<S—0*pT»-i

DA? AS INTIMAS
.Pjzein nnnos hoje:
a menina Jair, íüiúnlia do sr. Adhemar

j Thoninz de Oliveira;
—;. mc.via Zílall, filhoiha do sr. João

de Brito Scixas, -ffitiinla-livros desta pr:ic;i*.o. sr. üjear Uy-ppuüta de Menezes, fiel
<h 3* vara cível:—a menina Julieta Ferreira Conçalves,
filha do sr. -Manoel Gonçalves, de Oliveira,
atttigo funceionario dos Correios;

mlle. Augusta niélês Tavares .Nogueira,
filha do sr. ljípidia lliétes 'i-ai-arcs dc 'Mat-
tos;—-niüo. .Maria do Lounlea Andrada,- fi-
li.a do proíosspr dr. licliiipe Xery P. de
.\ndriltl4i;o dr. Nascimento c -Silva. Filho, dele-
gado do o» districto policial. Aproveitando
essa opportunidade, os amigps e admirado*
res da aciíva aútorídíide -pr.-star-llic-rio va-
rins uinniiesiiições de sympathia:

o _r. llcrnianti Dutra c -Meiio, filho
da* viuva. Angélica do Valle Dutra o Mello,
professora publica;a sr... ,1.. Zui.i.ira Magalhães Pere.ra,
ógonto dus Correios de S. il-r.v.eisco Na-
ver e esposa do s-"* Prancisco M. 1'eR-ira
Juiiiur;a gentil menina Jttracy Ramos do Ro*
cila, inteliigcnte aliimna do Collegio d;_ Im*
inacúlada Ci.ucci.ão;

o ilr. Oscar Sayão dc Moraes:
a «alaítto Maria (Mnriaziidia), filha

do sr. Manoel .losé -Gonçalves, sacristüo da
igreja de Santa Kiía;' — o tenente .\r:.cy Fernandes F. Cruí,
filho do estimado -negociante dcsia praça sr.
Affonso Cni):;a galante menina Oswaldtha CorteE de
AaevedO; filha do tcuente Oclavio da Costa
.Ucvcd.i; .mlle. Ruth Ramos, fiü.a do sr. Lu.z
Ramos;a sra. d! Ketty C.itah.vlxi Amorim; es-
p'osa do sr. João Soares Amorim, guarda-
iri-ros de..!;, praça, :;>

Vez annos liontem o ^r. Antônio Xógucira
Martins, estima-do- cobrador do Club dos
Üe.iiocraticos, que foi -miijto felicitado pe-
los seus smiffôs e consocios,

* :S :S * *

CASAMI.XTOS
l-caUín-se íiojií o enlace m-itrirnon*;'.' do

dr. Jo3o Soares UodriguM, conhecido cli-
nico e lenic da ÜÇscola Xunual, com mlle.
.-\lzira Pessoa dc Mello, filiia da viuva do
dr. Floriu Hiclerodcs Pessoa dz iMçlIo.

À cerimonia -civil lerá logar, ás' 7 t\2
horas da noite, na residência da progoni*
., ra da -noiva, á rua Murquee. de vibrantes
n. 140, com a preJcnça do juiz dr. Kur.co'Cruz, c o acto religioso,_"na matris*; da Can-
dclaria. ás o 'lioras da imito.

ServírSo de 
' testranivilias: nn civil, __ o

íenador I .atiro Sodré, o conselheiro JóSÒ
Alfredo Corrêa -le Oliveira c espçsas; c,
iío religioso, oi nirs, .-Vfrauiü Uetxoto c Va*
leriano Ccsar do Lima e esposas.

jí;
Contratou casamento com a senhoria

Francexa <lã Amorim llfezerra, filha do sc-
ncral N"brlierto de Amorim tüezerra, o com*
mandante Uaul Rodrigues Dios;

vi.uA.vn.s
ítospedaram-sc liontcm, na l*cnsaa Xo-

pticira;. Joaiiuim Xavier, líerfho Antônio
Coiwlé, ot. Marti ni Fraiicieco Sobrinha,
forfirío' Américo l.-íinps, Lindolpho i'ai«
va, Antônio Cerrei Coimbra, Itur.icio^ Lo-

¦pes, Atitowo _ Franca Sobriniio; José dc
Almeida, Josó _ Mariano Jlnu/i, Aútoniõ
líegncr, Antônio José Amarantc Xctto e
dr. Madeira Lcy.

Açham*se hospedados; desde Itoutcm, 1:0
Flúmlncusü I[otcl, os seguintes srs,:

JJr. Uarrcíros Junior t- familia» dt*. Po-
<íro .Santa Ko-a, José Mfiria de Faria c
Silva, coronel jS.*sliuo Meira, dr. (.>á.":r
l.eilc Pinto, coronel Aimil-aí I.opes da
Silva, Francisco Lima Valente e senhora,
dr. .Siniõc.- da Cru?, dr. Norborto C Fer-
reira, dr. lSlpidio Wcrneclí, dr, Urias cie
Mello Itotçlho, Josó Diamante, Jentuie
Josó Ferraiolo, t*. Jacob, Kiuieo Teixeira
de Almeida, dr, Figueira de Mello, An.
tonio Lopes de Carvalho! Luiz Etalíco
Hoeeo, Ccciliò t Cclletc? í'liri. tovão Rtcci-

111, Anlonio Oliveira Godoy, Arthur Viei-
ra Horta, Aiithero Heis, Antônio Andrade,
Manoel Lourenço, F. Junior Antônio Al-
ves iie Lima, Adhemar Moreira e Uo&eu:
do Parahybá.

«
Itospcdaratn*sc hontem. no Hotel ("Üoon:

João L-Vt.lt.', L'cdro l*oucionc, Antônio A,
Ribeiro d« Almeida, líeulo Fré, XícoUno
!•'. Tcrzella, José fíau<lcncio Junior, ma*
jor Kook Ângelo, Arnaldo Brilho c dr.
Francisco P.rauo.

ni-MciosA,..
Com o maior brilhantismo, rcaliza-sc hoje,

ú.. 7 horas da noite, nn egreja da Irmandade
•.ie S. Pedro c N. S. da Conceição do l*.u-
cantado, o encerramento dp mcz Marianno,
constando de ladainha, abrilhantada por ura
coro do dislinctas cenhoras.

Será offirianie deste acto o rcv. padre•Ir João Lyra Pessoa de Maria, (jue oecupa-
râ a tribuna sagrada, fnyendò n scrnião. _'A coroação dc Nossa Senhora será feita
p&r virgens o anjos, que deverão estar
«aduella egíeja as*r6fhoniH cm ponto,

O templo achar-sc*á bcllanieute ornameu*
lado.- .' •»

íRcalii.*a-sc hoje, ás 61]2 horas, o cn*
carramcnlò do int-7. dc .Maria, tia matriz
de S. Francisco Xavier do l.ngeUio Vc*
lho, havendo recepção dn novas filhas de
Maria c aspirantes.

ENFERMOS
'i'cm estado doenle. ron: alguma írravídade,
Fr, Francisco Rios, proprietário da grau*

de fabrica dc calçado Condor.

MISSAS
Reali::a-S2 Iwjc, ás o i|: lioras, no aliar*

mòr da egreja de S. Josc, a missa de se-
timo diu une, por alma de d. Maria Rosa
Teixeira, esposa do sr, José Teixeira Ar-
ruda, manda celebrar sua familia,

:ií :[: :j:

MISH,\ 1DI ACÇÃO TW G-TtAOAB
il;:n acçilo -tle graças, 'iia egreja de _Santo

Affonso, ás S horas do dia 1 de junho,será iwada uma missa pelo rcstabclecimcn*
lo da saude da professora adjunta dn ma*
çfisterio nuuucipal d. Carmen Monteiro de
Son^a iFerrcira, esposa do rr. Manoel Je*
suíno Ferreira, funceionario da Caixa *K'-o*
noinica desta capital.

l-'A_ital50IM_-NT0S
Falleceu llimtcm, óa 2 '..orar .'.a tarde, o

Fr. Antônio Henrique de # Oliveira, 2" c.-ori*
líiiinirio da Delegacia Fiscal do Tlicsouro
Nacional tio Amazonas.

t Falleccu hontem. nesta capita!, a senho*
rita J.lvira Silva, filha do sr. Joaquim fgna-:.-: 1.' S'"a, 'fttiíCO.Q!.-;.-.. ... C.-a dc Sío
.lo^é.

A estitnatla moça, nue a n.orrc ceifou em
pleno verdor da edade, era alimuia do Col-
legio Hapíistn, desta capital, cujas aulas
frt-tiuentott -durante longos annos,11 passamento da seniiorila Elvira teve lo*
fiar na casa dc residência dc seus paes. á--..i.ão do Mcv.r. no logar denominado'-Boca do Matto", :'. rua Maranhão ... S6,ás o horas. Pendo baldados iodos ns es*forçus i!.-i scifticia medica que para esse
fim não poupou sacrifícios.

A fmnilia láilva recebeu Iclcgramnias dc
perames de ..pessoas. dc sua amizade.

As' scuhontas Guiomar, C.hucía. Stepha-nia. c Lilina, c d. Luiza, depositaram 110
enche mortuario uma significativa palma (le
flores; i- o director do Collegio Uaptistaenviou pezames á família da morta, acom*
panliadn dc um ramo de dores naturaes.

Muitas outras pessoal! depositaram coroasc flores.

SOIS PALLIDA? Usae o maravilhoso ROUG-15 "TO-
ZIOMKA", de Mme. Sclda Potocka.
Inoffensivo para a pelle, de uma

adliercncia absoluta, resistindo á transpiraçfio, absorvido pelos poros, dá
á pelle uma côr dc rosa natural e saudável,
¦iwmiwimi-nim uin iimiiiiw m 1 wvtm iiiB-M»*a««caMuwP«°a*g»*"M*^*^'M*ltgi
A' venda na Gasa Kaziu, Casa das Eázendasi Pretas; -V -Exposição,
Rumos -Sobriidio- & C, e nas nielliores perfumarias, — Depositários
geracs-COSTA, PEREIRA & C.

O dr. Bonifácio Figueiredo
é elogiado por seus es-

tudos médicos
Ha cerca de qidnza dias, o dr. Bo-

nifaeio da Cunha Eigueiredo fez á aVca-
demia Nacional de Medicina unia com»,
inuiucação sobre estudos seus acerca
da aniiylostpminsQ. e do beriberi ua Ma-
rinha Nacional,

A assiduidade c o interesso que o
referido medico tem mostrado pelas
questões referentes ás condições do
saitdc do.s nossos marinheiros, merece-
ram justamente o applauso das autori-
dades navaes a que eslá í-a, serviço af-
fecto, c assim o chefe do Estado-.Maior
da Armada baixou o aviso que em se-
gtiiiia publicamos elogiando o dr. àüo-
Uifacia Eigueiredo.

E' o seguinte o iteor do referido
aviso:"O chefe do Estado-Maior da Arma-
da manda elogiar em ordem do dia
desle Estado-Maior, ao capitão-tenente
medico dr. Bonifácio da Cunha Eiguei-
redo pelo auxilio prestado á medicina
naval cora seus importantes e profícuos
estudos sobre a ankyloslomiaso e beri-
beri, incitando-o a pr.Qsegtiil.os, conlri-
hiiinilo assim para o engratidecinienlo de
sua classe c lu-ogrcsso da medicina bra-
sileira."—— — o ao a ¦». .

HÃXSBATieA. Ca-SOalCINHal,
1UACEM.V são a.s iiiollinres cer-
vejas.—-*——•—¦¦—!« a_-»_-
NO SAMÍ__IO

Um lioinein aspli.v.viaili)
jielo fumo

No- Necrotério policial foi liontein
sitbnítítlido ;i ,.ii-cropsin, feiia pelos drs.
Sebastião Contes ... Díogêiics Sampaio,
o caduver de Ur.suütio-de lal, qne teve
uma morle horrível, aspli>;._iado >pe!ú
futuo, quando dornria em cima de mn
forno. da_ olaria da rua Antunes. Car-,-
i-ia. uo -Encantado.

O.s médicos deram como "causa-tr.or-
tis*", asr.hy.\ia nt-Io oxido carbônico.

RHUM

VIDA

EM

u
Dii

Ernesto Sõnza
Com Iodo, Glyce-
riiiiiellypopiios-
philosdc Cálcio

o Sódio
Tralamonto cor-

to das Bron-
cliil.es, Astimia,

./«nonc tuberculoso
v IU nUopuImonar, racíii-

tismo.
TONfCÕPODEROSa

GRANADO^«-.'«l-tlc Março li

EM DEODORO

Um homem esphace-
lado per uma loco»

motiva
A' estação de Deodoro chegou ás 4

lioras e 37. minutos a niacliina P 3.
Diversas, pessoas, empregados da Es-

trada de Ecrro. Central, quu se achavam
na plataforma da estação, descobriram-
que agarrado em baixo (Ia lbcoinotiva.
pelas engrenagens de ferro havia o ca-
daver de. um homem.

O facto fei coininniiicailo. a polícia
do 23" districto, dizendo-se que se- tra*-
lava. de um indivíduo desconhecido.,

Entretanto, as autoridades daquelle
districto souberam que se trata de uin
indivíduo de quem não .se sabe o nome
verdadeiro, mas que é conhecido-, pelo
appcllido de "João Cp.bellcira".

O.s destroços de seu corpo, que ficou
horrivelmente mutilado, foram, manda-
dos para o necrotério, de onde será dndo
«i sepultura.

LE GRlfl T1LEÍ1
Costumes inglezes e á pliantitsia. L.•Utilic*. III Ktia da Asscmbléa, IU.

meou LOUCO. ..
J? a Santa Casa não

sonlio. . .
j.IIontein ptiblicnimis a noticia do

tpisle fiuito quo su deu aut Santa Casa,
por distracção do empregado daquelle
estabelecimento, atiraindo-se o louco
Alexandre Portella da janella da 16*
enfermaria ao solo do pateo. que fica-
va próximo.

O il-r. a\rihtir Rocha, director da
Santa Casa dot.niíinou a abertura de
uai inquérito.

A administração .prestou, informações,
sendo lambem chamado o dr. Valluda-
res, dn. 16a enfermaria.

O inquérito prosegue, c já so apurou
que, dc faclo, o. louco sc atirou da j-c-
iielki ao solo.

UANSIiaVlMÜA.. C._SO.-'l'INUA,
IBAlIliMaV são as melhores cer*
vojas.

 ¦_ > •_*. o— ¦

¦Ma^^i-r-^w-i*-*

VA SANTA CASA

Um fiilleiMincnto
.Na c.|* -eufermaria da Santa Casa,

íalleceu liontem, du m-adi-itgada., de se-
.ptioeniia 'Porcina Gomes, de 27 annos,
parda, solteira o residente á rua Bom
Jardim, qiíe dera -cu.raila nesse eslal.e-
lecimento, 1-emel'tida pela Assistência,
ivpre.sentattdo fractttra exposta da perna
direita >e ruptura da articulação da
coxa e ferimentos contusos nas pernas.

O cadáver de Porciiia deu entrada
liontem cedo ao (Necrotério, onde foi
autopsiado pelos drs. Di-ogencs Sam-
paio c Sebastião Cortics.

UANSBATKLV.
IRAtüiMA são as
vejas.

'CASOATlNirA,
nielliores cer*

Na Prefeitura
Foram lioute-.n transferidos os gitar-

das municipaes Miguel Leão. do í!" di-
slricto para o 15"; Armando Martins
Bastos ,do 7" para o 4?; e> Joaquim
Corrêa Guimarães, do 4" para o 8".
tmSBHSSri i**.j*.m ,'*-rajt^^f^iR'«Mi^zwy-i^^?B^*^1^Tjpnt*yiq^||,fatiai!

11M 1). CraAKA
Tres Iloinens auirreditlos

a não
A' policia do 23a dü-tricio apresenta-

ram queixa -Serafim Branco, negocian-
lc, -FaJuardo Maia c Antônio Carneiro,
trabalhadores, por Iiavercni sido espan-
cados '.'.in D; -Clara sem iienlmm moti-
vo, por tres inilividuos.

'lissrs indivíduos são, 30 que disse-
ram os queixosos, Egydio Francisco
Machado, vulgo "Rei pequeno"; Natlia*
niel da Silva, soldado do Corpo de
Bombeiros, c- um empregado da Eight."Rei pequeno"'ostava á porta da sua
casa em companhia dou dois outros in-
(üviiliios, quando avistou os vultos dos
queixosos, Aqiiil.o lhes pareceu sus-
peito.

Combinaram o; ires verificar do qne
se (ratava.

.Ao chegar, port*m. próximos dos in-
dividuos, sem nada dizerem, aggredi-
ram-nos a p;io.

laciam, 110 dia i°, o JORNAL DAS
MOÇAS.

Desenvolvido texto c bellas photo-
grnpliias de diversos assumptos que se
prendem á vida carioca.

Importantíssimos trabalhos do pro-
fessor Morale dos Rios c muitas ou-
tras composições da literatura dos me-
lhorcs e mais aj.rcciados cscriplores
modernos-.

B.
Con
Ali
pai
de
aber
tas.

companhia Maresca irá
a Bello Horizonte

ello Ilorhmle, 30 — (A. A.). —
tratada pelo empresário Francisco
vaio, estreará 110 Theatro Miinici-

na próxima semana, a companhia
operetas -Maresca & Wciss, estando
Ias as assignaturas para seis reci-'

BIBUOTHEGA Ofl "CORREIO DA MANHÃ"
Acham-se ;í venda os volumes :

MEMÓRIAS DE DUAS JOVENS CASADAS, por Tf. do Bnl-
zac — DM CASO ESCURO, nor ll. do Ral/ae — M.VSTEHI0S
DA VlIalaA ROSA, noi' A. E. \V. Mnnson — POR UiU .if.FINI-;-
TE, por ,}. T. do Sniut-Oermiiiii — MI.I.Ml.lí DE MaUWlORE.

M nor Carlos M. Oountos — O CORREIO DB l.EÃO, nor .Mure
•im.Al.KSSA DE CASTROi por Stcmlhul (Ilenriiuie

3 Itezle) — O MARQUEZ DE PA-TOMaE, por G6rnfd do Ncr.vol
1 — O TAMANCO ENCARNADO, por lleiiiy Muracr — UM OA*
i SA MENTO NA ETOOA DO TElUlOIt, por Mirecourt— I.AZA-

RO, por Don Jacintho O. Virou — DUAS ORPHÃS, por Miottn
Mario — PEDRO *•* THEREZA. por Mareei Prevost — ÜM

ERRO JUDICIÁRIO, por Moro Mario — AMOR VENDADO, por
Salvador Farina — ÓDIO IRRECONaflilAVED, por Carlos M.
Ocantos — SERVIDÃO E liHlO NA VIDA -MlLIXAI;, por Alli-c-
do (lo VilíllJ-,

PREÇOS AVUIaSOS — Na Capilal : A"oliinies brochados,
2S000; encadernados em pcrcnliun, USOOü; eom encadenin.ão
do aniudor (especial), 4$000.

No Interior: Volumes brochados, 2$500; oncaderiindos em
pprcaliiia. 31,500; com cncaderiiacão (lo nmadoi' (especial),
4$5()0. lnstrucções para assignaturas vide íiiimeros aiitorlores.

____________w

Na Sociedade Brasileira è
Pediatria

Itcalizott-se psabbado ultimo, no Sy.ldgeií
Bhefli!i'ii*o: mais unjíi sessão desta sticiedadt:.

Presidiu*a o dr. tfcrnándc. í'Ugucirá, sc*•cretariado pelos dr*. Alfredo Neves, quotonou pofic do cargo ipara 'fpic fora eleito,
« Siltltos .Moreira, convidado a substituir
jjvovisoriaaiento o dr. Quartim 1'into, -1*
Secretario.

Jaiila e opiírovadu a aeta da pct*s.'.o. ante-
rior. o presidente deu a palavra ao dr.
Alfredo Neves,, quo leu uma oj)ser.vai,*iio du
difhtcria vulvar primitiva evo.uiurio eom
febre elevada o vômitos u traduzi.ido-sé io*
ealmente pela presença du cinco membrana--,
com exumo positivo para. u liaeillo de I-oef-'Jlcr. Curado o -docntu cam n tnnoculação
de io.üoo U' de soro- especifico, ropartidaa•por tres dose^, veiu a íalleeer dias de-
pois; victimado por broneho-pncumonia.

Appro vei tando a oppurtuni.iade fc/. um
appello ai> dr-. Seidl. lar... que Hiiüoraiiisc
o proceder da so-iulu publica, ao ter no-
tioía. de um caso suspeit.» dü tHjtht-criq: ora
c-urrparoce prestnmcnto a* autoridade saníta-
ria. c- h\c romover iimncdiiU:ui:e.nu: a crean-
Va, sem nmis considcraçpe?, era, ao em
V«j pessamsc um: ou dota diu» antes qüceJlh mi apresente, com prejuízo manifesto
do. doen to: pobre, que fVeqúcntn Ilospitaed
u ipolycljnicaü, piohibido du vo'.tar á con-
aultn.

Cita a propósito casos oceorrídoa eom
dócutitlllos tia Uolyulínca du Creauç/s. Ks-
t.i. laubilidade de aeçáu deixa o medico, as-
Mbie.ito om fituação emb.niçosa .crente a
família do enfermo.

O dr. Pereira de VasconccJlb!, como
íiispeclor. .-initurio,. i.ustifica um dos casos
que conlicei; : tratava-se então do uniu
mxjançfv: rc&ldeme cm unia eaaa cl-a commo-
doa u itue, como se infere .!;. parle do me-
dico em serviço, não í-oi encontrada. Asse-
gttra lur sido feita, nà.. olisiaute, intitmi-
ção «ram-a limpesa do iirciio. lv' de sii|ijior,cui.elue, lenliam tambeui justificativa os ou-tros casos.

O dr. Jcdo Míuitilia ebamn a attençâb dasociedade ipara a írequeucia da ãiphtcria uc-s-j! prtimtim cliranica dos lactautei, que sema.iilesia.. nes casos txp.ieos; ui.ic-jmcate
¦Pur ii.sufíieieneia da re-iiiração it,-..-..!, semuoilllllina ueiiercussão ,«iara o estado geral,coutundindo-so asiiin fãcihliontu co.u ...a.ii-

.{estações de uma cury.-a iiinocontc. O cli*
uico prevenido pódc sitopoitar da vcrdüilei-
1.1 cansa do mal pe'a citronlcidadc do cn-
tupimeiito nasal, oua preiloiiiiiianeia pr.raam dos lados e freqüência de I.ou.or.luicias
discretas c inter...ittentes, i.niieio de ..lei--raçijos sitperficiács: O microscópio deei.le-a duv.da, revelando Jsaclllos de diphteria,(|iic, nos osfcegaços obiidoa do naria sé
n-prc_cnlam cm grande abuudauela ao sim-
(.les exa-roe baeterioícopico.

Dc caminho trata dos Imeillos dlphterlcosrfalsos, lembra os earaeterisiiecs da dipl.tu-ria ..asai pritpi.iva doa., lacianies, apomn o.-iriscos provenientes do taes casos, aceentuao, diiignostlco diffei-ei.eia! cure a corysa si-iihuitfca dos vec-emnascidos, -doença r.ira,trcquciitementi! diagnosticaila, coiu a dlpllte-ria uns-il ehronica nos primeiros ....'ros davida, doença freqüente, raramente percebidnc. «fere o tratamento loca! nos rasoi be-n.íipos, e especifico ao menor signal de in*toxicaçao,
O dr. Edllbcrta Campos far a analysedo um interessante .arii«:,. do dr. Thcopl.i-lo de Albuquerque Junior, a respeito ,!avegueira noeturna, publicada nos Arch.üiusilciros du Medicina, de -.diril de 10.5.

Julga...uiu Importantes c dignas dc meu-
ção algumas observações do autor; especial-incute os casas de he.itcralopia .produzida
pela qiuiiiiia, administrada entra o i.alu-disino elifonico.

Uiscule » patliogenla da Itemcralopia iigii-da, concluindo quo qntisi já se pode aílir-:i:ar. sem restricçüos. (pui essi: sympioina
provem do uma acção tóxica passageira so-bro <.s cellulas visuaes e 01 eleracntoâ
plgmontados da retina.

•Admitte a liemeralopia eonsfqurnte a v:r*minose; coiifurmc olisòrvou em ctoetitinhonda Polycliuca das Crcauç.is, tudo co r««u-«nítido a uma toxemia <!<*• causas diversas,ajudadas ipor certas condiçücs predisponcu*tes.
Apresentou, ainda, nolu.i estatisticaa doconsultório dc oil.os da referida Polycllua,durante o anuo de iflis, em comparaçãocom annos anteriores, concluindo j>or an-•gmento constante de doentes.
O dr.. AriiaUio Camfello falou sobre cdiagnostico ra-liograriliico do uni cnst d(osteo-sarcomn contrai do maxillar infcrioiem 11:11 menino de quatro annos, .nostrandeduas radiographiii3. lteieriu tambem u.r.caso de coustipação rebelde cm um ti.enincde cinco annos. O exume rniliosconico <radioj-raiil.ieo. eom leclinica de ingestão di

pasta de bismtitho. .uostroii tratar-se de uttdolkhocoibn pohiana com atonln.
Compareceram ;i reunião os drs. lfer-na.ides Piguoiro, João Marinüo, Alfredo *N>ves, Santos Moreira, Edilbcrto Gãmpoa P„rem de Vascoucellos. Ademar» de I.aiiiarei-osla tinia o Arnaldo Camnello. ¦¦ » ¦» - m ¦¦

UM CASO CUBIO..0

Nos CoiTeios do Miiia.*Informam-nos que o cstafela do»
Correios, Vicente do tal, .pie trabalha.
va 110 trecho de S. João <1 nl-ílcy a
bitio Velho, foi dcmillido sem o'me-
nor motivo que jusliíiqiie essa penali*dado (pois 1: um liom empn-gndo, queconla sois annos dc serviços), para datlogar a um candidato que já foi d.fnit* 

'
tido "a 'bem do serviço publico".

A ser verdadeira a informação urge
que seja tomada uma providencia paraser desfeita a injustiça que se com-
püca, no caso, dc .flagrante tinmorali-
dade.

.Aqui narramos o facto com vistas an
administrador dos Correios de Minas c
do sr. Camillo Soares, que deve zcl.lt
pela ordem o disciplina de sua reparti-
ção.

Inslrucção Publica
O director ger.-.l

icsuitites actos
lãblgUO

Designando: Para o logar de substi- c
titiita.de adjuneta licenciada, .1. l.atti;. t"
Calheiros da Graça; Julia Pederneiras,
para a 8? escola mixla do 1" disteicto;
Latira Silveira, para a 6* masculina do |
3"; ilebc de Souza Dantas, para. a ta
mixla do 7"; Azalca Sclirer, para a
i" mixla do 50; Almeirinda Antunes,
para a i* mixla do lu"; Aido Kan-.us.
para a.í>a mixta do i"; Eslhcr lí. Brcm-
fçli, i-ara a a* mixla do 16o; Almei-
Hilda Sjiele, para a 6* mixta do 16°;
Jantlyra Dias Passos, para a 5' íe;ni-
nina do <;".

Nomeando: docentes ria cadeira de
Psycliologia da Escola Normal, o sr.
Ernesto Mourão Colm.

— Foram despachados 03 scgttinfcs
requerimentos: Iracema de Siqueira. In-
.! jferiào. ãíaria Amciia A. dc Ignez.
Certifique-se o que constar,
-¦ ¦¦¦***__^.--<*g>*(*v*-tpi **.¦ ¦. •-,. ¦ —

O nosso vice-cônsul em
Lisboa

Lisboa, 7.1 — (A. A.) — Partiram
para o ürasil o. vice-cônsul brasileiro
nesla capital, sr. Mii.on C. Wcgurlín
Vieira, e o ex-con.-'.-,! Macedo, ã -cujo
embarque compareceram muilas pessoas,notadrincnte o pessoal da embaixada, i-
do consu.a.ío brasileiro aqui.

Vil OTJIEI.O DP. HOl.ir.l

Despeito, _h__ne e na-
valha

O cocliciro João Maciel i-ivcn !...
tempos cm amorosa manceliia com a
nacional Joanna Maria Maia, ú qual,fez passar as passas do Algarvc, enolien-
do a de fome. c de pancada-:. a\ rapariga
acabou por dcsprczal-o, indo refugiar-se
na rua General Odd\\-ll_ 11. cin.

Mais por despci-ta'do ciutn-c quo mes-
mo pelo .-.mor que a rapariga lhe ins-
pirava, João Maciel deu cm procural-ainsi.-i:en!eiuente, até que descobriu seu
paradeiro, onde lhe foi falar varias ve-
zes, pro|.ohdo-llie uma reconciliação,
que Maria regeiíòu sempre.

Hnnicin, ;-..-i.i manliã, João encontrou
Maria ua rua do .-Vreal e entabolarairi
os dois a discussão de sempre; em
meio da discussão elle sarou de uma na*
valha e Iiraudindo-a contra ;i rapariga
dcn-llte profundo golpe no pescoço.

A rapariga caiu por terra, com o
sangue a jorrar abundante do extenso
ferimento, -c o furioso Otlielo de lioléa
evadiu-se, apezar dc se ter passado o
facto cia pleito dia c numa rua onde
ha dois qi-.ati.t_s !...

Maria recebeu soecorros da .Assis*
tencia ,: recolheu-se ;'i Santa Casa, tm
estado ínclindroso.

UM PRESENTE AGRADAVEUí

Os cisariillios 'Ouvidor"
O sr. a\cc:-.cio Leite, estabelecido

eom uma elegante chárutaria, muilo
proxiina da nossa redacção, teve hon-
tem a gentileza de :ws offer-ccr cinco
maços de deliciosos cigarrilhos, de s-ia
fabricação. Denominam-se "Ouvidor",
pequenas ciir.ruíos que são manufactu-
rados com esplendido f-.:mo. Xão só
por islo como ainda pelo razoável preço
porque ?ãn vimli.!-*.-. os cígarrilbua"Ouvidor'1 hão dc ter, certamente, gran-
de acceitação.
—— '¦¦*-*'-«~*-<>-^-*^>-f_>-EJ-**-- '¦' ¦**»¦

O DU NAS ESCOLAS
FACULDADE LIVRE DE DIREITO--*- Haverá, lioje. no iniervallo de uma

das .-iul:^, reunião .,-,'r.d da tunr.a do a»aun-.. onde será. d!-"..raia ,. prova de <5u:"-fic:e:/_-c exigida. pc".o decreto n. 11.530,de- rir nc março dc 1915,

UMA TAl.KTAi.V OUE IN-
TERI-SSA O PllUalCO

a\s rol relas no mcz tio
junho

Domingo, q. — Parque da Coa Vista,
Policia: -praça da Republica, Exercito;
praça Sueuz Pena, Exercito; Jardim da
Gloria, Marinha,

Domingo, i.i — Parque da Boa \ is-
ta, Exercito; praça da Republica, Po-
licia; praça Saetiz Pena, Marinha; Jar*
dim da Gloria. .Exercito.

Domingo, 18 — Parque da Pon Vis*
ta, Marinha; Praça da 'Republica, Exer*
cite; praça Sacnz Pofia, Exercito; Jar*
dim da Gioria, Policia.

Domingo, ;5 — Parque da Boa Vis-
in, Exercito; praça da Republica, Ma-
rinha; praça Saenz Pena, Policia. Jar-
dim da Gloria, Exercito,

Terça-feira, lá — Praça 7 de Março,
Bombeiros; praça da Bandeira, Toücia;
praça da Harmonia, Marinha.

Terça-feira, rj — Praça 7 de Março,
Marinha; praça da Bandeira, Escola 15
de Nuvcuibro; praça da Harmonia, Po-
licia.

Terça-feira, co — Praça 7 de Março,
Policia ; praça da Bandeira, Marinha ;
praça da 'Harmonia, Escola 15 dc No-
vembro.

Terça-feira, C7 •— Praça 7 dc Março,
Escola 15 de Novembro; praça da Ban-
dei.-a, Policia; praça da Harmonia, Ma-
rinha.

Quinta-feira, 1 — Traça Affonso
Penna, Bombeiros; Campo do S, Ciiris-
tovão, E, Menores; P, de 'Regata?, Ma-
linha.

Quinta-feira. 8 — Praça aVffonso
Penna, Policia; Campo de ü. Christo-
vão. Bombeiros; P. de Regatas, E. Me-
nor.

rn, I" — Praça a\U0i
_VÍenorcs; Campo dc
Marinha; V. de Regatas,

DU.VS NOTICIAS DO FORO

Um foi absolvido, outro
pronunciado

Caetano Bcucardini foi denunciado
ao juiz da 3a vara criminal pelo facto
de haver, no dia -1 de junho de 1914,
usando de meios fraudulentos, artificio-1
sas c de falsa qualidade, retirado do

1 Deposito Publico üm doiiblc-pliaclon!
que lhe pertencera, mas que havia ven-1

I dido a Fernando Muniz de Pinho, que. I
por sua vez, o dera cm pagamento a
Moreira Mesquita o qne o denunciado
revendeu ao cliaitfjeur José Maria!
Soares.

O dr. Albuquerque Mello, juiz respe-
ctivo, por despacho de liontem, iippro-1
nuiiciou o aceusado, depois dc apreciar !
os depoimentos das testemunhas todas \
e as explicações do aceusado o dos ou- jtros que. intervieram nas transncci.es.

Concluiu o juiz que- os factos dado-;'
como constitutivos «.Iu um crime são
meras transacções coinmcrciacs que. se:
devem resolver no f-âro eivei. a\léin de
que 1103 autos não lia prova sufficicnte
que autorize a pronuncia.

.—. O mesmo juiz pronunciou Giacomo
G-raldo o José Teixeira da Silva; ac-
cusados de haverem em março ultimo
furtado mercadorias da casa Giorcili
& C, á rua Lavradio 18 e eo, ondeeram empregados,

Essas mercadorias foram avaliadas em*-65>|oo.

UMA NOVA INSTITU-OavO

O "Centra Medico J.rm.
sileiro"-Haverá por estos dias, unia gramllreunião da classe medi..., .«a Academia

Nacional dc Medicina, pnra tratar de
assumptos concernentes aos interesses
tia nu sina.

•Reina grande anciedade no meio nic*
dico, por saber-se que nessa reunia,-.
v:iu ser levantada a idéa da fundação
do "Centro Medico Brasileiro", insli*
tuição que virá prestar relevantes ser*
viços ;i classe medica em geral.

'-*-g»-*->-*tg>--»-a»-... ,—,.

Movimento na Armada
o_rdcm.de desembarcar: a¦ ¦-.._..,_-_ Custodio Martins I-.steves,

do lymbira e o mecânico de 1* (b-so
Eugênio ..mi.ioco Gonçalves, do. fíiVi
Grande do Su!.

'Esle mecânico foi designado paraservir no corjin de Marinheiros Nacio-
uaes. sendo desligado desle, afim de
servir 110 liio Grande do Sul, o meca-

da mesma cathcgoria Samuel de

Tiveram
i° tenente

(/úinta-fe
Penna, E,
Cliristqvüo,
Bombeiros.

Quinta-feira, ec —. Praça
Pe-.ma, Marinha; Campo de S
tovaoj
15 de

Qui
Penna

Policia; P.
Novembro,

ila-feira, po
Bombeiros;

l-i. Menores;

Affonso
Chris-

de Regatas, Escola

— Praça Affonso
Cí.mpo dc .. Cinis-
P. de Regatas, Po-

"O TTCO-TIGO"

O Tlco-Tieo sáe hoje para apresentar
uma rival do Chiquinlio, a endiabrada
Eulalta, com as suas itravessuras. Ií os
muilòs milhares de exemplares da edi-
çãovão esgotar-se a galope.

A Vlf.L.A MILITAR

O serviço do vlcílanda
^ O general Uibmo Bcsouro, inspector.... 5* região, autorizou o eommandante
da_5* brigada de infan:cria a designar
mais uma patrulha i-nra o serviço devigilância entre a Villa Militar c a es-
tação de Deodoro, ficando a mesma sob
a direcção de um official da Villa.'Esta patrulha nada tem que ver cmasstnnptos cuja solução caiba á policiacivil, segundo recommenda o inspector
da 5* região.

O ASSUCAR

A Articnliiia reduz o im-
posto- do iuiiiortiição

Bmi-iio. Aires, 30 (A. A.) - O dr.i-rr.nc.sco Olivcr, ministro da Fazenda,rei.-rcn.laru hoje, 0 decreto que reduzo imposto sobre a importação do as*sticar, cm vista de necessitar o consumointerno, de mais 70.000 toneladas desse
produeto.

*~ T-Ti tfTT> o rwi.i 
-¦—¦¦¦miuím

EM RUENOS AIRES

A manifestação feita aointcrniutcio
Buenos Aires. 30 (A. A.) — Todo.02 jornaes publicam minuciosas noticias

da brilhantíssima manifestação de .-.pre-
ço feita ao internuncio apostólico, mon-ri-niior Achilles Locatelli, liontem rea-lizada no Collegio dc S. José, e orga-nizada peius associações catholicas des-Ia capital, que entregaram ao represen-
tinte diplomático da Santa Sé, um per-
caminho com bellas illuminuras conten-do uma mensagem de despedida.

A noite teve logar 110 Joek-ev-Club,o çrande banquete de despedida, o ria-
recido pelo ministro das Relações Ex-temores, sr. Mura'..ire, ao internuncio,como decano do Corpo Diplomático aquiacreditado, que acaba de scr removido
para a Nunciatura de Bruxellas.

Ao banquete assistiram todes 03 di-
pomatas estrangeiros aqui residentes,bem como 03 arcebispos dc Buenos Ai-.-cs e La Plata. a!ém de ouiras conspi-cuas personalidades (eclesiásticas e ci-vis, especinimer.'..: convidadas.

nico
S,ui:,..

Foram transferidos: o capitão ;e-
nente Oscai de Entia Coutinho e o :.*
tenente Waldemar de Araujo Motla.
do Minas Geraes para o Rio G.eiidi
do Sul v o .:" tenente José Coutinho
Pereira ,do São Paulo para o Bahia.

UM—i||"T|i*$|ln »"|_'i, «fl B8T—

TERRA & MAR
IC.vorclto

O :» tcnc.ile Catullo Pi.i de Andrade
foi nomeado adjunlo da i* divisão do .'u*
senal de Oucrra do 1*to de Janeiro,Teve iicnuissão para vir a esta capi*ini o c.vii..-. intrtii.lcntc GuUiiio Jaciníiiol.rnsndcs.

—. Poi designado para servir no posa,medico da estação .le assistência e i.roí.hi-xia o medico adjunto dr. Ernesto ferreirade so-rui.
I-orcrn classificados: no 5*» Initalliãoo 2" toacuto José Carlos .iu Scnna Vas-conccllos c no 5" reinincnlo dc infanteriao ." toncile Aslrogildo Pereira da Cunha.O inspector da 5a região concelcnIS (liaa de disr-enra do serviço ao capitãoajudante do 2" batalhão de arüliitría *\ivtonto Henrique Cardim,Serviço cara boje :

Official de dia á guariiição capitão üo-nono dç Magalliács Carneiro,' do' 3" re"i*mento de infanteria.
Dia ao posto medico da Villa Militar, i»tenente dr. Arscnio -le Arvellos Espinoln,
rt*lU ',;il;|i'1,ri° dü engenharia.
Dia ao quartel general da região, sar-gciitu Lydio José do Pr.-.do.
A 5a brigada dará tis guardas alo Mi-«ustcrio .da Guerra c Ilospilul Central [ia-trulha. á disposição do official de día' águartiição e os corneteiroa ppra o Collcgi».Militar o este quaricl general.AC brigada dará as guardas dos palácios00 Cattete e Guanabara o as iiatrulhas paruo .\ovo Arsenal e Intendencia da Guerra.a\. .t" briga Ia dará um r.íiie'...! para oserviço de ronda o quairo ordcnaaças '.-.irn

esla divisão.
A 3" brigada dará um official para o serviço de-ronda e as patrulha, nara a fahxieide cartuchos e morro do Capão.

„.;'} 5a.brigada dará mais o serviço dsVilla, Militar.
Uniforme, -,n.

íi í: *
Urinada Policial

Serviço para boje:
Superior <!c dia, capitão João Marlbti...-\u:,-ili.ir do superior de dià, tenente a\r*thur José da. Silva.,¦Dia oo gafiine^ "odc-ntolocico, teneníe c:-rurgião-dentista Clodomir Ciciliano dc Ca.--valho Duarte.
Uniforme, 4". _

Corpo do Bombeiros
Serviço pira hoje:
Estado-maíor, capitão Moraes.
Auxiliar .alteres Narciso,
i° soecorro, capitão 'Adelino, e 2" soe-corro, alferes Gonçalves.Monabras, alfers Affonso.Ronda, alferes Pinheiro.
Medico de promptidão, major dr. Viaflna.Emergência, netqr.tc Santos c capitão <ir.

i.a-tc;".
_ 'Unífç.-roc, ;s.
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THEATROS & CINEMAS
NOTICIAS & RECLAMOS

A FESTA DE HOJE. NO
CARLOS GOMES

O espéctaculo dc hoje da companhia ita-
liana de operetas 'Jlaraca & Wciss reveste,

fe de certa impor-
inicia, porque £ a
festa artística do
dtstincto maestro IS.

Mogavcro, rcfjontn' da orchestra que
imitas c tuo em-un-
1 a d o r a s soirces
tem proporcionada
aos í requentado rcs
do theatro Carlos
Gomes pela maneira
meticulosa como cn-
saia as operetas e
rego a orchestra,
conseguindo ef feitos
brilhantes, ; com a
sua díscl pÜna dora
batuta, o que lhe
tem valido vários
ciiamatjos á scena,
cm diversas noites,

O Cav. .Mogavcro
escolheu para a sua"seratn d'onore" a
esplendida opereta"Keginetta delle ro-
sc", uma das mais
brilhantes do moder-

da qual o nosso publico

i— . ' s*.
mmWÂJi 1IÜ_I

O iiiacsu-, '..ogavero

oo repertório
costa inimensaniente.

_ Em "Regi*nctta delle rose" os artistas
tini opportiinidude de patentear os dotes
vocaea e recursos secnicos ar a orchestra
de brilhar, mormente quando é dirigida por
tun maestro do valor do sr. "Mogavero, que•dedica sua festa á mocidade c em parti-
cujar aos estudantes de medicina e como
brinde aos seus admiradores, regerá depois
do seftuudo acto» a syniplioma da opera"Salvator Rosa", do iiuniorl.il maestro .pa-
.rieio (.trios Gomes.
"DESMASCARADO". NO OíDEOX

subordi-nado ao sugestivo título acima,
o estimado cinema dn Companhia Cinema-
(ORTapliica Brasileira, que tão procurado ó
¦pela nossa '«.'elite", offerece hoje aos tens
freqüentadores uma fina concepção, artis-
tica, trabalho da Gatiraont. É' um film
bello, attrahcntc e empolgante de compli-
*«do onredo policial, li, como se isso ain-
ía n5o bastasse para rccommcndar o seu
programmo de hoje. o Odcon ainda cx-
Übe uma obra que acaba dc obter o mais
franco-suecesso ein Paris — O paraiso, en-
graç.idissimo vaudeville, de Henncquin, in-
terpreta do por consagrados nrtistas fran-
cerca, dentre os quaes se destaca ,1 gra-ciosa "étoilc" da Comédie Françalso, tnlle.
I. Fnlier.

"rOKTUG.\Ii NA GUEI.KA,"
I/Ogo que a AUemanha declarou guerraa Portugal, a Companliia Cinematographica

(Brasileira determinou a seu agente «ciai¦em Paris que acompanhasse de perto todo
o movimento militar naquellc paiz.•Iísse agente, fazendo-se acompanhar dc
um operador da casa (Jaumont, seguiu paraPortugal, onde, obtido o assentamento do
governo, visitou as cascrn.is e os campos
de manobras, bem como os navios da cs-
quadra.

Nessa visita foram apanhados os mais
interessantes films de assumptos militares.

Aproveitando sua permanência na capital
lusitana, o ngenie da Companhia Cincinato-
graphica Brasileira e o operador da Cau-
niont tombem tiraram lindas e pitlorescasvetas panorâmica**, bem como grupos de
poetas celebres, tanto do Brasil, como dc
Portugal. >

E't esse film, com unm «xten.**ão superior
* mil metros, que no Odéon será «rhibiilo
dentro de poucos dias.

Quem, pois, quizer apreciar o mais com-
pleto c verdadeiro film sobre Portugal,
apanhado do natural, com os mais interessan-
tes c sensacionaes detalhes, não tem mais
que esperar poucos dias c ir então ao
Odéon.

nintj das coisas que muito a rccommendam.
A imprensa de S. Paulo teceu elogios

ao Alferes da flauta, não aú á cxcellcncin
da peça, como ao correcto desempenho
nuc teve a mesma, por parte dos artistas
Palmyra borres, Julia d'Assumpção. Jcsui-na .Motilli, Julicta dc Vasconccllos. Igna-
cio Peixoto, ütbelo de Carvalho, Ribeiro
.Lopes, l-.urico Braga, Gil Ferreira. Corte
Reali Cletncute Pinto e outros.

"AGULHA EM PAL1IEIU0".
NO ÍÍECHEIO

A novo série de representações que o¦Recreio está dando com a famosa revista¦portugueza Agu ha em palheiro está sendo¦coroada de suecesso egual ao da primitiva,lv , que Jorge Gentil na parte do terrível'policia 123 faz rir o mais sisudo espectador,tão 'grande partido elle sabe tirar das si-
tuaçõea do seu papel.Desde o quadro da cozinha, o publico ri
desabaladanionte interrompendo a cada pas-eo a representação.

Ao lado dc Centil. são dignos dc nota
em seus trabalhos os outros actores e quan*to á propriedade c luxo de scenarios e
guarda-roupa com que está montada a peça,basta relembrar .que a companhia Ruas uão
d escura peça nenhuma, tendo sempre o
máximo cuidado com o repertório.

AS OBIUS «O THEATRO
S. 1'EDRO

Ka concorrência aberta pclo Banco do
Brasil para as obras de que carece o thea-
tro S, Pedro foram acecitas as propostasde Andrade & Lima para a parle dc rc-
modclaç.io c para as inslallaçõcs clcctricas
« ventilação n de lr. R. -Moreira íi C„dentro as 32 proposta apresentadas, porserem as mais vantajosas.

"A MORDAÇA", NO IDEAL
O ffrandioso trabalho da Tiber-Film. semduvida uma das mais siittipluosas creaçócsda ctnematognipliia, a empolgante peça doimmortal victorien Sardou. vae ser leva-da lioje no confortável cinema da empreso'JI. Pmto. Ilesperia. Gliionc c Albcrt Co'loa diviti.l trindade da scena italiana reap-'parecerão ua tela do freqüentado salão darua da Carioca, que, *[>or certo, vae cs_;o-lar os logares. Completam o incomparavcl.programma dc iioic. a linda peça cm doisactos da liclair, "Pelo telephone" o "Pa-

the Journal" o o "liclair Journal".

"I/ARGEXT", NO PARISIENSE
%' este o titulo do film que sc eítá•exhíbindo com grande suecesso -no Pari-

siensc, o elegante cinematographo da íiveni-•Ja Rio Branco. Trala-se de uma produ-
cção cinematographica de subido valor, não
80 pelo cuidado da confecção, como ainda
por ser extraída de nm livro de Em ile
Zola, o immnrt.il autor dc tantas obras cc-
3ebre3. Resumindo "O dinheiro" é um¦drama empolgante, em quatro longos actos,
interpretado por artistas de nomeada. Com-
pletom o espéctaculo dois interessantes films
documenta ri 03 — "Armadilha para tigres"
tí "Sansvilícn (Praweii)".

'TAPA' LBBONNiVRD"

"O nOM'l_*I DE NERVOS"
Ií' este o titulo da burlcta com que iniciao» seus trabalhos a companhia «le operetas,mágicas, revistas, burlelas c poças de cnstli-mes rcirionacs. organizada pelo empresa-no Pnschoal Scgrclo.
O elenco da companhia não está cõníplc*lo pois falta dir a ultima "de mão", comohabitualmente se diz, continuando o oelivoempresário em "demarches" para conseguiro fun desejado.
O Homem de nervos é uma catyra ada-

piada «lo hespanhol polo autor-iictor liiltiar-
do Leite, sendo o mímica do maestro Abati.Na peça de estréa tomara parte Conchita
Sanchos Bel, Maria Ferreira. Maria liena-ver.te, Luiza dc Oliveira, Consuclo Silva,Virgínia Rodrigues, Rosa Ferreira, lleiihaMoreira, Glivra, Cefar de Lima Ropaldo
Peixeira, Leopoldo Prata, Mozart e Con-stailttno Comes.

Os scenarios são completamente novos c
devidos aos DÍnccis dos festejados scenogrn-
pbos Ângelo Lazzary. Jayme Silva c JoaquimSantos.

Ainda C3ta semana dar-sc-á a estréa danova troupe.

se-á outro film sensacional — fResóntl-
mento", de delicado e soberbo entrecho em
dois actos, interpretado l)c!u apreciada actriz
Cléo Madisou. K, por fim. o n. 8 do "Jor-
nal Universal", com as niais Interessantes
reportagens de actualidade.

THEATRO S. PEDRO
Com duas magníficas casas, realizou-se

hontem a recita de caridade em beneficio da
Virgem Cega. Todos os artistas foram
muito applaudidos nos seus numeres, inclu*
sive os excêntricos musicaes Muguct c
Kolto.

Hoje serão as penúltimas representações
d?, querida revista Meu boi morreu, com
os novos números, pelos engraçadíssimos
excêntricos. Amanhã será noite de gran*
dc;» enchentes para o theatro 'tí. Pedro, fes*
teja*se o centenário da querida revista nas
duas sessões, todos os artistas farão novos
números, os comperes dar-no3-hão extraordi*
narias surpresas, haverá um novo auadro
de flagrante actualidade, Meu boi foi preso.
que nos dizem ter carradas dc graça, bri-
lhantes ornamentações, bandas de musica,
ultimas representações da esplendida revista,
eir.fim todos os mata.lure.- para o popular
theatro ficar a transbordar dc espectadores.

UM BANDO PRECATÓRIO
Das 4 ás C da tarde de hoje. percorrerá

41 prineipaes ruas da cidade uni banlo oro-
catorio, composto por toda a companhia do
thcatrot S. Pedro, recolhendo donativos para
as victimas do incêndio do morro dc Santo
Antônio, sendo este acompanhado por uma
banda de musica c policia para fiscalizar
este aclo.

Dez por conto da receita bruta «lo festival
do centenário da revista O meu boi morreu
reverterá a favor das mesmas victimas.

"O PARAISÕVNO PARIS
E* esse o titulo de um hilariante "vau-

deville" em tres actos dc Henncquin, Bil*
laud e Babcé, desempenhado pelos mais
reputados artistas francezes e que acaba de
obter ruidoso suecesso em Paris, que o
popular cinema da praça Tiradentes, nos
dará hoje., lendo ne'le o principal papel
mlle. J. Faber. "étoile" da Comédie Fran-
çaise. Scguir-íe-ão, cm complemento do
programma: " Desmascarado", drama poli-
ciai. com episódios altamente sentimentaes,
em dois actos; "O amor se cola", drama
de amor, de scenas empolgantes, em tres
vigorosos actos,

UMA OPERETA NACIONAL
No theatro S. Pedro, terá logar, depois de

amanhã. :\ premicre da opereta em tres
actos. Menino bonito, letra e musica do dr.-Arthur Cintra, nue nos dizem ir á scena
com uma desusada montagem c ser da mais
irtcprchciisivel moralidade.

¦na « ac - 1

MUSICA
CONCERTO

'TI_.lI.HTO oe o.\\*.u,in..Ris-
MO". KO AVENIDA

Como nota de arte n predominar no
programma cuja exhjbicão teremos ainda
hoje, neste querido cinema, ha a registrar
o arrebatador film — "Tributo de cava-
Uieirismo" impressionante drama cm tres
actos. de scenas de intensa emoção, no
nunl íifiiira como protaBonista o applaudido
artista Herbert Rawlinson. A es3e seguir-

No salão nobre do Jornal do Commercio,
rcalizou-sc hontem, ás 1 horas da tarde, a
audição musical quo mlle Jeanne Dumas
offereceu h imprensa carioca.

A senhora Dumas Cantou 05 seguintes
trechos: Absence e Maroucrite cu rou et,
tle Bcrlioz; Heidenruslar e Brlkocnip, de
Schubert; Air des Colombcs de Safambô,
de Reyer; La vL> est un rêve, de líaydn, e
Aime-moi, de Bomberg,

A resumida assistência anolaiiJiu a pos-
sante voz da cantora, a oual sc desdobrou
em auto-acompanhadora, Dará dar,folgas ao
pianista sr. Bourguignou. nue gentilmente se
prestou a alguns acompanhamentos de
rcpnonsabÜidade mais avultada.

Compete agora ao grar.de publico lavrar
o seu veredictum no enseio dc quatro equ-
c****los que a sra. Dumas vae dar á socic-
dade carioca, no mesmo local da audição,
para os quaes o trajo será de rigor.

Teremos, pois. quatro aristocráticas ses*
soes musicaes, nas quaes liaverá_ a valiosa
collaboração do applaudido pianista belga
er. Friuicis de Bourcuiitiion.

ESTADO DO RIO

níctFeroy
O presidenlc do Tribunal da Rela-

ção, *por despacho de hontem, concedeu
licença, para solicitar nos auditórios
de tliiperuna, ao sr. Ângelo Baptista do
Nascimento.

Foi exonerado, a pedido, Carlos
José de Castro Palma, do cargo de
adjunto de promotor publico de Man-
garatiba, sendo nomeado para o referi-
do c.-irgo Manoel Moreira da Silva Ju-
nior.

Foi nomeada a professora d, On-
dina Penna, para adjunta effectiva do
grupo escolar Ribeiro dc Almeida, çm
Nova Friburgo, sendo exonerada a in-
terina d. Adalgisa Duarte.

Foi nomeado superintendente do
ensino, em Mangaratiba, o dr. José Cac-
tano Alves de Oliveira Netto.

Foi declarada, sem effeito, o acto
de 12 do corrente, na parte em que'notucou 

para adjunta effectiva do gru-
po escolar Andrade Figueira, cm Pa-
r.ihyba do Sul, a professora d. Igncz
Grade, que foi nomeada para reger a
escola masculina de Anta, em Sapu-
cala.

Na scssüo de liontem, do Tribiin.il
da Relação foram julgadas as seguintes
causas:

Reclamação n. 8c. — Nicthèroy. —
Reclamante, dr. Francisco Teixeira de
Almeida, juiz municipal em disponibi-
lidade; reclamada, a commissão de re-
visão. — Julgaram improcedente a re-
claniação contra os votos dos desem-
liargadorcs Henrique Graça e Ferreira
Lima.¦ Habeas-corpus n. 336. — Barra do
Pirajiy. — Impetrante, dr. Agostinho
Pereira; paciente, Naiim 011 Neniatalla
Saleh Dtiniilll. — Concederam a ordem,
contra os votos dos desembargadores
Aquiuo e 'Castro, Artbur Simões e Bar-
ros Pimentel,

O promotor publko da comarca,
offereceu liontem denuncia contra o
portuguez José Maria Pereira, vulgo
José Maria, aceusado de liaver assassi-
nado, na rua Visconde do Rio Branco,
o seu compatriota João Teixeira, por
questões coninierciaes, em abril ultimo.

No juizo federal teve inicio hon-
tem o summario dc culpa do processo
crime instaurado contra o tenente Al-
varo Rodrigues da Costa, apontado
como autor da fabricação de moeda fai-
sa. lt.a dias descoberta pela policia, na
rua Visconde dc Uruguay.

S. Martinho do Porto
Casa especial de pctisqueíras á portu-

(tneza ABERTA ATE' A UMA HORA.
Tem gabinetes para famílias —RUA DOS
ARCOS N. 3

O OORPO DE JJOMBEIROS
. . A Inncha* "Aouarlus"

O ministro do Interior dirigiu hon-
tem ao coronel Américo Almada, com-
mandante do Corpo de Bombeiros, o se-
guitite officio:

_ 
"Tendo 'údo ensejo liontem. dc as-

sisrir ás experiências praticidas .pelo
rebocador /Igntiriiií, dessa corporação,
o qual acaba de soffrcr rei«tros. de-
claro, com prazer, que recebi a melhor
impressão da destreza e habilidade com
que, pelo pessoal do alludiido rebocador,
foram feitos exercícios de incêndio.
Saude e fraternidade — Carlos Moxi-
miliano,"

COSI A miiI.I0THI.CA
NACIONAL __

Como devo ser pntra 1111111
Ki-ntiíicii.ào í.(l.llcioit.U

O ministro do Interior declarou ao i
director da Bibliolbeca Nacional que .1
gratificação do official que substituir o j
siib-bibliothecãiiio Antônio Luiz Pinto'
Montenegro deve ser paga pela
— Eveiitiiaes — de seu ministério, vis-
to que, depois de aposentado terá o
dito sub-bibliotliecurio dc receber, pela
respectiva consignação da verba liiblio-
theca Nacional, a graíüfieação que lhe
houver sido descontada 110 intervallo
das duas inspecções de saude.

A. C. D. DR CIRURGIÕES-
DENTISTAS

mim irn-«<*av._CTaaaK'to*«mByirj

A i)i-o\iim» rounião
Por ser amanhã, dia santificado, a

sessão ordinária da A. C. B. de Cirur-
giõcs-Dcntistas realizar-se-á, sexta-fei-

{ ra, 3 de junho,
verba I Esl:'0 iuscriptos o dr, Auguslo Coc-

lho Souza, que fará uma demonstração
e apresentação de trabalhos (le porcél-
lana, elaborados por um novo mctllodOj
suggestfio do professor Mario de Cas-
tro e o dr. L, Carlos de Oliveira, que
dissertará sobre cthica profissional.

«*\ sessão é publica.

COM OS CORREIOS

Uiiin rcelamaeüo lu>«t:i
O si-, João Francisco dos Santos, ie-1

sidente cm S. Fi.lcls e assignante do(
Correio da il inliã, queixii-se de iiue M
sua folliu não ihe é etitrosue desde á
dia 8 do corrente, o que parece incriveL
Entretanto, da administração desta cas.«,
tem sklo rcmettida rogularmcntc a nssU
gnatura daquelle estimado cavalheiro,
manuscripta cin 30 logar, Apezar ili
relaxamento poital sc estar lornaniloj
um habito neste paiz, confiamos «ni.|
neste sentido será tomada uma provh
delicia correctiva.

Camisas peito percale
com pregas

3 por I8$000

CAUSARIA E PERFUMARIA
BHMOS SOBBB^HO & C.

Ruas do Hospicio n. II e
Rosário n. 64—Rio

Pó de arroz
Branco e Rosa

CAIXA 1$800

Os sports

AVISOS

Os conhecido» artistas Romualdo Figuei-
redo c Julia Moníz realizarão, a n dc
(unho entrante, no Palncê-Theatre, um es-¦peotaeulo com a emocionante peça de Jcan
«Ai-aird — Papá tebonnard,

O papel de protagonista scr.í desempe*•nhüdo pelo referido actor, «atando os ou-
tTos di8tribuÍdo9 por Julia Moniz, Fernanda
(Figueiredo, Cora Costa, Lívia MagtfoH. Al-
varo Costa, Carlos Carvalho, Francisco Bar-
rciros e là-li"-: Pereira*

IHaverá um concurso de t.insto argentino,
promívido pelo sr, Mario Motta.

O espéctaculo é cm honra á Associação
Graphica do Rto de Janeiro, revertendo
4o o]o do produeto em favor doo seus co-
fres sociaes.

Verdadeira cura da ai E lí W1 ^ quebradnra
SKM 01'l.R.lÇ)ÃO. por meio da CI\T«V HERXIARIA ELECTRICA

No gran'le estabelecimento do Professor LAZZA-
RI NI todos os apparelhos são fabricados sob me-
dida, coiiforme o caso e n enfermidade, não tendo
nenhuma mola de ferro, são leves e invisíveis, garan-lindo uma contenção suave e perlcita, tainlicm das
Hérnias a6 mais volumosas .poilendo, o doente tra*
balhar, fazer exercícios de gymnastica ou equitação,
ficando completamente curado, sem operação ai-
guina. As pessoas que soffrem da Hérnia escrevam
hoje mesmo ao Prof, I-azzarini, nlim de obter o tra-
tamento gratuito.

NUMEROSOS
ATTES

TADOS DE
CURAS

Consulta das
9 ás 13 e

das 2 ás 5,
O domingo
até meio

dia.
RIO UE JANI.IRO-LARGO DE S. FRANCISCO N. 43

Obesidade, ventre cuido, rins inoveis, dores rheumaticis, sciatica, debilidadenervosa curada com espeeiaes c modernos apparellins eiectricos. Repartição ortopc-dica parn senhoras, dirigida por unia dama especialista.
AVISO — Devido aos numerosos pedidos a Casa enviará tun

fJapi.sil TFíHlernl
Resumo dos prnmio.s da loteria

do plano n. 337 oxtracçüo do
(annn rio '!UG, realizada ein 30 do

, ¦,•¦- ... — -- - - • •••• ""¦ professor ' maio do 10l6.
e rPdòCOjunI^próximo^ Hotol.«io 

«» •I»»0»-°. os (lias «O o aijp,,, MI0S DE 1C:OÜOSOOO A SOOgOOO

CORREIO— Ksta repartiçío expedirj m*.
Ias pelos seguintes paquetes:

Hoje :
Olinda, para Victoria e mais portos do

norte, recebendo impressos até is 8 ho-
ras da manhã cartas pa**a o interior ató ás
8t|3, idem com porte -duplo até ás 9 horas.

Anyden, para Santos e Uio da Prata, re-
cebenda impressos até á. 10 horas da ma-
nhã, cartas para o exterior fnté ás 11 c
objectos para registrar aló ás 10.

liuclid, para Kio da Prata, recebendo ini-
presso3 até t'is <t horas da maulú. cartaa
para o extoríor até ás 5»

Amanhã:
Voitaire, para Rio da Traia, Tccelicndo

Impressos ate ás 10 horas da manhã, cartas
para o exterior até ás xi e objectos para re-
gistrar ale ás io,

Itaipava, para Cabo Fiio. Victoria, Cara-
vcllns Ilhéos, llahia. Estância c Aracaju,
rtcehcudo impressos ate á _ \ hora dn tarde,
cartas parn o interior nté ú 1 i|a, idem com
porte duplo até ás z e objectos para regis-
tmr até ao meio-dia.

Haula, para Santos c mais portos do sul,
recebendo impressos até ás 8 horas da ma-
nhã, cartas nara o interior até ás E iU,
idetn coin porte duplo até ás o e objectos
pnra registrar até ás 6 da tardo dc hoje.

LOTERIAS

UMA FESTA l.r,I.(.AXTE. NO
TRIANON

E' amanhã que sc realiza no Trianon,
l. terceira "matinée rose", cuia serie tem
Bido brilhantemente desenvolvida na ele-
gaute "hoite" da Avenida. Vae ser mais
um _suecesso para o Trianon. A compa*
nhia" Alex uidte Azevedo representará o•cngraçadlssimo "\*audevilflet', ora ali cm
scena, com extraordinário suecesso — "O
Águia". Xunv dos Í)H erva lios da repre-
«enlaçao, a empresa dò Trianon fará «cr-
vir pnr gCDtilisBiniítS ffoishflS. um **five ó
r!ok tea" aos espectadoreaos espectadores»

"PEÍ.O TriMOIMIONE"
PAI'III','

NO

Alfândega

Ksse fílm. que hoje apresenta o luxuoso
fnthé, compÕc-sc de dois actos, mas dois
netos séduetores. Completam o programnia;g() thesóuro dc Bigndinho". excellente sa-*t*>*i',*i, represenlnda pelo popular Prínce ;"O Jornal dn vida", o espelho do mundo
Fptrante ofi nossos olhos, noticias de todo
o mundo pclo "Pathé Journal" e p_ cm-
.pol^ante dranm de costumes marítimos,
«xtiaido do celebre poema de Jcan Julicn,"Cuiihadoa inimigos (O Atar), cm Ires
lo.lg03 actos.

O commandantc do vapor inglez Cavottr,
entrado cm abril ultimo, foi responsabiü-
zado pelo pagamento dos direitos da merca-
doria extraviada de uma caixa da marca
C. & C, importada dc IÂvcrnooI por Char-
ley s, C.

O inspector iuTrou improcedente a
ajiprchensSo de 15 volume?, com oleo do
rietno, vindo dc 'Santos para a firma Asty
a C. effectuada pelo escrioturario Kocha
Lima, por não estarem aouclles volumes do*
vrdamente scllados, em virtude de não se
tratar, como ficou provado pclo exame do
Laboratório do Analyscs, de especialidade
pliarmaccutica.Foram julgadas procedentes ar, appre-
licnsõcs de baralhos de cartas e botões pna
calçado, effectuadas pelos officSaes adua-
iicíroa Alarico Soares c Carlos Magno da
Silva nos dias *tq do mez passado c .1 do
corrente, a bordo dos vapores Hawaian c
Laronno:

Wassa tfe Tomate- %ncòmoPanliaManuíac t c 1
1e Gonserva-J Alimentícias.

rATUONATO DH MENORES
Promovido pelo nadre José Severino da

Silva rcaliza-ac sabbado próximo, no Tltca*
<ro 'Republica, um espéctaculo em bcae*
íicio da Escola tios Abandonados,

"AMOU PR M.\K", NO IPvTS

Jtajjístral c gramlioso< drama emotivo
em cinco longa3 partes, jogadas com extra-
ordinário brilhantismo e tnexcetüvel colori-
do ,pola laureada actriz Betty Nanscn,** Aiiior dc mão" é o film predominante no
cartaz que hoje cxhihc o reputado centro
dc diversões da empresa Cruz Junior. Com-
¦plctando o programnia, serão mais apre-
sentadas as seguintes fitas: "Teceador ar-
ircpendido", _ drama inédito, de .«cenas as
¦mais emocionantes, artistíico tralu'ho da
í-íoriliL-V. cm Ires actos; "Um dctcctivc cai-
pora", interessante film da Nordisk.

AMEIilOAN-CinClS

Como
Iptctacitlo
SC di/.

aviso aos apreciadores Uos e?-
¦; gcncro*circo( como vulgarmente
devemos noticiar quo a grande

Conipanliitl quo ora trabalha no Repitbli-
ca está a despcdír-se do nosso publico.

Douiinso será o sen ultimo especta-
cv,°- . . , ... ,

Quem. poi=, ainila nao foi. no alegre
e conforlavd theatro Ja avenida Gomes
Freire, passar umas Iioras divertidas, ven-
do trabalhos vorfiidelran<íntc .-ubníravcis,
nílo deve perder o ensejo.

Para hoje. ontluncia a apreciada ^tron-ipe", uma funeção brilhante c clielu de
(.ttracbivoa.

Sexta-teira proximi, realizara ura festi-
tal o professor de equitação SiiuGes Serra,

CIRCO SPIN11M.I

CASA DALE
RUA DA ALFÂNDEGA 82 a 86

(Canto com «a rua il«is Ourives)

LOUÇA SANITÁRIA,
ENCANAMENTOS

eMETAES
»n 1 M—| 1» 1 m* Ul I 

Movimento operário

POIS COLLUOT01U.S NOVOS

Um nara Goyaz, outro
nnrit Minas

O ministro dil Fazenda notucou hon-
tem Clemente Alexandre da Santa
Cruz c Affonso Cótue Real para exer-
cerem o cargo do collector federal em
São Domingos, Goyaz, e Carmo do Rio
Claro, cm Minas Geraes, sendo respe*
ctiv.uneu.e exonerados desses logarea
João lloiiorato Pinheiro c Eloy Gon^-al-
ves «le Abreu Chaves.

e-»-«3> ¦» w
l.LUAIlNl.NSE-IIOTIOIi

Reformado sob nova direcção.
APOSENTOS PARA 200 PKSSOAS
Ü que mais convem aos pa-ssageiros do i

interior.
PREÇOS: -- Quartos com pensão, 7$

c 8$, diários. Quartos sem pensão, 4$ e
5$ooo diários,
Praça da Republica 207—Rio de Janeiro.

Em frente ao campo de Sant'Anna e
ao lado da E. F. Central.

005), Oíj$ e 7O$U00
Ternos de casemiro ingleza, pura lã,

preto ou de còr, sob medida.
ALFAIATARIA PARIS

?8 - RUA URUGUAYAN - - 7S
(Nãn tem filial)

,m > ¦» >i —
NOTICIAS 1)1. AI.AGOAS

10252  IfuOOnsOOO
4HBC3 :.:OOOí»nO
5íC ítiitiosnoo
gSObl l:»Ol) 000
gog/,9 I:nn0'. ..O
15:.8Ò 500.010
351107 500 .00
r,:t7;!í 8O0SOÚ0
312S9 ÍOvSOOO

PUEMIOS Dl. 20OJ.1OO
Í6559 2S0r«7 32*íl 5072 7253
13555 35321) 11736 4397 -7353
9151 7770 35885 6311 17061

35-J7Í 23715 3Í10ÜG 59207 25921
PUFMIOS DlC IOOS0OO

0140 52376 30739 31976 42074
SlOiD 3'.i3,í 52833 45130 8099
331*84 4'664 27U33 67S3 16141
4989S 2777.-» 2919 40911 5i>437
32336 30 69 12970 287SS 39074
50101 4331)8 13546 41105 14391

..PPIlOJ-liUAÇOUS
10251 o 10253 1005100
4601'.-: o 4600 tJOgOOO

DKZENAS
10>51 ••) 10200 603000
46661 a .16671) ÔOJUOO

CENTENAS
10201 n 10300 12S00O
40601 0. 4GT00 8gU00

TURF
A CORRIDA DE AMANHA, NO

DERUY
Realiza-se, amanhã, no Derby, a

grande corrida cm homenagem a Santos
Dumont c cm beneficio do Aero-Club
Brasileiro, festa esta que .promcttc re-
vestir-se de extraordinário brilho c com
a qual serão encerradas as demonstra-
ções de apreço ao eminente acroiiauta
e inventor patrício.

Aos proprietários dos animaes vence-
dores serão conferidos valiosos -^reniios

que consistem em objectos de arte^que
se acham expostos na "Red Star , a
rua Gonçalves Dias.

Ao glorioso aeronauta será ofKreci-
do "elo Derby uma rica lembrança.

No prado do Iianiaraty que estará
vistosamente cngalunailo, tocarão diver-
sas bandas de musica.

A festa começará a 1 hora da tarde,
devendo assistil-a. além de Sanlos Du-
mont e da directoria do Aero-Club, o
presidente da Republica, ministros dc
Estado, presidente do Estado do Rio
c altas autoridades da Republica, ex-
pressamente convidtidos por uma com-
missão do Ae. C. U.

Os premios que serão distribuídos sao
offerccidos por Santos Dumont, Red
Star, Dcrby-Club, Mappin & VVebb. Sor-
vetaria Alvear, Joalheria Adamo. "Pare

Royal", e "Carnaval dc Vcnise". 
'

Durante a festa haverá diversos vôos
de aeroplano. '.',',,

Aos seus leitores o Correio da Ma-
nha indica os seguintes prognósticos:

Gragoatá — Demônio.
Idyi — Imagc.
Yvoncttc — Merry Bay
M. Guassii — Pcgaso.
Picrrot — Goytacaz;.
Zingaro — Calepino. _
Marvellous — Vesuvienne.

A CORRIDA DE DOMINGO, NO
JOCKEY

Para a corrida do próximo domingo,
no jockey, foi organizado o seguinte
programma: ._,

Parco "Industria Pastoril" — (Ex-
clusivo *para aprendizes) -I.45a.rae-
tros — 1:300$ — Conquistadora, Divet-
te, Cainclia. Sidcria. Dynamite e Esco-
peta.

Parco "Experiência" — i.-lSo me-
tros — 1:6oo$ — Castilla, Torito, San-
ta Rosa, Espanador, Pirquc, Mont Rou*
ge e Favorito.

Pareô "Animação" ¦— 2.000 metros
— 1:6oo$ — Mistclla, Claimant, Ara-
gon, Idyl, Alliatlo. Patrono. Insígnia e
Vesuvienne. .'¦',,.» c

Parco "Dezescts de Maio" ¦— 1.609
metros — 11500$ — Pistachio, Yvonct-
te, Nyon, Heredia, Principe, Meduza c
insígnia."Grande Prêmio Cruzeiro do Sul —
2.400 metros — 10:000$ c 1 :noo$ ao
criador do vencedor — Triumpho, Icc-
berg, Interview, Odisséa, Rcbtis, Gua-
poré, Guataiiibú, Mystcrioso, Houli, Si-
deria, Enérgico, Escopeta, Estillete, Zoé
e Gragoatá."Clássico S. Francisco Xavier" —
2.100 metros—5:000$ — Cuido Spano,
Pajonal, Argentino, Mont Rose, Hatpin,
Paraná, Ornatinlio, Joffre, Sultão, Píer-
rot, Laggard, Battery, Ikredia. Goyta-
caz, Black Sca, Majcstic, Espana, Ara-
gon, Ou Ko, Zingaro, Ipamcry. Zéziuho,
Paradc, Corncob e Palalam.

Parco "Prado Fluminense" — 1.600
metros — i :Coo$ — Mogy. Gttassú, Ca-
lepino, Jacy, Adam e Marialva.

pton e Cherry) e Debl oi Ilonour
(Orme e ^ord of Ilonour).

I.ast of the Riches — por Lorcllo
(Laveno c Elena) e Santa CaroM (bir
Charles e Santa Jessia).

St. Thomas — por Lorello (Laveno
e Elena) c Lady of Riches (Sir Char-
les c Richcsse).

Stonewall — -por Rhodesian (St.
Frustiuin e Glare) e Wingfield (Wing-
field e Spirits of Wine).

Unfrocked — por S.t. Martin (St.
Frusquln e .".largarinc) e Santrilla (San-
try e Bine Gown II).

Prosy — poldra — por Kings Proctor
(Persimmon c Deerce Nisi) e Floridita
(Marciom e Floranethe).

Rose -Mlen — poldra — por Bridge
of Allcn (Love Wiscly e Santa Ilrigida)
e Rose Mclton (Harry Meltou e Rose-
leaf II).

VARIAS NOTAS 
'"

O jockey Domingos Ferreira dirigirá
na corrida dc amanhã, no Itamaraty,
Gragoatá, Idyl, Mogy-Guassú. Goytacaz,
Calepino e Vesuvienne.

Zingaro e Mistella serão dirigidos
amanhã, pelo jockey Joaquim Couiinho.

Gragoatá trabalhou hontem pela
manhã na raia do Derby.

O pensionista do "ciitrainetir" Fran-
cisco Bento de Oliveira continua em
magníficas condições.

O jockey Gibbons trabalhou hon-
tem 110 hinnodronio do Itamaraty, os
animaes Mastroquet e Myovava.

Nas cocheiras do "stud" Campo
Alegre morreu atilc-hontcm a potranca
nacional Sombrinha, *por Sombrero.

* * *
FOOTBALL

K companliia dramática aue, sob a di-
recção do acto- Francisco Mci.iiita. tem
aido muito applatidida, no serie de espe-
ctaciilos que está realizando no Circo
Splnelli, dari amiriliã o drama, em cinco
«ctos. 12 «íuadros e apothcose — "O mar-
tyr ilo Calvário".

"O ALPERBS DA FLAUTA"

Na quarta-feira, 7 de Junho próximo,
teremos novamente 1:0 K:.i a companuu uo¦Pulvtliea.ua. Je I.i-boa, que esta em Sao
J'.iii!o r.izetulo Rr.iinl.t suecesso. Desta vez
a companliia ir.i cara o theatro Apollo. es-
irean.lo eom a hilariante comedia V II-
feres da flauta, uma das melhores peças
do repertório daouclla excellente compa-
mliia. .

O Alfcres da flauta, que er.i Paris con-
ta ccnteiure3 de rcaresentações i uma des-
raa pcça3 qwc oeradam o toda a gente.

Em «S. Paulo í.»i ruidoso o sucwsso
-tlessa peca, tomando-se o mesma a p*^*1
«le reastencia da temporada. A .oir.p.in!iia
do P«i'>tiieaina aprcâcnta as peças do _se:i
repertório todas cnm muita honcítidade, bein
«estadas e icai icwíacatadiis c is*a t

Syiullcnto do.s Sapateiros
RcalÍ2a-sc anianliã, âs 7 tl-i horas da noile.
unia reunião extraordinária, para tratar-se ue
•,*.;•• caso urgente,

Pedc-se o comparecimento de todos.

Tiiiliilo Socialisra Iírnsl-
Icfi'0 , ,,

El'f«tua-se .nmtiliã, Ss 7 noras da noite,
uma sessio, afim «le organizar definitiva-
mente varias commissSc3.

Associação Graphica do
Ilio dc Janeiro , ,No dia 11 (lo meu nroxiiiia. terá logar, no

P.ilai-e-Tlicatrc, ura crande festival, e::i lie-
m.íicio dos cofres sociaes ilcsti sociedade.

Maceió, 30 (A, A.) — A comniissão
dc Finanças coníereiicioti hontem com

I o dr. Firmino Vasconccllos, secretario
da Fazenda, sobro a proposta para o
novo orçamento,

Maceió, 30 (A. A.) — Subiu á sati-
cção do governador o projeeto de lei
que autoriza a mandar canalizar o rio
Cururipe, beneficiando assim terrenos
artivci.. em importante zona nssucareira,
" ' ¦ ¦' — — ¦¦'—1 t» icUBP *%* fciw ¦¦¦¦'" 

EM FORMOSA

MUITO GRAVE
O cinipe dn vista sâ deve «er feito pf^r

pessoa muito habilitada; caso contrario, será
ds uravissintas conse.uencias. A Casa
Viettas assume toda o qualquer respon*
eabilidad. pd.13 exames effe.tuados no seu
(Tobincte, á rua da Ovútanda n. gg.
— -, —,- mmM m ****** o-^gir—
JARDIM ZOOLÓGICO

Exposição (lo 11111 colossal
jnttuiii' provpniento dns

Cniiim-inin <io ii «liiw mattas do Parnnií
r . ,».iv^ £, fK A . Tnfnr- Chegou hontem para o nos.o JardimBuenos Aires, 30 (A. A.) — infor- Zori,0(;lc,. „m _„,„_,£, • r cap^rado

niain de Formosa, «pitai do .erntorto . ,,as ,„„,,_,_. úo ]£staj0 in Paraná. E' um
exemplar de dimensões ainda r5o vistasnacional do mesmo nome, que se .-uble_*

varam 09 Índios ile to.las as ''malocas''
daquella região, ameaçando nrraz.ir a
colônia Bueua Ventura.

O governo local já enviou tropas e
deu outras providencias para soecorrer
os agricultores ali estabelecidos, evi-
tando um ataque por rtfi doa

XA ALIUXDEGA

O leilão Je lio.le
Synilicnto dos Sapateiro.)

Ts.ir- armazéns ••5. '7 c -8 do Caes do
Perto, liavcrá lioje leilão dc mercadorias
caídas em commisso. havendo, entre outras:
oicitonas, licores, vinho, conos de vidro
branco, louca n. ... rendas, obras de feiro
fundido, loucas sanitária. lâminas (ie vidro
oara vidraças, brlnaucdos. cadeiras de trrro,
cniMctios üe borracha, oapel sara impressão,
papelão e e;.pna«'

» ¦*¦

EM SA.NTA SIA1UA

Uni emiilo do "monuo''
José .Muiin

Florianópolis 30 — (A. A.)—Os jor-
nies daqui, noticiam o apparecimento
na cidade Je Lages, dc Utn monge, cm;
busteiro da espécie do celebre Josc
Maria tendo a policia tomado a; nc-
éessarias providencias para impedir
tjue esse indivíduo explore a população.

Todos os números terminados um
0252 tem 200SDOO

Tnilns os mtiiieios terminados em
232 têm 30g000.

Todos os numoros term-.nados em
em 52 tem 5Sún0

Todos os numeros terminados em
2 têm 2500i exceiituando-se os termi-
nados em 52.

u n.v.ai «iu governo, Afanoe) Cosme Pinto,
O (lireuur-presiikn.c» Alberto Saraiva de

Fonseca.
O dircctor-as5Í=*ente, dr. Antônio

Olyntho dos Santos Pire*, vict-presi«
lente.

Loteria do Estado da Bahia
Uesumo dos prêmios da 5- c\-

trneção do plano n. 17, em benc-
fido do Instituto C.eographic.i o
Histórico dn llahia o outras institui,
cões, realizada om .10 do maio
ile 1916 sob a presidência du dr,
Edgard Doria, fiscal do governo.

S0- oxtr.-ic,;âo do 1910
PREMIOS UE 12:U00g A 2005000

4314  lStOOnjoOO
46358 2:fi0O$00Õ
130.  l:l.0'SO(K.
39601  5OOS0O0
49314  500 000
17ÍI 200S000

..0535 200SH 0
¦13510 2i'0..000
54571 20'«i00
69S75 SuOSOOO

PREMIOS DE 100SOOO
1S"5 8162 14811 292S5 31033

61591
TBEMIOS DF. 5OS00O

116'U 11013 1422i 20169
31283 20323 43238 í '.151

APPROXÍMAÇÕES

GRANDE PRÊMIO "CRUZEIRO
DO SUL"

Esta importante prova considerada o
nosso Derby, que será domingo ef fectua*
da 110 Prado Fluminense, fói instituída
cm íSS.) e até boje têm siJo realizada
com regularidade.

Foram seus vencedores: MascottC II
(Ed Beale) ; Sylvia II (Lourenço Al-
coba) ; Sibylla (Lourenço Alcoba); Piu-
tos (Lourenço Alcoba.); Cupidon (Fran-
cisco Luiz); My Uoy (Francisco Luizl;
Hamlet (Francisco Luiz) ; Hercules (U.
Arnald); Merinit (Francisco _ Luiz);
Loid Lil;e (Francisco Luiz,; Saint Syl-
vestre (Francisco Luiz) ; Abaeté (P.
Menjou); Mikado (Manoel Ferreira);
Mababo (Manoel Ferreira); Barytono
(Ramon Pequeno); Helvctia (Georpe) ;
Ari (Francisco Luiz); Zaraia (Marcelli-
no); lloulevard (Marcellino); Caporal
(Marcellino): Medén (Enrico Gonçal-
ves) ; Jucá Tigre (Luiz Rodrigues);
Aventureiro (Domingos Dias); Sans
Pareil (Marcellino); Casis (Abel Vil-
lalba) ; Indiana (Abel Villalba) ; Dora
(Alexandre Fernandes) ; Roxana (Mar-
eellirío); Astro («Marcellino): Primavc-
ra (Pnrolim); Goliath (Domingos Fer-
reira) e Distúrbio (Luiz Araya).

Este anno esta importante prova tem
como concorrentes:

Tiiuniplio III — Duvidoso.
Interview — Alexandre Fernandes.
Guaporé II — David Crapt.
Guatanibii —• Cláudio Ferreira.
Mystcrioso — Marcillino.
Enérgica — Domingos Ferreira,.
.Escopeta — Ind. Carneiro.
Estillete — X,
Gragoatá — Albcrt Gibbons»
Houli — Luiz Araya.

i:
CLÁSSICO S. FRANCISCO

XAVIER
Esta prova clássica foi instituída em

100.;, tendo sido effectuada até hoje,
cõni regularidade.

Foram seus vencedores: Severo, Molt-
kc, Üder, Tres de Oro, Uoot, Sobera-
no, Jugurtlia. Grand Duc, Jockey-Club,
Maestro. Condor. Ornatus e Rohailion.

O "Clássico S. Francisco Xavier"
que domingo será efíectuado no Prado
Fluminense, terá como prováveis con-
correntes:

Cuido Spano — Ind. Carneiro.
Argentino II — Domingos Fc:rt:ra.
Hatpin — W. Oliveira.
Ornatinho — M. Micliaels.
Joffre — C. Ferreira

EXCOXTRO INTERESTADUAL

O S. llento íokii, no próximo do-
niiiico, com o -Fluiiieiin-o

Realiza-se, *no próximo domingo, no
novo campo do Flamengo, á rua Pay-
sandu', niais um importante embate en-
tre forças paulistas e cariocas. Desta
vez, .0 nosso campeão vae inaugurar,
officialinente, a sede cm que se acha
installado, numa partida amistosa con-
tra o São Bento, campeão de São Faulo
dc- 1914.

A prova devo iser sensacional. Os
preços dos ingressos serão cobrados á
razão de 2.000 reis e 1.000 rdis, o que
concorrerá nara tornar as dependências
da progressista sociedade incapazes de
conter a massa de 'espectadores que
acorrerá á mesma, estimulada por esta
providencia já tomada pelo Flumh.cn-
se, o anno .lassado, com *pleno exito.

A equipe do Flamengo será reforça-
da com a. inclusão de Ariberlo Borba,
que substituirá Rieinen, passando este
para o logar de Paulo, na extrema-es-
querda.

Estamos ocrlos de que o nosso cam-
peão defenderá com valor o fcolball
desta cidade,

A representação do club paulista clic-
gará ao Rio pelo noçturno de luxo,
domingo, ás 8,15 da iiinnbã.

Unia excellente recepçção está pre-
parada .para os nossos sympaüncos tos-,
pedes.

* « *
AMERICA P. OTiUB

'Para o malch-training que, cam o V.
Isabel F. Club, se realiza hoje, 31 do
corrente, ás 4 horas da tarde, 110 cam-
po da rua Campos Sallcs, o captain do
teroeiro tcam solicita o comparecimen-
to dos seguintes jogadores: Oswaldo,
C. Reis, Si. Braga, Andrade, Djalma,
C. Santine, V. Barreto. Toirmasi, Dar-
cy, O. Curty, M, Gomes do Paiva.
Reservas: «\I. Leilão, M. Cunha, Fio-
riano, Oswaldo Costa, M. «Moreira e
S. Calventc,

ili * *
LIGA METROPOLITANA RE

SPORTS ATIlliliTICOS
iNão se realizará hoje, por falta dc

assumpto, a sessão ordinária do conse-
lho director desta Liga.

REMO
AS REGATAS UE SANTOS

Kealizou.se domingo, eni Santos, na en-
seada do Valloii«o, u regala inicial da tem-
purada, na qual foi disputado o Campcona-
tu do Kstado briUiaiitctrontc vencido pelo
Saldanha da Cama.

Damos a seguir o sou resultado:
i0 parco — Ao meio-dia — "Animação

Novíssimos — Prêmio SJ medalhas dc
praia «os vencedores ein iü. o dc bronze
aos om 3° (cunho especial).

Em i0 logar, "Alcyon", do Club de Rc-
gatas Vasco da Gama.

Eni a° logar, "S. Paulo", do Club dc Re-
gatas Tietê.

2o parco — A's u,so — t.ooo metros —
Canoas a 4 remos — Jumors.

Prêmios: medalhas de prata aos vencedo*
rei* em 10 logar, e do bronze aos cm a0.

Em 1° logar, "Jurema", do Club Interna-
cional de Regatas.

Em í" logar, "Santista", do Club dc Re-
gatas Santista,

3° pureo — A's 12,40 — 1.000 metros
Canoas a 2 remos — ScittorS.

Premios: medalhas dc nrata aos voncedo-
res cm i° logar e dc bronze cm 20.

Km iü logar, "Taurita", di Club de Rc*
gatas Tiimyarú,

Em 2" logar, "Aspasia", do Club de Re-
gatas Saldanha da Gama.

4" pareô — A' i hora — 1.000 metros
Canoas — Juniors,

Prêmios: medalhas de mata aos vencedo.
res em primeiro logar, c dc brouze em sc-
gundo.

Em i° logar, "Mimi", do Club de Rega-
tai Tietê — Remador, dr. João Carlos
Krticl.

Em 2° logar. "Faisca", do Club Inter-
nacional dc Uogatas (com flanimulo) —
Ri-niador, Antônio Souto Corrêa.

S° pareô — A' 1,20 — 2.000 metros —
("Campeonato do Remo di Kstado de
S. Paulo") — Honra — Out-riggers a 4
remos (qualquer classe do remadores).

Prêmios: medalhas do ouro aos vencedo-
rcs em primeiro logar; medalha de ouro
e challenge no club a que pertencer a cm-
bareação vencedora.

Em 1° logur, "Albatroz", do Club de Re-
galas Saldanha da Gama — Patrilo, Emes-
to Cândido Gomes; voga, Antônio S. Pai*
micri ; so tai voga. Manoel l^oyola; sola-
proa; Martinho Kinlicr; Diõa, Adriano Gui-
marães.

Ein 2o logar "Tabaiára", do Club Inter-
nacional de Regatas — Patrão. Ailoliilm
II. líarhosa; voga, Francisco de Mello;
sota-voga. Thcodomiro Nascimento; sita-
riôa. llaliricl .Maduro; proa, Miguel da Uo-
cha Corrêa.

Corrrram mais 03 clubs Santista e Tielé.
6o pareô — A' 1,50 — 1.000 metros—

Canoas a 2 remos — JuntOrS.
Premios: medalhas de (prata aos vence-

dores em primeiro logar c de bronze nos
cm segundo.

Em. i° logar: 'Tery" do Club Interna-
cional de Regatas.

Ent 2" logar: "Aspasia", do Club *Rega-
tas Saldanha da Cama.

7o parco  A*a 14.10 — t.ooo me-
tros — Yolca tranches a 4 remos — Ju-
nior-..

Prêmios: medalhas dc prata aon vence-
flores cm primeiro logar e de bronze ao3
em segundo.

Em i° logar: "Alcyon", do Club de Rc-
Ratos Vasco da Gama.

Em 2° logar: "Tangnrá", do Club do
Regatas Saldanha da Gama.

8o pareô — A's 14.30 — 1.000 metros
— Canoús (qualquer chs,.e de remadores).

Prêmios: medalha de prata ao vencedor
cm -primeiro logar c de bronze co em sc-
Rtindo.

. Km 1" logar: " Faisca", do CIuli Interna,
eíonal de -Kegtttas (com ílammula) ¦— Kc-
Uiador, Guilherme Scholz-

Em 2« logar: "Eolo". do Club de Re.
gatas Santista — Remador, .DoiniliKOS F.
Silva.

9o parco  «Va 14.50 — i.ojo :i:c>
troa — Yoles frcuebes a a remos — Ju-niors.

Premios: medalhas do prata aos vencedo-
rcs em primeiro logar o de bronze aos e:n
segundo.

Em i" log.ir: "Jupiler", do Club do Rc-
gatas Tietê.

Em 2» logar: "Jacy". da Club Intánj.
cional do Regatas.

10^ parco — A's 15.10 — t.ooo metro.iCanoas a 4 remos (qualquer classe .Io
remadores),

Prêmios: medalhas do prata uos vencedo.
res cm primeiro logar c do bronze aoi
em segundo.

Em i° lugar: "Mavnro", do Club do Re.
natas Saldanha da Gauia.

Em 2" losar: "Brasileira", do Cltih «lt
Regatas Vaseo da Gania.

ii" parco — «Va '15.J0 — 1.00.1 nu>
tros — Yolca Íranche3 o 2 remos — Sc
niors.

Prêmios: medalhas de pr.ita ani vence-
dores em primeiro c de bronze aos cm .e-
sundo.

Em i" logar "Júpiter", do Club dc Ke-
gatas Tietê.

Em 2" lugar "Tumyaru"*, do Club :«
Regatas Tumyaru'.

12° parco — A's 15.15 — 'í.ono nictros
Yoles gíggs a *t reiuoi — Juniors.Prêmios: medalhas de prata aos vencedo.

res em primeiro logar e de lirunze aos ein
segundo.

Em primeiro lugar "Condor", do Club
de Regatas Ticté.

Em 2° InKar "Guaracialia", «To Cluh «li
Jíegatis Saldanha da Gama (com íldc
mula).

13° parco — A's 16,10 — 1.000 menosCanoas a a remos (qualquer classe de
remadores).

Prêmios: medalhas «lu prata aos vencedo.
res em primeiro logar c dí brouze aos eiu
segundo.

Em 1" logar "Juracy", do Club Inter-
nacional de Regatas.

Km a" logar '"Aspasiíi", Jo
gatas Saldanha da tl.iua.

11" .pareô — .Vs ili.30 .-
Yoles franches a 4 rc

classe de remadores).
Prêmios: medalhas de pra:res em primeiro logar •: de

segui iilo.
Km i° lo.ar ."Alcyon", do Club «le

tas Vasco t!*a Gama (eom flamnmln).
Em 2° lugar "T.mp.ii.i", do Club de

gatas Saldanha da Gama,

Cin de Ile-

ioo metros
(qualquet

Rcc

OT.UI1 DTtAMATIOO 1)0 111,11,IA-
«O versus lOSI-llIt.AMW l-OOT-
KAUi CUT. .
Realizar-se-ão ilomíago, .; do mez próximofuturo. Ires "matches*1 entre ns primeiros,segundos e terceiros "tcams" dos cTulis aei-

ma, em di-puta do campeonato imtitulída
pela Associação Carioca !e Football.

O 'Kspcrança é possulílor de trea "team-i"
homogêneos i) o O ram a! ioo apenas eonta
com alguns "players" tle valor; entretanto,
muita vontade tem de derrotar o seu reapei-
tavel aotogonisto,

Oa "matches'' reatizam*sc cm Bangu*, no
campo do dCspcrança,

O tdirector sportivo do Dramático pedo
nos joga1 lor rs do j° "team*' o compareci-
mono, as 11,30, no "ground'' daquelle, poii
o "nulcli" principiara as i2,i."j; nara o»
segu/idos, ás a, e para c^ rr'*!*eiros, is
3..Í5, Impretcrivelmente.

I1AOA rflílíõ g*jão tem filiai, 50$, « e70$
Ternos sob íricdida do tecidos de pura lü, feitio no rigor dá moda

CENTRAL 1)0 BRASIL

A rciidiv da iiltiiiiii soinnna
Aod cofres do Thesóuro Nacional

foi recolhida hontem a quantia de
759 '-\92$299, importância da renda ar-
recadada pela Estrada de Ferro Central
«lo Brasil na semana prosima finda.

—.» na » f
Curso Preparatório

para as Escola Normal e collcgios Pc*
dro II c Militar. Director: dr. A. Cer-n-
rio Alvim (inspector escolar), Professores:
dr, Silva Gomps- Cândido Jucá, Aristides
Lemos, engenheiro 1°*-° Jucá, U. (írcy,
D, Noemta E. dc Siqueira e A. Motta,
Aulas daa 15 ás t8 Iioras.

RUA D. PEDRO, 113—CASCADURA
(J 3783)

Mi 1. <¦ « -II 
Foi prorogada, por quatro mezes, a.

licença concedida a Joaquim de Olivei-
ra índio Guarany, ajudante do clieto de
guardas da Casa do Corrccção.

OS INDESEJÁVEIS

Um areuo expulso
Foi expulso úo território nacional

Daniel Ueiuidon, natural da Urecia, de
accordo com o art. 20, 11. 111, do de-
crato n. 16.11, de 7 dia fevereiro «In
1507 c de conformiJda.lc cem aa instiii-
ecoe.. «Io decicio it. 6.|S(i, de maio do
mesmo anno,
—.'.— "¦¦' ¦¦' —¦>¦**> ig»i < Iffw-

Papel para Jornal
Papelaria Villaa-Cóas,
lembro 11. -'-'j.

f o rniatn
.1 U B. grau-
de stock, na

Rua Sete de Sr.«
M 54»!

O ministro do Interior rccommendou
ao, cliefe dc policia que provideiiH-
afim dc ser apresentado .io Suprema
Tribunal Federal, na sessão de hoje,
ao meio-dia, o allemão Fricdcrich
Tlicodor Kart Amthea, ciijn extnulic.Sa
tem de ser julgada pelo mesmo tribunal.

CONTRA O TYPH
r

mjmmmríam-mritnvi,,

30705
5470J

4313
46357

1003
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101: 46301
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4320
46160
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4.00 ,,
40400
1100

75S0U0
t'0...0ü
25$00O

10*000
10C00O i
lOSODO

aqui, c de uma ferocidade espantosa, . .. ..
que aqui ficará durante pouco tempo, por .,i-__-«.._-.,, ...-¦ .^.--.vi
ter de seguir para o interior. O exemplar
cm questão é macho, «-c-ío que !:a muitos
annos não tem sido esposto no Jardim,
que apenas tem recebido exemplares fe---- i meas.

idios. O maclio tem as core-; muito mais¦ - | acentuada-s do que a fêmea, c c muito
m«aití pintado \t o jaguar macho tem as di-
mensões quasi égua cs ás do Tigre Real,
as suas formas denotam mais força que
agilidade; elle c com cífe'-*-o mais pesa-
do que o tigre real. O jaguar mede cer-
ca de 1:11.50 dc comprimento e Çã!';o c|tn.
dc altura, nas esnaduas; o seu pcllo ú
curto, moÜ2 e luddío, um pouco mais
extcrifio na parte inferior do pescoço, no
peito e no ventre, e toda a pelle é et
berto dc manchas ora pequenas, negra*
circularei, alongadas, ora maiores em ior-{
ma de anéis bordados de vermelho e ne* |
f?ro. O t japnar (feiis onça) vulgarmcu-
te conhecido por "onça cangussu'", é um
animal pcritT05:òsLmo, de íorça prodígio?.:
c digno émulo do leio e tio tigre real.

O jaguar não teme a apua, nada ad* .
mir..vc'.tr.cnte. o apanha a presa tão bem I li tôm SgOOO.
era terra como na agt:a. Recusa a carne Todos csnumorC3 termlnad03 omde seus congêneres, peio menos cn ca-1 t *pfn igi)On
ptiveíro, c facto provado que um jáffuar 

' #%_ ,?,,™1»,~-, ««,™--.j- _ i , n
não a-veila a carne de outro jaguar: «lc : „ 0s mimarOS premtndOS pel03 2
resto i- eom esta unici Mccp.jo, toda a . llnaes do primeiro promio nio tem
carne lhe serve. O exemplar que ora _sc , direito a tOrminaçàll simples,
encontra no Jardim 7-oo\r>^c^ ó nrignií;-:
co c d:iíno da visita *io publico I

...,,. 31000
35000
3S000

Todo s ofinumeros torrairi'idos em

Os concessionários J.Pedreira «sc.

Sultão V — E. Le Mener,*
Picrrot III — D. Suarez.
Laggard — 1'. Andrade.
Battery — Ricardo Cruz.
Espana — Luiz Araj-a.
On Kó — Fernando Barroso.
Zinçaro — Alex.^ Fernandes.
Parade — Fábio Zabala.
Corncob — Marcellino.
Oe demais inscriptos, provavelmente,

não serão apresentados.

ACQUISIÇÃO DE POTR03
INGLEZES

Segundo noticia o Estado de S. Pa:;-
lo, o coronel J. S. Quinta Reis, coube-
cido criador paulista, adquiriu _ na In-
siaterra dez po'ros d«. niagnittco san-
ftie, animaes 

* 
que foram embarcados

em jrincipios deste mez e devem che-
"ar "nor estes dias ao porto de Santos.

São os seguintes os animaes adqui-
ridos:' 

?.Vr _ por Marcovil (Marco e Villi-
kins) e Crystal (Curío e Perce Neige).

Da.] — por Lycaon (C-yller.e e La
Vicrge) c Rena (Maícbmaker c «Mai-
sie IO.

Earlybird — por Eorla Mor (Des-
mond e Wccpíng-ash. e Cocliyleekla
(Avínston e Scotcli Brose).

Wolvey — por Cacrry Tree (Ham-

S,

t
O
l-<<

l

XII

POBRE MARCELLA!

Em iorno do leilo de Tlelcna dc I.cncas.rc havia prantos -.¦.,-; se não
extinguiam. «*\ pobre senhora estava muito abatida, soffrcnilo agonia le;-.-
ta e cruel. Jimfo d'e!la permaneciam Leonor c Marcella, bem como mii.i
creada. O Dr. Jorge não quizera oecttltar ia gravitlado do estado Je stia
tia. Rccomniedára toda a prudentfa e rodo o cuidado na m.edicagão, sendo
elle próprio quem preparava os remédios. Quando Helena tulormecia. reti-
ravam-se todos .para um quario continuo ao da enferma o nua era o du
sua tüilette, qtte ella conservava precfeamentc como fora nos seus tempos
de solteira.

>."um canto próximo de uma janella que deitava para o jardim, ficava
uma mesa elegante, na parte superior da qual se erguia um espelho de gran-
des dimensões. Na frente estava uma cadeira de braços muito eonunod.a
voltada para o espelho. Xo centro do quarto havia uma mesa antiga, (le
carvalho, cheia de bibelols, de álbuns e desenhos, recordações da sua vièí
passada entre as desprcoecupações dc coilegial.

«•V janeiia, antiga varanda, abria-be em enorme escadaria para o jardim,"tím frente da porta que «la*.:a para o quarto de IMena, existi:1, outra porta,
ha muitos annos fechada, e que dava communicação para o.s aposentos de
João de Aguilar. Estas portas estavam, oceultas com, pesados rcjws.ttros.

Fora ali, n'aquelle quarto, «.mie havia de ordinário atmosplicra quente
e perfumada, que Helena vertera copioso pranto, recorilatido-io '*.¦ Boissy
ausente, e depois de Boissy morto. N'essas horas de bella c suave melan-
cholia, em que p. pobre senhora afundava o esipirito, ia cila sentar-se n-i
cadeira em frente do c^peiiio, e ali passava largo tempo eni ir.«.-*.1.:!ações, que
lhe eram ámultaneamente motivo d-, prazer e de lormen!'o.

Ali o mundo desapparecia para eüa. Ficava só, íntcSramcnl'1 alheia a
todo o biiücio da existência, entregue ao seu amor -.• ás sua; saudades.

Xão quizera, mesmo dc.iúis de casada, modificar aquelle apo-enio, como
não quizera alterar o seu quarto de dormir. Iv/a üquclle o_ templo, er.i

satla, pelas
lhe era;--

aü que estavam vinculadas iodas as horas da sua existência
recordações «_ue lhe ministrava eada um, daqueiks objectos -
•««"10 queridos.

O Dr. Jorge nunca mais abandonara a casa desde que sus tia fora
tão subitamente ferida pela doença qae tinha tanfo de inesperada como de
mysteriosa.

Apenas João de Aguilar, conforme as ordens imperiosas que recebera
<2c sua mulher, não voltara áquelles aposenros.

Co_n»prehendçncto a gravidade da doença, m3S ocultando o TJ« dçwfí*
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CORREIO gAMAJtHÁ -^ ^uatía-feíra^ 31 do Mai# tle ÍOlôT mm

Kio 31 de maio dc iqi6.
! __,.- , NOTAS DO DIA

Uoie, a t hora -da larde, df;verão realizar-
ac as asscmblcas d.is companhias Industria)
«io Melhoramentos no Brasil c Propriedades
Tiiiininoiise, e ás 2 horas da larde, a da
iislrada dc Perro Noroeste do Urasil.

Na Directoria Geral dos Correios, termina
liojc,_às 3 horas «Ia (arde. o prazo para o
j -.ccbímculo dc propostas pnr:i as obras nos
«iepartamontos dc "nssignaiitc*;" e "distri-
elos" .Ja 6» secção da sub-directoria do
trafego postal.

ÀSSEMBl_r.iÍ__ CONVOCADAS
Sociedade Anonyma Granja A vi cola o

iVl-iril, dia i h i hora.
Çompanliia Usinas dc Produetos Chiui'.-

C03, dia II.
ComjVnnliin Nacional' dc Seguros -Mittt-úos

Contra I*of;o. dia 5, á i liorn.
Sociedade Ationyiiia Fabrica dc "Tecidos

¦Manchcsler, din 10, á t hora.
CoU-j.att.tia dc Navegarão Costeira, dia 12,

* 1 hora.'Companhia do Seguros Indcmiiir.adora,
«lin 12. á 1 Iiüra.

Çompanliia Geral de Melhoramentoa no
filaranlião, dia 14, á 1 hora.

REUNIÃO 1)13 CREDORES
Junho

l-íilícncia dc 1'r.mitivo M.gucz Cauallero,
d;a 1, á&.j liòms.

. Concordata de jf. C. Soares & C, «lia ;.
íi 1 ln.ni, para lioniologa-ção da concordata
5'roposla,

l-iillciicin de I,. Soares Biguclras, dia 6,
it i hora,

Piillencla do A. C. de Carvalho Júnior,
dta o, íi i hora.

InUe-ncia dc Waldemiro José de Olivct-
Y... dir, 12, á i hora'.

l\iHenci_i <_c joftõ Anlonio I.anÍ07.a, dia
15. á 1 hora.

Pallencla dc lí. Samuel lJ.fíinri. u, dia
1;-. ;'i 1 hora.

l-allcncia dc Francisco Iz-o di:i 23, ás 2
horas.

fallençia dc Manoel- I,«ai_r Cardoso Ler*!,
«ira __, i 1 hora.

CÃES DO PORTO
Relação dos vapores e cmlarcaçõcs que sc achavam atracados no Cáes do Porto

(110 trecho entregue i Coinpaguie du Port) rio dia 30 de maio de 131Ú. ís 10 ho-
ras da manhã,

EMDAR CAÇOES

AKMAISU
I

KAÇAO OKEKVAÇÕSl

l*_ carvão.
1
2

7—3 IVapor..
S—-i I Vapor
7—5 (Chatas,..
Í--5 IChatas...
S— 6 I Vnpor...

. IClialas...fi
Chatas.
Chatas.OP!(

P. 10

P n

•1 .
PülMÜO..

|Poht2o.
Vapor..

Chatas.

eO_ÍOORB_-H.OíAS
ANNUi\CIAl>.1S

Junho
Na Inspcctorln de Malta... Jardins. Caca«p 1'escn, para u vctiih dc feiro velho, din

>, íi 1 hora.
JÍ st rada de 'Ferro Central do Iírafü, parao fornecimento de trukâ completos, para-carros typo S£ O, dia ,1, oo -meio d.íi.•Collegio Militar dc Óàrbaccna, para o

fornecimento «Ie artigos dc «vuroval c dc
fardamento, expediente, Ibvagen. c cnfftnn-
magom de roupa, din íí, íi i hora.

IMtni.tetio d;t Aj,rricnllnra Industrias e
Com mercio, tura o fornecimento de semen
tes -e mudas de [Tantas, dia 6, á i hora.

Ministério dá Marinha, parn a venda dos
ciecos, muchinas c caldeiras do navio-eseòla
Tawa-ndaré e -do crurador 7*n/»v dia Ci.

5,-;0 ba.aH.5o dc caçadores, paru o forneci*
ii.ci.lo (le gêneros nlluiciiticlos, forfageiii,
ferragem, combustíveis c nrtiiros dc limpeza,
«lia li.

Collegio Militar do Rrasil; para o for-
meciruento dc Htneros aümcnliclos, artigos
(fiara limpeza, illuminacüo, ferragens, forra-
igeiii c etc, dia 8. á i hora.

m rorlalcza de Santa Cruz parn o forne«•rlmcnto dd gêneros nlimcuUctos, íorragem,
firrageni o outros ariieoi». dia iff.

Kstrada de 1'erro Contrai do Urasil, pnra
» fornecimento dc machinas diversas; dia
i.*, ao meio-dia.

CIAMDIO
ITonlctn, este morcadíi abriu Indeciso,

ftm os bancos sacando n «rr*;«iiO, 12 rije c
33lU.il.

Ai, letras «le cobertura acuaram colloca.
lão n i- 11I32 d.

Depois de iniciados or. Irabnlhon, n mer* |¦indo ftrmou-sc, vÍRorardo o tira o forneci-
locnto de cambiáoa as taxai! du r*:?!.:-'.
ia h\n c t;. oi.t-VÜ. c para n ncfiuisi.çãa do
) nel particular, ns dc ia-".I8 e 12 13]32 «1.

J-íuraníe o dia. o mercado fimiou-üa ainda
r.inis; passando ti nerem feitos os saques a
,.*i)l3_ d 1C5I1C1I,, c a compra das letras
it: cobertura. ;i ia.7|l6d.

Paro os valcii ouro, o Banco do Brasil
íonservoti a taxa de -ns r.ílC.td.

Os 'negócios conhecidos foram rcgulares,
fechando o enercado om posição firme, vi-
íjorando para o fornecimento dc cambi.ics
ms taxas de 12 olté, ps.sfiG e 12.11I32 di
1: «para » flcquisl-câív do impei *pítrtieular ns
de ra rliC ... u i5|,i2 d.

A' ultima -hora cirtistava ler u:n banco
fi.tcado, r-Mcrvndafhcrttc, a 12 ,i!_J d., carc-
i.eiulo, porém, de confirmação,

i'---\-..n afíixndas nas ¦tãbelKis dos ban-
rr.?:'l.orr-.lrcs  r_ r|8 a i.-ili

1.1 I Chata?..
Mau. 

I

Nacional • •
Nacional , «
Inglei . . .
Naoioustíf) .¦Nàciònacs .
Iiiglez . , ,
Nacionaes •
Nacionaca .
Nacionaes .
Nacional » •
Nacional . «
Nacional , ,

Nacionaes

Nacionac-i

. I "BCC 34 o 33".....
.' .'"Rio'Pardo".'.'.'

. I "Raciiurn"
. | Diversas
. I Diversas

. I "Hniden"

•[•
Diversas.;-,
«Diversas,,.

, 'llrasil',.
I "K-.rclla\

I "Planeta''.

Diversas _
Diversas,

Vaso,
Dese, car\*ão,
\'a_o.
Dese, para o ann,

u'. 4.
C|c. do "M. Geraes"
C|c. do "llichlaiid

"Priace"

Dese. dn gêneros da
tabeliã 11.

Kxp. de manganc2.
Cfc, do div. vüpures.
Viigo.
Çaliolagem.Cahotasctii,
Cabotagem,
Vago.
Vago.
Vago,
C|c.' do
VriKO.

...I Dese, «!

..I Vago.

bcquana

li.Tjr.eerr

Mendes 4: c„ 53 reics; tinia S iFiBios,36 rezes, quatro porcos e seis vltcTláS!rraneisco V. Goulart. 00 rezes, ai porcose 14 vitelios; C. Sul-Mineira, 13 rezes;João Pimenta de Abreu, oito rezes; Oli-veira Irnião3 Sr C, i;? rezes, 16 porcos coito vilellas; Baslíio Tavares, 34 rezes c11 vitellas; Castro ir C, 19 rezes; C. dosKclKÜnstas, c4 rezes; Port.nlio & C, 17rczcõ; Luiz Barbosa, 35 vitcllas; 1. Pj dóUlrveira & C„ 21 rezes; Fernandes 5r Mar-condes, 11 porcos, c Augusto da llotta, 3:parcos e tres vilcllas,
l*Orani rejeiados dli t i]S de rezes,uni porco e d«ias vitcllas.Vigoraram 110 entreposto de S. Dioeò osseçuvitcs preços: bovino, $500 e $0-.|o;' cr*r-neiro, irjjoo c i$Soo; porco, i?_oo e 1S100o vitella, $Soo e i$ooo. '. -j

MANIFESTO DB IMPORTAC.tO
Pelo vapor nacional "Itapuca"; dos por-los do sul — earga rccehidai 1.030 cai-sas «lc Inalia, aoo .«ecos dc feijão. ^1 decollíi, 1 caixa de queijos, 33 de fumo, _.ilardos idem, eía c 45 barris de sebo, 34saccos de cera, 15.000 revteaa e 100 caivis(le cebolas. 4.203 saccos de ía.-iulia c q0de arrori, a ordem; coo, « *XI, c. Pinto-79, a (.uiiuarães; 00, a 'JI; C. Alves; ,1de cola, a JI. Motta; 627, a Cuiníáriie.Irrnao; 500, a S. Fonseca; roo, n T'. M.i.reira; 123, a Couto;'234, a T. Olorgcs;100, a ..ouza; 03, a P. CarvalhoC. iDuorte; 40b, a O. Carneiro

U COMMERCIO EM PORTUGAL
Procuradoria Geral Luso-

Brasileira
RUA DO OURO N. 320, 2"_tisboa

PORTUGA-,
Apentcs em todas as -comarcas e ilhas.
.Trata:n*Ee de todos 03 negócios forenses

e cbmmercincs: Iiqu'daçSo dc heranças, in-
voiitnrios, testamentos, colirauça de ren-
dns, obtenção e legalisação dc docomen-
tos,'.etc. ,

400,
IOO,(',. Affonso; 100, ,-t Corria Kibeiro'; 40 íi-r2 crrrrre, a C. Carneiro; 10, a Prin'de

PINTO. LOPKS & C.
Rua Floriano l'ei\-oto, i;.)  Pies-tam as melhores «rumai dc café,

l:e.-.;e Sr Irmãos rõliuniinicam que asluçoes de rafe são ,-.n seguintes r

14, a.

.1 11S500

. irjeon

. IOS9OO
. 10.Ó00
• K.S.ll.O
.1 oígoi.
. 9.5011

A Agencia ceral das Cooperativas Acri
se ithile0 

' "a*S -'"'"¦'¦•'•"¦-a o
cof.',(_(.i;3 dis CA1M-' rou ij Kir.os

Typos

I Cafés do sul e | C.f.s dc outrasoeste de Minas I procedoricias

Cor | Corrirr-.urn Cor

I
HÍ045 a l.-r$.-5.-| iiJoio a I.-S:__"|5,i a nfíi.;; 11.541 .-, ii$ll,|7115131 a 11.430 nj,,.. „ ..:. 4j,,i°S525 a ii.-ioeo ioS(T_. ;, 1,..„.-„loíata a io.i',-*i| rojais a ioÇC-i

'1,

Dito idem
Dito idem, 5,20, '.'.',,
Dito dc 1911, ,_¦_ 37; a, . .1-lili) de 191.1. i, i, a. , .Diio idem, 3, a. , . , , ,Dito idem, 5, <i
Dito de 1915, di

.4, 1. íí. . .
Dito de ¦.'"¦¦_¦?, r,
Dkii de iiaooS, a
Ditu i

ro. ü
Dito idem, jo c|jtiros dc jorreiiJitp ide 1, s, Afuiiicipacs dc ipofi, jiort.Ditas do toi.|. ;,-..rt., (jo.
Ditas tdiyn, 1,
Ditas idem 7,K. de Minas Gerai

'.). 10 15, «1. .
K. do Rio (("i")

/í(iiJt;<j.í:
llrasil, 50, í.-j, a.
Dito, 100, ioo, a.

Couipanhittá :
Terra.-) e Co
Ditar, idem, 50, io
í.iiieriris N. di> Urasil, ieo,a.
Rede Sul Mineira, ioo, 200, a.
Usi da s S. fcronymo, 50, 100,

3.

<*j -i.

to,

7755000

?So$uno
77o$uoo
7805000

TÒ5.000
Z35.000
77__$noo
7,-;Su'jo
77S$ooo

í-Soêoon

4, lon,

1, a.

f.-içan, 300, a.

Ditas ii.un

J^it.ts idem, 10
Dilas idem, r.ooo

Di'Oi'ittiircs;
Uíirics Xacicrrac?

10D, IOO,
Õ-io. 300,

na,
jc.,

M$7 = "
2_$r;00

303000
SoÇsoo

de i:
OPFKKTAS

IIP.

Observações
Mercado; calmo.
Cambio: irr;).., firme.«Paula: f.-.-o,üe accordo eom a alta, ns qiiaiiilndcj aci-nia uc 7 nâo acompanham „•¦, [.recos rela.tivos, sendo scni|ire os da cãr mais i-ido.riaidos; continuando deprecindoi os «-aiésdevido is entrados de S. Paulo.Ur.iXOS,

-\i i*-.\\dí:c-.-\ no
Itenda arrecadada1E111 orno. , . ,*.-- papel. . . .

Tolal. . .

HIO

Da
lim esual" periodo <íe 

"1015

DiÜcrcnça a inaior cm ly.rí

ni; .1 \ \-r-1 uo

r*í.t>:oB5$ijfi7
Ji_fi.«;í :i.i,{$i7,;

6G:_2i$_oo

Paris
ítbníburgo, »

A' vista:
il.ondres. , .
Paris. . . .
Ilfar.ibiirgo. .
-f •*- c; 1 "í 

í l __. . , ,
Portugal, .
i\ov;t Yv>rí;, .
1'iMülev'di'o. .
itlespwilla. .
Snissa. . . ,
S.uei.03 Aires,
^'.-.ic•s do café
Vaies ouro, .

.(ioK a
..Sij a Ç.ooj

1, is|i_ a i.* :|ir, I
$703 a $7iS
S8su íi
IÍCi37 a

C$920 .-
4$l8o r'
4*|2t- ir

$835 a
$804 a

t!>-Ko :.
Í7('l n

.0-5

.jí-IÍ-lM
«ií .00
ssna
í-li_:o

íSS^ü
..•"/

TvIllItAS
Os solicranos foram «cotados a toíooo

f:Kindo com vendedores a ío$ e comprado-
ter. a iq$_lboi

iV. operações rer.lizadirs foram dir-.iirr-.i-
in.

íjÜTRAS HO «litl.IíaOUIítl
A', letras papel foram cotadns ;\o :_-«i'.oi

de n i|: por conttt, ficando cem compra- I
flores, conforme a daa de etnisiião. aSs extre- jcios de (', a d i|_" por cento c compradores
dc 7 a 71|.- pur cento.

As. transacções dli-nrgndas careceram dc

SH,VA I,WA. ÍÍIÜKIKO íè C. jUua Marcolinl Floriano Peixoto, ,((í.
Juicos que prestam lions contas dc café. ! P

RECIiTHinoitlA l.».i; M!.\\--Arrecadação do dia 30  5r.rV.i:.-*
¦l-.ru egual periodo do «nino
parlado p|txGo?7;4

'MIÍI.CADO DE S.VKTOSl.rn oo:¦roladas: ,3.1.56 .accas.
l,...c '/ -""--99 r.rrctar.Alciha: 6.0117 Fãvcas,
Desde i" de julho: 11.13C.91C,
Saídas: ir.,-tofi saccas.Ivxislencia: OC5..113 taceaü,Prcjoj CS por Itilo.
I:*03!iêo do mercado: cnlmo,

ASSÕCAR
jMiírr.ua'"* r;;i ro: não IrcuvoJJesde rn: ioo. 573 sacco!;,Saidas cm cor 2.414 ditos.
[Josde 1": oo.-*i2 i.aeciís.l-.rri-rcneia cru 30, de larde: noa Ir.i-l-'.o..l r;r:ecc_;

ditos. ,l\)"ri':Üo do rac

6{jo$ooo
• *0?M,.|

i_;'.r.fi.i

ic3 armazena RW-aí
rcado: íhdecièo.

COTACOUS
Branco, cryr.lal. . .' . .f.rysliil auiarcllo . . .
Mascavi
Idem, .(i sorte. . . . .

50.'(Ioo rr
S.?.*." a
$440 a ,.|S.
Sfiju a ?nro

Al.C.iiDÃO
Jiiitradas em 20: não houvel.-l.sde 1": 11.543 fardos,
baiilas rm e.;,r SSo diloj.iic-.de 1": 11.470 farüoa.línislcncia em 30, de tardo,I*-.»siç;*!o d.) mercado: parjdy:

inmhuc
COTAÇOKS

O". _*9$üoo a .toSonri•r.jSi.no a 30S000
aoSoeo a *o$ooo

BOLSA
a Ilolsa funcciuiiait¦ tril,, registrados mr

ilumadi»

rrrsle:

0AP13* I ,af«»i-to.
MOVIHENI-O 00 MP.ItC.VDO I '

¦íí...* Sueca) 
|l.sislencia cm a.M, dc linde. . _ro..r,íj

Ivntrndítf) em ;.*qí lí- alem,1 ¦ !¦'. Cculi-.it. .... 3...7.0 I silll-J, tendi
li. 1'. Leopoldiiia. . . . ií'..6Su 3.10.! I vi.,.;.

,,. ¦¦.•'¦':'¦ «e 11109, as de lot.. e as lirçõcs das
1'iml .arques om 29: " j Docas, frouxas: _ as das Docas da ilrlira,
ív:"u houve. ¦'-' da_t Miniis S. Jeronymo e ns da Kí**1 "'•lenria cn rro. de (arde. . . .-n.---*' ",'« Mineira, íiianii.lris; as dn Ilanco dn
tíntrarain desde o di.-. 1 rli jullm atá' ii'c'*.i" l '-''«'asil, <' as do Mercantil, em alta, c os1 rn, 3.u:.i)(ii sriccas. e euilirircíiríini, cm l «'I»"««.'' «liiincipacs, firmes.

.¦-¦nal periodo, .-i.3sr.i87 dit"-r. ! .•l(,oÍiccs:
IIiiiiIito, e:.ic mercado nbriu estável, com | Cernes de 200S, 1, 2. a. . , 7S0S000irr.ire.i procura c ri/fíiilrir diiantidade de lutes Pi11'¦por.ler ã venda lendo sido cf.cctuadan,
..mia. transacções dc 1.016 saccas, na liase1 KiÇ.ioo, a' nrrot.a. rolu tvtm 7.A' larde, fora rurcalizados norn.ios <!crca de 1 ,t>oq saccas -io nreço ile iu$_:ou,v.ih.i, o mercado em caltnn.Vaysnratn por Juudiahv t.t.roo saccas

Itot entradi ¦¦.
loJCno r tn?7¦m$rr_o c míj

..TIT.O (¦ OS')
oUoo e o$5

Ditas idem, 1,
iJit.-ifl Ídem, 1, 2, „'c,
Ditas idem i. a,
Ilitas idem, :-. 6, 7, «.
Djt;m idem, ,i_ ro, a.
Ditou idem, C\ tc, a.
Dit;;9 ídem, .*;, S| a. .
limp, iie 1000 1, a. .

idem, .*,' rir, ,-/,,
idem, 1, c. j. ^t

Dito
Dito

; r p___M_sK_«rMouci_r_i

0035000
8ü_l$n00
fiuf.$oOO
Su8Sooo
810S000
8ic$ooo
Rf.iSooo

771S000
77-í?ooo

77S$ooo
?76$ooo

vifw»«3_r__c_r;

le 19 ...
llil" de 1909. , , 7;;$oooI -ifo de iijii. , ™
Dito de 1,912. . . RooS.ioo
li. do Kio (,-t ojo) 77$soo
1 'ito i.e 1915. t 77S$03õ
Tudicinrina .... 77\s^iaoDito de 500$, port-,
DitOj Minas Geraes
Muiliciu de lyuü. lo.í..,,.
Piras uor
Dita'» de 19Í4-, pdrt. ii'5$;oa
pitas nom  . j^oiòoo.
Iliins de 19P4. por-i. 315.1100
Ditas iilerrr, com. .

_iuiic_.tr
C.-imnerri;.:. . , r:-,{oo(,
Urasil _r ;.,$¦>¦_.>
lí.tvoura  isu^jí.ü
Coniinerctd ....
Xieierial Urasil
Mercantil  22o$ooo

(..'. ifa Seguros:
Cnranti^. ....
Urasil -.
Confiança oaS-iot
liHiemuizadora . . t-3oò.i
lrilefrri.lriil..'
Frevidcntc, « , . .
Aluo-
Minerva

listradas de 1'frro;
M. S. JeronyniD. .
Noroeste

Ucdo Minfira. . .
C. dc Tecidos:Pra.i! Industrial . .

Confiança
Petropolitotia. . . .
S. PeliN-
Mascetise
Corcovado
Mallli.r. Plirrrriuciife
fisperança

C. _5ÍT'cr.ír_:
Docas dn llrrliia, .I>. do Santos, nom.Dit .si ao port; , .

f.oleriüs. ....
T. ti Carruagens, .
^ c Cohv.izaçãíi.
Ccnt:r<"!" Pastoris . .
Címr:. jlr:;-,!?. c..(ü c,;')
Carbureto de Cálcio
llr.iiíir.li,-, ....
:>íc!li. 110 llrasil. .
M.iii. no Mriraiiliriii 3p{ooo

Debcultirer:

m'.''.Muniolpa!."''.' .' Z
Tec.M aeéemsc. , I-ísSüco
Anrerie.i Fiioril. . -.
Tcc. Alüunça . , coc!foon
!*' Píildistíilill ... "...
T. (','.!.'iri.h.r ...
V, Industrial . . .
S. Pelix .... 130S000
S. P. Alcântara. anoSono
Tecidt'" Caüoca . aooSomi
T.inUn de Saponcmha aooiooo
II. I'. de S. Paulo ;-.;.or,'l' e Carrt.aífons. rooSoon
S:*iitii Ueíena . . ínri?gnu
In.l. de \'a!cnça . •
Tiii.en
llansentiea ano$_inn
C, Urahma. .... ;*o<_S.iüu"1. .«,, llrasil". . .
li. N'acioiiaes. . .
Símia Kosalia. . .
Santa llarbnm.
Hciu 1'aftor. . . . 2ro$oni
l.iu Stenncn, . . iGo$ouo

Torres; 324 _ fardos dc xarque, a P, Oliveira; 13 caixas de inanleina, a Júlio Bar-oo».-!, 13 de fumo, a Jolm Jurguens: *. .quintos de astiartfeiiléj a Koclia; :; de vi-nlio, aK Mourão; 30, a Tli.-ine; 65, áCompanlnn ,1. Mercantil: 1 fardo da cou-ros a A, Gaspar; 1; a Vasconcellos;' 8.011resteas do celiolas. n Soares il.istos; 2.000,ri lv, Hernieiidorft; 1.000, a GuimarãesIrmão; 3.000, .1 Marques; 11.7.0, a V. C..Neves; ú.300, a Soares Cunha: jo.ícaixasidem, n A. llrasil; 50 saccos dc 'feijão, a703Í000 Iring torre.--; .-_• rolos dc sol.-,, a Aiitouio" «aeliai 1?. a .1. I'. Ilraga: 1 farda de coíi-ros, 11 I. i;„,|y: ., ,le sola, a CS Car-vallio; 2 ralos dc.-sola, a Iireissa-.ll 1, a.1. kotlys 2 caixas de tijolos, a C. Pareto:1 caixa de couro, a iBrolasan; 1, a R. tinia;1 fardo drto c 1 caixa, o E. Perreira;1 caixa, a R. A. Aclní; 1 fardo, a S. Cahi-Pos; 9 de peixe, a Soares Hastas; 1 de
..'"«¦o. a Corrêa ltilieiro: 5.000 i-esteas decebolas, a Rd.ii;rp «1'orres; 3.000, a An-184S500 Relino; J-.oooj a ConslanC.io Comes; 10 eni-iiuj,on„| mis de conserva.., a C. Mourão; 10 í dci9i$boo ann,, I. 1-, Costa: ;„ de iiiiguns, a Çns-ibsfuoo ! Ir.)__m!v.*i: 50, a S. Santos; su* de liatóüs,a , 1'li. da Silva: uij volumes de cv.nS.ti'

;,.;.ooo , ieii. a Liee Irmão; ^.1 saccos «le 'feijão.
775.000 a 111. dn Silva; 5 fardos dc xarque, j I„i-

I í!c irmão; :C dc peixe, a Constaiilino Co-acSSooo- ines, o 1;. a l1. Me"..*aiojooo Pulo vapor inglca "Ilaoliurn", dejl.ivcr.
j írool e cealas — Carga recebida: .9 caixasbo,-.." 1 de papel, a .1. Sclmiidlli; 23 volumes de.100 mercadorias; a Companhia Amorica Falvé;-'o «riixas de gsiniira c 6 barris de merca.donas, a I-;. Araujo-, 10 do ácidos c 25lotas de soda, ri Companhia Manuíactorafluminense; So barris de allrair ri M. Pu!-lerr: 1.500 saccos de sal, 11 A. fontes;1.1. Inlu.-i dc soda cáustica, a T. I,. Sapo-?ieiulia; 10 barris dc alvniíiile, a II. C.l.o.I.rin; 12, a JI. Bogers! ao.000 tijo-los, a b. Carioca; 1 caixa de* fumo, a' fi.Cabral; 10 latas da soda cáustica, o 1.1.Careia; 13. a M, Aigcli; 120, a D. Pu!.lon; 30, a J. ,.\. Coelho; roo barria desaes. m Hime; 36, a A. Comes; 100 o. D.bciiles; 70, a Gomes do Castro; 180, aI,«. Pullen; e.p. a Cump. Fiat I,ri:.; 40 rrC. M. iira.-iei.-a; _; úc ácidos e 1 deoleo, a .1. Rainlm: 60 de barrillia. a SilvaSampaio; 300, a C. .Maia; 20; a Gomes deLiislro; 300, a P. S. Nicolson; tco càbtsudu cerveja, ri lt. Warraiitani ri do eliá,rr I . Coulo; 15, a P. Macedo; 50, a 1'iu.lo liuccnn; 30, a Anlonio Braga; 10 'de

presuntos, a C. Obsburg; .100 fardos d,* ai-
poilãp. ao 'Miriiibo Inglez; r_ sacros' d'*
I*' \J' ¦:* ,''(;"í''!'"'c:'!!l e 40 barris idem,: a

Pela Iv. b*. J.cnpol.Iina — Carga receliida: ep saccos dc milho, a M. Pinto;] 60,ii JI, Irmão: 32, 11 M. S. irmão; 28, n Na-rr.r Irmão; 110, a M. Zamitli; 19S, a M.>. 'le Souza; po. a Salmão; 273, a II. -\|.
us; i-l. a Dias Garcia; 10, a. A. Pinhão;

""" 
_'" Í'-ÓA- 

'l'""''; *-•'¦ *¦¦•"••¦ -"¦'¦iiiio; 74 (1 :\,h. 1'ilho; 208, a A. IVrie.y; 255. a Avcl-ias; 530 :i ordem; 190, a Koiz Queiroz;e.i a . . Irmão; .11, a C. Pinto; Cj. a fi.¦t-nuipos; u.f, a Q. 'Moreira; 273, a 'j*.
-jorges; 72, a r.rdenr; 40 a I.iim; 21, a
ç. Pinto; 13, a It. Martins; 80, o it.A.ves; 40, a fc.. Eotivistn; r-, a C. Uc.zende; 41 a Q. .Morcii.i; 14, a Ií. Pinho;-'", n .1- -M. Irmão- 1;. a C. llr-sto*-•*», a Siqueira; 54. a 1«. Ladeira: ..,. riv, '.Moreira; 15, o S. Cunha; 13 a S. lia-ceiln; 30 a S. Lavrador; 50, a P. Oli-vurrn; 8 a Siqueira Versa; 2- a V. Mon-lerr.'-; 10 ,n C Uezende; 34. á Jnnli Mooru;-•-*, a .-*_. J Assaff; 40, a II. .Martins: - *.

a J. Ir. Frassard; 30, a Souza Vallir; 2do arroz, -ai.,. Souza; ro, ri Nuzar Irmão;20, a M, K Sclimidtli; 9, a A. Pollcry:
_;'. 1 I. I,.ilnl,|-, '.,8.- a A. Pinto; '. ¦.,'-.,
I'. Irnrã.i: 3 de feijão, a Azevedo Sirva;15 a Pereira Carvalho.

3 rricços dc feijão, a F. Pereir.-.: i.'„ ]1.Hr.rnr.lli',; 10, n c. Soares; 5 ri O. Irmão.'
j i". 11 it. dc Suuz,

GRANDE HOTEL BORGES
I-OKITCAL LISBOA
(líecoruniondado pblá Socieila-
do Propiiíradoni dc PortuRal)

Hotel de 1* classe hiteirainente
renovado. Luxo c conforto. Aquc-
cimento lieral. Banhos em todas os
iiudurcs e quartos com banho.

Hníel sempre preferido pelas
familias brasileiras.
Punsão, tudo (riimpreliondido

a l.OOO •••'•is.

1Ç000

5$ooo

fir_::-;ooo
,^90*000

r;'-'i"u;>0
j*ooSooo

765300

-;.*a$ot'o
p..-*$o**--i
igijoan
Ip.J$000
l3l$fK>U

-.ItaScton

11 if.iu-i
r.[!!"<ui)n
i^.íÇooa
2u8$ooa

r^njoiin
rr-.oun

55SOOO
S^o^oao

;,$oon

-'(•.Soo
-.¦gSoou
-•o $nci
-¦¦..Çu-jii

i.ioçooo
16á?ooo
35$ooo

COfUO-l

.'..to.^no
isSoen

SoSoò«i
•f)S«jíi(>

iSjooo

OSUÍOOO
I-pOÇilOj

1505000- I S ordem: ,,, ditos de farinha; ri A. Irmã,
ci a L. Kezcnde; „ ditos dc Dalata.; 11Salvador Silva; i.s, n I; I. G-iió; -o -,HeS-ooo : Monleiro; 25, a J. Ribeiro; ;S. a 

"l'.' 
\l,.;4205000 | _r Ç,j 4 jacas dc carne, ,1 Pinlo r.o|ie<; .-.-7 

j rr Mngrilhuçr; 1 encapado de palliõcs, a lie.14.230 , raclil'0 íi C; 1.- toueir, de alc.roi a F. lt..:-;.•- I nlio; 2 caixas do cera, a (I. Nctto: 1, dili'.'*'''-'' I «',,: l;";'':;. ,n üas Careia; 10 ouartoiasiíilc"¦ '• " ' oleo. a Calr.xcc. h
Alfredo Maia: 12 lat.

João da Cunha; ioo Eacco? de batatas, a
jLJi'ins Tor;--'5; so ditos, a CocJho Nrov\tesj
73 ditos, a li. Torres: 30 dito.», a 'M. C. A.
ordem; 70 diro?, a C. Vorcz; 70 dite_f( ã
ordem; 30 ditos, á ordem; iuo ditos, a
Vieira d.i Silva; ç-i diios. a C. -.Novaes;
oo ditos, i. _A. Garcia; ií iic:W Ídem. a
Prista; 14, a Couto &C; 18, a Benevidcs;
ss caixas dc batata;, a Prista; 20 ditae, a
P. Tones; _.l ditas, rr II. ordem; 20 di-
Ias, o C. Itibeiro: .0 ditas, .1 li. II. or-
dtm; i.(. ditaa, a Ú. Kamaiho; oo sàccoa de
kitritas a S. llnsios; 50 ditos, a Ç. Pi-
ros; 30 ditos, a K. Torres'; íio ditos, a
M, 'C, ordem; io ditos, a J. Pinheiro; 3
ditos a Corllio Duarte; 13 lrans de marriei-
íia, a.A. Amarantc; ,.; clilas, ao mesmo; 4''
ditas, ;:j mes-nu; ;:«S ditas, ao niesmo; 19
ditas, .in niesmo; 3 engradados de manteiga
a Pairi.ríio; 8 latas de manteiga; a Sinuci-
ra; 15 dila.-*, a Costa; (> diías, a ^lodelo;,
2 caixas de "manteiga, a Iierm Stoltz; 2
eai-vas dc carne, a Pinta; 2 caixas de qr.ci*
jos. il Colnril; ip ditüs, a Cunha; fi dilas.
a Damnzio; 22 ditas a lieso; 21 ditas, a
T. Carlos: io ditas, a ltilieiro; s (liras
a T. Carlos; i_. ditas, a Damazio; 5 ditas,
.1 T. t*r:r!os: 12 ditas, ri fi.-irna. io: (• ditas,
a Alves: 6 ditas, ri Hoclin; 3 dilas, n Fon-
seca; 36 ditas, a Cunha; ,*, drü-.s, .1 Alves;
17 dilas. a Corrêa; 10 ditas- a Gaspar; 6
dilas, a Damazio; 15 dittis, a Saraiva; 4
ditas, a T. Carlos; 4 ditai, a Vasqucz;
12 ditas, a JoSo Cintlta; 3 ditas a Santa?;
11 ditas, a Saraiva; i.í ditas, a i^ojic.1;; 3
diías a Tones; 3 dita?, a Moreira; 4 ditas
a Cotuo; .1 diías, a Carneiro; 0 ditas, a
-í.c-.pe.-; 2 Cíoinesje a M. Silva; 2, a i.oj-cs;
.: jeca.? dc qneijos, a «t.nspar; 14 ditos,

a Saraiva; 7 ditos, a P. Almeida; 3 dicos,
a Corrêa; 4 ditos, a í.opcs; 12 d;* ¦¦-*, tt
Vasques; 15 ditos, ao niesmo: 5 ditoá, ao
mesmoj ,•*; ditos, a Kocliíi; 4 dito?, ao mcs*
mo; s ditos, an mesmo; .3 dit-os, no mesmo;
(S ditos; 'ao ir.estnÒ; 2 d-tus, ao tntsino;
i4 ditos n Damsaio ií- C; f, dilas. a Ui-
Íí-jÍ"i_. i'! ditos,. a T. ilJorgcs; 15 saccos
de frutas, a llapiísta; 1 caixa dc retuieijfio,
a Carccellos; _* ecslos dc niiudos, o. Avcl-
lar Ci Ç.Marítima — 35 saccos de feijão, a Coe-
lha Duarte; ~o diios, «a .T. Il-crmcudorff;
14 (lilos,'a C. Cosia; 1.1 diios, a 'Ch. 'Pc-
reira; 27 d.'to?. a T. Uorges; 100 diios,
á or.-iem; -íoo diios, á ordem; 07 ditos,
n losé; ?-o ditos, ri ordem; ioo ditos de
milho, a Soares Lavrador; 20 ditos, a V.
Dantas; yo ditos, a fiemos Kibeiro; 20 di-
r ... 11 \. S, Koclia; 4 ditos, a Coelho
Duarte; 5,0 ditos dc farinha, n h. «la Sil-
va; 50 ditos, -a r#ocerna; .-o ditos do ar*
1 rr. a P. Almeida; li diios, a C. Duarte;
ri.rrr fardos de carne, ri jolm Moorc; i(i
diios, a 1,. Ramos; 2Ü5 diioj de olíafa,
a S. F.avrádorj -\*o ditos, a h, Catnuyraivo;
. *¦ iü'os, a A. Fernandes; 05 quarloíasdo sebo, a II. Kalkiilil; 31 caixas de lin-
RU2S, a Joiiu Moorc; .*: barricas du Irão-
lirrr. 1 j. C. Lopes; 30 ditas, á ordem;.ro fardo;, de carne, ri 1*. Almeida; 13 cai-
xas dc banha, a Cttniia Pinho; $ saccos¦l.í polvitho, a Sampaio; 3? ícrdojj de pa-lha, ri ordem; 230 ditos de xarque, r. 11.
KalIvMÍi!; 07 quaríolas dc scJjo, no tmesmo;
3H0 toneladas do carbureto, a CiHos Pa*
reto; 1 f-*_> voittni-es dc papel, k nrdem; 192
gerces de .arroií» a Castro 'Silva; 00 -amar-
nrdoi de couros, á ordem.

DR. CIVIS OALVAO — Clinica medica,sypliilis. vi.io urinarias. Hxames de pos,escarros, urina, etc. App. o 606 e 914.Cous. c res.: r. Ciustituição 45, sobr.
Tel. 2111, Cenlr.

DR. FLAVIO DE MOURA — Clinica me-
dica, Cons.: rua Conde Bomítm, 6$4,
das 11 ás 12. T. e.-g.;, V. lies.: rua
UniEuay, 26S. Tel. 1050. Villa.

DR. GARFIELD DE ALMEIDA — Do.
cente dc clinica da Faculdade, chefe do
serviço dc Assistência da Liga Contra

a_ Tuberculose. Res.: S. Salvador, 22.
Cons.: Sete de Setembro r"6 Tel. 607,

DP- GUILHERME EISENLOHR, trata
da tuberculose por processo especial ten-
do conseguido a cura radical cm centenas
de doentes. Pratica o processo dc "For-
iiuliui". Cons. r. General Cornara cfi.

DR. GAMA CERQUEIRA — Mol. inter.
r.ii3, pyi;c.-o!o;jia, vias urinarias. Longo
exercício, proí, e ptvtica recente nos
hosp. de Paris e Berlim, Cons. e res. r.
N. S, Copacabana 621. Tel. 1.SI1, Sul.

DR. HENRIQUE DUQUE __ Consulto,
.io; rua da Ãssembléa, 8j. residência:
Ií. Riaclineloí 332.

DR, J. MASTRAHGIOU — Assist. dt
cl, ined. na Fac. F.x-iuternti do Hosp.
Cochin dc Paris. Serviço do prof, V.
Widiil. Cons. e res.: r. Paulo Frontin,
5, Tel. óoõ*;, d das 2 ás 4 Ii«s.

DRS. .1. R .MONTEIRO DA SILVA •
GUSTAVO SAUERBRONN—Cl. medi-
ca geral. Trat. pelo emprego excluiu*
vo das plantas modícinaes da Flora Bra-
sileira, Cous.: .das u ás ^; r. S. Pe-
dro 11. 38.

DR. LINO DAS NEVES—Formado pela
Universidade de Berlim. Especial t nar.
doenças do estômago, figado e intestinos.
Uua da AsGembléa n. íít.

DR. MARIO DE GOÜVÜA — Clinica
medica, partos e mol. ite senhoras.
Cons.: li. s.j dc Maio 64, (5 ás 6),
ás segundas^ quartas e sexta-s, lies.: r.
Bella Vista 20 (Enscnho Novo). Tel.
Villa ifii.

DR. OZORIO MASCARENHAS—Cir. em
gerai, vias urinarias, mo!, de -ScnlíorusJ
cir. infantil e da garganta 1 nariz e ou-
vidos. Con*..: Av. Rio Branco, r;,-, _.•',
3 ás 5. Tel,9.10 Res. V. dn Pa Iria 11.229,

DR. PEDRO MARTINS — Esp mols.
do estômago, coração, figado e rins.
Cous.: rim dos Andrada-s n. 52", sob.
Tel. 1,736. Ues.: rua N, S. Copacaba*
na n. ggj.

DR, PIMENTA DE MELLO — Cônsul,
tas diárias (excepto ás .'.."s-íerras). Ou-
lii-ei, 5; ás 3 horas, Resid.: Atfonso
Penua n. jí).

DR. ROCHA BRAGA — Tie.. P. de
Mesquita 221, T. 110S, V. Con?. r 1°
de Mar\*o 10, ás 4 hs. T. r5.1i,* K.
Pliann. Cruz Vcriuclli... B. ,ie Jlcsquiia
;sS, (ir ás 2 e 6 ás 7 11.) T. 1551, V.DR. SE1IASTIÃ0 TAMANQUEIUA —
Operações partos, c móis, das jcrchnçns,
Cons. r. Archias Cordeiro .j.(o, das 10 ás12 e das 7 ás S da ti. T. 2703, V. Kcs. r.
,T. lioni/acio 32. T. os Santo*. T. 1S5. V.

DK. TEIXEIRA COIMBRA — Cl. ined.
pelle, syphtlia:* e vias urinarias. App. 606
c üm. Com.: r. Acre 38, dns 10 ás ir c
das .1 ás 5. Tel. 32'i.., N. Altende Sita-
lnado.1 do interior, lies. r. Alc_re 2p-A.

OliINÍOA MEOIGA, *.ÍOT.I*STÍ.VS

DAS SIOXIIOIIAS, SrPJrTU-lS

DR. ARNALDO CAVALCANTI — D«
Maternidade. Operações, mol, de senlio-
ras, vias .unnáriaaj partos sem dor,
Cous.: i° de Março io, 3 ái 5. Tel. N.
1531. ilc-c,: Baependy 13. Tel. 731. Sul.

DR. LIC1NI0 SANTOS — App. do Í06 e
914. Cura rápida da gonorrh, e dit prt-
5_io de ventre, do cornm, das scnli, e da
impot. Evita a gravidez uos casos índíc,
Cons. e res.: Uruguay 134, T. 3127, V,

DR. OCTAVIO DE ANDRADE — Cura
hcniorih, uterinas, corrimentos, suspens-io,
etc., «em operação. Nos casos indicados,
evita a gravidéi. Cons,: B. 7 de Setembro
1S6, de o ás 11 e de 1 ás 4.Tel. 1.591.

DR. RAUL PACHECO — Cl. medica,
partos, mol. de senhoras. Trat. especial
dos tumores malignos da pelle e do can.
cer do seio. Cous.: Ouvidor 173, de 1
ás 3. Res, Hadd. Lobo 383. Tel. iSti2, N.

PARTOS 13 MOT.ESTIAS DA' MU*
LIIKU — TUMOUES DO VW-
TltE E DOS SEIOS

DR. MAURITY SANTOS — L. doct.nt»
da Faculdade, Res. r rua Riacluielo n.
a.j; (tel. C. 94S). Cons.: rua Carioca
n, 47 (das 4 «m deante). Te!| Cent.
3.217.

MOJ-ESXiaS DA «GAHGANTA,
NARIZ E OUVIDOS

DK. APRIGIO DO REGO LOPES — Do
Hospital da Misericórdia. Consultas, ruaSete dc Setembro n_ 90.DR. CASTRIOTO PINHEIRO — Ex-As.si-slcntc do clinica do Prof Urbanis-cliitcòh, de Vienna. Rua Kete dc Se-tembro 8a, das 2 ás 4 hs.

DRS, PECKOLT E PECKOLT FILHO— Especialistas: ouvidos, nariz, garg.in.tu, viris urinarias e operações. Curti,rua Sele de Setembro 63, ic andar, dc 1as 5. Ues. r. Felix da Cunha 20.

MOI.ES1VA.9 RA GARGANTA,
NARIZ V, OUVIDOS, UROX-
OIIOSCÜPIA E ESOI-HAGOS-
COPIA

DR AMNIBAL VARGES — Mol, das se-nhorns, pelle c trat. espec. da sypliilis.
App. electr. nas mol. nervosas, do nar;-!,
tprpranta c ouvidos. Cous.: Av. GomeFreire 00. das 3 ás (I lis. TI. 1202. C.DR. GIíEGORIO RISPOLI — Medico*operador da Real Universidade de Na-
polis e da Pae. do Kio de Janeiro, Cons.
e. res.: Av. Gomes Freire 37.' Tel.
Central rir.

DR. ...FONTAINHA — Clinica medica,
sypliilis, vias urinarias c mol., dns senlio.ras. Ccrrs.: R. ; dc Setcnibr.,, 116 (dns
4 ís 5 i|s lu.). Rcs.r U. Valparaiso, 25.
(Típica).

DR. JÚLIO XAVISR _ Clinica medicac de moléstias de senhoras -P.es, R. Felix«la Cunha, 43. Tel. Vüla .j.io. Consultas:«re _• ás 4 e dis 7 á_ 9 bs.da noite, nalt. Harao dr Mcimuta c n .
DR. JOSE' CAVALCANTI— Clinica me.dica ç pypliihs, Cons. Sete de Setembro130. das 10 1J2 ás 12 c das .1 ás 3 1I2.Res, r. Senador Octaviano, 21S.

DR. FRANCISCO CASTILHO MAR-CONDES-Assist. da F. do Med. Ex-assistr. do Prof. Brii;aer (Ureslou) c do1 rol, Kdlian (Itciliiui, Uruguayana 25,1, ns 3i|2. T. 3762 C, Res. Russell 10.(I. 3730 C.)
DR- SA' FORTES _ Medico do Hosp.da Çaiiiliori e ex-assistente d.is eliiiiras deParis, Hcrlini r Vienna. Cons.: rea daAsscnrbka 44 (de 1 is 3).

PIIARMACIAS E DROGARIAS

PHARMACIA E DROGARIA F GAlÃ"^
Loboratorto djs produetos «chlmúcòs e
pharmac. Fi GAIA. Completo sor ti men-
to dc drogas. Secção dc horaocopathia,
U; Seiíádbr Kuüebio 23S, Tel. i.iSd X

PHARMACIA E DROGARIA SANTOS -
Conde Uoillliul 436. Drs. José Ricardo,
dai 9 'ái 11. Almeida Vice:--, da t ;'*S'_.,
Arreno qui noi, para os fraco.-. Cyano,
Gonol e líleim-t liana to, para conorrliêa

PHARMACIA CAPELLETI — Ilirniriy:'
140. T. 1048, S. Corryil. sort. de dro.
K.u e produetos pliann., Cons. l'r_.i
hmyadio Cabral (9 ás 10) e P,i,.r.ia
Cilnfin (10 ás 11). Grátis nos pobre-PHARMACIA CRESPO — Conde Uãinfini250 T. 2479, V. Cons.: dr. Camacho
Crespo, o ás 11; tir. P. de Souza, *|
ás 9 da m. e 4 ás 5: dr. Linneti Silv¦-,
das 7 Ss 8 'n.; dr. P. Lima. 3 ás tPHARMACIA HADOCK LOBO _ (MCapelcli) — R. ITad. Lobo 2C4. T. v!1387.. Faht do Carbo-yicirato de líorgci:,
do IÍHxir dc CÍtro«vieirato e Dersursan.
Cons. dos drs. A. Alves e A. À-it-nt*"PHARMACIA MACEDO SOARES — R.Seud. Euzcbio 123. Uirec. dc Samuel deMacedo Soares. Cous. dc i ás 4. D tipos,
do Uermòphcnol, cfficaz nas uleera*eczemas, mol. sypliiiiticris, etc. T. 702, N'

PHARMACIA MEM DE SA' — Av. .Mer.ide Sá So, Completo sortimento de dro *as.
Secção do perfumaria. Cons. med.: "n-\
Jaú/, de Castro,, 2 ás 3, e dr. Guilherme
Silvn. q ás 10. Preços de drogaria.

PHARMACIA SAO THIAC-O' — RuaConde de lli.nitini, 240, Tel. Villa 1 i8v.Consultas diárias e grátis. Ur, Ernesto
Tliiháu Júnior, das 8 i|j ás 9 ijj. Dr,Ernesto lassas, das o 1Í2 ás 10 1I2

PHARMACIA COUTINHO — RUA
CONDE DE BOMFIM .8. TELEPIIO-
NE, VILLA, --*_3.

CURA DAS PERNAS
DR. HENRIQUE MICHE - E-speciaüs-•Ia iiris doeníis dns penir.a. Consulto.no: rua Urugtiayana 5, d.is 2 ás 5 ho-

ESPECIALIDADES PllAItai V-
CIÍLTICAS

JIOI.ESTIAS DOS OLHOS, GAR.
G.AÜ.TA, NARIZ E OUVIDOS

DR ARISTIDES GUARANÁ' FILHO -Operações c trat. das mol de r.'n.us, ou.vtdr.., nariz e garEanta. Cons-.: Druguaya.
?a' f45-' ,,'",s ? •*" 5 da tarde. Res. ruaJardim Botânico 11. 173. Tel. 936. Sul.

MOLÉSTIAS DE OLHOS

CLINICA MEDICA — PELLE E
SVPHTLTS. — CURAS PELO
RADIUM''

O DR; ED MAGALHÃES erra ar- doen-ças rebeldes da pelle c mucosas, ulcerascancerosas, rheumatismo, nerralgiaí tt*.niores; fibrosos; artlirltí.mo, dyspcpsia,sypliilis c uiorplica. 7 rliro. 133, ás 2 bs.
MOLÉSTIAS DO EST0JL1G0, PI-

GADO. INTESTINOS E NER.
VOSAS

MARÍTIMAS
VAPORES USPEKAD03

. Junho:
Cetltcnilntre e cfcs., "_?, Cimatoplicr->ír,va Vork e c;cs., "Voltaire". . .
Portos do «1!. -Sirio."

DR. CUNHA CRUZ _ Cura o lia!

D AM-ní.?}.,?-*- nRA'*'II- * GABRIEL DEANDRADE — Consultório.- larrjo da
r,,.'1"'^*1,*,,.'1 ('!c '- -'¦¦ I), lodns 03 dias.Dh. OCTAVIO DO REGO LOPES -.Prof. da Faculdade dc Medicina. Con.
r,í""í',rí".:rr'1''* -*-''1'* -|t: Setembro 11. 00.DR. PAULA FONSECA - Consultório:r. Sete de Setembro 141 (das 2 ás 3 1:..dtanainente).
DR RODRIGUES CAO' - F.speciali-tide doenças dos olhos. Cou-s.r rua d.iAsscmblca 56, a ás .1 bs. T. Sul, 1S40.

MY03THF.NI0, fornuiln do dr. I. M.
dn Macedo Soares—Melhor tônico recoti*stituimr, c indispeusavul ás crcánçan, ve-lhos, doiuelias e árf senhoras liurante a
Rraviilcrt e após o parlo, ás ninas de leite

EUPLINA --. Forintila dc Orlando Ran-
Kcl. Na toüctte dns senhoras não tesii
rival. Usa-so no banho; como dcntiiri-
cio; nas feridas e mol, da pelle; cm
Mrgnrcio e etn iulialações.

VINAGRE ANCORA _ Tin sard.is, e«-
píiíhas, paunqSj cravos e manchan dorosiio. Dnporiito: lMuirn.ttctjx Azevedo,
rna da Ãssembléa 11. 7J.

GARAGES

GARAGE SUISSA -- Avenida Salvador
de Sá, d, Hccche atttoinovei-s em est-a-
dia e íaa: indo e qualquer concerto,
rara o o.ue dispõe de modelar olixrna
mecânica.

•TOTAS, RELÓGIOS E 011,1 ECTOS
DU ARTE

aiOLESTLVS DA PELLE EsrpinLis
DR._ ALFREDO PORTO _ Coin praticados IIusp. da Eur., iiierub. da A. de Med.Subs. no serv. de mols. du pelle, dnPolycl., ele. C. Rodrisu Silvn, 5 (tel.a-'7;,C. R. av. Atrrurticn,"-, 1. S.I401."DR F. TERRA _ IVoí. da' Facilidade^Medicina, director do riosp, doa Lázaros.
_.!'¦ As-ieniolea 11. 30, dag j ás .1 hora..PROF DR. ED RABELLÒ _ De, votada Europa, reabriu o consultório'. Tiniapelo radium os tumores c outras doençasda pelle. c_ns.: 1{. Asscmblca, Cj.

MANOEL TEIXEIRA — Joalheria e re.
lojoaria. Compra ouro, prata e pedras li.
nas. Qit, de ourives c rclojoctro, Cün-certos garantidos de jóias e relógios,
Rodrigo Silvn 40, perlo da r. 7 dr 7bro.

PE\s«-)i:s
PENSÃO BRASILEIRA - Uua Haddock

Lobo 123, tel. 1.71O Villa, a 20 minutos
da cidade, bondes ri toda hora, oftcrece
boas acçnnimodaçõcs a íamilia» e enva.lhciros de- tratíimcnto

PENSÃO LA TAliLE' DU COMMERCE—Av. Rio Branco 157. T. 413S, C. Para
famílias ir cnvalb. de Ira. Serviço (ri Ia

carie) c a prci;p liso (t$soo). Aceito
pensio. íom. a donde, r veudem-se vales,

PENSÃO NOGUEIRA—Marechal Floriano
19.1., T. 1S34. C. lista Pensão continua

n ofiereccr aos srs. viajantes c exnias. fa»
müiaü comniodòs confortáveis cm coudii
ções hygicnicas.—Rabelio Varella * C.

PENSÃO CANABARRO — Excellente!
aposentos p. famílias c cavalli, Uiarias
de 4.5500, 5$ e 6$. Tem um bello parque.Bondes de Andarahy e Aid. Canipista

r.Gcir. Canabarro -*7*. T. 1212, V.

MOLÉSTIAS DE CREANÇAS

DR, MONCORVO ... Hh-oetor frr.id. «io1. rc A. a In. do R. de (anriro. Ch.de Serv. de Creanças da Policl. Esp.,ib.eriça. das creanças e pelle. Cons.: __ _^
íi •" ]):%'''-' "** 'J 1:s- K«3.! Moura HOTEI. AVENIDA - O mais importai.,

no BnínA V,. ....... te «'" Brasil. Accommodações para sooDR PEDRO DA CUNHA _ Da Fac. de pessoas. Confortável.' Distíucto, Ccntíat,oienic. e d., inat. rle Assist. á Ini. Cl. Serviço de elevadores dia e noite, eu-

HOTÉIS

 - -• * •* »..». * 1. 1JL1 «l«,U IÍU 1.11. •medica c das creanças. Cons: Gonçalves dercç,. lelcgrapl*.Dias 41. T. 301.1, t, dns .; 09 5. Rcs.r ~—--
ico Avenida,

.-—-.., .-*. a V. ilonteiri..1 1. l.on:,;r, \- c.; ,1 ditos de niirciidoiin. , Vi.,., ç e-c.-r.. "I,eon XIIl"
r'or'os i!.j nnrtei "Ceará''

16:

2ro$ooo

^8$ooo
;i_>?íJOO

mantciíni! i

Cliristiania c cs.es;, "Brasil-*", *lí-jrjpü.-* c eses., "Lig-jr'.', , ,
Portos do £ill "Mriyrinl;"' . . .
Snntoí ''Míir.is Geraes", . . .
Nova Vork, c eses.. "... Paulo.
Portos d.i norte, ".Vcufs", . ,
Rio d.i Prata, "Aracunvo", . .
Inf-laterríi e cies.; "Dcr.icrara",
íCalJAo c eses:, "Üronsa". . .Xr.v.i York,

": ',rl?K' „**or suggestSo, e com os med.Rnlvims" c "licitas dc Saude" Aprimeira cons, para verificarcuravel c {rratuita. lí. Carioca
bali.

3 ás
i-OE-yçus jnsxa-AEs e ma.VOSAS

cnjíooo
ipoÇuoo
115$oon
156Ç000

1805000
r88.pooo

iRi.ríeeo
I80SOOO I
7t$000

Sooo
Souo !

"fes2-\^of.eiio,b'1"h*,N'a 
1^ 5;*"^'d'-^«i* «i» «orto, ''iapit r" 

" 
. ." .

a *%&£ 2auJ A.\'LtS,:,%;*ífsl{;!•*".«? « "..«;• ¦•";«•--'¦ • • • •
Soares; 4 a .1. Cunha:, 4, n I.ebião 1. C.i ^ d. pS S ''.! a I'. Almeida; ó. a '. .Moreira: ;. a , 1  uentana . ... .

RENDAS FISCAKS
RECEIUlnORIA DIJ MINAS

irecrrii-,.;.-„- do dia cj. . . . or.-.-.rài.v'e 1 o a_. 213: ...tí.S.o111 egual período do nnno
PMS**--** 'l|i:i.Se?-7|

CARJttSS VERDES
Ko Matadouro de Sanla Cnrr*. foram abatidos burilem: ..7; rezes, 57 porcos, 21 carnciros e <\2 vitcllas,
Marchantes! Cândido i-l. ,!,' Mello (io re7.e* ,: dois porcos; Diiriseh & C, ir, reires:

Alexandre \'. Sobrinho, tres porcos; A,

n ,\i. Kibeiro; 2, a F, Moreira; 6 a 1riieiili; .;. a J. Cernes:-. -•. a 1. Ribeiro;;1, n (. .Irmão: 7, n A. Iriufio; C. a t5.Lima Kili.rin; fi, a P. l.opcs; 2, -i \ li-uiãii; fi, a S. Maris; .1. ri S. I-. Itibeiro:.'.
a,S. Mariüj.i, a A. Christovão; 1, a ,\.Pír.lo; .;. ,1 í?, I.iran Kibeiro; 2, a Dama.fio ü «..; ., .1 M. Piiuo; fi, 11 Couto SrC: -:, a li. Irmão-; 3. .•. G. Lopes.

, Pela Pi. I*'. Ceirlr.il do urasil (S. J)i*,**:'i.1,'r.ea reccbidai 7 caixas de ninutciirii, a'... Unstos; 8 laias, a P. Lopes; 17. n PerrnnInnac: _,i caixas, a V. I.iiun; 25 latas, iLcitcria Rol; .'_• ri T. Bovcís; 72. a A.R. Oliveira; 1 jacas de uueijos. 11 M. Rocha;",r. a .loão Cunha; iM. a ti. Ribeiro: i = ,:i Mi Saraiva; 10, ri M. I'. Alvre; 5, 
'ai

| João Cunhai 47. a Alvares & C; i.| caixa'-,!
loeíooo i ¦') T. Carlos; .' jacas, a M. Koclia; 22 caixas,
170S0ÜO ¦' ordem; .1 fardos (br carne, a fe. Turrei-;
«uoSiioo : "• a A. Schifiidth; S, a M. Saraiva: fl, n
(io$ooo '."«'"'.' Kihciro; 3, ri C. Vaniucs; 23,, n

— __ I -\ Sarir-mir; 8, .-, R. Barreto 4 a l'ri.-tn
_- í ¦• C; 1 caixa, n 1. Perreira; 2 jocris. a

i l-.l. t.rijú; -*. a 00 0 ordem: .1. a S S *.'
ordem: i. a A. Santos; 5, n Abelino I.exn;
-r. a C. A. Canieiro; 1, -.-. II. Albuqlieratio;¦* ditoti lio toucinho, an iitcamo; ~. a Ivd.Crijó; .*. n !. lt R,njó; .*. n R lt R ordem; 4 a XH or- i •'« «"'
Iem; .. a CCC ordem; -. a D DD or- \\?p'}m .Perros do snlciem; 3, a IIIIII ordem; (i. a CCC. or-

dem; 0. n l'1'l' ordem; 10. a A. Irmão
Sr C; (.. n I!. Alhinpieriiiic: .1, a A. Santos

Inglaterra u cres., "Oirt;_"
VAPORES A SAIR

Portos do norte, "01'iida". , . ,
Junho:

Laguna e eses., '.'Planeta". . . .F.ivcrpooi c esc;., "O.-onsa", . .
Ar,ie.iin' e eses.. " llnionva", .Rio dn Prata', "VoHairn". . . ,

S. Fidcli*- e oit'.--'. "C;í ran gola**.Rio dn Prata, "Leon XIII". .Pcrtns do sul, "ltnrrln". . , .Recife c c-e.-., "Miirlinho". . .
Caniocini c eses., "Piauhy" , . .
Uee'ia o c.-r-., "rtannliv". . .Porios do strl, ".flarjiiera". . . .
Kio da Prom, "í.iir.r"
Pari e _...-£.. "M.í.wr,','*. . ,
[n-.liituba e eses., "Itailuba". . .Nrrlnl e eses.. " fiiailw"
Furtos do norte, "Pcr_i"
N --1 Vur.v e eses., "Minas (ler-
Iiiltlalerra c eses.. "Arainiava". .H'o,da Praia, "Os.rar 1'itdrilc",
Rt l-Iür _¦ tíscs.i "Ovapoclí". . .Rio da. Prata, " Deulc-nrii". . .Montcvidéo c eses. ".•.•.¦'..'*.
rtjH!a-*erra c ese5. "Oronsa" , .Rio lin Prata. "Drina"

Mayrink". .

DR HENRIQUE ROXO _ Prof. dc clir-icn Oa t',rc. eom fie.r.icucia dos urinei.paes Hosp. europeus. Cons.: r. da Assem.i»--.!, oí-, nas .{ as 6, j.!:í, .}.",.*, c 6 aa
„Ros. \. dn Pátria 3s. Tel Sul S-i *
DK;-.W- 

i-SCHILEH Í,SÇo,.s;,lta„, Ca«u de. auue Ur. Eiras. rrra Marquez dc Olin-
Telep::

6"s. Rc Uambina

CIiMio.i medioo-círuvRica dos iles.Fi-li.v Xogtielrti e Julio Montei*
ro, & nia Soiiiuloi' Ehztfblo, __:;s— Télcplioiiò, Korto 1.18C.

DR. FELIX WOGUEIRA-Op., partos emol. de senli., hyd-ocele, estreit. 5a me
syphiiis; oppl. de "fioi." e "0*..i" (,, ¦*,-2) Roí. c.iv. de S. 

S. Salvador Cattete. T. 1633, Sul.

CIRURfilA OERAL, MODÉSTIAS
DAS SENHORAS, VIAS URI-
NARIAS

DR. BONIFÁCIO DA COSTA — Cons.e, resid. Avenida (.nines Freire ia» (emema d.i pliarmacia). Consultas das 10as 11 
^c das 3 á3 3 horas; Tel., Cen-

DR' NABUCO DE GOÜVi-A - Professorda Pae. dc Medicina. Chefe d,, serviço
çirursico do Hosp. da Saude; R. i» (|eãlarço, 10, doa 4 ás (i. Tel. S;6 Ccnlral.

DR. JÚLIO MONTEIRO--Med do lio.nde S. Sebastião. Mol. internas pulmão'çoraçío, fígado, estômago e rins Mol 
'

infcctuosas (sypliilis, etc,). Das a _- ,ns. Kes rua de Ibituuma .;:.
TÍ5AT._M^T(7l7.Pn:i;Í.Í!.:rí(í:

SE 1'CTiMOífAB l'EI_0 l'.VIT-M0TH0KAX ARTIFICIAI*.
I Processo do *Poi'l;miiii)

DR

SÍ0DESTL1S OAS SK.MIORAS B
PARTOS

DRS. FRANCISCO DE CASTRO ARAU-.10 e CLODOMIR DUARTE -Assist, daMat. ia f-airrn Casn. Com pratica dosJlosp. dn Europa. (.'on=. r. Carioca fio, 3ís S hs. T. 2772. C. Res. Abrira UrandÜon. o. J. Maternidade __k t!DRA. LAURA G. P LEMOSiiiada cru II. Aires c 1(. d

IAVRA1UAS

LIVRARIA ALVES, livros collegiaes e
acadêmicos. Rrrn do Ouvidor ififi. Rio
de Janeiro  S. Paulo, rna S, llento ,;i.

- Diplo.
. ,  ...... Janeiro,Attende n chamados dc panos a nual-

quer hora. Esp. 110 trat. da Inberculo-se. Rc::.: Marre e Ilarr 115,

PARTOS, M0L2STÍAS RE Slí.
«l'vKAÍf — TUMORES NO

EDGARD ABRANTES _ Cons-r. b. Josc n. 106 (_ ás ;) Tel ti''l^er.'%lT96o.,!,rÍO ,ic Fh;"-^

TRAlijusOTo DA TÜBER. 
"

•TI.OSl.

'rnr;
«•t*KÇ--_»-*^l_?S»-,C-íB»»

,v L.j (.. n u. Albinpierouc: a, ¦•. A. Santos; r, .. •!•• , -.
.;, ., A. Lexn; 3, a M. Saraiva: 0; a C. j GOÍtaS VirtUOSaS '"f r;.rR
Vasqucs; S. n K. Parelto: 4, a Prista &\ , ., 

""v"* to SotC"inni lierr.oirlioirles.

cs.
emaa
tero

34- O CARCUNDA- ROMANCE 1*0RTUGUEZ

mc rr-.r.i minto *peuo!*o. ver lti;i

ili.Mll
\, rii-

ot*

le

",-:r.i c qvc tão mcdonii.-.tncntc lhe pa.-íava no c-pirito, lonc procurou sstm ve.! oc_a_i5o tin ipi. clle .passeava na quinta e illssc-llic: 
'

¦ ¦ Habc ipic- a lia IK-lcna eslá bastante doente?
• Sua. j,i sei, meu caro Jorge, mas confio cai li c i;a lua sc«encia...¦ lia ca»os cir*. que o medico pouco ou nada .pode fav-.or...

.fuão não parecçti admirado com aquella fe-posta.—* Kniáo, é muito (jritvc a situação?
Não «levo occtillar-lli«!

«' rosld de João aprcM-iitou-s. ..nnuveado, e no ¦ '•'!.:ir havia ernn ipi
f.rriria «anciedade.

!;i... sabes já qua! r a doeiii;;;?...
—' íntpponlio quo mn simples imbaraço g-aslricn. mas que .-1: r,

rm- íorina que... rcspomlcu a pressadameute o medico, julgatuto ctule nao sc alargar muito tm explicações.¦- 1'ol'i'e sertlwral respondeu o Jkui eom a piedade mais natural—' *.' Ho n;*iO vae velar...
— hão... beui tales o;*,e

lendo Uuiiti...
•— F, se ella cliairíit* por ri?
—' N'esse cato irei ao scu tiiurfo,,.
João dc Aguilar sabia muito iicm ..pte. k>-=e qua! !o-'-c o rslad.Helena, dia morreria antes de se l.mbrar sVquer qua clle existia. 

'
¦llepois daquclki convenção. Jorge diriitiu-je para os seus aposentos

_ 'U joven medico eslava bar-lanle abaÜJo e cm torno dos olhos de=;rc-via-se-Uic um circulo azulado. i._mmc.atlor de continuas vigílias de "rc-
oecupaçoes msistcnlcs, Algiimu coisa de csira-ortlinurio e «le terrivel se
«lera para que 110 semblante de Jorge apparecessein tão visíveis siynaes da
graude 'prcoecupação cm que vivia actualmente.

Chegado ao quarto, fechou a porta, sentou-se próximo de ema
encostou a cila os braços e rcclinoii a cabeça nr*. mão direita.-- lenho o infenm no coração, nuirniuron eüe. Quanto mais

ro que tem suecedido nesta casa. lauto maior é o horror"que .me assa';..
Minha tia foi envenenada c o criminoso não rticillott 110 veneno a empre-
ífar... l.scrupiilo.-amentc for escolhido o arsênico,., veneno terrível! Des.
conhecia, porém, a importância e ,-, forma de applicação do tóxico, o mise-
ravel que o empregou! Ignorava qi;._ o veneno é taato menos perigoso quanto
maior for a dose ingerida, c que, sc e.m tres ceiüierammas se manifestam,
graves perturbações uo organismo, cinco a dez produzem a cnorle, e «nu
dózc mais elevada não Iem de 01
«rste desconhecimento <!e quem pra
ter morrido. O tratamento medico
tora vagarosa, mas...

O Ur. Jorge suspendeu-se e i
— Eu linha o veneno guardai!

rígosos, n'aquellc armário, que só
ves de ninguém. Tinha-as na g.iv
coimr.ettcii o crime abriu a gavet..
aiiario e roubou-inc o veneno. A ip'a;ilidade,_ porém que ti'.-.* stibtraiiiu v.õ.o
corresponde á que foi ministra;!.! .1 minha tia. Portanto, o cnveticnador
/'eou ainda eom grande porção... O f.erigo, o único 'perigo qttc csísle agora,
4 a renovação ela lehtativa criminosa... e a i__=o é que me cumpre obstar..»

Como _e vê, Jorge l:-«l:__ rcalmcnta ntoüvoâ para se mostrar appre*-
l_eir..ivo.

ires dn
l*'*^_*__^^______*^__^^^'*******^ !¦ 

11—¦ Ul IIHXI.LI

ADVOGADOS

' r-l.: o, n Boncvide.; 1) pneces de niillio.
j Correu i.inrn; ni, .1 M. Ferreira; 1 enixa
1 l.r.iiliii, 11 A. Irmão; 3 fardos xarque rVordcm;

i 1- caixas tle Iianhn, a Pris*a & C; "co
1 «lua;, a C. Uuarte fè C: 1 i.-.e.i Je Irip.*--,
[ o O. Irmão; ir: ditos ile toneinlio, ri A.

Carviillio; ó ditos de carne, o R. liar.
I reto; s ditos do ruiu.!,,-., o .'ria;.. íi C:
| r caixa de iinnlin, ri \'. Seurn; 1 j.iri1 de lombo, ao ninsmo; ,i3 farj.v. de sãr.
\ ciy.c, no mcàiiio; íoj quaríoLis t.e stlio,:;if>, Çaniposi 1.-0 saccos do bnlr.tr:.-, 'o
' -\. ílarei,.; 30 .liio?. ri Prinr,- 'Porres 17.

1 .Ines. a C. r_.es; 5,1 ditos, a I. Pinliciro;
| ,.i> ililus, a \'i,-irn SUva; 10 laias de mr.::-
j te.13.1, cr t'. Macnrele; 1-1 ditas, a T. la,:--. fies; .* dilns, a NM.oIiiio; .| dilas. a A.l.
; t-cniindt; 15 dilas, a A. Ribeiro; lO dilas,
; ri Siqueira: -(í dilns a ,!•*. Macli.-.do; ié di-
, tas. ,. Amarantc; in ii't,is, a I. (Alves ri

iHins. ao mesmo; ro diü.-, a T. Mac.iaúíi:
. '¦' ditas, n Sanveilr.i: i vo!:ui_::, a Maiv-• l'vil,v. -r laias, n .I.tlirão Sr l'.r .1 enes., a
; t. \a_riiics: ,i latas, a .1. Teixeira; 5 di- . .,

í dha, r. .K. í"; Ul,'!; V jaca. do oí.ijil*. . I D?;, MASÍÍ_. MONTEIRO DB A.JmKI.
A- 1'. i',-lrr, 1.1 ilir,,... a A, V. I*. Cra.;

, -r iii:,-', n_C. Ribeiro: (i ditos. .-. A. Ir-
! Wiio; 2 ü:tii.\ íi: C. Ciriu-tv; ;; d"\ÍAf, :\

í DK. ÁLVARO GRAÇA ... Mol1 Na IJora do Matto, Mrycr. Tiiicrculose pcli
lícrnas.

trata \ tu-
,¦ ¦ 1... • v ,"',*«;c--'i"-* mais moder-nos. Res. r. .Nazarclli 93 (Meyer). Cons.•inlilca 73. das 4 á. 6 :,s.As.

Rrra Uru-DR. AMALIO DA SILVA
DRS * 

CARVALHO111 DE MENDONÇA
(M, D c SALGADO FILHO — -\il-
vocados.. Riu do llcsnicio, 17. Tel.

¦""RS. j. B. FERREIRA PEDREIRA EAÇRIsrO FIGUEIREDO — Processos
jndiciacs e ctlra-judiciacs, nesta capita!e no K. do Rio. adcanlando triüa**. l)-i' 

R 
'¦

MEDfCQS 1. OPERADORES
R, GRACILIANO GONÇALVES CRUZ-Medico ee cirurgião adjunto do rios.Iil.al .o _•*... fi. da Saude. Ros. r. Theo-

DR. ARNALDO QUINTELLA - Docenteivre da 1-ac. dc Med. Cons. lt Assemlilea, _,s terças, quintas e sabbados, :'..4 horas da tarde. Kcs. K. D. Carlota f„,(Iiotafojto)! ''
DRA. EPHIGEMIA VEIGA - Moléstias(!•• senhoras c partos. Cons.: Ãssembléain. Res. rrra das l_araniciraB .-1DR. RODRIGUES LIMA*- I'rò,V.r'.o- da1'aciildade dc Medicina, Consultório' rAsscmblca (.0, resid.: Flamenpo Sfl.DR. TIGRE DE OLÍVEIRA _ Cons •

Assctnblea, s8; a.»s, 4,-s e 6.«B. das".:¦as «hora». J cl. C, iooo. Kes. Praia deUotafogo n. 10,..

OOliliEGIOS. EXTEIiXATOS fc
GY_tI?fASI03 

CURSO SUPERIOR, de admissão ás cs-
colas—Professores: Drs. Pcceguoiro do

Amaral, L. Mindello, C. Tliiére, lf. ,le
Aguiar. Director: Antônio Neves— Au 1:1ilas 11 ás 17 horas. li. Carioca 41.

CURSOS PARA A ESCOLA NORMAL— Direcção do iirspcctor escolnr Fran-cur-.o F'. Mendes Vianna e de d. Ra-
ehcl dc Moura. Prof. r os directores,.llasiilo Magalhães e dd. Luiza A. V.Ferreira, Adelia Mnriaiio, Alice Ferrei-
ra, Antouietta P.arrcto, Maria da (Ilo-
ria «le Moura üi.:i„ c Ariniln Solir.-,!.
Mat, das 4 ás 5. Preparatórios: Dire
ecão do dr. Ornar Simões Macro c 1'.
Vianna; r, Gonçalves Dias n, 30,ESCOLA DAS NORMALISTAS — Rua
Asscmblca 123, a0, Tel. C. 2055. —¦
Acham-se abertas ns matrículas e* fimo
cioimndo as nulas p-ara exame dc admi-s*
«5o c para as £'•', 3» e .',' series da Es.
cola Normal.

EXTERNATO LVCEU—R. Lavradio .10.
Curso primário (,lns 10 i'u 1.. lis.), nic-

[ thodti das liscolas dc S. Paulo. Curso
artístico (dns u ás 15). O curso -formal
deste Extcrnalo uias i.: ás 171].*).

1 ESCOLA DE HUMANIDADES - - ... .
.üo Bvanco 133, a0. Director: Alpheu
Portella t?. Alves; secr., Francisco Ma-
lhciros. Corpo docente dc 111 ordem.
Meus. _.{.$, sj^, 30$, 35$ e íjoÇono.

pinlo Uttoni ii.;. T. 348..,1" de Marco io, r: í-i i,r ;
r. Cons;

T.!Ç.;i

CII.MCA ClIÍUnGrOA, VIAS
ÜRIXAIMAS

DR. A. COSTALLAT - Do l_o<ii .*Mi-senconlia. Com pratica dos hosp.' ,1cllcniin e Paris, Cns.i r. da Carioca30 (das 3 as 6 lis.). Resid. r rna dasLaranjeiras, ;r, (|-|. ..c-,, r 1DR. ALBERTO DO REGO LOPES _Do, Hospital da Mi

Cirurgião
adultos c

urinarias e das

M. Koclia: f, diios, a C. Ribeiro;r: A. Sllltos: 4 rtif.is, a L. Mar
t.v-. ,a T. Canos: -• .lilos, a M. Sara
S rIi*o.«, a T. Carlos: .i diios. ao nre-i<í dtií-i:. vo «meiam; (í <üt •*, a «A. Frí"

!!,«--

scrícordia. Vias t:**inarias operações ern geral. Run Sete d-
DR. CARLOS WERNECK —«la ..in. Casa. Cirurgia dccrcincas; mol. C

scohoras. Cons.: r. Ourives .
CcVt 

"o -r' be:,:"hr 0cl:''*'i«*"u S-. Tel.
>!» I DR.CLCARllos NOVAES-Merab. d, Ass.trance*., «le ..rologia. Tr.-.i. ,].-, Ulcnorr.aiiuila. c cironici cslieii. r- prostatiteschronicas pelas correntes tlicnrio.elccri-eas. (.,,;-,-¦. r. Carioc s-. ihs i, íe ,*-'t in 5 .i.iorcsj DR. F. G. FAULHABER — D

__ME1)IC0S nOMOEPATHAS
DB. PEREIRA DE ANDRADE _ ConsAv. l.onicí ireire 131 (s á3 ,,). r. .,de Maio iSC (das fi ás ? ,s, . r. E„^ds eiriro i_f, das io ila ás u ,|_, Re..r. U. Anna Nery 3_3 (Rocha).T. i.8.(V.

AXALl-SES Cr.tKIGAS E".nCROSCOPIA

MXXültAKIAS

TIMTURARIA RIO BRANCO — Ai*.
Mem t!c Sá :-.o. Aüciidc immcdwtamen-
tc aos chamados pelo tel. Cent. 4034,
pnrn buscar roupa c entrega nas resi-
dencias, depois dc pago o trabalho.

I.I.H.OEIl.OS

ALBERTO IGLESIAS — Leiloeiro pu.Mico — ICscriptorio: rua Hospicio 7$,Tel, Norte 1701. Resid,: rua Iladdoch
I.obo, 2(„). (Tel. Villa i;i;).

VKTICUIXAKIOS

DR. ALFREDO A. DE ANDRADE -..trof. da cspccialid. na Fac. dc Med.'!'.* lusl. Pastcnr de Paris. Trabalhospaira diagnostico med., analysts cliimi-cris, exames microscópicos, cie. I iuinrrrvain rr. ,-.D5?„ "SfKIQUE ARAGÃO e ARTHURMOSES-I.abo.at. Largo do Carioca_4,Tel. .-,.-.7;, Ç.,' i_r dã--rcs.'rTo_1,','. ':,:'- , h>:i,.'<r- urina, escarro,,-.. . licac. de Warsermann, eteDR. SILVA ARAUJO (PAULO) - Si*plulin: di.) — CoC Mol. infceiuosas; vae-de WriBlu. An. dc urinas, «angue (ly.plio, inalaria, L.vplillis), escarros, etc. i"de-M.iríO ij, 9 as ji c ire i ái J.T. 5303, Jf.

DA c TRAJANO I-OUZADÃ* — Advo.
cados. Acccitam o palrocinio de. causas

RAUL GOf.iES VIEIRA — Veterinário.
Tclcplionu rr.?;, Villa; rua l)..rão de
Mcsipiila 11. *-ar.

LOTERIAS

CENTRO TUKFISTA -- Ouvidor 1II5,
Apostas sobro corridas c bilhetes dc lote-
rins. Filial casa Cliantcelc.-; Ouvidor 139.
Para mes Semia ___ Comp,

O LOPKS c nucm dá fortuna rapid-i, naaloterias e olfcrcce nr-.iores vantagens ao•publico; R. Ouvidor 151, R. 0:::\.*id.-i.
;o e 15 dc Movenihrn «.> (S, l*mi>o..

mMmmmjÊ.*jMiiTea!f*rvra mmwÊmWm mmm

ri:*

, 'j.í i.iiuc. /\ssemit;r*íi h.í, T «jSoí. C.DR. MILTON ARRUDA—Processos eiveisc«jnimerctsc3 e orphanoloRicos ; de apo-sciUaduvír.*., montepios; tem represenían-tes 11.13 l'-=*,ado.i e cm Portugal c adeanta
fiel. C. itlin)ditos a JI Sar.ivv ¦« ,! • ¦ ¦ n (' !;':¦ '¦¦;¦ ' . c"sr:is. .*-.!•--.iet .( Ilel. C. ..(li,O.

- di-:,.., a-jS; Cu„!«;J'a 
'.li.,, -a 

Àr;"^ A"?"STO ESTRUC, DK. ,PAULO, AU-
slo S C: 3 diios. a II. Albu.f.rer .ire: S'l?^° . .GuM:-;'. PEREIRA (advo_a-
diios. -, l'ri_*a R C.i 3 dit.is.aL. I'\.Tei.--.í .'!"s>.; A"^ ^',;;i* d** si:*'-' boM-
o ireás de (iiküi.s. ri ordem: 4. n C. V,..- J?'*'1,'- ,* l,r!lP liradentej 11. ,-5, Tel.
T.eç; u. a P. Moreira; o. r, M. Roe!:.-.; s, "-"'-trai, 4.731,.
a Daain.io fi (..: .*. a A. Irmão;' .1. ri .'I.

nic.-a.

[ICIleO

-Onscqucncias ítuicrstas... roi u.
;t o crima tjtte minha tia «leve o hHo
•iuc a sujeitei g.ira.i.e-tr.c a cura, c:i>

s f-ro-cg;-.:u:
miantcnic com culros não nicnos nrv.
coiiui',50 r,!,rir. N,ío caufiei as clia-

i.i minlia secretaria... ,A pessoa «íue
iiavc, (k.pors (iírigiti-se ao ar-

li-i:::.i-io f; C: 4, :i \, Iiiu"ií¦;
a C. V.squcs: _. a M. Üar

-'t>. ,*i 1 bmasio ¦!•; C.: \ ii a .^1. Ri*.!**!¦¦: 4,rr M. fier-riva: .. a Barrei,; .:. a C. Vas-
q-.ies; 1, 11 _1'_. I.irrrnr 3, 3 C. Lima; ;. 1 Da-
ri;i:-:i íi C.f 3, ri To;m , -.mira; .t n 1. A,
lüliiirn: ,|. a C. Viisiiri.*; a, a C. Irpin;.:. a N. IrniSo: si laias ,le cir.i_lci«ra. árr.k-ir,; .-ea, -i 'I. Caries: .; cnitra.i:(','.«
i.íem. -i A. Pinlo,; 1-.1 l.-.rns. o II. Sii.lü.rr*. ri i. A-i:iifnlÍLÍa; 2-c.»;xa_i dc rot|iK'ii;"io,
.-_ ( ru- Irrrrão; 1 i.i.á ,;., !!-rc,i-cn. .1 P.Ar::c.-.;*' íii; i cesto idy.*i. rs l'_ S;infn-_; t;
l.lliiS -.ie rurrrrlei r:i. a L. A.ll.nr 10. :'. C. Dliar*.
t--'. ,?. n -"'. Iinüo; ui coisas uieai. á or-
(km; ri iacás de ntieiios. a Damasio fc C;.1. a Loulo: fi r, G. li-ão: .• iacás ideai, a
T. Ilorfics; 6. a C. Drir.rie; 6. a M. K.Aivcs; :-'. a V. Almeida; 12 saccos defeijão, a A. Pontos: . laias de mnrilci-
!'.' a D. Alba; s saccos de milha. .-. V. Mr,.--
tinem.
ei latas de n-.an'cisa. a Perra: Irmão; ?!«mas, á Cornpr/iliu lt. de H.aeticinios: 4u
oüas, n Omniar»cs lrru,.,ir «3 ditr.r. á f.,.-;..-••ria II..Ir (T. dilas. o A. Ti. Oliver.-.: 20ditas, a Damasio .:¦ C: 20 dl'.-,.-, a Cas-
par Kilc.re: cj «l!taa. .1 Teixeira Carlos:
31 dro?, a H. Allrrc-.rorrer 3.1 dl,as, coiircsrno; ,r caixa? .-. S. L. M. WC-.2; ..*,..r:_is._a O. II.---'-sr 19 ditas, ;n iiiís-.i,.;
S jacas dc qrt,vio3. a Alves Irrr.;.-ir 1 rir-tos. a I'. A!*ne'(la; _ di'os, a A. R-irrcso:-r ditos, a R. iP.-irreto Sr Cr -, ditos, aP. Airm-i.ia; ,1 diios. a D.-.r.r.-.sro Sr ('..: 2c"í"=!., ;i ^fíljm; 27 CíiÍ:í33, á o-dem* •;
jaeás. a ToSa ,;.-, Cnrdr:,: 10 ,5':... 

' 
:1 C. A.L-rm ro: 3 ditos, . A, rintn- s d:'.*=.a C. Pinlo, fy Cr fi (11'oç, a Gniniarúes Ir-não: o ditos, c. C. f?in.o & C; i j.tci,,e c.-.nic.a II. Alves Sr C: 1 diio. a V.Airnciiln: 1 d ic. a '!'. Borsc;: . dl-as, aA F P. Cr,.-: ; (•;,<,, - ,\, r;,.„„. ;(jtto. .-, <'.. lüliílro .; C.i 1 ilirc, a '¦¦¦•'o

da Cunha; 3 ditos de tniiciuíio, n Vordem: ; Jitos. a R. Albuqiicrotie; «
a'5 ií™A «*' K''* C'ri'''''= 6 Jacas >'ietn. '•
A. 1'. P. Cruz: .* ditos, .1 Medeiros R0<••-: ? diros, a M. Saraiva; 4 ditos, fA. Festos; 4 d.t:s. a A. riuto; 4 diios, 1

(-•f.ixirv Mismca,

IUOLKSTIAS DAS SKXTIORAS.
01'Ki:.\(õr.S, PARTOS

DRA. ANTONIETTA MORPURGO - UaSoe. dc ",le:i. c Cirrirsi-i, com pratica doshosn. oa Europa. Res. c cons. R S;.
Josc, 42. Conscllas ás _'s, .|"s c í:'j-, de1 is .; hs. Tel. 318, C-

DR. CASTRO PEIXOTO — Cliefe dnEerviço «lc parto* de P.l* eliirlca de Crc.ancas da Santa Casa. Tel V - -60
Hos. It. Iladd Lobo 4.-. Cóns.Vi..-t
Suavar.a. ;-. drrs 2 as 4 hs.

I ¦

LR. AGENOR MAPRA — Resiiler-.cia ecoirrultorro: rca Ri-clitrclo, 2:2; te.e-
phonç 1.0=4, Central, Consultas tias =cm ile-.r.rc.

DR. AGJ.NOR POETO — Prof da Fa.cuidsde, C.,r;s. llos*,icio, pe, d.r, .- és
.'•__•'«*¦• Marquez de Abrantes, 12. tel.

DR. À."mXc DOWELL (I.oe. da F.-.r.dc Mcdicii-ai. Molenias internas.—Appl.«os r;i:o- X, para o dlaa*._csücü. C-nis. *
r. Hospieio .J, drrs ; ás s. -_ Res.:S. Llcmcrie n. iS;. Tel. 1-10, S'il.DR. ALBERTO FR1EDMANN _ Mol.doá pulmões, Form. cm Viama, iftinro-vado pela Fac. Med. do R. de Janeiro.
Çorn.r r. Air odega 55, de 1 ás 3. Kes.Ifole! Interriacionai. Tel. part. ;;>¦• V.DR. ÁLVARO OSÓRIO DE ALMEIDA— Professor dn Faculdade de Jíedicirn.Cor:.: r. Asscmíilca 8;, (de I ás 3),lerças, quintas e sabbados Iíesirl tra-ves..: Cruz Lima. .-:. Tel. Strl 801.DR. ALFREDO EGY.HO — Esp,: Mol.das creancis. Vir.s irri-rrias. Cons. Rna
C, Borafim 817 tPli. Freire iPAguiar),
das 8 ás 10 In. e Sdor. Euaebio so. (12ns :). Uc;. r. C. II. ..iuu: 7.3. T. rS-, V.DR. ANTÔNIO PACHECO — Mol. bran.
cho.prdirr.nr.rcs. Tr.it. da lelercrrlcse
por injccçücs inlrnlraeicacs. Rts. R. doIIísdo 22!. Te). iS«, V. Cons, R. Ou-

DE. 
"ç. 

BRAUNE 
''-'LÓoua^praUc"' 

doshóspitaes da Europa. Clinica mediei.
Ljp. coração e csror.r.irto. Cons. r raa d;

E'R.' CAETANO DA SILVA — Erp. mo.Icstias pulmonares. Cons. rua Urtisiiajrana
03. das 3 ás 4, as terças, quintas e s-b.
liaties. Itcsrd. R. zi de Maio, ir.,.DR. COSTA JÚNIOR (A. F.) 

*- 
Dc DR A. BARRETO PRAGUERvolta c_ srra longa estadia na Europa. pratica r.a Europa: PariCons.: r. Marechal Floriano 9.. Tel. N.1057. Esp. cai vias urinarias, sypliilis e

pelle. Lr*n..r oe-_ io ás r_ e 3 U 4.

da
ca

la (.':

Cons. r _ Carioca 30 (inj j £rua Riacluielo i^. jft\.

i;os*>,¦Clinica nicdica-clnir^i-
lo apparelli,, urinario.

.'. Resid.

pela

DK.

CI.IMCA CROtOGlCA
DP. ESTELLITA LINS—Assist. ila~Fac

de Med. Cir. drrri vinj nriiinriris, doei...s da trrctlira. próstata, l,rvi„.i r rinCura do c>trrii. c da bletiürrh.'¦Iccrrrei. ; .\iiilr.-nlr.-3 r=. 'J*. (.;,;_

CinüRGTA IXFAXTIL
JOAQUIM MATTOS-Do II,,-. 1 I DR. PINTO PORTELLA —" Memb. dá.M... rr.s dc seplipras, vias | ». dc Mel. c do hosp. S.Zacharins.Mol.rnias, bpdiocelcs, tiirii,..rr.; j med. ciruru. das creanças. Cir. Kcral,Rua Rodriiro e-,,e,-. e irrirniii c orlbop, Ues.: cr. SSalvador Ci, C. ()i-.itaml_ en. , ás ..DR. SYLVIO REGO — I)o Insi. dc As-srst. :i liiíariei.i. Cirarpia r.eral jnrtos,«!!rrrt-i,i ne creanças, Res. r V. Itaunai-i.. irei. =.'.(,,'., Korlc>, Cor:..: Gonçal-v;-- Dias 41 (tel. C. r_c.i). -

ME UVKE

in
liU ves

Silva i..
DR LBAO DE AQUlílO — Pa Acad ,UMed. .do Hosp. da Gamboa. Es". Viasurinarias, mol, das senhoras, operac.-,eicru geral, lies.: Costa llnsios 43 Til.a.ví. C. Cons.: Cicu, Cnirrva uri, dr,j
DR.'NELSON MARCOS CAVALCANTI— Dos l|.)=p.r Misar. e Ilenef. Porl.CrrursK!._ r.r...i. d-,s senhoras c vir..-, uri-nanas. !.'o,-...,: ,;,., Our.vc?, 3 á3 *. )-¦_Kes.: Passos Maneei 3]. 

't ','r,-. l}]

DR. CAMACHO CRESPO - Par-os ernolestias dc seniioras. Rua Corrríe dellürrrrn! .-,-. Tel. 1.171, Vüla.DR. I.ACIANO GOULART _ Pa p0-vclinica dc Creanças, Cons.: R. Uru<nryana =5. dns 4 Ss 6 hs. T. 37.3, C. lies".Rua Had.!, Lobo 1.30, T. u.;o. Villa.DR. DANIEL DE ALMEIDA -L Curaradical «Ias hérnias, Residências rira daHospício n. 63 e Foram n. -.
DR. MASSON DA FONSECA '— 

Docen-tc da Fac. de Med. e medico adj. dolãosp. da ítisericordia. Corrs. rua Uru-rr.Jyani ;r. das 3 is ;. Tel. io.-;, C.Res.: Laranjeiras j;i. Tel. 5.58, C.

MOLÉSTIAS DAS SEXH0RAS,
(•AUTOS. 01'I_i.AfViI_S, VIAS
URINARIAS

dastenr:ora„ e das vrss urinarias. Con'1'mguaj-ana 8. das .. ás 5 hs. Resi:.•l*.r*i'.'c= dc Aaraatcs 19:, T. 250, S,

OIRTJRtílõES I.KXTISTAS
DS. HELLO RIBEIRO BRANDÃO™
r._..1 -AMKsn-lea .ia. 1" andar.EMILIO DEZONNE — Cirurgi5s.iler.lls-tr.. DiiHOiindo.^eom longa pratica, í're

ços c coridiçics (ie pagamento ao rilcan*ce de todos. Co:i-.r clectro-drntario.Alto 0.1 Confeitaria ,._pão. Est. doMeyer.
DR ' 

li II. AN DO LINO M. DE MIE AN.*?'"-¦ — Especialista cm extracções semdor c tratamento de fistiibis. Das 3 ás1; horas, nos dias úteis. Go.-.ralves Dia': i, sob., lei.* s.lífm, CentrilDit. LUIZ FERREIRA DA COSTA _Diplom-ido pela Escola Livre de Odon-to.cjia 00 liro de Janeiro, cnm 10 *an-
1103 do t.r-_ti'.i Con-».* - _'-•_--•¦.---..¦_

.«-•¦-¦ (lei. C. JC79). 
" U"*--1**"*1

HOMüKOPATHIA

AXTKIAL DO DR. MACHADO
I',' o melhor remédio, por via gaslri-ca, par.-, curar rr syphiiis. IV de itoslaagradavi*! o mia 1, rn dieta, Vcndc-serrn qualquer pliarmacia.

——-*'_»£¦•¦ *r-—ttmtm

/\
Salvo 31-54016
annos hoje a E:

Stella Lopes

Faz annos hoje a Bxraa.
Sra. d.

por lão fauslosa data en-
via-lho um sincoro umplexo
a siiasenipru humildo amiga

Airosa Poroira

m\-m\>-4Gr\t O ~r~ - -, J 3831

FORJIIOIDA ?II'.f.IX0
O nriico cxtinninador d.-._ formigas,

llcrino & Maurj-, ma Ouvidor 11. ilij.
*-*^^fli***-->-<B:.ii-<>0'^'*-—-'——

PHARMACIA HOMOEOPATICA _ DeAraujo Nobrega & C. Completo cortímento de drogas homoeopat. rece!.:,Ias direct. Esp. phann. "Nimpliea Virílis".Para tt cura da impotência; V. Pátria, 30
PARTEIRÃã

MME. HELENA DIAS PARODI-Par.ttira formada pclrs Fac. dc Alc.lreirra deBuenos Aires e Rio de Janeiro. Res. ccons.: raa Vicente de Soma c4 (antigaBambma) — Botafogo. w""k*

OCRá DAS nERNTAS

CASA OERALDES _ R. «.«picio .,S.Uísa especial dc fundas, de 
'todas 

asquahdcde= *--
üísco a i

.. A ErnjlJssão dc I*coL'l" í i-.rn magiii-
fico alimento e não r.m mero eviniu-
lantc corno são 05 preparados alcooli-
c"s. Altcsio qi*_ 'cnho cir.prcRado na
minha clinica a "Kmul.ssão de ScC.t''
tendo obtido sempre oiitimos resulta-
dos principalmente nas creanças con-
valescentcs dc do«:i.;aò graves, c radii-
ttsino.

Dr. Álvaro D. dos Reis — Bahia".

Cognac J9NSAC ^ db
ie pura agrrarrlcntc dc vinho.

PREVIDliXCtA
CAIXA PAULISTA DE PENSÕES

Secção de Pecúlios
Tendo falecido na cidade de Biricin

Esir.do do Pará, o mutualista Antônio
José Alvo.-, inscripto no Peculio Esnc-
cml, rojamos aos sócios pertencentes ac
mesmo pecúlio, realizarem a entrada da
quota dc rs. stiiooo a!c o dia 31 dc
corrente.

quaüdcde^ »w ttst. d» jrcrrrias:" íi.} Rio d. Janeiro. tC d. maio de W6... Treços .c:_,.com.etid_r. A direciona.

^.¦-C^..íi__.^.___j___i_i^,
¦ ¦ **~mmèie--». * *S*!-_:*-v"_-— 

*:
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DELLE MATTOS
MANICURE

•" íispccialidadcs em preparos para
tinhas.

Sete de Setembro n. 58 (20 andar).
kw ~^~~ ~~"'i"r>"M*rTn—1 hit—1—jw—jiIlilll

jOJ.:. CAI».:. OAYJUP
OK.:. DO MEYER

Convida seus OObr.t. para eleição de
Kepr.;,, em 3t do corre-nut-, ás 20 lio-
ias — O secr.;., Plorcntino Arantes de
Mendonça. Ri. 5347.

CmJZ BRANCA DE ANTÔNIO
DE PADUA

Dc ordem da irmã vice-presidente,
no impedimento da irmã ipresidentc,
convido as irmãs da Cruz Branca <k-
AtVtonio de Padua para a assemblea
geral ordinária a realizar-se dc accordo
com 05 e9lal'titos, no dia ia de junho,
ús 14 liora?, na sédc social, á rua Al-
varo n. 31, Engenho- .Novo, para ciei-
ção tle nova direetoria.

Rio de Janeiro, 30 de abril de ii)i(í
— A i" secretaria, liaria £11171:;: in da
l.ima. J. 573.1.

COM PESO NO ESTO-
MAGO, DOR DE CA-
BEQA E .PRISÃO DE
VENTRE. NÃO PODIA
TRABALHAR
Não era possivcl supporl».r

o trabalho com o máo estar
causado pelo constante Jieso
uo estômago, dòr <!c cabeça
e o rosto acalorado, produ-
zido pela prisão de ventre,
riuo lambem fazia inchar o
ventre. Só evacuava com la-
vagens iiitestinaes, para con-
limiar depois mais tenaz a
terrível prisão de ventre.

Tciicionava vender o ne-
gocio c abandonar o traba-
lho, quando fui salvo, fican-
do verdadeiramente curado
com duas caixinhas das "Pi-
lulas do Abba.le Moss".

Melhorando desde o pri-
hieiro dia, evacuando com
regularidade, vi dcsappare-
cer um a um os meus in-
commodus, c hoje, feliz e
satisfeito, continuo o meu
trabalho e não cesso dc rc-
ceuiiiiieiidar o grande reme-
ílin, auxilio das famílias —
Christiano Aguirre.

Em 'todas as Pliamiãcias
e Drogarias.

Agentes geraes: Silva

ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS
NO COMMERCIO DO RIO DE
JANEIRO
A coiumissão direetora.descjando pôr-

se «11 contacto com os srs. associados,
consoante no appcTio (jiie lhes dirigiu.110
sentido de ouvil-os, seja para formula-
rem as siuts queixas, seja para orien-
tarem-se com os seus conselhos neste
momento cm que a associação resurge

| pela vontade dos .próprios associados,
fixou ns quartas-feiras, ás co horas,
para semanalmente aguardar a sua
visita.

1! muilo prazer terá a commissão de
rccebel-os sc assim quizerem honrar
essas modestas reuniões.

Rio de- Janeiro; 30 de maio de 1016
— Pedro Xavier de Almeida, a° secre-
tario.

CAIXA It. AMPARO DAS
I1WMU1IAS

313, RUA GENERAL CÂMARA, 313
Convido os srs. sócios que estejam

cm atrazo de beticficeiicias, até. 30 dc
abril de 1015, a comparecerem nesta
sédc social," no dia 31 do corrente, das
3 ás 4 horas da larde, afim de serem
pagos, cnmprclieiideiido-se como tendo
renunciado a esses auxílios, sem direi-
to a reclamação alguma, _ aquelles que
r.ão se apresentarem no dia e hora act-
ma determinados.

'Rio, 31 de- maio de 1916. — O lhe-
sot-rciro, José Parnandes dos Santos.

R 1753

OFFICIAES
DE ALFAIATES

DR. Sir.VIXO MATTOS -,
LAUREADO COM GRANDES PRE-

MIOS E MEDALHAS BE OURO,
EM EXPOSIÇÕES UNIVEKSAEa,
INTERNACIONAES E KACIONAES.

Extracções de dentes, sem
de'ir. 

Dentaduras dc vtilcanitc, cada
dente 

Obturações, de jS 
Limpeza dc dentes a . . .¦',.
Concertos cm dentaduras que-

bradas, feitos cm quatro, lio-
ras, cada concerto a . .
E assim, nesta proporção dc preços

razoáveis, são feitos os demais traha-
Ihos círurgico-dentarios, no consulto-
rio eicrtro-iienlnrio da

RUA URUGUAYANA N. •**
esquina da rua do Carioca o em fronte

I no largo d.i Carioca; <i;i<i 7 horas da ma*
áa s iln tarde, todos os diae.

TELEPHONE, 1.553 — CENTRAL
1 3SÒ6

5$ooo

S$ooo
io$coo
55000

ioJoco

<A Associação dos proprietários ila Alfaia-
tarias de -Manáes. das quaes fazem ran.
«s primeiras casas uo genero* vem ilest<
modo commuuicar o quem interessar .possa
nuc precisam de bons operários não _ 3
habilitados cm obras de manga» c ciu:.
co;na tambem obra meu da.

E por i.;:;o todo aquel íi', nue esteja ein
condições, e querendo oecupar 03 innutnc
ros locarcs vnj*üs. <lrvcrão logo qua apor
tc nesta cidade diiitíir se aos 100.000 Pa
IctotA, sito á rua Municipal n. 56 on ti:
mesma rua n. Va ú Alfaiataria Colombo
as quaes ia conipromeUein a mauter-lht
serviço effectivo.

Para orientação dos srs. ofíieiaes aliai*'
ptlhlicamos a tabeliã das preços que S\
pica ii mão di ohr.i, e de cajo liei i-iini
lirímento sarantinios. sendo a Associação

o principais fiscal.
Casaca, 60$; sohrc-casaca 55$; iiiioli.n»

40$; fraelt, 40$; jaqitel&o, 30%: paletot
aí$; i-alç-a u$ e io$i collcte, S$: brin-.i
Saletot, io?| calça. 5? e 6Í; collete, st
í ('$iii.o. (U H53)

GAFE CASCATA

SÓ M JUNHO avisos marítimos
TABELLÃS M 6 H

PRBDíOS ATM' 10:0008000
tli, RUA DA CARIOCA, id

A Companhia rVadial "AMERICA nn
SUL" íucdianlc frtlifn franssnn acceita
contratos para CONSTRUCÇAO; 1MME
Dl.VPA, ou seia entrega do predio em 2.
3 e 4 mezes, -na TAIllil.l.A M («'«m'Jj
mento de 10 a 21) "l") 1: 1111 lABÜMiA M
(sem nciiliuiii adeaiitaraenro); pagamento
e:r 72 prestações mensaes, a partir da data
dn contrato.

Kxírcsc ó terreno e este livre d;* opus.
lista tarifa viíiua até junho; depois a

Companhia sú íur:i contratos conforme o
Prospecto Geral.

Peçam iá securas iuformações na sédc
da i ás 5 lioras da tarde.

-Mus?.tu-5e bons '
iRua do Ouvidor,

scriptorios,
(is. (S 5130

INVENTÁRIOS

llí.MAXn-ADE I>B S. CIHlISflM 13s. cmiisnxíANO
-MESA CONJUNTA

2a convocação
ordem do nosso irmão provedor,

Viivido todos os irmãos graduados c
ia Mesa Administrai iva a comparece-
y-ni .na quarta-feira, 31 do correnie, ás
s6 11-j lioras, 110 Consistorio da egreja
da Irmandade dc N. S. do Rosário s
'S. Iienedicto, afim dc resolver sobre, iv
proposta para as obras da nossa egreja;
apresentada e escolhida pela
administrativa,, em sua sessão dc
corrente me?..

¦Rogo a V. C. C. não faltarem1.
Secretaria, 29 de maio de 1 n: f-. —

O secretario, João R. dc Preitas l.ima.
(J3G0.Í

i)S\C\0 DOS EVtPRECrATIOS 00
COMMIiillGlO OO RIO 1>K

«J.ANIUBO
Assscnbléa geral extraordinária

De ordem do sr. prcsidct-.le convido
os sis. sócios 11 se reunirem na sexta-
feira, s"'fi'd junho próximo; :is 20 hora?,
i-ni Asscmbléa Geral.

ORDEM DO DIA — Discussão c vo-
tação do relatório da gcstfio de i pi 5—
interesses sociaes. — Alfredo Teixeira,
1" secretario. J 3024

VIAS UHINARIA
Syphilis c moléstias ilu

senhoras

DR. CAETANO JOVIXK
Formado iiola Fiiciililiulg (Io

Medicina du Nápoles e Iiubili-
tado por títulos da do Rio de
Janeiro.

Cura especial e rápida de cs-
treitaraentos urctUracr (sem opera-
vüo), gonorrhôiis clironicas, cysii-
te-s .hydroce-les .tumores, inipote-it-
¦•ia. Consultas das o ás 11 e das 2
ás 5. fjiirsto du Gai-iocii 10, aob.

O advogado dr. Ivycurgo Cnir., á nu
do Rosario 120, adeama custas dc in
yetitnrios. 56Ü1 }

BÕÉÍÍROS « AjRMCO £
Tara estrada do fono o do lotlusüiu

VfâfMm*»»
| ví"" \U'''"''' '** 'ÃiSs®^~~|^^"^'"~v

Tlto.-iineriCiiii it-oiil >t; .tiItl Co.
CS RUÀ DO OUVIDOR CS

Caixa Tostai 10 Uio do Janeiro

ASSISTÊNCIA HO OMJU MILITAR
CAIXA V.

(:° roíiforeifiiii)
Dc accordo com o paragrapho unico

do artigo 19. alinca d, do regulamento
vigente, são convocados os sócios da
Caixa B, para a sessão de Assemblea
tícrul dite sc realizará no dia 1° do pro-
xinio mcz, ás 20 horas, para o fim cs-
ipt-eific.ido no artipo 7" c conforme de-
termina o artigo 30, alínea c, do referi-
Un r-;í!iI;iinC'iHo.

Rio. 31 dc maio dc rniC. — 1" tc-
¦nenle- Milton de Preitas Aln:cida,,á\rü-
et ir secretario. ¦ 1

io

CLUB BOS DEMOCRÁTICOS
Assemblea geral extraordinária

ALERTA

lie ordem do s:\ -presidente c de accordo co:n o ai'tigi
dn; nossos esinlr.lo-i. ciin.iilo a IciIiks cn srs. sócio- qu?ie;
asscmbléa geral' cxlraoi-dtnar.ia-, no dia 2 ele jnr.no. as 20

ORDEM DO DIA ¦
.'-, paragropjiio 2".

sc rounirciii cm
horas.

r.u-.tptiias para ganhar no jogo do
bicho, não falha. 1'rcço dc utn Paulo-
mas, i$ooo. O cento ;o$uno. Precisa-
se de depositários nos listados. Uu»
Cassiuno, SC, Gloria'. Pedidos a Gastão
Vieira. (S 4.(17)

'Vreslaçni") de contas
Rio dc janeiro-, 30 dc

In Cl BSÍiO
..iid.

de carnaval Itítercsscs sociacs.

RECRE-TA-RIO.

Joaquim Guimarães

PROFESSORA DE CORTE
Mme. Igm-z R. Pereira,_cotii longa

pratica, habilita cm poucas lições a cor-
lar si.h medida • a executar qtialtiue-
[igtiriuo, inclusive laillctir. Tambem
curta moldes. Rua dos Ourives 11. S7
sobrado. J 3891"grande 

loja
AHtga-se na tua I.ui.t Gama ti. .15.

MME. VAGUIÜR LANZONY
Cartomaute soitinambula; Vidente e

propltetica, deita cartas c lc pelas li-
nhas da mãos; note o publico qnc esta
somnambula trabalha dfsdc iSSr, nas
sciencias occultas. possuindo diversas
inediiiiiinidades; dá consultas todos os
dias. das 9 da manhã ás S da noite-, raa
S. Carlos 11. nu.

Attençâo — Mine. Vaguimar possue
diversos talisilialts, e-ntie os quaes o
lioilerosò Receptor Indiano, com o qual
ie obtein tudo o i;ue sc quizer. Forca
dupla. R 3737~ 

CASA DOS EXPOSTOS
Alusam-Sc os seguintes predios cuias

chaves se acham á run do Rosário nu-
•ucro 5(1. 1" niidar. oude se trata.

Rua da Alfândega, 098, sobrado _ o
loja; travessa Cosia Velho il. o, loja.
iroximo do Mercado Novo; e becco dos
Ferreiros n. 2S, lambem perto do ller-
tado Novo.

COMPRA-SE
Dentaduras e dentes velhos e todo

"pnarelhy d-- boca, qualquer porção, pa-
ga-sç bem 138, av. Central, 1° iindai>.

K 3773i.nliago.

PROFESSOR DE INGLEZ
I.içües praticas e tlieortcas

mensaes. 2 vezes por semana.
ri/, e Barros l',-|C, cisa S.

a t$cno,
Kua Ma-

J 29^3

LUSTRE PARA

poderoso lomeo dos1;!
nervos © do cérebro j"

ologkas. Siííra ^raujo

GONORRHEAS I MIL KL
cura infaliivcl cm 3 dias. sem
ardor, usando "Gonorrhol", Ga-
rante-se a cura completa com
um só fiasco. Vidro, 3$íioo, pelo
Cor.-cio 5?3on. Deposito gurt-1:
Pliarmacia Tavares, praça Tira-
denles. 62 — Rio de Janeiro.

Cartomante — Tendo trabalhado en
Londres llcrlit.i c Moscow onde ad-
nuiriit «raiide pratica sutire oceultismo
faz trabalhos para o bem estar, assin
como regula nego-ios mal suecedidos
»tr T;,iíi ínMez iiilftDáb, nisso c po*-
tuguei. Rua do Lavradio, 36, (.|i?.!.l

Qo^íns physi RÃDiClL! mm DE ESCREVER

O " Brilho Mágico" communica um
-xtraordinario lustre á camisas, punhos,
tollarinlios e a qualquer peça dc roupa,
Endurece c -prolonga
cidos.

Vidro i$oio. Pelo Correio;
N'a "A' Garrafa Grat-.d

,.,-, (,,,

IPKAÇA iiüà MAKlMílüS * 1
ENTRE OUVIDOR H ROSARIO 1

LINHA DO NORTE LINHA DO SUL |

©LÍÍ>& SÍRIO
Sairá boje, quarta feira, 31 do cor- ^^ sexta-feira, t) de junho, I
rente, ás 12 horas, paru Victoria, parávamos, l artinaeiui. Amou M

Bahia. Maceió, Recife, Cabcdcllo n.a' Sa° F"!lcl^°- 
V''U Vi 

' 1

Natal, Ceará, Ttttoya, Maranhão, nauppohs. kio U..nde c Momc- H

Pará, 
•Santarém. Óbidos, Pariu- v;tk0- S

II ™T 1r=£™n I ii m LINHA DE SERGIPE 1
I LINHA AMERICANA o paquete ^ i

!.lffi 
EíM HÍSrSfi I

nho, us lü lioras, para Cabo ¦
Sairá 110 dia 7 dc junho, ás l-'rio, Victoria, Caravellas, P. D

14. horas, para Nova York, esca- Areia, llhéos, Bahia, Aracaju, B
laudo na Bahia, Rccilc, Pará e Penedo, Maceió e Recife. g

AVISO: — As pessoas nu o aueifam ii- ií bordo dos pnnnc- I
les levai' ou recebei; nass naciros, dorci-ão solicitar cartões E
de iuiii-essp íiu scecão do Trafego. ¦

¦Jflr-ZgSmi Wm'm1BZ2tmttC2m&m'Viat^&^&mmmVÍ&^

mi «, Diociecio de Siqueira

(Gnaraná-Ioflo-Kola-Arsemco)
"A BAB.BA0MN13NSE"

fii". 6a*; C>.v pceuiiüs povos, v.a Síne A
57», 58*, r.91'» 60o ca Série B; .rii", .v-
e .s.i" na Serie C,
São couvUluilòs toáuS ps BOcios-primciros

Coiiti'ilniiittc.1 c Cnnlihuintes, ila Scrier ile
io:oou$«oof iuKcrtpton rtipcctivamculc alé os
dia» ;:t dc janoiro dr tqvfi. 30 dc janeiro
dr, rors, 1G ric fevereiro dc kms c ií dc
fevereiro dc 1915; tV,\ Srric ile aotooòÇooo,
vnscri»W3 rtmpwtivamçntr nté 0.1 dias *õ dü
ncvcniliro ile mi, .1"' de- derembro de ior.|,
-•! di* janetru de rçitj e T7 de fevereiro do
rtírj; «ia Sério dc so:ooo$ooo, inscriptos
respectivamente ate os dias 17 d- janeiro de
i.mi. .tn üe janeiro dc hji6 e io de- março
dr uno, a inaiiiliir pairar, ilentr-. ilo pr.120 ile
.-,'¦> dins. a contar da lífCBWUfc data, directa-
tiicnte á Sé.le- Social, em Bnrlincun-i. ns
ti uan tias respectivamente 'lc sct'-. tiualorzc o
trinta mil réi.i (rí..i>o, i.|$i.oo e .loSuno).
iipot.n.- (liviiias pelos fallcciniciitos »!e iioaooa
(Uiii«ocío3 8FS.: Hnracio Ribeiro da Silva,
oictírndo em Carmo do í.irtinaliyb.1, iirstc
ll-n.l-i; Ji.i.iiuiiii Somes .1-: Siiuiu, occorrulp
mu Areado de Pulos, neste Estado; d, (llli-
lia llcrgcrt, iiccorrido cm Cosmopolis. Es-
»3>ln ile S. Paulo, c d. Aiitoivii Marlmlio da
íilie»-.'.!, oceorrido em Muruilia. Estado da
Jlohiii (SliRIE A); Antônio Pereira dos
Santos oceorrido cm üaiiln Antônio d.-,
tiluria, ucí-lo lísládoi d. listiicr Alvares
Vieira de Castro, eiceoniib cm Tltinty ila
luitraila, neste listado; lloracio Ribeiro tia
ti iva, i-cciiri-iili. em Carmo do faiau.ir.y.'-:;,
neste listado, ilr. Olympio Teixeira de Oli-
veira. oceorrido cm t aruivola. nerte listado
(bftlèlR li); (11 nalMna Ito-.ui ilo Rosário,
ticenrrido em Ahacté, neste l-.sl.ido; coro-
ii iMarccllino Mendes busnâo oceorrido ein
1 '.-iiiiuislü, listado di llahia. e d. (Uiilia
ii liana Uezcnile. oceorrido na Serra ric t-a-
ii-.apiiau, município de Entro Rios, neste
l',3ttid(i (SfiRIE C).

Aproveitamos .1 opportlimdade p;ra ,f• icn-
liiicar aos srs. consocios el.- (lli
iiiicaineiltos devem. il'<ira aviuite, ser leile
direelamcmtc nelo Cr.rreic. (cera descontu a
respectivo pnriel. visto como foram
milias- l.iilas as Arciicuis
liAKBACIíNESSE". . ,lliiileiceiia, is dc maio (Ic (916,

ser va, caiadolegalizado, provando
revaccinado; ,

d) documento .provando na forma ' 1.1
lei a qualidade do reservista ou 11 dc
sargi nto effectivo do Excrcilo.

Além desses documentos e-0<-ao 01
candidatos sujeitos a apresentai' a cer-
tidão dn neta da' inspecção de .saude a

que serão sitbinettidòs oppurtitnamentc,
afim ele que fique provado não soffrer
dc moléstia incurável ou contagiosa. __

No impedimento do candidato,
pertuitlida a inscripção por _
procuração legalmente estabelecida, po-
dctnlo liimlicm inscrever-se por
grninma os sargeiiKis cífeciivos
lixercito que pertencerem ás regiões
distantes desla capital.

listão dispensados do limita maximc
ila cilada de que irata a letra a
gênios cffcctivos do Exercito e
cciouarios que ncsla dala
dos 11 csia iJircctoria d
os quaes
condição

sem
nu 10 de

do

Díiticanas

Qncljoa divf-i-soH
Snliiiiie,
liisidllfOS di\'O|-90a,

Pi-i-siiiUo,
tineon fiimcirOí
l.iii'.-,iii(-a.
l'ni'iu:s, fuiiii-ii-n»
riinciniei» cin luta,
r.'i'ijn:i(Ia cm lata.
Iiinituii om lnliii
PniéH om Intn.
Omiinrões cm lató.
Pi-ivoi-i 0111 I1I11,
Mulo cm follia.
Mali- cliiniin-ão,"Mel (io aliollins.
Cimiiiociis diversns, ,.
Miinnoliiila dc wiirmeln -
1'i'ííidn,
Ai'il(':isi-(lii.
pct-ciíJiíla,
Vinho typo líliono.
Vinlvo Wiio Glaretc,
linho (Iivc!"':is munas.
I inlui Iii-niiio i- typo Porlo.

DEPOSITO: CASA 1UM'

3nn c.iin ííq Qíilamhrn n
[111(1 Oülli HU OUluiliuiU >i

ir;r., central

; Far-
fim-

servem addi-
Contabilidade,

lambem ficam dispensados da
do reservistas do lixercito.

O concurso versará sobre as seguin-
tes matérias: . .

a) porttiguoü (tliconco f praticol;
b) francez (thcorico e prirrico);
,:i aritlimetica (theorica o pratica)

e especialmente operações em uso n '

commbrcio c rcpiirtições dç
u) álgebra elementar (ale

do 2" grão. inclusive) ;
c) gcograpbia geral:
/) cliorngrapliia do Brasil;
p) dactylògriipbia.
Direetoria de Cúntobilíd.idc

ra, 19 de maio dc mil.. —- Ca
bosa, 1" official, secretario.

Fazenda
cquaçõe

Propaganda*70S

nio-30-5-1)10. IIS8S0

! Da (íOXOUlIUi-iA CIÍItOXKA 011
i liECBS'1'li!, mi poucos dias, por pro-
I cossos modernos, sem dòr, garante-se o

tratamentoi Triitamctito da syphilis,
i.|. Vnccinas ilu VVrigltt.

e ií ás 18,
S ás 10-.

! App. (ioíi
i Assenihléa, 54, das S
SERVIÇO NOCTtTRNO,

! — Or. Pedro Magalhães.

Cniiipra-se' timr. pequena, cm pcrleito
citado, por preço módico. Cartas ,1 V.
Prado, r. da Lapa 56. ÇJ. 5183)

AUTOMÓVEL
lè -f.ilH

579
Rip-30-5—916 11 -'lS'~ «

S «o onâeno* II

BANCO LOTERICO
K. Kostii-io 74 o VI. Ouridor 7G"O PONTO"

130 — 1!. OUVIDOR — aso
São us casas oue offorcccm as

mnioros viiiitimens o mu-an-
ii--'-i ao publico.

Vcndc-sc mn recenlemeiite reforma-
do, com 7 loíares, iititor allemão N'.
A. (.1., pela terça parte do sen valor.
Para icr c informações na Garage
Ideal, á rua Silveira Martins 11. tio.

ü 3i8t)

€ 3»

n—mui Kh iit~tt—-rn-iri n.rn nu ibitiiii i i ¦¦ni"iTr

iBrll-lrNI IA
Resultado dc liontem:

Antigo. . . . Caolho
Moderno .-. Cabra
Rio Carneiro
Salteado. . . Tjui-o

Variantes
-'.íi—16—9;

ltio. ao—5 -510

líSTURIIiID.VDE,
MOUÜAf-TIIEXlA,

IISPIOIIMALOIIRIIiçA
Cura cevtn, radical e raiiidn.
tllinica electro-incillcn cspcciul

DR. CAETANO .ÍOVI\"E
das Faculdades de Medicina dc
Nápoles c liio de Janeiro.

Das o ás ii c das 2 ás 5.
du €iiiiui':i, 10,

e suas complicações. Cura ndicil po-
pruceastis pc^uroa c rnpídoa. Dr. JOAC
VHREtt. Das tl ás 11 e Jus ij ii if
ünras: 6i rua »íf S. Pidro. 5i

rrat.i. brilhamos, cautelas do Monte
dc .Soceorro, compram-se; ua praça Ti-
radentes 64, Casa Garcia.

GHAPEOS
Últimos modelos, cm seda, velludo.

! tafclii. a íoj, i.çS, 20S -c --.í-ilcoo. Tin-
fiem-se, reformam-se -palhas, pliiinas, ai-
qreltes. Mme. lios, rua da Carioca,

i Acceitam-se iilumtias rara chapéos.
(si'46 S)

mm
CAI! TO MA MT li estrangeira, renctilon

Cin r° Jonar no çrinde concurso *le pr-lOnunciíi tío nprcci.i(io lenranario l,0 Sub-
urbano", imbalh.i com perfeição na scien-
cia do Qccultiotno, â\z o prejwnte c predizo futuro; desvenrln qualquer mysterio da
vida. concerta qualquer difficuldada em ne-
çoctos, faz reinar a i>^i 110 lar daa fami-

a duração dos te-i lia*, urte oa desunidos. Possue as verdá
deiras pedras do Sival, vindas directamente
dii^ Jerusalém. Vaderoso talisman conhecido
ato ihoje.

Kuii ila Caiinca 65, a* ondjr, entrada
peto heceo dn Carioca .í;í e rua da Carioca
65, casa de loterias-. Domingos e dias fe-

: ciados até ia -\ lioras di Urde.
CJ 5057)

2ínoo.
rna Urti-

A i"I

1- S.iiiGi:.M'o Daüio Mesdes nrMESQUITA
Residência: Forlalestn—Cônra.
Curado dc uma (çrande ferida pm

iiimi perna, rum o Elixir de í\'o~
Ijii.cirti do 1'lit'o. Chco. João da
isilva Silveira.

^ífcncia Coámos —Río

LENHA DO MANGUE
Achas ou té-cos

D. Manoel n. 7.1
Iratar

S.

HiffllllWfflW

UNHAS BRILHANTES
Com o uso constante do Unliolino, r.s

unhas adquirem um iludo brilho e cx-
celiente cór rosada, que nüo desapparc-
ce ainda me;mo depois de lavar .13
mãos diversas vezes. Uin vidro, i$5oo.
Rcmette-se pelo Correio por 2$ooo. Na''A' Garrafa Grande", ma Urtiguayaiia,
n. 66. A 3552

¦¦tiiniinMHcnu

m i CURA DA 1
SYPHILIS I

Itnslna-se » todos um meio dr gí| saber se tem syphilis adquirida g
ou hereditária, interna 011 exter- y

jyj tia e comn podem cnral-a fácil- b
mcr.te em todas as manifeslacões IR
c periodos. Escrever; Caixa Cor-g
rcio, 168C, enviando sello para H
res|iosta. g

it.!»iii,.HB:5:i».:«i:'iiif::iii=i,'':w!'i«i;:':ai«
M H494

iMALAGAGHETA
(MICA)

Vende-se tuna -pari ida de 600 leiloa.
Tambem tem niincracs, Para tratar á
rua Larga 103. (IÍ. S120I

Emiliana de Siiiiieira, capilão
.le corveta José tle- Siqueira Villa
Forte, senhora- e filhos, Maria
Mocma de Siqueira, João José

di.* í>lq;ifirn o senhora; dr. jaii-
Aymbire do Siqueira, senhora c
Felizarda de Siqueira c Aillicmai-
jtteira couiinunicani aus parei.:.-i

e amigos o fuilce-imciilii «le seu idoliiliu-
do esposo c pae D10CI.HC10 DE SI-
yUl.-URA, oceorrido a n;. ein Santo
Antônio «le Capivary, e- os convidam
a assistir á missa de seliimo dia qtie
será celebrada C-füra, 2 de junho, ns
10 horas, 01a egreja dc jiiio Francisco
de 'Paula. A. .1:155-
«raHBBaSMHHHUMBHBHH
D. Anna Maria Lourei-

ro Chaves

i Ailfrcilo L. Fcrrolra Ctia»
ven, sciiliorn o filhos; Arthur
li. Ki-i-ri.-li-.-i ChnvPS, senhora
o filho; lAiiimlo ti. I-Vrroir»
Clinves c si-uhoi-ii, uroluiidii-

mento reconhecidos ás confoi-tniv»
tes domonsti-nções du ih/.iu- reco-
Ilidas pelo liillcciiiiciito do sua
idolatrada mãi-, suava o avó. dou»
A.VN.V MAIMA liOUKlUlíO, CIIA-
VMS, i-oiiiiiiiinictiiii <ino será ceie-
brada iiuni missa Uo selimo din
depois do nnviuiliã. suxtii-fnira. "

tio imilio, ás !> Í4 horas, no alliu-
mor da egreja dn flandolariii.

\"..-nde-sc ttm 1110'or
novo. do fabricante S
biiiete denlario do lar.
co de Paula 11. .(',.

1015

r

J
II 3S87J J1 II^TT^r^rr L^^^==^S cura da tubnsiuss
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'r^' _. „„ . -,» 
r, 

„,,,, r,_„- „, r,,-,, medico e ciniTRico, conforme a mellio
Bar- ntO-20-;i-ri6. t\ 3SSS _ LARGO DA I.APA -- indicação. Consultas, das 8 ás n ds  Casa pai.a fainilias 2 cavalheiros-ds ^--ün. F.tta Urueuayana a. 41.'.\ ni   « • -1 /--v tratanienlo. Optimos aposentos noa- j-j 5;g0

n. 
^^^ ===^=^  AíTUlíT ClG lítirO ™me mobilados de novo. AcçesSore^

U!' 1 •iii) SllPIÍ^íí 
' <-5 " rentiladores e cozinha de 1" ordem. TT " ÍNWNIiIw 240 ^^-^t^ttttttT.  VENDE-SE H3 MEYER

)!SS pPDOlIctOS .^iHSlí^-^— mo^o-^ire1^ ,^«f\ cm, ç ^-r^-sitóm-t^sHODA DA FORTüVA "" 
Caridade" 

' 
êJ&Jl llViJQlQ ír^&SÍ ^'íSS-V

Wn fiRâNPFHVS S. A -RP: 4P ii/ 3Z7^Y,1, Z&toZto ^.lv,ircsfn:'ifi,:,„a„i,ii„S.f„t,:daçs,a
nlU Ü!í' £«1, í-5í*3í_0 ^-—fflj ^J^WBi íl<8, 264 collo e bn.(.oi E.-i..-onir.Ue nas casas: Ila. kio, pelns ruas Joaquini Meyer ,c lJias^ífgSPfW 

J^rW^r; -<@'.„i 1 „„,,, i,:.i. lleiiti.ii.ei-; e Cirio. ida Silva, c Malhe-us; o a tun inslanic
typo», '»='*' **"*" r"T?— "-.,' | 

» 
'Ml  ,!;1 Boca do Matto, vc',:\ rua Aquidaban

í/...^ „„„. ...,,- í ' ¦¦ 
1 1 ¦ lORíir saudável c quii-lo. Acceitam-sc

1059 23-10 .Ti!).» PlnivitríanCÔ PMLAS offenas. ina ri-a üatriio ile Mesquita
I JL' lllll llUeilbO «! « «¦ H ngfi (Andarahy), 011 902 c. I. (55=6 RI

C/íí) 340 Tí>f> O-IDQ Ar;'E° fc'''-!o- p!oSa"l« c bnralis- 
  -- Ulvo simo. só na .-I Mala Chinesa. Rua La- ..„.;. ntiiurnnii59 ao 05'  nMK ><^ o, j PENSÃO UNil/ERSÃL

jmj^1 @pe3's»5*5a ií AO MONOPÓLIO | Av^aV^J^^AlíSía^tí
C^VÍ KSSTVín á??W$% 

"sunul UUJ ll.lentes commodos mobilados para fami-
Wmmt ^tí-ei-V,- ^Wr*m 7589 na m imnanr 1 lia c cavalheiros dc tratamento. Cozi- =.,:,,

## .. jf*b %m J; rrww; DA FELICIDADE <tJi ^T Com ou"!" &"$
-ISlIl "»(J9'Í Gd06 

" 
Sfl 

' 
¦ 

-_--¦ --- . lionictlr-M- bilhetes dc loto-1i-«10 ro- in*- wai*iantes rinsi)nraoII)tcl.,OIV lncainnteij ppfnín
o I" u.i i 4()u '•' liiirle <io tlorrelo. h i fiCLflli  , 09—5'.'—G4—IS—PS Ihi-iu vantajosas eommissões fi

I,'» {)'7 00 liio— 20—S—Plü ll 3Sli ¦"•"'i M's- eamliistns nus ciicdiu-S Dc ordem do Irmão Juiz da Iir.t.iti-
 j   jj imuiilns superiores ,-i 20090001 dade .!;• S. Uru::. coniinitiiico que eslá

' jj — Kua Sitclii-I ii. 1-1 —- |J aberta concorrência para arrendamento
je*. Ji #Sã «»^- \ lllPIMPfl nfl KllAXCISCO .V' ('. * do predio do lar.ao ii" Rosário ,11. As Aleq;

«jSfíBiçrtjípS loa Wfe'»;-^?"1J wuiuiiumutt ¦ gi»^-Miji^^uj.iraxij.^.-flF.^g»iHCMiaj^^^ - ..roponetilcs sc obrigarão a todos r- cavalhe
B^mxiiW i' 

'^*í' 
^fc'â è. ,? 

7C->P) i  Z "nmus e indicarão ns vanlaRcns (jue of- srntos.fflL mjm Jr^ | ni3-So-5-J,r a J pensão flamengo isr^^atn ss rsi»
i'7 *¦ 1 In ««^1 01 Sl ~-~~  .—---—- ,-. 0 ,1; 5 d„ ,,.-i10 próximo. -- tta!
IÍ i í .1.5» <iv.»i .iiiii.! Alueam-sc a casaes e cavallie-iros nei-!.' .... ; .. „. ... .,,,-, —-

Mn ,., -lo-t ií% FsffSíaíffifl tiatamVnln outimos anosentos ricoi-icntel u ^rc'-"»'- ''¦ "!':!~' l±li;L£l
UO í;>í ,h' ®* L &«tsSlSgeS mobilados com pensão, tratamento dc! ZT7,ZZ. ,„r.^.«^

= 
" 

19 51 Sil 660 
* 

|prbucira 
ordem. Praia do Flamen^ 

CARTOMANTE VIDENTE

Í^lIlTArO imnAltf 

IIÕWTKM I JÜ£LÜÍ±:!iô- ~\gl , 
, 

ÍTTT"! ?« ^nirir^ qtte « quizerem nc ¦'MllhU -;;;;„;;::: SSSS* U CABIOCAlM^BlliOííÉítl IS^xMiWyiB
l;in  -" l'rS0 : "*" Médium 

vidente o carador. ConsuUi ! ^''^èt- -SàtÚ^àts 
'o 

da 
P,nanhri

Salteado Apllía rf*. ¦¦ em todos os sentidos, descobre qualquer | -j, s dn noite. K. Senador Eusebio 64,

EXEHCÍC..O OF, ,,.S *• Plínio  |J J, £| ESto Hp£l^í^ ,% | ÍSÜ -Lülí6
nin '  

\f, iiic.ro-:^ S^3Ô íubiicsiuviiía. n.is,ái,,!a urde,. n>pTnDaaiiTr Hccmpiun" A

;; --~"--:=-1- FASOIGA DE Wmà I ES^^^^jmjHSíí^ De^^cT^ífer ^J; r_- " ¦
r-. -— —^^^71 l.MI. IM.I.lill) se".:- trabalhos. Cons. i-f•¦-.->. R. Oc-1

VíT~3.:T5-tíí--Ã;---:! .¦Tvi'íSSSS3í'!ÍSS:>í\ Wiidi-sc i:i:n b.'m monta.l.i a força Tm'ia!lia com qe.itro bara.heis <!e- e.irt.is r. pe-ral Cantara. i;8, sob. Entre o hireo '

(i'r^^^-^íi::^^5^í «'rica. com|-e-.-:ii de duas potentes E!:?'. 1,aÍÍÍ d?i râoV ii.it c^aivr tn-,Llo Cnpim , A. paSÍOf, das 9 da m I

W^^KSwfwffll k^1™- 
'^^ < todo, acces- \^t M%2?.T£i* .lc"í™ 

'eWiilí, 
!  ícomponfc

•' / "5Jrtt-v'*^£?'' •."-.'-''.-'¦^''iÍJ.fe^Sl ¦•-"' nccfsanos nar.i esle- fabrico, noc:ars.i. iltseetire nnai.r.cr s:it-e,l^. t". ,-i"inn"0SIIÍU"1 nfl nn?ilBSrnnin !,:tr:' ¦-'¦P
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SITIO
Em P. Gonçalo, vende-se uma casa

do moradia, bonde á porta da 'rr.imway
Rural 'fluminense. Tem pequeno pomar
.• mais arvores frutíferas. Trala-se na
niesma á rua Nilo Pcçanha iü. S. Con-
ça In de Nictheroy. ÇA. 5054)

SUOR FÉTIDO
los pés « dos sov.icos, catinga, friéiras,
comichões, etc, desapparcccin rápida-
incute com o uso do "Suorol". Vende-
so em Iodas as drogarias; perfumarias,
pharniacins c á rua Urustiayana n. 65.

PARA DENTISTA
e chicote, quasi
S. W.. .110 pa-
dc $, Fráacis-

R 3778

GÜRSO DE MUSICA GRATUITO
Na Avenida Rio Branco n, 1--7. se-

r.imlo andar, acha-se aberto o curso dc
musica de Mine. Seguiu.

1'ROFKSSORES: Dc canto, Mme.
discípula de Isn.-ir.lnn, do Con-

servatorio Kacional, dc paris; de piano.
Arthur Napolcão, do Instituto Nacional
de Miisiea: r; de- violino. V. Cernicliia-
ro. do liiiiiutlii Bcnjamin Constam.

Tuscrípcües diárias, tias - ;'is a M^vns

PENSÃO RIO BRANCO
'amillas distinetos r a
íaveis, esplendidos .tpo-

recos razoáveis. Cozinha de
1° ordem. Rua l-"ialho 11. en (Valacele
F>a!-ho, Cattete Gloria-. Teleplione Cen-

(R410)

G0Ü0R^IHE'A
Cf.ra lnfallivel deste mal. rotn inje-
cç3è3 ínteiramenLe intlolorcsi üe s a
S dias, por main intigas uue sejini.

Vidro ioJooü. Procurar o sr. M.it-
tos, d:iü 7 Ú3 pi|- da manhã ou dns
¦; ii 9 da ne-ite; rua S. Cliriotovão

11. 5-19. (5'1-í.l Jl

ESCREVER A MACHINA
Jêtisina-sa com. os dez. dedos, cm

pouco tempo, por metbodo norte-111; :

cano, a 10S por mcz. Rua
11. 173, sobrado.

do Senado
S. ,1S.'7-

I

GONORRHEAS
Flores brancas (leucorrliéa)

Curani-ss radicalmente cm pou-
cos dias com o XAR0PI5 E AS
PÍLULAS DE MAT1C0 FER-

•RUGINOSO,
Vende-se unicamente 11* phar-

macia BRAGANTINA, rua d.i
Uruguayana a, ms.

DURO
Platina, praia, brilhantes, cautelas do

Miinle dc Soecorro o de casas dc pcnlio-
res, compra-se, 11a rua do llospicio nu-
mero ciC>, única casa que melhor paga.

033-

Maria Rosa Teixeira
- Joác Teixeira Anccde c sem

»S4 filhos convidam seus parentes e
5 a'.iiif!os a assistir á missa de sr-
* timo dia que cm intenção da alma

dc sua idolatrada esposa c mãe,
MARIA ROSA TEIXEIRA, mandam
celebrar boje. quarta-feira, .-,1 do cor-
rente, ás o i|c horas, na malris d eSãn
José. polo que antecipam seus maiore,
agradecimentos. O 555(0

A CASA JARDIM
participa aos seus amigos e frcgueMI
que se acha sempre prevenida d?
flores para qualquer cnconiinenda de
coroas de flores naturaes, á rua líoii-
çalves üias 11. 38I Teleplione :>.. 2S32 -¦
Central. 385»

Hermenegildo Gomes
da Silva

f Maria Richard da Silva con-
vida a todos os seus -parentes c
pessoas Uc sua amizade para as-
sistir 11 missa de sétimo eüa pelo
falleciinenlo de scu prezado e

nunca esquecido IIERMENEGIUXi
GOMES DA SILVA, na egreja de .São
Hrancisco de Paula, ás o horas, hoje,
cmnria-feira, .it do corrente, c por esse
aclo, pcnhoràda .if;r:iile-ce n todas _ .11
pessoas qtte acompanharara até â ultima
morada. J SC3*

s

MOVEIS A rniüSIAÇõES
10G

Kun Visconde (Jo llniiiin

res

(.1 2f»!)0)

Aluga
ÍT.iayana

Consultório medico
«dido,um

. 8.
rtta l"r

IMPOTÊNCIA?
VITALIDADE DO HOMEM
ÍRA radical sim dar n.cdicamcn-

tes para tomar; nào infiuc a cilndc, -,

garantido! . irata-se com pe?soa séria;j
rua da 1'raiiiha 30, sub, N. M.

S i8;o

§

A'S SENHORAS E
SENHORITÂS
A Casa

David Ferro
Chama a atten

ção para as
suas vitrines

"iiua 7 ile Setembro, 121

í)ÍÍÍí:CTOr«IA DK CONTAI!ILI».'"" mi DA OUKIUl/t

,,•'(,< rcfercnlcp ao exercie
ífcciuados por csia c-ci

até is :., horas 110 dia ji do corre
;o dc maio ile 191P. -

'1'rinas,sccçno,
Jcroiiynio

niKECTUÜlA DE r0>il
Catntrso fura l'ro'..'ir,' 'n-ira ewrancia

"ie 
ordem do sr. con

d.-sta repartição, presidente da
.o nisn&nio abrir por aviso »•

• •¦ e„ corrente mes, do sr. gener.
Guerra, pira provime

es dc primeira en'.
desta Direetoria dc
o publico r,'.:c.
.l.ilii, durante r
findará n íS 1
no. ás 15 '!= horí':'
respectiva inscripção,

es elo próprio punho', 
referido presidente

Ipio fu

ma
conla.-
a:.i> «lc
i;nho

PHARMACIA
nilo-s-.- 11111:1 0111 uni dns h-

;ii-i punli-acs dn eidndt-.
|i:i'.ii-iinii •'«¦< Ot-nnndo .K- C,

11. 1.1

AOS DOENTES 00

Kii ¦•i.'-'-.í v-.u.iaíiv^v.f.ii.r-.ii;

a;
ri

2b

iiT.e
.ijiio etc
na fôrn

isirr.
i ki.

dc i> máxima

itiva
u dc

o elo dcirpano •
circumsrriiiç.io

duos pessoss
c iilillido

-.do

j-, no:
tratar

i comi

,1o Exercito

. ou atl
chefe sob cujf-s ordens

- iratar dc scrgenlo ei
declarando ter toa

mo tnetdico conipr'-'

fifííitiU

ue anua
Real

ri nu

098
015!
801
321

i

refi. UU A
Filia! ú prnja 11

A

COMMISSÕ1
Bilhetes

Aviso: - Cs

DO OUVIDOR. toS
Ci Junho n. 51 •-- Rio
Janeiro

3 K DESCONTOS
de Loterias

r,finio tíia Aa extracçüo.
FERNANDES & C1

Tc!cp!:í»:2 : eji — Norte

SALA OE FRENTE E QUARTO
cm

sem obi na
casa ile todo asseio

:om boa .pensão para
cisai, line tcr.ha

tete. Av. . Gemes

t-crtpiorio desta í

;.hone
nas in

RttWelI
.. a X.

ate -'.noi.;
is do Cat-
Kiachuelo,
Cartas no
Z.

.3043 J

vir. us uirerMrnentc.de Jcrusslein, ptvííruso
líslisman ccaiicci.lo :-¦: í*t.n.-il — Cor.-iúles,
dns 1 tia rr.snhS ás •; ;': t!i no:tc, 11,1 ;>ni;tJa Republica :i. Si. — ri-lAÇA HA RKPU-
BLICA N. S;. (Esquina ó iu Senhor dos
IV.KJ). (l) I

GELADEIRAS
Vendas cm prestações.
L. Uufficr. fabricâíüfi.
Rua Vasco da l".a:tia ll. 166.

Fornada anti herpeties
FORMULA DE L. R. DE BRITO

dpçroi-oda e premiada com medalha

mmm oe commercio

SÓCIO PABA INDUSTRIA

dneri
Mina

d'.'l Vili

(ií_HTT)

ESTÔMAGO
scu ciidcre':».
lo de 100 réis
¦mos, graíuiut-
a oh.crcin '.::'.'.l
1. Cartas á rc-

PE.ULHS

Ct-.ram em poucos dias as _moléstias
j do estômago, íi«r.do ou intístino,

Estaç pílulas alt;:n de tônicas, são in-
í dicadas nas dyspcpsias, prisões dc ven.; 

tre. moléstias do fifiade, bexiga, rins,
náuseas, fljtulcncias, máo citar. etc.
São utn poderoso dijistivo c reg-iiari.
tador dns secreções gastro-intestinaes.
A' venda etn todas as pharinacias. De-
posito: Drogaria RodriKiies, rua G.
Dias, 50. Vidro i$500, pelo correio
ma:3 100 rcii. .1 -12.14

METADE DE UMA CASA
Pequena familia dc tratamento aluga

a oulra nas mesmas condições metade
dt- sua casa. iNa rua ,S. Clemente, pi,
Botafogo. (S 5':i.i

Iegõcio de occasião"
Trecisa-sc vender, com urgência, pr-f

metade do scu valor, um predio de s..-
brado, cora paredes dobradas, eni frim-
ic de ma central, c de grende futuro,
com loja paru qualquer negocio, c lions
coinmcdos para fatnila. Para ver e ivre-
tar cor.i C. ile Oliveira, ,i Estrada Re-al
dc Santa Cruz :6c, Marco 6. Baiiíiú.
Xão se admittem inlcrin tdiarios.

CJ. 5519»

PARA OESENCRESPAR
ou tornar lisos os cabellos, por mal*
ondulados q.ic sejam, nte nu--:no o ca.
bello das pessoas dc cõr, deve-se 11 -.11
o "I.YSODOR", que é infaliivcl.

A' venda cm todas ns perfumarias
d- 1" ordem c 113 "A' Oirrafa Gran-
de", ii rua Urtiçuiivana CO. J 56311

41 u. .1

Xarope Peitoral ila Oesessarl?
c ftlnafrãn ria Hnnmau niuuiiuu uu iiuiiiucu

FORMULA DE BRITO
Approvado pela Inspeciona de Ilyi

Sicne e premiado com medalha dc ouro
na Expusição Nacional de 1908. Este
m.ir.-.villioso petto-al curi radicalmente
bronchites. catarrhos chronicos, coque.
luche, nstíima, tosse, tísica pulmonar,
dores dt pe-iio, unctimonias, tosse ncr-
vosas, cnnslipaçScs, rouquidão, st.ffoci.
ções, doenças de garganta larynge, de.
fluxo astlunatico, cie. Vidro 1^500. —
Depósitos: Drogarias Pacheco. Andra-
das 11. 4SI Carvalho, rua 1'ritnciro de
Março ia; Sete de Setembro rü e 01
e á rua ela Assemblea 11, 34. Ei-lnica:
Pharmacia Sanlc-s Silv.t, rna Dr. A.-is-

(

SYPHILIS

tides Lobo
Villa.

Tcl.plie-i-.e

L C. 185
Itsiou ni:c»*050, pi

1 esquec. r-me du

1.400,

pos-
'37 '.

para uma_ 1
sidade nuc

com io a 15 centos.
e arligos dc primei-
se vende a dinheiro

alhíte c^t edificio
Unir.o, r.cstJ jornal.

.iSi J

AH

afiarHC.
:ite

de curo
lnfallivel r.is empigens, dartliros,

sarnas, lepra, comichões, ulceras, eeze-
mas pannos. feridas, íriciras e lod-s as
moléstias ila pelle Pote iísoo. Dc
suo: Drogaria, Pacíitco, rua dos
drada; n. 45 c Sele de Setembro, 81.

Tn-

«rioi
ani^tiifj c os esti
cerpo c .-.bna c fa
ballio, sendo os
Consultas 2$ooo.
c socego ílo Ur.
lespondeneia com
a resposta; íó .".
rua Fernandes n
das 9 da

ni f.t

- V:\7. com qtie
entreguem

„....!.-

de
: todo e.qualquer tra-

mesmos garantidos.
Tem uni breve para

Preço 10S000: cor-
nimo, em sellos para
icndc a senhoras: á

10—Engenho Novo,
ás'8 da" noile.

(R 4S5O

RRPKXCTA DKIMíllATIVA COX-
CliXTUADA Dli GAKOBA MJIDA

(Í-Vi-Minla de Brito)
Approvada c premiada com medalha

de ouro. Cura: empiges, boulias, sar-
nas, dcenças do nariz c dos ouvidos.
borbulhas, cor.iicliões, darliiros, pannos
eczcnia( erysipela, syphiíis c rheu:nrttÍ5*
r.io antigo 

"e 
recente. Preço jScoo,

Depósitos. Drosari.is Pacheco, rna
dos Andradas 45; Carvalho, rtta i* de
Man-:. 10: á tua Sele de Setembro
Si c* 00 e á rua da Assrmblca 34- Fa-
biica: Phar
Arisiiucs I.i

ar.ios Silva, rua Dr.
Tei. t..-,oc. Viüa,

EM CASA GE FAMÍLIA
Aluga-se ttm esplendido conimoiio em

centro de- ia^dif.'., eom entrada indepen-
dente-. Rua Barão de übi n. 107. 'i'c-

lephone 1013 Viiia. , w (St65 B)

üo 1 penüores
Eni 6 ds Juníio i«e 1916

U. CERQUEM A
5J. Rna Lniz do Camões, 54

fiUbA-ot
Ali-f.i ?p

Roga-s: s,l>3 -srs.

marem
vesner:

is cautelas
leilão.

rautitsriote S-cfor-

vencidas até á
J 5--"

A FABHIGA OE TECIOQS OE

Cff;
par.no
rega d
Kens. Curtas

it um meslre
longa pratica,

collccçõcj

ac.-'.:.:
c se

de pr,ra r, escrio'sno

nicr-
ârena-

deste

o vasto c arij
rnd.ir do predio n. 142 da
liranco, canto da rin «Ia
próprio para < scripiorioi,
ou mesmo estabelecimento
tiaía-sc na loia.

.V\í I1'<I
Assei iblér.

ili-n--

ITEflOI
Vcndc-J- 1", üccn,-- -

o. contrato
iial na n.

prr!»

PENSÃO FAMILIAR
¦;¦ 1 CORSCA VitTRA 3. iv".'i- dt

freio, eo Plcnci-pi.
A!;-f.'.ni-'-' iiti.irlos cc;r. .;<.'ir"o a pes-

soas d;. ¦.r.Vit-cr.io, com todo o con-
f.ir-.o. Ia. 37«3)
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IMPLORANDO A CARIDADE
For Intermédio desta redícçüo, tppellini

fun a caridade vublica, i. iciuinte.
eenliorn-i: *.* . .

VIUVA ANNA DO AMA-.A-, cega, t
llétn disto doente e tem nincucni p»r» iua
••a-SinhU, recolhida a um quarto;

VIUVA ANOEIíA PECORARO, eom
1$ annoi de cdado, completamente ceja e

VIUVA AM ANCIÃ, com 68 «nnol de
Idade, quaii cega; ...

ANNA EMILIA ROSA, pobre T-lhl-
fit.a, vitivn, com 7» annos de edade;

ItLVIKA DE CARVALHO, pobre, ceg»
•'frXSÍC-IC-V DA 

"CONCEIÇÃO, BAR.
ROÍ cí-ti ile mr.'.-» os olhos e aleijada!

JOAQUIM FERREIRA CHAVES, en-
-rtvado, tem leconcs; .

VIUVA LUIZA, com oito filho» ne-
""vÍUVA 

MARIA EUGENIA, .obre ve-
lha «em o menor rtcur.o para a sua »ul>.

SENHORA ENTREVADA. da rira Se-
t-hor de Mitlosinlio-, 34. doente, impo»--
-.iliuda de Uubalhar, tendo dua» lilliae,
lendo umi tuberculosa; ,

VIUVA SOARES, iveiba, itm iodei
trabalhar. ,

VIUVA SANTOS, com «8 annos de
ediile, iraremenle doente de moléstia in-

THEREZA, pobre eeiuinlm »«m a"**-
lio dc iiincucm. .... - „„

VIUVA HERNARDINA, com ?8 an-

AMAS SECCAS E DE LEITE
¦tini-CISA-SE dc uma moca com prati-
.{ 1 de amo secoa c serviços leves; nn
»na ilo llispo n. 251. (.lio? A*1 T

T) .KGIRA-SE .le .1111,1 tuna secea branca,
.1 nu. JI-ihlo-k Lobo n. 353. (3853 A) J
f. .wvLfí^tm-^r^BeimTXMraiFUfHMmm

C3ZINHEIB0S E COZINHEIRAS
l LUCA-SE inii-i cozinheira do trivial,)..-

^ _ 1 «asa (lc familia! na rua do Ttinncl
>,.i.-i t_. (..107 '*) S

A I.OG/--SE unia cozinlicira do trivial.
J.\ ni. ilorins 1111 oluguel, lladdocl* Lobo
11. ••?. (S7uü li) 1*

1 I._IG..MJSE cozinheiras, icopciras, ar.
_'.Íi,iiii..ik'irii-. ile condueta afíiançada pur-.-.cri-.to. nio sc illmhni com eussa agencias,
sy.ifíima europeu rua Senador Potnpeu, 7°.
.„!,. (5.4(1 B) J

ITiMlM-ECiA-SE nma parda para cnsal dc
ili pe.inf.nn familia, path cozinhar dc
(orno c (i.gão. Ordenado 60$ a 55$, mas
nio «lori.ic nu aluguel; na rua Karani n.
io, quarto 1.1 — Botafogo. (5507 S) R

A I.UOAM.SIi oinii.iiis cozinheira., e mocl-
..'_.'ilias «Ia roço. Pedido» a Agenor Portu-
»al na eslação ile Vasconccllos. (Enviem
(lellon). S73iH) J

1)Ril-CliS,\-SI5 
de uma cozinheira, ft run

lír. |o.é llygiuo n, .-43 — Tijuca.
(3781 B) J

"ORECISA-SE de umo cozinheira e tnn
J. copeiro de 14 annos; Macedo Sobri-
nho n. 18—nolafogo. (364; D) S

PRECISA-SE 
de uma boa., cozinlicira,

branca, para ca.«a de familia, que dur-
ma 110 aluguel; rua Riacliuelo n. 117.

(386_ II) R

PUECISAKF, 
na rua Dr. Jos-i Hygi-

no n. 255, dc uma boa cozinheira e
juaLi serviços c que durma em casa.

(3794 B) J

1>RECISA-SE 
de uma creada para cozi-

nhar c lavar alguma roupa; na la-
deira do Rus.ell 41. (38;*) B) R

}JKKCISA.SK 
de uma boa cozinheira,

para casa dt familia; & rua di Ca-
Siell.i n. 43 — Estação da Piedade.

(4707 B) B

JJHEC1SA-SE 
de uma tóozinheira para

cozinhar t lavar, para casa de pou-
ca familiai rua Viscoudc dc Itauna n. an.
sobrado. (-"57 Ul 1

15RÍ2CISA-SE 
dc uma cozinheira p;»va

. todo serviço, dc casal sem fillios,
i|iic dê fiança dc sua condueta; rua Du-
-íue dc Caxias ti. .2.1. Ccçfiíí **> >

m.ÉÉiÈBÉBn__iiinÉ__aÉn i
1
a

PHARMACA E DROGAR u

1 A PREFERIDA DO PUBLICO Iii
__
i

Grande sortimento de produetos chiniicos c eípeeialiilades pharnia-
ceutiica5, ímportoção directa dos melhores fabricantes dai Europa e
America.

Caprichoso serviço de pliarmacia e laboratório por pessoal habilita-
do, sob a dirteção do phariuaceiitico Cândido Gabriel.

ALUGA-Slv 
uma sala a casa! <-.i casa

de lamilia séria; ua rua Senhor dos
Passos n. 6, 2" andar. (3926 K) J

4 IyUGA-SK uni bom quarto de frente,
/la uni casal sem filhos ou a rapazes, com
nu sem -leiiíão; na rua da Assembléa 11. 3,
;» ondar. (39" E) J

\ I.UCA-S1Í o predio da rua do Cotovcl-
í"_l!o n. 70; as chaves estão por favor
na loja, cm baixo. (5690 E) J

PREÇOS MÓDICOS
Rua Sete dc Setembro, 99 — Próximo á Avenida Rio Branco.

sa

iiaai.ii-aa:- ¦ _3j::i.-_si-:ii-eBM :iia_!ii!^i;ii:'S!i:::--'^:-i!!E«iL:!>-_sii: .iKiui-:iaH;,:aBi''iT:aii:«
AI.ÜG.UI.SE quartos desde Go$ a ra-

paz ou casal; na avenida Mem dc Sá
11. 34. (36;-5 li) s

í2K!:.:H!.i:Bi.'?hi:|:B!;:;:híí'í
I

illESliiííS

AIAIfíA-SE 
um quarto, a moços soltei-

ros ou a senhora só, com ou sem
pensão; rua dos Audradas n. «ji, i" an-
dar. (5(7.1 K) S

AI.UG.A-S1Í 
bom fliiartti a dois rapazes

do com mer ciu, com luz, limpcsa c pen-
s;ío, preço 70$ cada um; na rua da Qui*
landa 11, 1» andar. (5705 T-) S

A I-UGA-SK ura hom quarto, t
-CXinobilia, boa pensão, optimo

com ou stm
. boa pensão, optimo banheiro, e

electricidade, cm casa dc familia, socega-
da u muito limpa, sã a pessoa de trata*
mento; na rua dc S. Josü n. 70 1* an*
4eiu (570J li) S

AI.UGA-SlC 
unia hoa «ala de (rente, a

moços solteiras: na travessa Bellas Ar-
les 11, 5. (5058 li) J

«. LUGA SE linda sala de frente, cora
__-_peii-<.o, a caaíl ou dois rapazes dc tra-
lamento; na avenida Central n. a.". _" nn-
éu. (3706 .!¦¦) h

,i LUGA-SE na Avonld» Itio __._'.-._-
¦íi-ieo n. 51, Pensão Jíoss, uin»
esDlenãiiln snln com iioiisão nurii
duas nossons 300$ o mini outra
paru rapaz, üo 100_ a 150SQO0.

(J 5-.IÍ7) K

ALUG.VSli 
o sobrado da rua Visconde

do Rio «ranço 7j (S623I'.)}

AI.UGA-Sli.:io conicmn
uma lico sala a empregados

ircio: na rua da Carioca, .|8.
Tratase na loja. (544-5 lv. J

1 LUGA-SE uma grande casa. cm cenlro
¦txde iardim serve para ptnsáo; na rua
•Mar-cha! Dcodoro 57. oude se trata.

Í56J9 Í-) J

1 oeVlHrTOE VIGOR
'Este maravilhoso medicamento é uma feliz associtição de Kola,

ácido pliosiiliorico, iodo, arsênico, filyccrop.liospliatado, vinho, de To-
ktty, formando um licor agradabilissimo, de alto valor nutritivo, con-
seguindo as pessoas íníracjuecidas obter em 15 dias o aügiticnto de
um kilo.

E isto é uma verdade, que o -povo, sempre meticuloso nas suas
observações, convence-se do valor do precioso -í.edicamento e por
isto. a cada momento, pessoas estranhas á medicina prescrevem _aKOLA SOU!, ás senhoras '|tte amamentam, ás pessoas fracas, debi-
'litadas, aos convalescemos, aos dyapepticos, ás moças 110 periodo da
.ptiberdade, aos meninos durante o seu desenvolvimento, aos velhos
enfraquecidos, na convicção de que a KOLA SOEL é 'Semipre útil.

E que -tal facto é umii verdade, demonstra o Rrande successo
commercial e therapeutico da KOLA S013L, representando hoje o
mais popular dos nossos medica mentos, prescripto por Rrande nu-
mero dc médicos c pelos chefes e mães de familia, que têm apre-
ciado as maravilhas da KOLA SOEL.

Na medicação muscular, a KOI.A è o grande medicamento
•muscular "d'cntrainement".

'Nas moléstias do apparelho digestivo, a KOLA SOEL é sobera-
na, já pela sua acção excitando o appetite, j'á debellantlò as dyspe-
•psias attonicas (moles-lias do csto,mago).

Como ncvrosilieni«.o e alimento de 'poupança, a KOLA SOEL
é prediosa no tratamento da neurasthenia, na fraqueza nervosa.

¦Regenerador poderoso, quiivt aplicando a força de resistência, a
fadiga e a. moléstias,

!A KOLA SOEL constilue o suecedaneo por excellencia do oleo
de figado de bacalháo e como tal indicado no tratamento do lym-
pliatismo, de escrophulose c da tuberculose.

A KOLA SOEL é um excellente galactogeneo o como tal indis-
pensavel ás senhoras que anvamentam.

O scu uso assegura o augmento da quantidade de leite c a sua
boa qualidade..

Dae a usar a vossos fillios a KOLA «SOEL, que lhes dareis vi-
gor c vida.

A' venda em todas as Drogarias c Pharmacias .
Agentes Geraes: ARAUJO FRiBITAS & C. — Rio de Janeiro.

A T,UGA-S-. esplendida sala para escri-
jf____.ptorio ou casal sem fí.bos, em casa de
lamilia. Ouvidor 24, ¦" andar. ( 387-|E)J

A I,U('.'A'.\I-Sli lions aposentos, com ou 5-i'ri
XXmobilía. a pessoa de tratamento ou'-"a
rapaz do conimercio; na rua General Ca-
inam 17a, i" nnil.r. (3S"3 li) J

A LUGA-il-Sli na rua Bcnailor Dantas 5-',
-CVuons nuartos e lioa sala dc frente.

(5*80 K) ,J

Sementes de
cagiian go_r>slupa

Coiupra-so qtinlquoi' quautUlaiIo
ilu senii-iites do ciipiin gordura,
roxo o i-oxinlio, da nova colheita,
sendo bom limpo. Para entregai'
na estação Ua Sauilmlo, E. F. O.
do llrasil.

Curta eom preços a. J. «T. do
Canto, Fazenda da Uella Vista, e
tação do I.inlto, Estado do Uio.

AI.UGA-Sli 
em casa de pequena fami-

li», uni bom coiniiiodo com janella, com
toda a serventia. ' Dá-se pensão, querendo,
» casal sem filhos ou a pessoas serias; na
rua Silvu Manoel 34. ts66l Ií) S

A LUCA-SE um escriptorio, tem luz c tele-
•Í-Lplione; rua Sotc de 'Sctemhro 193.

(..6.|.( 
I. S__

ALUGA-SE 
o predio da travessa do Com-

mercio n. 20, com bom armazem c dois
andares; a! chaves poi faitir estão' de.
fronte na Secretaria da (Penitencia, largo
da Carioca 7. (E)

*i J.UGA.SFO uma excellcnte sala, com tres
jCisacadas de frente, mobilada, a casal
stm filhos ou n niuços solteiros, do com»
mercio; na rtia do Hiaclmelo 95* (5*o.íK)S

A LUGA-SE unia boa easa para
-íltfiiiiiilin, mi rua Viscoudc Saim-
eahy 341, perto da Avenida Sal-
vailoi' do Sá. Tratti-se na rua do
Hosario GO. (K 5485) E

\ LUGAM-SE, por .isS. 50Í c 60S. quar-
X1.10S, mobilados, lodo conforto; avenida
Kio Branco 11. 11, -" and. (sd5" '*¦) o
__mmmmmm%%wsmáummW2rmwm^Ê^

LAPA E SANTA THÊRÉZA
A LUGA-SE um bom commodo, com cozi-

rlnlia e .tiintai .indcpcii.l-iite, á rna Paula
Mttios 11. 185. (54S3 10 J

.T. do I Ai
sta, es- •rVl

ALUGA-SE 
11111 escripuirio cotn t-lcjíAb-

ne; na rua da Quitanda 11. so, i° «jn-
dar. (3-57 K)!S

, I.UGA-SE por iao$ o .predio da rua
Vila- Neves u. 19. 1-aula Mattos: trata-so
, 11. 19, tem «inatro quartos. (s(d'3 E) ¦>

\ LUGA-S); um bom quarto „ casal sJnl
XjLfilhos ou moço, .preço razoável; na Hia
iFrci Caneca n. -.jo. (3Bj5 Ií)fO

AILUGA.1I-SE dua3 ou tres salas de frifíi-
xVer, com oito sacadas, entrada tude-pun*
___Tl_dciite, com \m eleclrica. em casa Üe
iuii casal; na rua de S. Pedro n. 135,
canto de Urugüajtina.

ALUGA-SE 
uma í.!

clara .1 um
com ou Km. uioli
na nia de S, Pedro n
guaj-aiitt.

(4896 10 j_
muitoma sala de esquinai muito

SLMihor -de tudo respeljoí
lilia, era casa de un. easil;

canto de Umi-
(•t-9-l E)}B

A -T.UGA-Stv 11 m bom quarto mobilado, * a
-expessoa que tralr.ilhe fora; na rna Swía-
dor Dantas .ja, sob. (..S-mE) E

ALUGA-SK 
a casa da rua da America

n. 189, com electricidade, as chav.c-s
na mesma rua 11. 215 c trata-se na rtia
Uruguayana 78, alfaiataria. (..S^lOr!

AIvUCA-Sl. 
uin esplendido quarto mobila-

ilo a moço solteiro, com clcctrici lade-'e jtelephone; ua avenida Mem de Sá ir.7,
sobrado. (36-7K) S

ALUGA-SE 
um coiumodo, com ou sem

pensão, a moço do commercio; na rua
«Ia Carioca 47, sobrado. (3(J-to E) ^S

AI,UG.VSI$ 
um commodo, na praça da

Republica n, 50, sobrado, sô para lio-
meus. (3G.13 E) S

A LUGA-SE um predio á rna Dr. Y%>-
Xisoa de Uarros n. 51, chaves' no afina-
zçni fia esquina; trata-sc im travessa dc S3o
Francisco de Paula n. 6, sobrado, com
Oliveira; (3ó.|-i E) S

AI/UGAM-SK 
dois quartos para família

ou moços solteiros, tem luz cleclrica.
locar socegado, á rua -Marechal Ebriaiio
l'ei*-oto n. i.|0, sobrado. (3515 S) J

ALUGAM-&K 
aposento.-; magnificos, com

todo o conforto, u rapazes do commer-
cio. Preços módicos; -im rua Luiz Gama
_ -15- (___) J

ALUGA-SE 
um bom i|llarto dc Irciilo. de-

cen tem ente mobilado, com pensão, luz
e café, a dois moços, por 85$ cada um;
na rua UruKuayana 97. sobrado. (3902EÕ

JJHECISAiSE 
para pc(]iic;.a laim.u «lc

tratamento, de uma cozinlieiia de for-
íio c foiíão, <]UC durma cm casa dos pa-
trões; rua Uionysio dc Cerqueira (em
frente á üataçãu dos bondes da rua dos
Voliintaiios). Tambem pôde tralar na
Avenida Central n,|. (3181 ü) I

AI/UGA-SíC 
ampla» clara c ventilada «*

la dc frente, com ou sem pensão, cm
casa dc família; na rua da Candelária, 23-

(5O33 E) J
LUGA-SE um bom auarto, cm casa do
.família; rua do Rezende isa sobrado,

 (60.0 E) J

AI.UGA-SI3 
o sobrado da rua d.\ Can-

dclaria 97 itrata-sc ua rua da Quita tida
u. 165. (55S7 E) J

A,

ra !.:,.t_: :.».. 'F¥' ^:.«::: a.-; 'ai' aii^B;'!'Hi í-ej;- ;-tl::: B
SSOFFREIS DO ESTÔMAGO, á
K DOS INTESTINOS E DO _
_ CORAÇÃO r USAE ?*.
b_

U Guaranesia 1
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CREADOS E CREADAS
J)KI(..ISASE 

dc tuna boi creada para
todo serviço, em casa de uma senho-

r.t estrangeira ,que seja a&seiada; á rua
Salvador Corrêa il, pi, casa 11 — Uns,

ÍJlíKCISA-SK 
dc lavadeira e engomma-

deira para casa de pequena familia;
na rua llumaytá n. -11. (379-C) J

J>REC1SA'SE 
de uma empresada par»

copeira e arrtunar easa c mais ser-
viços, em ca-ia de família; rua Prudente
dc Moraes 33—Ipanema. (3C11 C) .1

1>.-EC1SA-SE 
dc uma mocinha para pa-

^tm de tuna creança; trata-se bem;¦praça Josú Alencar n, i.( — Pensão Co-
lombo. (3651 C) S

ÍíílV.CIS.VijI. 
de unia rapariga para ia-

zer companlna a unia senhora, tomar
conta dc uma creança; rua S. Martinho
u, 3», cisa 8—Cidade Nova. (3S18 C) S

T>REC1SASE de unia creada; rua Pin-
S. in -.gueiredu 11, £t5. (541. C) U

IJlUÍCíSA-Slíl 
dc uma ci cada brauca,

eom referencias: ma Haddock T.obo
II. US- (537-1 D) .1
/-t__M____MC_PWIM_Í II mmmmXm?Orm*m*ht.'ti--r- v v___»_W__t_1W_MM

EMPREGOS ÜSÕT

A LUGAM-Sli boas salas nata escriptorios.
ÍXí rua da Quitanda i6s. (5ã86E)J

\ LUGA-SE o armazém da rua da Cinde-
jCSUariá 97; trata-be na rua da Quitan-
da .65. (558. E) .1

A LUGA-SI. o (intimo tirma-.cm do predio
X-knovo, á rua Senador Pompcu íoi; chaves
na leiteria, o trala-ie na iua UruRUayana fio.
sobrado (5573 lí) j

A LUGA-SK um bom auarto com on sem
i-XinoljiHa, a pessoas dc respeito; tem luz
eleetrica, cm casa de familia; rua General
Pedra li. H3, avenida, casa 3. (3557 Ií) J

A LUGA-SK um quarto, com uma janella.
jC_4.--m cnsa de familia. para moços; travessa
do Commercio a, o. (55*14 1*"-)^

A LUGA-SK, por -.0$, a loia, cm frente
Sxá Prefeitura, para negocio ou escripto-
rio; trata-se na rua josc Maurício i.|.(.

(5537 li) K

A LUGAM-SE um quarto c sala de fren-
_iite, para casal sem filhos ou escriplo-
rio; na rua da Alfândega, esquina da dns
¦Andradas n. 138. (5ã°3 lí). R

A LUG.VM-SK salas a moços e quartos
-tXde frente dc rua, tudo pintado de novo
com In,, eleetrica, ti 35$. 40$ e -13$; rua
Tobiaa Barreto u. 74 c 70. Avenida.

(51.15 E) R

Rico e feliz será aquelle (|ue
conhecer o «Supplomon-
lo iIlustrado» dn MV7S-
SAGEIKO I>A PORTÜ-
NA, onde são explicados os

meios para obter bem estar, conforto, saude e posições
sociaes invejáveis. Revela o que fazer para ser amado,
vencer todas as diffieuldades e embaraços da vida, fazer
bons negócios, ganhar muito dinheiro, obter bons empre-
gos e a sympathia dos quo têm dinheiro e impor vossa
vontade aos demais. DA-SR GRÁTIS e envia-se pelo
Correio para toda a parle. Escreva p.ira n- Sr. Aristóteles
Itália — Kun Sen-tor dos Passos 9S, Rio — < aixa
Postal G01. O professor Aristóteles Itália é encontrado
agora das 8 da manha ás •_ da tarde. J 4555

VLUCA-SE 
uma nr.úiii.l.i paia arrumar

e costurar roíijms, 1'úde acompanhar a
patroa para f|uul(|uer parte, ganhando re-
£ularmente nap faz questão, menos lavar
•caía e vidros, a familia ou casal de trata-
tuenlo, Quem precisar escreva para a rua
Gem-ial Câmara n. 24*?, casa dc família.
Pódc tomar informações na mesma.

Í.-1-7 O S

1)RKCI3A-SE 
de um bom copeiro de

condueta afiançada» na rua Marque2
«le Abramos n. 50. (48.(0 (.') j

I>Uí-C*lSA-S)í 
de uin menino, portuguez,

coro 14 annos maia nu menos para r-cr*
viços do.iicslicos; na rua Kstacio dc Sá
ji. ii. i" aiular. (5535 C) li

1)]<ECISA-SE 
de engoiiimadeiras liabili-

tadas; rua Marechal Fioriano ti. 171,
loja de (a_endas. (549-1 D) lt

Ii-i-MXiSA-S-'- 
dc uma empregada paracopeira e arrumadeira, que durma no¦.-mprcHo c que dê abono â sua condueta,

C. Huinlim n. <).'|A — Tijuca, (55*13 1D.I

Oi_ECI,S«\-SI'. de uru ras«i?.lnlio com ai-J Bunia prati-a dc pliarmacia; rua Mau-*•'*¦ "¦ ""•_ (5588 C) J

I>UEt'I.SA-.SE 
.ie um ea,..l «le meia cda-<le c dc condueta aíi.inçadi, sendo olunnciii liara trabalhar tn lavoura e a mu-

Hier para tomar co.iía de uma casa ce.iidnr 'lc algumas pciiucnas crtfiçúes, In-
iormaçõeii ia r::a do Livramcnlo n. '08.

(5533 I» J

J>KEC1SASE 
.ie perfeitos liordadclras h

mão; avenida (..oincs Freire 11, 1?
eobrado. (37S6 \D J

1>I.ECISA-SE 
dc uma i'ci|tiu-.i |i,.r.i ser-

vi',-.. :i _ Ir. c. ç lomar conl.a de 1:111:1
creança; á rua Teixc^a Junior u. !_;_*,
S. Chtistovão. (5719 K)J

ÍJItKClS.A-.*-"!; 
de moças «íue

balhar em azas; rua Üvi
i° andar.

____m_*í'—vra r

ütiiain tra-
lavaii.i ;S.
i.lüMD) U

CASAS E COMMODOS, CENTRO
A],UGA-SIÍ 

p»tra negocio limpo o v5o
do corredor da rua Acre 11. 122. a--

,uina Mareeliai .Eloriano. (5539 E) R

i*"Ã LUCA-SE. ncili) da avenida Hio Branco
._.Vii.iia sala bem mobilada: :«:'. Irl«*p!i*uic c
1i:_ cleclrica, á rua Nova 150, eni irem,: a.i
theatro 1'licnix. (SS21 1-... i>

\\ de írente, deccn-
iiada, com pensão, lu- f

fé" a 11111 suiiiur «le tnuamtnto, !.or 160S:
1 rua Urstiayaiia 97 sobrado. (56711-.!^

* LUGA-SE uma
-/Vic.i.Mite ni

4 I.UGA-SK ,|'..r 110$ a casa n. fl, «ia
üni,. do l'ara:s,i eai Pattb Mitos f--'-.,11:0 á l'rii'(.'«iiicca, co-u j grande., naia**, 3
.1u.1rl.1-, .'..'inlia. üiiintal c aguc* cm alma

.«Incia; trata-se u mesma. ,v50,,!7 '¦' .'

A.„- ........
J-lesde 5«i$juo inciisacs. Rua da M:-on«o
eik. J7. i* aoAar

I,t;r,.\-..l. um bom quarto a lions nio-
ços solteiros, "cr 3.1Í000, da-se pensão.

-.,...-- 1;,_ «in Mi-cri.-.ir-
I15*1.9

A I.UCA.SE o i" andar ila praça 'fira-
__CT_.dcntc-s 68, pintado e forrado de novo;
chaves na loia. (560.1 K) J

A 1.1'CíA-Sl'- um segundo andar sito á pra-XV ç;i Gonçalves Dias n, 5; tem agua, Baz
c grande terraço. (6080 15) J

A LUGAM-S15 bons commodos bem mobi-
jnLlados, com magnífica |>ensi.o á pe-soas
dc trntfiuicnto; na rua Riachuelo, 156.

(3.15 E) J

A LUOA-Srj um nuarto do frente, inde*-
/TLpeudente, mobilado; rua Silva Ma-
noel 134. (51iu E) S

\LOC_A-SK 
o magnífico 20 andar da

.í)raça Tiradentes n. 52, cotn grandeterraço, esplendida vista, tendo gaz e ce-
ctricidade; irala-se na Joalheria. (,|S_al.)J

\ l.UCA-Sl-. o predio novo 11 da ladeira
XA-do Castro, junto, r.o Uiacliuelo, 2 uu.ir-tos. 2 salas, (lepcndcncias o luz cicctrica:
chaves no y-fl; trata-se no mesmo, das o.
:is ia c dar. 2 ás .. (3837 15) .1

Al-CGA-SK 
o térreo, com quintal, para

familia c negocio, á rua General Ca-
mara n. ..5.-. (5538 E) _ !

\ UUGAM-31. d^is bons quartos, sem mo-j
.t-'-i.lii!ia; avenida Gomcy Freire 43. sobrado.;

(384S E) J I

ALUGAM-Slí 
cômodos bons, a casal sem

íillioj; ua rua dos Inválidos n. 187.
(3SS3 15) J

AI.UGA-SE 
um quarto do frente, com

sacada, ,e precisa de um companheiro
dc quarto, á rua du Hospicio n. í.i (._¦-•' au-
dar), em casa de familia. (.1884 IO J

A LUGAM-SE cm casa de familia, bons
X_l_ijt.ar.o5 t:;ol)ÍIados a moços do commer-
cie; na avenida Passos u. .jo, sobrado.

(3S-5 li) I

f7TOIitMMBnfa«agM**^^

9'VH-I
S emanai-io

liliistriulo, Literário. Humorístico o Ai-üsttco
LUSO-BRASILEIRO

Contendo a histor-iu dfi Portujyal desde a sua
oriiroiii *1t-*i nossos dias,

Contos, episódios, assumptos da semana,
oa ri ca tura, descnhoi arte e bom ->'iihIo,

A SAIR 110 próximo dia 3 de JUNHO I
_aBgí^_2_a_5sss__«__ys_Sfi-^^

Al.UG.VSK ii-ita bella sala de frenle.
xjlcodi pensão, a familia ou a cavalheiros.

um bom quarto; nu rua Senador D.in-
1.-.5 11. 3-'. (3S9- E) J

i LUGAM-SK bons cômodos mobi'ados, á
X"Vrua do líczcnde -n. 91. Teleplmue Cen-
trai .133-. __Í_3'___J':* J

A I.Ut-A-SlC um pequeno quarto muito
Xilíiupo, :i um rapai decente; na r-,;.: Xrc-*
zc de »MaÍo ti, 37. casa de familia.

OS.** E)J

i I.UGANr.SE bon*. quarios e salão, com
xÍLbiz eleetrica, com c sem mobílias; na
rua do ).iacbué!o 92. (.1S99 I.) J

1 LUGA-SK uma s.:la pira escritório ou
¦^Vmoços solteiros; na rua di Quitando
n. 199. Í5--S.- E) J

4 LUGA-SK um quarto pura nm ou dois
«Ti moç-í>3 do comiiit-rcio, por 40$; _.a rua
(-¦•••!3 Il.i-loi -16. l..í,*5 10 8

- f.Ui'«.\M.Stí bon? quan-¦- yen :\;.c/.cs"\t*i í-..uiic:iir-.,i't e uma li<* .- lírat-tii; -ala
>*.-- ri«crt]tt.irin nu depc-.-iio. p.ccis baratos:
ia rm ,!. (.'luitanila iy--- ir.ió,) E) 1

. LUGA-SI. uai bom quarto friande e lim-
aXjíO, casa dc lamiiía; na rua' do lios-
.ido i8«). (3870 E) )

A LlüA-SiC uma sa'a dc frente, para-TXduis ou trr^ moçoí;, ,i rua Visconde de
Itauna 11. 83, sobrado. (376O lí) K

VLUGA-SK 
nma boa sala para escrípto-

rio ou oíiiciuu, no i" andar do i-re-(lio novo, do largo do rt. Eranciseo da
l'a-.:l.i n. .11. (3770 lv) H

AI.IY...-SE 
uma ou «lur,_ salas para es-

. .cni-orio 0.1 consultório; na rua do Hos-
picio n. i-o. duasi esquina de Urngnayana.
Alnaiul. 505000. (3?q7 I*) .1

A LUGA-SE um bom quarto, cem ou sem¦XXmobilia; a maço do commercio ou sc*
eiliar de tratamento; na rira Silva Manoel
11. 109. (380.1 li) I

ALUGA-SE 
um bom quarto cm casa «le

fnmilra. Alueucl 30Í. Uua dc S. 1'edro
."¦ 32-1. (..,;*_ E) J

A LUGA-SE o sobrado do Io andar da rua¦aí. rua Luiz Gama n. i,j, presta-se para um
alelier dc costuras on oira familia, é bem
tm fronte ao Maison Moderne. (3286 E) J
A IjtFGA-ST- na Avenida Bio Knui*"'Vo, Pensão Moss, 11111a csulcii-

(lida sala mobilndn, com pensão;
nara duas pessoas. Preço 300SOOO. (5-159 J)

A LUG-A-SK cm casa dc familia, um cou-
rj-uortavcl" commodo de frente, bem mo-
bilada e com pensão, a um cavalheiro dc
traliimeulo; oa rua Silva Manoel 11. SS.

15....I E) M

A LUCA-SE em casa dc familia, a rapa.
xVzcs distinetos, quarta com luz, limpcsa
e pensão, por So. adeantados; ui rua «la
Quitanda st. sobrado. (541a K) M

ALUGA-SK 
na avenida Passos esquina

da rna da Alfândega, mna sala e ga-
binctjís, rodeado dc janellas, com agua cii-
canada, própria parn escriptorio ou cônsul-
torioj a chave na pliarmacia. (5560K) J

A LUGA-SK a loja do prndio n. 9.1 da
-CVpraça da Republica; as chaves estão uo
sobrada, e trata-bc na-avenida Kio Hranco
50, 1» andar. (.*_S* E) J

A UVGAH-SE tres consultórios-filmiviis, mira dentistns; na rnn
do Uiividor lííoi trata-so na loja.

(J 481-i) 13
\ LUGA-SK. na rua da Prainlia n, 3, perto

_íj_.da rua Mfarechal Fioriano, um espaçoso
armatem, próprio para nesocio nue soja lim-
Dl; ns chaves esiãu na rua dus Ourives n. g.l,
onde se trata, (42SS •*-*¦) S

ALUGA-SE 
easa de familia. rodeada dc

jardim, uma formosa sala mobilada e
uin com modo por 2 .$. telephone e luz ele-
ctrica; na rua do Rezende n. 19S. csijuiua
Riachuelo. (439/ E) J

. **.:''••-:ai»T.*I(ii:iS.i|si'iiiS!i:i!B-_Wl--ri!!__FI 
_

h DOIS CÁLICES DESTE PODE- Ú
% -ROSO ANTI-ACIDO EVITAM »

. AS MAIS GRAFES DOENÇAS |
Gnaranesta |

l_IBIi-l_lM-_l__i-Mi!i!igaRli_9! BffllSIS SSSM

- LUOA-SE parte ilo Io pavimento da rua
XÍ_.SaclU-t ii. n, cojisíaucto dc z bons quar-
tes, ampla s.da e dependências; trata-so no
mesmo; preço ;.iC$. (30-',o h) S

ViLUGAM-SE 
mas.ifica.1 salas a quar.

tos mobilados, em casa nova. com lodo
u conforto, vista para o mar, etc., a cava-
Iheiros ou rapazes do commercio. Preços
dó .<*$ o 150S000, 1'raia da Lapa ío.

(5i35 E) S

ALUGA-SE 
11:11 nuarto de frente, tm ca-

sa de familia. a rapazes decentes; na
rua '1'ayk.r s. Liua. (53^9 V) 1

com
Re-VLUGA-SE 

mu -.'rande armazém
in-s portas, em frente á rua do

_.nd.; ua rua do Uiacliuelo 11. 271.
(5493 1') R

A LUCA-SE o predio da rua Bcnjainin
ÜConstant n. 43. em frente i esreja do
Sagrado Coração de Jesus. As cliavcs e.ilão
por favor na mesma rua 11. 39. O predio
tem duas salas, cinco quartos c mais de-
pendências, é todo iliuminado a luz ele-
«nica ii n Ra.*. Trata-sc na avenida da
Li_a.ão i>. 4. Telephone 1541 (Sul).

,(557*1 !¦) J

k LUGA-SE uma sala c um quarto, juu-
X\to oti separado, com pensão, tem tele-
i.honei ua rua da Lapa 11. 27, sobrado.

(si22 
V) s

\I4UGA-SIi 
o fjratule predío da rua Ha-

rão de T.adario g, cnm dois sobrados,
todo ou separad'-', com entradas independeu-
tei. para ver as chaves estão por favor
no 12 e para tratar uo largo da Carioca
7 Secrctnria da Ordem da Penitencia.

A IiUG.4-S.E unia boa sala de fren*
i"*-tc, mobilada, eom pensão, para
easal do trataniento, casn do todo
respeito; rna Costa Uastos 11. 29,
próximo á rua do Hiaclmelo. Hon-
des S. Francisco, Chile, praças
11 e 15. Tel. O. <1«1S. (S512IÍ) V

A LI/GAM-S!- comniodos mobila*
-íVilos, com roupa do eania o pen-
são. 11 cavalheiros distinetos, casa
de todo respeito; rna Costa lins-
(ns ií!). Próximo á rua do Kia-
cliiiclo, liondes S. Francisco, Chile
Praças 11 e 15. Tel. O. -1«1«1-!

(S 512-1)1.'

A LUGA-SE pnr 350$ a Villa Mitriiulw,
1'X. rua du Curvello n. 5.1. ('Santa Thereza),
tendo seis dormitórios, fp£jâo a gaz c car-
vão, luz cicctrica e demais commodidades.

__CS4f-> _ R

A LUOA-SK o magnífico sobrado com po*
J\ rão habitavcl, quintal, tanque dc lavar,
chuveiro, fogão a gaz e luz c'ectrica, da rua
Joaquim Silva ~'o (Xaua)* trata-se com Nu-
nes dos Santos* rua dc '6. Pedro 69.

(5.-7 i')R

A LUGA-SE. á rua Conde de Lace 11.21,
jfjLuma grande casa, com trçs pavimentos,
pt&pria pava uma pensão; está aberta.

(50*7 _ 
M

\ 
LUGA-SE em casa «le un-.a senhora só,
optima sala para descanso; informa-se

n:. roa da Gloria 10a, solirado. (-794 F) J

VLUGA-SE 
um maçnif.co quarto, em casa

de familia de tratamento, #a çmprògados¦.."1 commercio nu a cavalheiros decentesJ
tonar saudável, bnndc dc too réis; rua José
d* Alencar 35. Paula «Mi.llos. (,|Cj7 !•')

fazem-se sob medida das melliores "sim^-^tó^tc^egante. Preço módico. CondiçSe. iibcracs
DO ÜUV1D01-, 6S, Io andar, sala 11. 12. MAUKIUU .JJ1.Afwt-. 

,

A LUGA-SE por 60$. uraa sala iudepcn-
Adente, com a janellas de frente; rua do
Cattete, 213- (j682 c,) J

A LUGAM-SE duai casas, tendo quatro
Xlquarlos cada unia, entro faeuador \ rr-
üiieiro e avenida da Lisação; trata-so. na
rua Senador Vergueiro *m*. 

)JSÍZÍ—Z
A LÜGA-SE o a» andar do predio da rua

iTVlthriíiovão Colombo 11. 58. onde se ve,
tistandose 11a rua Caudclan» n. 53.

(3581 ") J
"T"LUG.--SE 

o predio «la rua d» 1'as-
_í__.sngeni 11. 7-1 pari qualquer ramo de
negocio, cora unia esiileudida moradia. .110
sobrado; irata-se na rua Chile n. 27, loja.

3.150 (j) .1

ALUGAM-SE 
masnificas cosas, tendo boai

accomniodações e Im elecMca* na Aveni-
da IJ. Luiza, rua Eunlirasia Corrêa 41, pro-
ximo ao largo do Machado; aluguel noi;
Iraia-se com o encarregado. (4-21-''1 ") J

ALUGAM-SE 
casas confo>taveis, cora 3

nuarto», _ salas, banheiro, ene., perto do
Collegio S. Ignacio, rua S. Clemente 250.

(3572 G) J-*
A LUGAM-SE commodos e casinhas, muito

_f_Ureiadas e por preco raioavel; rua Ge-
noral Severiano 74! Irata-se com o sr. Elueu.

(3065 G) J

ALUGA-SE 
« boa casa da rua D. Car-

los 1 u. 124. As chaves 110 armazém
n. 103. (42Q5 O J

LUGAM-SE casas magníficas, na con-
fortavel Avenida Bella Vista, na rua

Eunlirasia Corrêa 42. próximo ao largo do
Machado; aluguel :is5i trata-se eom o
encarregado. (42QiG)J

A LUGA-SE uma caso, i rua da Matriz
_f_Ll2, Uotsfogo, com 4 nuartos, 2 salas,
K.-aii.le jardim; as chaves c Iratar. com o
s-. «Magalhães, rua ii. Clcinçiiie 287.

(4.J.18 G) R

lILLII- lll BRASIL
<JNO-.I___. Rl-GISTRADOJ

Cupa a inflamms&ção e gsupga-
çoes dos olhos

IEíko. todas as pharmacias
e cirosetrlas

A LUGAM-SE, paia familias de tratamento,
Xi.as casas da rua Real Grandeza ns. .13 e
43, e na Villa Montevidéo, rom 5 quarios,
2 salas, dila de entrada, cozinha, copa,, des-
pensa , 2 banheiros, luz eleetrica, quintal,
jardim, ete.; para ver e tralar, na mesma
rua csiiuina dc S. Clcinent.- n. .,.,5, ar-
niazem. (J190 G) J

XAROPE DE JUCÁ
DE ALUI-I-TO — TfKÇF
Unico inlallivel na I U O U t dus
croanens e iiiiultos, Auiilicmlo com
exito cm todas as molcstiiis du
arvoro broncliicn.—Vidro a$000.
Em todas as pliariiiU-ins o drosii*
rias, Dep. Av. Mem do .Sá, 115.

A LUGAM-SE cm predio novo uma sala o
_l*\-uin quarto, com 011 sem mobilia, a pes-soas do conunt-rcio; na rua Barão de dua-
ratiba 11. 17. sobrado. (5112 G) S

. LUGÁ-SE uma confortável casa. no lar-
_t__go do Boticário 11. 32, Agtias-1'errcas,
com grande chácara e ja.dim, com gaz. elç-
clricidado e campainhas electricas, agua de
mina, grande Ianque de natação e estufa para
plantas; pôde ser-vista a qualquer hera;
para tralar, na rua Io d.: Marco 80, 1° ou
Senador Octaviano 260. ( .!*"i G) íi

ALUGAM-SE 
quarlcs e salas arejadas a

pessoas dc tratamento á praia de Bota-
fego n. 186.  (544-1 G) J

A LUGA-SE em casa de família
A11111 bom quarto mobilado, com
pensão, a cavalheiro. Hua Andru*
de Fertói-co US. Cattete

(6013 J)

A LUGA-SE, a casa da rua D. GarloS 1
txn. 128 aluguel mensal 130$: trata-se

azem. (512! G) b_r__.n
«o 11. 10.1

A LUGA-SE em csaa de tratanionto a
-T.Vraixiz serio do comniercio, um uom
quarto arcjailo e bem mobilado, por 55?j
na rua Andrude Pertence 28. (3Q05 G) J

Drogaria Granado & Filhos
***^ __________________________.-__A_______r.__r-1 llllll ____¦! — __¦ I ¦lim ! — •-¦*-¦ Tf I11TV* I ______B*IBBBBCBatHÍ*l__t->**taÍl_^^

RUA URUGUYAHA N. 91
Sorf iimento grande e uarlad®

DROGAS NOVAS
Remédios g£it-a,iati_:lp-3'ml,, m%l&mmmmVIÍMmmmmm1mmmm\lmt - -— —

Preços "baratissimos
rmmtm_j__wtt______mwp^u_mJmmmir%m^^^ MBEMa—

Balança americana sensível a 1 gramma para pesagem
gratuita da nossa 1'rcguezia.

A LUGA-SE 11 n-.ii casa nova, muito com-
-f.Vmoda. situada em logar habitado por (a-
inilias respeitáveis. Tem duas salas, dois
quartos, bem arejado?, cozinha coin^ supe-
rior fogão, banheiro de chuva c de iiniiicr-
são, boa área cum tanque colicrto c instai-
laçfio eleclrica perfeita. Pode _ser vista a
qualquer hora na rua Real Grandeza So.
próximo á rna Voluntários da Pátria, onde
se aclmnt as ebaves. Aluguel mensal, 100$.

A LUGA-SE lim quarto de frente, com
xSiou sein mobília, a casal sem fillios ou
a rapaz solteiro; na avenida Mem de Sá
ii. (-9- (3904 10 R

A I.UGA-Slí uni bom commodo, a moços
-AA-ou a ca-_a!; na rua Cassiano n. .]»).

(.IO07 10 RGloria.

¦t LUGA.M-SE uma sa'a de frente e ura
_fYquarto, completamente imlepeudcnle, cnm
electricidade, com ob sem pcnsfio, cnm ou
sem mobilia. o mea-a dc uni casal sem
filliO-i na rua da l.apa 11. 6a. sobrado.

ÜSfis F)

Vr,XJGAM-SK 
sala c quarto, mobilado?, a

senhores ou senhoras do commercio, casa
fiancezai 17, sob., Henrique Valladares.

(5728 1') J
ALUGA-SE, por 160$, a casa da rua de-cXbnntn Christina n. 17, com dez accom-

modíieõcs; as chaves estão, nor favor, no n,
,.- e trala-sc na rua üonçalvos Dias n. .19.

ÜS.l !¦') 1

A LUGA-SI',, cm casa dc familia, a dois-Tinioiíiis dc tratamento um excellente auar-
lo, com pensão; rua Silva .Manoel 11. 58.

A I.TJOA-SE bom quarto com vista paraXio mar c jardim da Gloria, para moço
solitir,,; ua ladeira da Gloria n. 37.

(3609 I') J

_ LUGA-SE á rua Uruguayana n. 139,
i".V-.un predio de dois andares, junto ou
srparüdo, sendo os sobrados a um s» inqul-
lino; chave e infornjaçõea na rua Fioriano
Peixoto n. a, botequim. .3->6-*'.) J

A LUCA-SE em casa dc familia á rua
i"Vl;rci Caneca ti, 4$, sobrado, uni bom
quarto, com luz eleetrica, o uni cavalheiro
distineto, preço .r-$oe. (4M0 li) J
distineto, preço -40$ooo- (4130 K) j

A LUGAM-SE, cm casa de lamilia, l.oiis
luartos, a moços _ do commercio. bom

t v. preços lazonveís; para ver c tratar
rua 'Marechal Fioriano Peixoto n. a-'-

(.1977 E) R

,i LUGA-SE por (íualquer preco o bom
i"\sobrado da rua Tobías Barreto n. 15°<
3" .ri.fer; trata-se na rua do Mercado 37.
Iria.- (.1940 E) "

A LUGAM-SE, desde **S. .1.5. 70S e SoS,
^Xquartos salas, de frente, na pensão da
praça Mauá 11. 7.1 _" an.l.ir. < .«""o lí) S

. LUGA-SE, para oualquer nesocio limpo,
r.Va mognifica loja do nredio n. -•._! d.T rua
.Ifandegai a chave 110 «rio. (5027 E) M

t LUGA-SE para familia o sobrado «Io
/"V uredio da travessa das Partilhas n.iúf
?s ebaves cstüo na rua Uarão dc S* *.ti}*?
n. So c trata-se na rua S. Jo**ó ri;, com 1'»*.-
xiira. (3 .a.« li) K

i LUGA-SE um bom commodo; rua_ Sete
-í'Vtlc Setembro 07 -'•"; vc, chaves <->;5o na
loja. (3691 V.) ..

_ LUGAM-Sli"bons quartos, a ao?. 2*3 "
X_L..o$, a rapaücs soltehos e casaes sen;
iiiilos; rua üarão S. Eelix 201. (..óijll-l"^

. LUGA-SE em ca.«a dc familia. t bom
-L_l_.1-111.1rto, com pensão; r.a rua Primeiro
de Março n. -*o, 2- andar. (5115 E) b

\ LUGA-SE, cem pendo, em casa dc
i"Viamilia, magnifico fiuarlo bem mobila*
r!-.) claro c arejado. predío novo; rua do
Kosario 157. -" andar, próximo á rua
Gonçalves Dias. 1.5119 E) S

A I,UG.VM-SK quartos co:n janc'as, en-
xxtroda independente, mobilados ou não,
cum iiensão; na rua Taylor .17. (3S.!r,I'')S

CATTETE, LARANJEIRAS,
BOTAFOGO E GÁVEA

A LUGA-SE a caía da rua Ge-.eral Mcni-.ailUarreto 11. i.|, paia pequena familia.
(5710* G) S

A LUGA-SE, na rua General Severiano
__r__L.Í.<i casa de familia, pó a pessoas dis-
tinetas, uma sala dc fiente. Rrande, com
tinetas, unia saal de frente, grundci com
pensão, por 110$; dois quartos de frente,
idem, por tio$; um quarto com janella,
iucm. por oof; tudo nicbilado; pagamento
aCeautndo. (.1.31 G)K

ALUGA-SE 
uni quarto liem arejado, for-

rado de novo, a casal sem 'filhos ou
senhor,, só, por 35$. á rua Dclpliim 115,
villa do mesmo nome, casa VI, a pessoas
que trabalhem fora. (3Ó91 C) 1

ALUGA-SE o predio da rua Nery Eer-
-íiVreira n. iío, com iiuatro quartos, duoa
salas e mais dependências, jardim e quin-
tal, instalação eleclrica; as chaves estão
na padaria defronte, onde so informa.

(1161J C) R

A [.UGÁM-SE, cm casa de familia, uma
-tXaala c um quarto, bem mobilados, com
luxo, para casal ou uma pessoa só. com ou
sem pensão, muito próximo dos banhos de
mar; na rua Christovão Colombo u. ui,
antiea Dois de Dezembro, Cattele.

(4i3t G) J

-dttri."...tratai.'JOT &X, ^(jSiis G) K

J_rAKM-Sl. uor 508 um ,„lnrto-^(ísiih-Oso o independeute. moM.lailo ou nao, em casa iic f 11 ii á.çstraimolra: rua Voluntário.. \u1 '"-'"-.Jl- 439:_. _ (S 37il8) G
\ LUGAM-SI. bons commodos, coni ou-TJ-sçin mobília, próprios para familia» oucavalheiros senos, illiuninaiios o luz electri.

ça. com ou sen,' pensão; ua praia doRasíie11 '?V:_ (36 
iS G) 3

ALUGA-SE 
ei» casa dc familia, boa salapara cavalheiros ou casal sem fpbos! nnrua do Cattete 11. 287, lar.;o do .Machado
<3?-5 G) J

ALUGA-SE 
uma csplchdid.a c.ifa, multaespaçosa o bem inobilaila, para familiaile trai.imi-iilo; na rua Marquez dc- Oliiulaliata-e ua iiiosnía rua 11. SC (padaria).*'(5"*') G) R

A LCGA-SIC umii casa por ?7$, „a rua
;f».lleiito Lisboa 11. 89, tem muita asua.¦^!"'¦¦"-¦¦  (3753 t'.J*U

Lt-GAM-Sl.A i.i-OA.M-si',* caía.1 a 130$ o 15.,$, co-ax.vtres i! quatro quartos, duas salas c uran.de quinlal. Loitcte, ai.j, (3;;., i;> jj
LUGA-SK mna casa por 88$, nn rua Ja..iiteto 11. e;.|, tem srauile quintal,

(3.55 <'¦) R
A.

A_r.UOA.S_, o sobrado da rua General-iTVbcvn-iiiiio n. 96, llotafogo; trata-«e nmn. «in, uptafogo, AliiRuel, i.|.'«. (638oG)J
A LUGAM-Sli bons c arejados aposento-.«.Iodos com janellas para o jardim, pertídos úanlios de mar, á rua Buarque ,le Mie__J_ i5£ilG) -1
A LUG AM-SU bons dormitórios moliiladot,X__lransvcrs.il ao Cattete ,1 Plaiticnaj íipessoal idôneas c de tratamento! informa,ws.a rua do Cattete 11. i.,8. i.1S.-..j 1..) g

riAsÃ MOBILADA _- Aluga-se em BÍ\J tafogo, com bonde a porta por ..recomuito commodo e pelo praso ile «eis me-7.es uma casa com ires quartos c lem .iadependências, pequeno jardim, luz electri-ca, niobiüidn cum tolo o conforto, parapequena família de tratamento, í rmBambina n. 164, sò admittindo-.e f.imili»cujo estado de saude não seja susneitódc molesuas contagiosas. I'...ra ver e tra-tar das 12 horas da manhã ás 9 d,, noite.
(|.)*|8 li) Jt

BSIBIS»Si'8IIW^^
g OS QUE SOFFREM DO ESTO-& MAGO DEVEM USARi1
llilii-EIKS-HK^^

no I':intli«
is Crianças

Kua 7 11. l'3-il

Gua,reme8i(i

Vesti rossos Filhos* <i

.EME, COPi.CI-B.-NJ.,
IPANEMA E LE8LQK

A LUGA-SI". para familia, a boa caia d*
X-L-rua 1'iiniuiui Wcrnceli 11. 50, perto do
mar, Copacabana: preco 182$. (5027 II) M

A LUGAM-SE casas, com boas nccom.
-Tüiiiiiiilucõcs, para lamilia reRular. á rua
Harroso 11. .7, Villa Mini), Copacabana;
trata-ie uo 11. 7.1: preços 110$ c 1-0$.

(-532 H) a

A LUGA-SE por 2(i3$ mensaes a casa 62;)
JÍXda rua Nossa Senhora de Copacabana,
com duas salas, tres quarios e 11111 para
creado, banheiro, quente, trio, etc.; as cha-
ves uo armazém da esquina e trata-so n.\
rua do Kosario n. 57, sob. (..o..*IO j

A LUGA-SE a casa n| iooj da rua dc
Xl-Nossa Senhora de Copacabana. As cha*
ves ao lado. (S..«'H) J

A LUGA-SJ3 o sobr.i(lo da rua Dr. Moura
XV Ura sil n, 42-A, laranjeiras, Guanabara.

(4955 G) li

A TAU-A-SR tior <10S perto dos•"¦banhos dc mar. 11111 ouarto mo*
bilado, com clcctricidadc, cm casa
dc familia franceza; rua Corrca
Dutra 11. 78. (S «CS») O

LOTERIA DE S. O AO
ímm\mmV»Z^mmVmK-m

EM 3 SORTEIOS!!

A LUGA-SE uni quarlo ou «ala do frenle,¦<.Va cas.-.l on senhoras de tratamento, emcasa do pequena familia; na 111.1 de São
Clemente 94, Botafogo. (..13.G) S
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ALUGA-SE 
a «iasa da rua Inlianga 25,

pintada o forrada de novo. Aluguel
aso$; trata-so na mu do -Rosário 159, 1?
and ¦¦*¦*''-' "¦ .,?

A LUGA-SE o predio 11. .12, da rua de San.
-f\. ta Clara. Copacabana. Informações no
11. .2. da mesma rua. (sa.!1) _ J

A LUGA-SE um bom quurto Tnobilado,
XVem ca<a «le familia, banhos de mar, per-
to bondes á porta do Leme e Ipanema;
truta-sc 110 Correio dc Copacabana, da s
ás 6 horas. <*,5'ií 1" J

A LUGA-SE a cara da rua Valodarcs ?_,
próxima á rua Nos-a Senhora de Copa*

cabana. 1'àda ser vista a qualquer hora.
(3631 }}¦]___>,

A LUGA-SK cm Copacabana, próximo 5
_£"__.praia, rua João Francisco n, i(i, uma
ca«a por 170.5. Tem quatro qual les, i!ua_
salas, ete. As ebaves ¦por obséquio ao lado
n. i(i; trata-se na rua Conde de llomfinj
n. 5-3. ¦"•'O'*-) K

VLUGA-SE 
unia boa sala mobilada, a se-nhor de tratamento ou casal sem fillios,¦em casa dc familia com todo o conforto,.1 rai Corrêa Dutra 2;. Cattete.

(5161G) S
4 LUCA-SE a casa ila rua Marechal" ller-•ilincs 11. 82. com «luas salas, quatro[.quartos, cozinha, despensa, banheiro deanua quente c fria. luz e campainha ele-cincas. As chaves estão na rua Voluntáriosonde !U tl-U-l. V

ALUGAM-SE 
os dois sobrados da rua dot-attetc 11. 1.12. pintados e reformados,defronte do Palácio. A- eliaves eslão na*ii e trata-sc na rua dos Andradas 21.¦•"•¦- ____f_L.-_L-

ALUGA-SE a cisa da rua D. Carlotamx.n, 7;; as chaves estão no armazém da
____o^  (sso- G) J

A '-PGA-SE em casa de familia, muilo•íA.i-siM'cta, dois quartos, juntos c umseparado, ceai ou sem mobilia. Dá-se pen-sao se quizer; na rua Corrêa Dutra 74.
Mtt-to. (5560 G) J
ALUGA-SE nma boa casa nn principio*Xii.i rua Tavares líaslos. 1,0 C-.Uele. temdois .quartos. ío.ão a Ra.*. c illuminada aeiccincidade; chaves no nrmazem daesquina da rua Dento Lisboa, onde sc'"'=• (552SG) K

<\ LUGA-SÜ por 91$ a casa da rua.«ViUi Dezembro 11. iía. Trata-se nama rua i.|3. (s.:«it
Oito

}Gj"*K

A LI.G.VM-sl., em rasa dc família de¦Txiratainettto, uma saia e quarto, juntosa;i scpara-J..-, eo.n ou sem pcisio. ,1 casal
bem i.iIi.js 0:1 cavalheiros de Iratimeuto;
nua iiif.irtna.õcs na pharmacia Medeiros
rna Eia.-liuil,, f;. (j?_5 p;, f

* 1.1 «..\---.-. ¦.;•.-¦
JS.-.0 mobila la. <
tt. a ar.i cj.il d.
Seuad .r Dantas e.

frente. .
ente indvpeník
;:a:iiejit.i; na . r

ÚliuK)

cn-

4 Í.L7-'. A-Slv p.ir uo$ niensacs a parte dos
__rXfuml_>s ilo predío n. 100, t° andar da
rua da A'Mii.Ír_.'ii. csni tres quanu-t, duas
çala.ci co/ínlia, \V. C. c ÍÍIuJMinaíílo elo-
etríca. Chaves na r**ic?:r_a rua n. Ç)S. onde
se trota cotn •? sr. Maia, telephone iS-*n.
Xorte (3*>*o B5 J

A 
LUGAM-SE uma sala de frente e um
niaKniíicf) quarto, :;:uií.> 'ji.-^i mobiladop,

cm casa nova, a cn?ies sem filhos ou a
rapazes doeentes. c casa de família dc tra*
tamânlo, dâ-m .ier,-ão, querendo; na ave-
nida M.*ii de Sá i;*i. ij8io F.) I

A LUGA-SE uaio sji.i independente, com
. x.Vjardirii na frente, com árc ?.e choveiro
í no lado, a C353- que trabalhe fora; informa-1;« aa iua da l.'-ir'x-t li. (386:15) ,f

A LUGA-SE em casa dc família, a ir.o
_i3lços do commercio, ura ciu-irio for 35$,
com electricidade; na rua do Hosncio n.i-
2" andar, (5639 E) S

i LUGA-SE uma bella saia de frenle, in-
Xidepcndente, e;n casa de familia, a u:u ca-
s;il dc tratamento, na travesáa DI.is da
Cosia 11. 6. entre as ruas da Alfândega, c
General Câmara. ('..110 L) b

*• -J..-AM-.S!. nrt Avenida ror.íi'.;!
¦^-n. 15 sobrndn, Pensão Mineira,
lii-ii-iiil-eu., salns e quartos ilu
fronte, eloeaittcnicntc luoliilailos e
com [lensão; iinui ncs_on 90$.
100$ c 120$; ilmis pessoas 1S0.S
HOO.Se ^_50Í00<).  (O 5i:.7lK

A LUGA-SE a casa da rua Machado C.e-
jf-LIbo n. 16S; trata-sc ua r.ia Evaristo da'Veie. 2. coro E) .S

ALUGAM-SE per 30$ mensaes. dois-fXquartos. em casa do familia; na ruaü:;o de Dezembro n. 164, (55,1 (iü) K
A LUGA-SE por 140$ a casa da rua Dr..».*_(. ,,rrca Dutra n. sü, com duas salas.

quairo quarlo... cozinha c grande quintal.
| lrata-sc 110 56. (5.(00 G) R

A LUGA-SE uni quarto ile frente, bemXi.mobih.do, de optima pensão casa dcía.uilia; na rua Buarque 'de 
-Macedo, 17.

(.! .SS G) )
A LUGA-SE o i» nn.iar do predio di ruaiVii- Cattele a. 91

(phormaeiii). Trata-se na loja
(=49-- G) it

A !'>'.T.A'£F' por S;S ** rasri (!l ""¦ üam
ÂiTimiegà ií Peixoto «V C. (süisG) .1

A LUGA-SI'. a confortável rasa n. 25 daXVtmvesaa Cruz Lima (llotafogo), cora
| sala dc visitas, jnnlar, quarto para creadosbanheiro cam \V. C, área com \V. C,
, quatro quartos, excèllentes na parte asso-
! bradada. Chaves ua venda da esquina e
j trata-sc ;._¦. avenida líio Branco n. 50. i*-1
I andar, -'reco, ..S',_oon. (3JS1 G) I

e uma infinidade de outros de 6oo|ooo, 5oo$ooo,
4oo$ooo, 3oo$ooo, 2oo^ooo, 1oo|ooo, 8o$ooo,

60ÍS000, 4o^ooo e 2of 000.

!! Ho todo I0.6S7 gia-emios!!
O mesmo Ibillaete! dâ, direito aos 3

sorteios.) I
Quem perder noi- ainda- appella parao __2* e para, o 3*

A MELHOR LOTERIA DÕ AN NO!
Em _33 e -2-ât dc junlio

Preço de bilhete iateiro em fracções 16S00O
» » uma fraeçao. . _ , „

A I.UGA-SK o predio n. _\o dn run Condo
jC.VJc Baependy (Cattete); as chaves estão
no n. 36 da mesma rua. (.|S.io G) S

A LUGA-SE por -150$ a casa da rua Ba-
-tXrão de Giuratiba n. iS.i; trati-se nn
rua da Alfândega n. ie, Peixoto «S' C.

(5616 G) )iwmwnmMmmmusiwmmmwtam
!? PARA O ESTÔMAGO E JN-w
9 TESTIXOS E' UM REMÉDIO m
g SEM EGUAL §

| Gnaraues-ia |
liiB^iBB.HlOESIt.HL.iaíiBfiliíliiaiiEISia"

A 
LUGA-Sli a cosa da rua Bello Hori-
zonte 11. 21, estação do Kocha; as clia-

ves na rua Vinte e Quatro dc Moro
n. -t, quitanda. Trata-so narua (to Cattete
n. 9.!, sobrado. (3614G) j

Â.'i1"m'SI*: " cas*" **• 3 ''-1 avenida¦C3.D. Marcianna n. i.tl Botafoeo- ivet estão no n. ,; aluguel mSl* ,
(i'j68Al,UG.\.,si_ nor 100$ mc-**<iiiiiii boa eus;* rom a salnsaiuu-tos, cozinha n serviço si1.10. pequena área, na Villa11 nia Retiro da Gminulmrn
(.1 390

A LUGA-SE. próximo nos banlios de mar,-^confortável aposento de frenle, eom outem pensão; na rua Silveira Martins, 149.
(3Hó G) K

a rna
19 cli.v
oíooo.
G) Ií

nsaes
. dois
iniiu-
\lice,
!7.

íí) «.;

A LtiGA-SE um quarto mobilado, entrada-fk-iiidcoendcnte, om easa de familia cstraií

~"l."-^1"?3 auartos, na rua do Cattete**¦**' 98' sobrado. ,-,r,:r G) j(3í:5

A T.l"iJAM-FM temos dc cjs~;%*., sobre-
-O.cT-aM. ";-n;fi'l£Ínp3'' c c'aí;s; rua Vis-
rci.de 1!:.. Br.*.:*.;.-. 36 sih. T'*lcph .|Jj
Central. (Oc:a S? J

VLL-iA-sL 
.-. ea«.« n. co da travessa

, l-ni. Lima (Botafogo); trr.i.vse na ave-nida Kio Branco n. ..o-, 1" andar. Chavesna venda da esquina e alug :el mensal.•--•'í?!*!*. t'3íS.O) J

Tapeçarias e ornamentações. Armadores e estoratloros
Dormitórios modernos com O peças a 500JJ, 550$ o OOOSOOOCortinas, storos, reposteiros, sanefas colchoaria eto. 

''

rapai- para nioliilias, O ps. 60$ e 70$000
63-RUA DA CARIOCA

Alfredo ãNvii.cs _&; o.
63

A LUGA-SE uma casa própria .para n:u
X-Lcasal ou pequena familia que se trate.
Kua Salvador Corrêa n. ?., Leme. '>:ld',
cst."io as cliavcs. (3800 li) J

Ã .-UCjA-SE 11 casa 11. 57. da rn;«
^?illi).'iiii'ina, Copacnliana. Trotn-SO
na mesma nia 11. 65. (1.377-8) H
~A 

(LUGAM-SE hoas casas i rua Guima-
Xi.rãcs Caipora ns. i2t> e t.|8; tuta-sa
nn niosuia rua n. 120. Copacabana.

 (378aJO J

Vil T'M,~ 
no Papai so

CSX! YOSSOSÍiillüS dim Crianças
_ Uni- Jn, 134

SAÜDE, PRAIA F0RÍV10SA
E

AI.UCA-SIO 
um bom quarto a ra,"'3-.-

solteiros e a cgs.i1 r-cm fillios cm cr.s.i
dc.família, 3<i$o<j>). liua Visconde Itauna,
51. 44, sobra.Oj  (5447 D J

ALUGA-SE, 
para família, a boa cnsa n.

10a da rua Santo Christo dos MilaureJ,
com pequeno quintal; preço oi$. (5027 U-^j

A LUGAM-Sli por preços baratissimo^ vi
Xidola optimos sobradoá da rua da <í-i!n-
boa ns. i,|5 c 147, itintos on separados;
trata-so na rua do .Mercado ti. .17. loja.

(49.1 I) Ti

A LUGA-SE a casa da rua da Gamboa coi
_C__(fiindo5J, com entrada nela rua llarãa
da Gamboa, próximo 6 estação Marítima»
com .1 quartos, 2 salas, bom quintal e i'"aii
dependências: trata-se no IIHei M-iritimo.

(.1785 d i.

A LUGA-SE. imiilo barato, a boa cn.'* n,
-ÂTLyi (l.i ladeira João Homem, com magui-*
fico terraço; a chave no n. 05 j preo 142$.

(5027 
I) !£

A LUGAM-SE por pre.o barato, boas ca-
XYsa_ cuiii .lois quartos, «luiis salas e bom
quintal, á rua da America. Informa-se ua
ry.i Cardoso Marinho ». 7, escri; iori-o.
Praia Eormosa. (S44'i D J

A C/UGA-SG, por preço barato, boi cas.*.
-cXcom tres quarto*;, diras salag c bom
quinlal. á rua <le Sinto Christo; informa-se
á rua Cardoso Marinho n. 7. escriptnrip,'Praia Formosa. (54', 1 I) .1

A I-íUGAM-SIS ffmndes quarto.*-, frenle d*.
XXrua, Senjtdor luizebio, .t pessoas decen-
tes, a .15$ e 50$, com ou sem pciiíáo, icv.\
electricidade, banheiro, etc.; na rua dn
?ant'Aiuia 33, (55*2.1 H U

A LUGA-SE a loja da rua do Livramento
__-_.n. 172; r.s chaves eslão no sobrada n
trat.vso na Secrclaria da Penitencia, i.ireo
da Oirioca n. 7. |i)

A ''.^-G.A-Si. ,1 pavimento térreo do Pre-jCXdio á rua do Livramento n. 20S, com
excèllentes commodos r«ira fumilia, pintai'!c torrado, com insta! laça o eleetrica, etc.,
etc; trata-se na rua des Andradas n. Sc.
cliapclaria. (31.10 1) 3

AliUGA-SI- o .i*'p*iiii> coinnlct.i-*t*unento novo da rua ila Gainlioa11. lit". tendo odMiiio sobradocom 7 commodos o espaçoso ar-ntn^citt !»!*o!í!'!o n_i:*« Qiiulnucvnesocio; junto ou separado. Alu**
eucl módico. A casa neli«.-S(* abertau trata-so na rna S. Josi 11. -«.

(ís ac:.:'.) <
A LLCA.M-SI'. dois aposentos de frente,-fXjUQtoa ou separados, completamente itir*oeiiendentcs, com ou sem pensão; r.a ru.a\ isran.ie do Itauna n. 36, sobrado.

(3890 D í
A LUGA-SF, o prc.lio assobradado, cam..Xi-pict-unenje «formado dc novo, cora hos«accominodaçõcs aar.i tnmilia, porão iialii*tavel. duas entradas independente, i rualAIfonso Cavalcante n. 19a. Aluguel aoaí;info.-ina-jc no incsrr.o. (3-7; |) Vi
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ÍAÍüGÀ-ÍÍ por so$ a casa II da rua
XASanto Christo o. _8 coin bom «|uin-

(5536 D A

ALUGA-SE 
o predio n. 35 da rua Dr.

Pessoa de Barros; 09 cliaves. estão no
.11. 30 e irata-sc na rua do Uosario n. 84.

(3759 ) K

CATUMBY, ESTACIO
E RIO COMPRIDO

A LUGA-SE em casa dc família, & ru«
XJLiVrlstides Lobo 11. 2.17, magnificos cone
mpdo. 11 casaes ucm filhos, cavalheiros ou
-.nliora. de tratamento e bons costum .íí a
rua c servida por «"versas linhas de bondei
ile ccni reis e a casa, além de ser muilo lim-
lia, diir-üc de uru .rando t«rrei.o próprio para
recreio dos seus moradores, trata-se na
mesma ami o sr. Oliveira. J

A LUGA-SE um quarto
_t*Vc

. . de frente, era
_f_i.c„s_ de pequena famiUo estrangeira, bem
mobilado, a rapaz «Io cc-iimerci. ou casal;
,-ia rua ltapirú 11. -ta_. 

 U.,t5 1) 1

\ LUGAM-SE boas casas limpai, coai
_'-ainli.a ogiia e quintall ua rua «isconie
«le Sapucahy .no.  (37°° 1)1

' A LUGAM-SE as boas cisas ila rua Barão
t___dc Petropolis 120, chalet. fi, e travessa
a. 4, ponto de bondi. ua Estrella; traia-
»_ 111 avenida Kio Uranco «9 c 101. Wjy. ,(.083 J) J

ÇliniHb QqfB mSK
irritaisITTTT

Antiacido,
digestivo,

tônico e
fortifi cante

¦ 4 LUGAM-SE pequenas moradias de portas
__V_ janellas coin fila, quarto c corinlia, ua
raa Colina, 26. Eslacio dc ca. (-ti-lJ ¦') J

VLUGA-SE 
• casa assobradada «li rua da

t.Rtrcllíi* n. is com muito boas accom-
modações para familia roíiular, Ra.:, luz ele-
itiica, bom quintal e tres linhas de bondes
_ porta; 1 chave eslá uo n. 67, onde se
informa, (3ggj J> >

\ LUGA-SE uma sala com entrada inde-
XV pendente, com .lirci«o a cozinha, a um
c.c.al 011 a moço» solteiros, por .»of, ua tra-
viisa S. Caries 12. (5453 I) >

-VMJCA-1., para familia, a boa,,casa «>
ilbo-A da rua do Cunha cm Catumtiy,
ti 111 bonde de 100 réis

A ..Ui*,.
_Xdcrna,

Infância
A reais bolla «unidra da vida !

A atogrla do presontel
A .sp.van.a do futuro, so-
braçaudo a (i uarane-Ui

como so fosso „ sua
melhor boneca

DEPOSITAMOS :

__H_ ______
Uruguayana; 1J5

EM TODAS AS PHABMAGIAS
KE31ETTKM-SI. KNGOMMENDAS PA»A O INTERIOR _

A LUGAM-SE, por 13$. bons casinhas, na
XAavciiiil» 55 da rua tí. Luiz Conziiçi.

(5601 L) )

ALUGA 
M-SE as casas n». 10 e 12 da

.rua Miguel de Frias, com muilo boas
áccÔitiniocIa.Õcs para família, perto ila ave*
nid. do >.\lani!i»e e bondes de tostão. 'Ira-
ta-rc ua rua da Aliamlet!» tt. 10, ¦'' an-
dar. Üm L) !
*mmm**************»****m%*mm**M^^

SUBÚRBIOS

As ultimas novidades da cstaçiío
Criações segnndo o concei-
luado .Tornai de modas

«LAFEMMECHIC»
lf orruas em Vclludo,

sot lin,
latral c palha tle arro-r..

Flores, Fitas, Fantazias AUk.v.,,- „_, bom _-_•__. de ,*,_.
G OUtrOS BBlBllBS -W/cont moradia para iamilia. na rua

_¦¦_ - . I Engenho de Dentro n. i<>_: trata-sç na ruaChapéos para Lnto!-&ggji___Caté ^sim
... _.... 

*_«-___ ¦ ¦« ¦¦¦«¦¦¦ A LUGA-Slv a casa da riu Silva Kego
1 X-Ui 22; chaves na rua Viuva Cláudio

Presentemente nenhuma outra|ii.t_..__-,,uw-i>.-,. _____i____J_
AlI.UOA.SK por ioo$ a cisa de dois pa-

__.vi:i-cnlos da rua Moura 11. ..5 Meyer:
b? 'chaves estão 110 u. .*.;• i.i;3i. 1 j

Fomos os primeiyosl. ¦ ¦
Que adoptamos as vendas a prestações e com este bello

Systema são innumerás as familias que mobiliaram
Suas casas com os nossos Moveis e assim vivem felizes ^

E cheias de conforto. Visitem-nos e avaliem os nossos preços e condições.

MARTINS MALHEIRO & C. ,??????????<.??? RUA DA ALFÂNDEGA N. ni.

A I_I.A_t.S- .or 1:0$, dois predio3 aca-
-—bailes de construir, sendo um para ne-
«ócio; na rua Maria Luiza ns. 73 e 75.
üoca d. Matto. (.S71 M) S

ALUGAM-SE 
excellentes casas novas,

com duas boas salas, dois quartos, co-
zinha, bom «luintal. terraço, lavaiorio, ogua
em abundância, luz electrica e todas .ns
eom modi d a des pnr 65$ e ?5$i tia rua nS»Vülit-Ro n, ,..í Kiachu-!ü, Uoude de Case;--
dura. junto ao lar.o do Jacaré. (.(ij:M) J

A-Sl' unia casa, construe. o mo-

perto! »)-.c.o i---rf.-
(SO . J) M

. A LUGtVM-SK duas loas casas, uma na
XX travessa MnrictU »». Catumbyi. os _cha-
vs no n. 4»; oulra ll.l rn.i ,J licoplulo Otto-
ui sou; trata-!. 11a rua dc b. {'«Ini, ontie
estão ns chaves, no „ iS»- "4 t}.''..

\ LUGAM-SE «lois esplendidos i. artós, mo-
jb-lilladòs 011 não com jardim oo lauo,
lianlieiro, luz electrica ,i«fc.| própria pira cs-
tr.nüciros; na rua lupiru u. 21a, casatie »"•
n-.iliu sem creança. ^ - -

ALUGA-SE 
cm caav de familia um bom

commodo com janella. 11 ura» senhora
___.scria, uuc trabalhe íúra; 09 rua Itapiru
11, 27O. C5.Q.4 il J

(Icrna, própria para familia de trota
mento, coni duas salas. Ires quartos. c(ai-
nha, cóp.-.. despensa banheira, quinta) \\ .
C. para creados luz electrica ligada; na
rua Paula ltrito n. 72, Audaraliy Cranilc;
cliaves no 11. 74 c trata-se ua rua da liis-
sãgcm n. 50. Tciephuiic tos Sul. Alu-
.nel i'40$ooo. (-'JSU 1.) 1

GOTTAS RESTAURADORÂS
Do DK. MRXDKIi

«Esnecifico coi»U'»i n ínmtieza
coititul <í iiiiBOtoiicin viril,

riiai-iiiiiciiii o Drosnvit»—1'i-h.í»
Tiriidèiitcs » — llio üe Jnuciro

A. LUGA-SI-), por i.|u$, 11 caía .|a da rua
ifjLKiiicrenifiaiiii: trata-se na rua da Alf-iu-
«lega ia, Peixoto it C, (561-- DJ

* Llir.Ai.l-l. nor I4<,S, uma casa. cum tres
Í.*__quartoa, na rua Senador 1'tirtado ino.
lr:i(.-;-.c 110 11. 00. (j..«a Dl»

A LUCA-SU, P»r iS--S. r, bonito sobrado
-—.d» rua S. Lui. Cuii.asa 11. i-l . >»in to-

| dr.s as cotiuiKididaJe-i pira família, du tra-
lamento, crande auintal, liomies a porta,
cie.: a ciiavc está na loia.,e traia-se 11a
prr.ça Sacnz PeAi. n. s*., r.l_ ás il> horas dn
inenliã, ou deuois das 4 «Ia larde.

(5-tí LI Ti

(.1 „850.

\ 
LUGA-SK per 5eí n ca«a 11
.Ur. Campos ila .'-ii n.. .

.-.ira tanque, csKoto.
vc un 11. 6.

da rua
pintada»

miependerit.; 11 ch-i-
(..uo J) K

A LUGA-SU metade dc uma boa casa,
JVi casal sem fi lios. tendo luz eleclrica,
banheiro c grande quintal. Rua.de bau
Carlos ti. 17. Est-icio dc Sa. Logo «ln
principio «kl rua^ t.S-»" )> j1-

ALUO.-\.\t-Sl-; 
eala e quarto de frente,

independentes, na avenida Maracanã
11. -i-i, perto do OaUegio IMilitar, cm
frente á rua liarão de MeSiJIlita, em casa
de familia. (5-1-tS U J

A LUGA-SK o predio =s <1íi rua Ferreira
-CXNtin03, pintailu de nor»; cb.ivcs na
leltcria da esquina; irata-se Ouvidor 17.,
sobrado, «Ias ,; ás _ horas. (501ÍÍ L) J

A LUGA-SU, por iesf. a casa ti. 29 da
.f-rua do Mattoso; ter. tre. salas,. dois
C|i-artii5, cozinlia, W.-C. c grande quinlal;
chaves, defronte, cem o sr. Baptista, no
11. 26; trata-so co:n o dr. Castro 111,1 Ko-
sírio 136, sr,»>. (5<iu-- L) J

A TiUOAJI-Sl. ns onstis »la vtin
*A\,, Maria 71(Aldeiit Onmitlata).
tràn.vcrsnl »i rua Perolm Nanes,
noras, com ítols qumtos, «lmis
snlns, cozinhii, liitithuiro e ta»Íq»»Q
do laviijici»», toduis oa commofloa
llluinliiadas a ln/, elcclirica. As
chaves i»«) locnl. Trata-se »»»» rim
Gonçalves Dias SI, próximo «lu
cidade, n poucos ínissos tios bon-
des (lc Aldeia Campistn, eii.ia nas-
anuem em duns secções «i uo -00
réis. AlUituels 1003 o OOSOOO. L

Gasa apresenta melhor
escolha destes artigos, nem

offorece melhores vantagens
do que a popular

Ciiapelaria Varyas
120 Rua 7 de Setembro

Telephone, C 4125
Esta casa ouviu pòp .i»<lp.**òs

com amostras dos seus ítrti_vos
A*, v-üiilençlas do. l..vii»o„.

lVogiiozes.
Em suas oiliclui». execut» qual-

quer cncoinmcii.lii <lu
Cliapúos por íi{{»iri»ti>, cou-

certos o moitlficaçõiíiá
dc rôrinus

A 
LUGA-S lí por 300$ mensaea o confor-
tavcl i>rc«llo para grande família, com

jardim e pomar; na rua Vinte e «Juairo de
-Maio ti. ,.;, onde se acham as chaves.
Trai-a-sc na rna do Hospi.io 11. 1.14 (i" an-
dar). («'ju M) J

A LUGA-SK á rua 1'rancisco l'ragoso
XVn. 10 (l-incantado), uni lindo clialct,
com muita arwi, esgoto, í;:i_ e lu_ electri-
ca, preco módico: as chaves no _i,

(,»70-l M) J

4 LUGA-S10 por 160$. eraiulc casa com
jCliíluatro salas, cinco auartos o mais dc
pendências, agua, clcctfieidadc, chácara; u.i
ru; Leopoldo ati_ «5.í.».i

POU PREÇOS BABAM
A LUGAM-Sli uuarlos de poi-tã c jrtnelln,

xXsem cr.-*inli;i, a -.?; ;í rua Argentina
Cò-A (avenida). C3756 L) J

A LÚGAM-S15 es cfif.is de cuislrucçf.'
__Í_modcrna, com duas calas trcs-quartoíi
cczinlia, banheira esmalta th. chuveiro, hu
.Icctiica. dois \V.-C.i entrada indciicndcii*
t'.-, com boa Arca, ten-do quarto para crea*
do: ua rua Uarão de Cotcgine n.. «iS c
ioj, Villa Fsabelí prego 13*$; a^ ch:ive3

ÍO K ; no n. íoo, t: trata-se 1:0 (;tesmo, (j/ôalfJR

A 
LUGA-SK a casa da rua
de Uarros rt. «s (Lstacio).

ressoa
(SÉBoJ.) I I

(510c }) S

A 
LUGA-SK nma Uoa cnsa para ftiiiiiliai ;
na rua «lè S. Lui, n. lia. (SSMjj »

A LUGA-SK cm casa «le familia, 11:11 bom
XVoiiaito com janella para o Jardim, a
moços solteiros, por 50$: «a r«a,,UaKr.
n. i.|. <5ffl-'J) .a.

\1 
UGA-SK, a moço de- refpcito. um qiup

to ,11a casa de iamilia da rua dos. t..:
llieiros C|.

A 1AJGA-SK, por 01S. o oredio da rua
-Aliapiríi it,4i as chaves cstuo no ÍOO!
inilar, rua dos Coqueiros ft». i.»'Q' )> >

ALUCA-SR 
ia lioa ca.a da rua Nova dc

.S. Lui* n. 63, ««o Conilindo. Aluguel.
100.000. C5663 J) S
"Tii.UG.-V.Sl-S^K 

«is casas ns. I. II c 111
JVdi ovenidn «Ia rua Senador 1-iirtailo U4i
-.¦„ chaves na easa VI. Aluguel 71$, ç trata-
_e na rua Uruguayana 11 • ?S, u i.iir,i.iiia.

(3O20 J' o

*_..•. r».'i 11.

A LUGA-SK o preilio da rua l-.iiclydes da
_*_..uiilla 20, transversal á rua S. Christo.
vf.e, lendo 2 sala., a quarlos. banheiro, luz
electrica e bom quintal; ai-.ifuel i.-of-, elic-,
11;; niosmo. (S51' 1,11*

A LUGAM.SK quartos « salas, 110 larf.
iVdo listado de Sá o. 77. '«brado! tra-
ir-sc no .mesmo. „ * s,

Al 
UGA-SK «1 easil da rua 1'alre Mlguç-

.lino 11. 
' "

ii-iii
3(1, Cutumby,

Aliicuct 7'f.
du-5 salas, dois

(5533 J) R

•« LUGA-SK, por 2',a%, o grande predio da
íAre.a Itapiru n. 1G7. com 2 salas 10
quartos, - brfiiliclróB. Iardim, clcclricldauc,
cie; não sc cxip.o fiador, trata-se no mes-
ein. das 11 horas ás . ta. tarde. (.tS.loJL'

. J UC \-SK um bom quarto (le frente,
rVcom 011 sem pensão, tendo luz electrica
e lime, l,afihci'o, em casa de pequena família,
11 rapar.es do commercio, nroxuno ao Ua";
doc!« Lobo. Mattoso c Estacio dc .a. "
rua lSarüb dc Ubá 11. 158. (.'l'-*.- -1» J

A LUGA-SE o «iiirfavcl clinlct ila tra-
XA.vc.sa Vista Alegre 11. 29. Catiimby, com

1 s-d-i-- . nuartos, clc, abundância ila.ua,
ii-i cliaves cm frente, rio si»! Irata-ro na rua
lese dc Alencar 11. 6.; «Ifi.iiel i.lo'.-ooo.

CUK.V rndlciil ila eouovrliêft clii-o-
liici» «iu recente, em ambos cs sexos e
em poucos dias, por processos niouer-
nos.seiu tlÔrtKurnlite-so o trutatiieit.
to. Impotoiitia, CMicro s.vpliHlti».'».
darthros, eezemas. feridas, ulccriis.
Appl. 60G o 014 — Viiceiim de
Wriglit—estreitameuto de urethra; appl.
do pod.iroso especifico contra molíitias
venere» . etc. ragametito .ipós a cura.
Con-U-SS diárias das 8 is 12 e das,2 ás
to da «soite Av. Meni «ln Sn 11-.

A LUGA-Kl-, oplima cauii, u rua
tA\2\ ver c tr.-.iar, em Jockey-Club .t.ui.

A tmlos 03 que s ,£•
fron» iio fjttalqaer ,no
laatit» estu sociedade-
enviará, livro do «íttal-
ijucir retrlbuiçftOi os
meios cie curtir-se. I-".N-

viem PELO COrir.BiO, om carta (oohadti-n.mo.mortitlti, symptom/isíjii
manlfestacOo.*. da moléstia -a sello para tt resposta, quo roceboruo nt»
volta do dbrrálo. Cartas aosINVl*_l\'i:iS-C.aUa Correio US-»- ¦ ¦ -. 

j
ítt3_-__.._. Éi***w'_-___rTi'*,'^fi'TnrMiiir«rrfTri»tíriTiff'->- .^_-v-^-r_-_j.-.i_*riri«^.jiilif 

¦¦_¦_•¦»* >tfn*r*»,__ca__T»rr*g>t.i

Costa l.obo

(43 _"'*-) 3

uragc. p-ira
, ., .... . dun» Mias.

ã tvm Coronel )ow Francisco ti. 33. Mat-
toso: as cliaves un 11. ,-,i: tralar lio lar..,
da Lapa 106. Café. (-lD.>!i L) K

A LUGA-SK 11 casn n. 21 dn rua Gene-
Xi.r.il Canabarro, nova, illu.iinadu a ç e-
ctricidade. com bom quintal, tem commodos
para familia de tratamento. Trata-se na
mesma rua n. j.'. Preço, .'..'Sono.

('o_.i L) .1

A 
LUGA-SK, nara familia dc tratainento
esplendida easa 11.

AL'UOÀ*SI. 
a maffriiíica casa da rtia

Christóvão n,
| ir,, s:
1 rada dc novo; tra

132. com j duarlOK, -i sa-
cta, tíéctrictdade, ointada l* for*

-se na mesma ma i-»'.
(37. Li J

A 
LUGA-SK mivi casa
sei. cairo.,* quatro quartos,

A LUGAM-SK as novas c confortáveis ca-
xÃsiiilif.s, IV e V da avenida á rua Kclipnc
Camarão n. 94, perto do llonlcvard *;8 de
Setembro; Irata-sc na nitswá rua 11, 100.

(3Ú03 d .1

A LUGA Sli a casa dn rua Senador Soa-
iArt-i XXXVI, prolottpimenio da dos Ar-
listas (Aldeia C-inipbta)i a f-h?. :: quar-
ti s, despensa, jardim, nuintal; alumul 90$!
chaves no predio ao lado. (j6'3 I*)J

A LU(LV-SI'l a rasa »», 54 «ln rua
-^itUeiiwal Silva 'l'<-lli's (liarão ile
Mesquita), com 2 .salas, -t «niat--
tos, (lfspensa, cozinha, VJ W.O.. ba-
iilieii-ii «'siiialltula, ln/ electriei» e
liom «iiiinttil; as cliaves estão no
ii, (Jt), «-usa n. t£, onde se informa,
i-eco i72$ooo. (S asai) Ij

SI %&SS^ii 1I ff& I

i KSItL",iiL^9í §

íft ____-JL^sSSBk Q___í_?c- ^^-^BE-T1! * B«^àP^r^'IIIl'-"__.''^_-Jm

1.

fita Fi

ca

|

__

Com um vidro se
fazem

Approvado e reconrmiendado
pela Exma. Directoria de

Saude Publica

UM SENHOR
Que «tive atacado por uma forte

tuberculose e de .xtretii-i gravidade, of-
»crece-se para indicar gratuitamente ¦
todos quc soí.rem dc eiticruiid.ides rei-
piraiorias, aüini como tosse.i, bronchi-
tes, tos;e coiivuli.., asthnia. titUercttlo.e.
pneumonia, etc., um remédio que o
curou comple'--!.-... Esta indicação
p»ra o bem da humanidade,, é conse-
quenci» de um voto. Dirigir-ie por c»r-
ta «io sr. lvitf.iiio Avellar, Caixa d»
Correio 1.683.

\**iBXDIf,M-SI-; jiredlos ni
ta e Oito de Sctcmb

^r¦l;^•nI•;.\!.Sl•; 
s 1

frente tior 33

botilèvard Vin-
. Villa Isabel,

ou cm ruas trr/isversacs; Andarahy, ou
em ruas transversais; «língcnho Xovii, ou
cm ruas transversaes; para mais iti forma*
çües com MottrSo. á rui do K< ...trio .61
ou á rui Souza lír-a-nco n, 4r. Villa Im-
bel. (.1 .|-j._) N

11 _- metroa de terreno dc
... metros de fundos, «#

rua Dias da S.lva. na estacáo do Mc. cr.
3 niiiuites distante, !a.l.> da Boca do Matto;
trata-se i raa P. Claudina n. i, perto do
mesmo, coai Avelino. (J 4.11.1) N

\ri*xni*...i-
» tcrr.u dcí-fi

A' vendi» nas tnais importantes
casas tle louças e fernmens,

esDcciiiliiieute :
CASA VIANNA — Ouvidor 11. so —

Telephone i_6S.
CASA LIMOGKS — Avenida Rio

Branco 11. »eo.
AGOSTINHO I._RR .IRA fi IRMÃO

Rua 1" dc Marco m—Tel, 17
ALBURTO DU ALMEIDA & C, --

Avenida Uio Branco n. 09.
J. FKRULR _ C. — Kua da Quitan-

''''RICARDO 
AUGUSTO BIATO—Rua

«Lis Andratlas "• "<J. _ ,
BARBOSA «t MELLO •- Rt" án

Hospicio n. 154. - .,
A. LIMA .. C — Rua do Ouvidor, 71.
CASA FIEL — Rua 24 de Maio 16:

—¦ Teleplione V. .t.

1> \lí V VENDAS A PRESTAÇÕES
J. IMÍIMÍICII «St <Y w, „

min «Ia Quitanda 48.T. 1086. >,.
«m na fnbrict» — 3. K. NUMib

 lttiit üi «le Jlaio. 1««.

CASA FIEL
Teleplione, AMlla. 41 —

Rettictte-se para qualquer ponto do
Brasil devidamente embalado, recebendo
a importância cm VALE POSTAL.

PEDIOOS A J, R. NUNES

mistar.n io um vidro de I.UCOM*. A co»
4 de agua, c «asini »c olaêm a _»«* 9°at'
rosa u eíflcaiirvjocçAO
para a cura rápida de qualquer corrimento,
íntlso ou recente. E* pois, a i")«^ , ....
mais barata ([ue existe. Com um 50 vf ViliNDlfíil1, por 350$ uma ca«a Brande,
dro «le LUGOLINA sc consegue a cura _y colicrta de «fico, e 05 beinfeitoriãs. cm
.._,,lcta. A l.Ú«JOLl..A do Dr. Eduar Honorio Gurgel. ..i.i.a Auxiliar -IC. l.e,
do Wnça tem so anno» dc constant.s doro n. s- (lt si.-i» N
liiccmso.. «iiicr 110 Brasil quer no «»".**;'

nm alnucire geométrico -de
membradi*... da uit.ga l:;i7cn*

da «"Colônia Santa Kosa", .ttiada na ire-
Etucíi.i dç "S. llcnedicto da Itarr» do Pi-
raliy", distante des minutos do centro d-i
cidade. Ü ierrciio tem d.i.». agitadas i>e-reúnes — uma própria e outra quo o atra-
vesga; dirigir-se ao cnRcnhetro Moraviaju-
«liur. em llarr.i Mansa, (J 60S1) ..

tendo obtidoneu,,, iri-.n-, ei'".' duas medalha» de
ouro na Exposlgüo Univcrjal dc Mi.ao ot
i.o6 e Exposiç.o Nacional dc 1908. AiilH
dc usar leia-se o prospecto reservado .qiiç
«companlia cada vidro. — Deposlunos.
No Urasil, Araujo Vrcitas & C, ,'U»'«_•
Ourives, n.|. Uio de Janeiro. — Vendes»
«id todti as drcearias e phsrmaciaa.

A T,UGA-g
__.'lVata:sc 110 portão 30
Santos. ¦

00.
lado, Todos os

(67-0 M) J

<, l.tT, \M-SH coiifoiiavcis casinhas, a rua
X.Vf,reeniio Nunes .*,.'; aa cliaves CStao na
frente: aluguel 51.; trata-so na rua »!. do
Dom Keliro 10-A, das S ia 9 «U. i-°™]- 

„

uiciia easa da rua 1'ropi-

^ri-,XDI-;...l-; um bom terreno com ti m..> de frenlc por 50 ms. d_ fundos, cem
melaç.o na parede do predio junto, oiiec; novo r Assotiradado, medindo ..3 ms,de comprido, _.'i; murado, na rua Affonso
Pcnna, junto .»> n. i.t>.; trata-se cem i>dono, À rua tia Misericórdia u. r:o, I.>ín.

(JsoSo) N
TTESDE-SIS optima casa eom dois qu> tos. duas safas, --"rrclor c mais de.p

A LUGA-SE n peq:  ,.XVcio n. li; chaves tia rua fcriiamics 4
trata-se na rua «• do ltom Keliro ,'0-A. «Ias
3 -tt o il-horas. ______J____Í.

4 I.UGAM-SIÍ um quarto o uma sala, com
_n.todas ns commodidadcr.. a pessoaa quo
nii. tenham crcancasi i rua Angélica n. j.
Piedade; preço c... ÜM. W K

ALUGAM-SE 
uma grande sala c um bom

qtiarto, tem uma bonita varanda, tudo
independente, a pessoas quc «*« S""!^,-,„ e-isi. na rua lfrancioco Manoel,81 CSani-

as chaves e mais inlormaçoçs, lã se
(j;i. M) Jraioj;

encontram.

quar-
i.infii-ilcii.i.ij. Ulitminada a luz electrica c tendo

b.ni tcrrr.io, pela qu.-inlia dc ii;ooo$: csli
cdificaila i rna Angélica n. ln (Mcycr).Aa chaves estio á nia IHas d«i Cruz, u?.na mesma estação! «traia-se á rua da ras-
sanem n. .:__ (Uotafogo). (.1 50S.1) N
~\TEXDÜ-SE uma avenida com seis oMant novas e terreno par« construir maistrere easas, nos fundos da c-tação do Sara-
paio; trata-se cem .Mello, a rua do Cal-tele n, _;.(. ij Coi.i) *.

\T'l-.Mil-, S1-. rm Copacabo-n um s,i!ldo> predio, ain-Ia não lialiitado, en» centro
de terreno, muito nerto da avenida 'Atlan-
tica, com chico 'bons tiuartos, duaa boas
salas, gabinete, etc.** trata-se á rua Ma-
riulio 11. 84, Copacabana. (J 31O2) M*

TTDJKbK em Vigaric
t iI,eo;K.!«li:ia, a »;»

_,UCV\-SI'' por S'-s " predio assobradado
?:ii di rua Üinbclliia n. .:.!, Can-

celia pintado de novo,, bons c tirejailos
commodos, quintal, lui -lectrica] (51'fiU^
A».

",» 
LUGA-SU um quarto, cm casa de fa-

_ .:,lilla, a rua da Lm 90, Rio Comprido.
(|S-S J) A

ii »• t:m.«. *»o «'íi**íi»<>
VeSli VOSSOS HlilOS cltw (*.'»»nwi
.,,____.« Kulv7 u* 1S*
y%-r«-*w-wC»r_w_v_t-J-W. 

. UUVMmW**!**}?»?***?1*? ***Sy

IIAOOOGK LOBO E TIJUCA

ALUGA-SE 
uma boa essa nova. com

duas salas dois quartos, cozinha, cor-
redor separado banheiro, tudo muno as-
scado e bom quinlal: na rua térrea de
Oliveira 11. d- Villa Isabel. As chaves cs-
tão ua rua Souza lirasco u. aos.

(40S0 1,1 J

A LUOA-Slv o optimo predio para garage,
Xlicniln acconuiiodaçõcs par,, pessoal, a rua
focko»*-Club 347; trata-se 110 n. .i,;-)^!."!.""-'
lua rua. (4.84 D .1

1 da rua Miuii e |
Barros, com magnificos aposentos; preço. |
il43$ooo. (íu-f7 Li íl •

A LUGA-SK a casa da rua S. Cliristovfjo
-^-554. tendo «luas salas, Ires quartos, sa-

| leia, cozinha e grande quintal; as chaves
1 eslfio iu, 11. .'Co, e trala-se na rtia do Sc-

nado 1. (.ilist I.) J

.. LUGA-S1Í para familia, uma pequena e
_Xboa casa, por preço commodo, com
abundância (1'aRua, 110 rua da Liberdade,
em S. Clirisloviio; ns chaves estão 1111 11. 22 |
da uicsnía rua. onde sc trata; bondes dç
Jockey-Club. 1.1'Y; '¦) j I

m\

:e._,
ALUC-.VM-Sli 

n
quartoa. na rua Heinfiiii a.

muita agua e muito terreno.

30% '. 35?,
oS; tem

(4 .-8o L) J

ALUGA-K, 
l»r '2."S mensaes, o clegan-

te c arejado predio da ma S. Lm?
Gonzaga 314. S. Cliristovilo; tem mngulfico3
cbintnodos,' c do constrücçüo moderna, tem
2 lliiintacs, duas linhas dc bondes á poria;
111 cliaves estão tia loia da mesma: trata-se
c..ni Armando do Carmo, ma do Ki.u-liiielr
U. 331 (51'lL) S

ei dois aposentos, com
i rua liaddocb Lobo n.

(SM-' K) K

XIV

A LUGA-SK um
l\,--i sem pensão,
ss sobrado,

A LUGA-SK, nara familia. a casa n.
1,'cli.i (h Cuilia n. 11-. perto M

, .i--.iinh-l:cira, locar saudável; prc-
(soe. Kl M

í A «l.i rua

V 1 » T. -\.l-i. em casa dc Ijnulia. a rua
-.Jladdoeli Lobo 11. 417, uma sala '-.*

quartos ciandcs, ben: mo ui-
(3540 Ki R

*f!?/>a_.H,A«'<S%H 8_k_ P a

IOSLOCAÇÃO DE PRE-D
Serviços Comnierciaes e Agrícolas

27, Kaaa Buenos l-5res
(antiüà üo nosneio)

eas Esmaltadas
POR NOVO P1..S3.3)

Grande per.ci.ão
Mais durabilidade

E muito mais baratas do
que as fabricadas ato.hoje
Ftmdiçí.o Iudigòiía

rua' camerino^

A LUOA-SK o casa "¦ 10 da rua Adelai-
X5L.de, com 3 quartus. 2 salas, entrada ao
lado. luz electrica e bom quinta]; bondes
á porta; chaves 110 11. -1; trata-se a ove-
tida ltio Branco 11. 48. <S«5i3 •«) I

\ LUGA-SI! clcuantc casa com 2 nuartos
XV. salas, despensa, com banheiro em cen-
tro dc .rande terreno nrbon.ado. rua 'I .
Costa 11. --'5- li- Todos ns Sanlos. logai
limito saudável, para ver dai i-i ás 5 hoj
ras. (544-* Mj -l

A 
LUCA-SE cm frente a. csli. o dc D.
Clara, á rua Dr. Fronlin 11. "... -

casas para p^q-.icnos negócios c cozinhas
para morada, alugueis dc iS.,ate 40? meu-
s-.icí-, trata-se com o sr. Cândido.

(00;i JI) .1

,V filltiAM-SM tnsns modernas 1^
x.V.7$ n 6SS, com - quartos, ií
siiliis, eoziiilin. nilinUil. i"ü'i>» cncii«
nudii «f «'s-olo, iustallai-ao cluctrl-
cai na estação «Jc Olaria, sulnir-
bios ilu LüOPoldiiVa. com 80 trens
(liarios, n i?» minutos <!«> controí . I/l;,; v.s,.;> . f,rn;ii. „c tratamento,
da cillllllc, loiíiir niiiiti» saiiitavvi: _f\clí,,,. .„;u duas salas dois quartos, sa-
»i-ilt!l-S(* lin nia IiCOpolUilll» JtfgO |eUl COziidia, W.-C, varanda no lado. quin-
u 402, ondo estão as chaves, na „l P, mais arranjos de casa, 2. minutos dis-
nicsiua eslação. lojíar novo «m«* tante
nSohâ enchente. (B 3749)_M | .ma;

[FÈRIDASf ^%?:
1 tluos. cc.emas, s.irdas, pannos, co-
I t*.iich"'cs etc., «lcsapparccem rápida-' 

mente usando Fumada Lu.itana.
Caixa i$.ooo. Deposito: Pliarmacia
Tavares. Traça Tiradentcs n. 62.
(Urso do Kocin' (A 4030I

A LUCA-SE, por 2 c-;cellentc casa
Ada rua L-ernandc. n. 40. esquina da rua
Martins Lage, em (rente 11 estação do »-. ¦•
KCriiio Nov.. s ttiada 00 centro dc ¦ratão
.->..- .-.'i.l, tendo cinco optimos dormitórios,
bo_„ salas, grando varanda, confortável lia
nheiro, abundância «lc aijuo
cn. 1*6Je ser visla a.fliialqucr hora c,trata

dc

Lote dc:
Signal Frcsta.Lfo
75-fooo 3?$ooo
do$ooo .-ídSooo
SoSooo „saooo
405ÜQO 2oS'->00
35?ooo i7$soa>
3P$000 i5$uon_5$ooo i 35500
£S$j;oo I I$0Q<1
i?$5oo p$iio(»

lu_ electri-
ora c trata-

u. 45, loja. _
(,)Cl2 U) J

_ LÜC,i\-Slí, l>r,r -'">-, '¦'•¦'' porão, bonito «piar.
IVió com ialiclla c imtr.vda independente;
1*1 rua )»r. llarbosa da S'L'a 42, >'"'"l
Kiárliuelo. »íul' •'"___

csta.ão dc Haino.. IÍ. 1-". Leopol-
trata-se ao lado, 11. 3Ü, preço 00?;

C5535 M> K

A IUGA-SIÍ uma boa casa. própria para
ÜLfamilia dc tratamento; rua Pliilomcna
Nunes 318, Olaria. (6»8j M) I

* I UGA-SK, per 75$ mensaes, uma casa
Acne. tres nuartos, (luas salas, quarto para
creados, cozinha luz electrico c terreno le-
chado: rua 21 dc Abril n. 41 estação1 Qmn-
uno llocfiyiiv.il carta «lejeincn. (37,2*1)

A LUCA-SE o pi-oilio ila rua Eml-
xVlia 7(-:ictii'6|)nK»»ft). com í_niii-
ile chacal'»»; cliaves á rua OantIUlo
Boiilcio 51S. (<1 !>1G0) M

10 Geral, E, -lc ferro
,5 iiuniuos de viagem•lotes de terreno dc 10X50, 10X67,50 bmaiores desde ,150$ á 1:300$, á viüa 011

cm prestações conforme tabeliã abaixo, Temagua canalisada do Rio ,1o Ouro. passagemida c voltai em 1» classe 500 reis e cm
clas-o 300 réis.

l'rt;o
i:SO0$
I !200$n - 1:000$" 800S

" 700*

6*00$" * sooi4-0S
" 350.Ko local sé encontra pessoa *frinrrcKínla

dc mostrar o.** terreno» e trata-se con: o pro-
príetarto nos <Í3.ig uteis á rua S. Januário89, das 4 hs y da tar.. c nos domingos daí
K Iioras da manhã i i hora dn tarde nn
Vigário Gc.-al. (R ..417) N

\ri:MD]vKi; 
um bom prtdio, em .lacarr-

pagtiÃj á rua Dr, Cândido Benicic
p. 360, com 6 fiuartos, .s.ilas, lar.heiro,
VV. Ci h\z electrica e por,-? habitavel, -io
centro <!e grande cliacara arborizada; i«r#
ver c tratar no íuetmo, N

VrBNDÜ-SiE cm leilão, no dia „ de j>
V nho, ás *íij- horas, o \>c\\o predio sita

.. rua I.0SS3 Senhora de CojK.cabana n. 2U
no J^cniç, Us pretendentes poderão cxaiui-
nal-o todos a dias; informações no local
ou com o !;i!«_eiro Virgílio. (J 3-Sâ)N

AIíUOA-Síí 
o prcdto novo dc estyl

quatro quartos. _u__ sala? c n:i
iiendencins, coni jardim e quintal; i
l(ui;: Harboja 07. Villa Isabel, ko:
_ elcetricidade; trata-se uo n. o;.

A LUGA-SU, por 120$, a cisa da ru.i l'c-
/jL.ippo Camarão 115, cnm dois quartos,
dnas salas r demair. dependências; trata-ce
a rua Santa r^uiza -j-t. Maracanã, onde cftão
as chaves, UU"- I.) S

\7"lvNDE*SI.i ou faz-se rjHal.Qttcr contrato
V Jc uma mata própria para madeira do

lei ou lenha, cortada pela 'listrada do l.errr»
ThcrezopoÜs; nÍ£ormaç5ç8 com ¦«_ (íonò, '.
rua lfrancisca Mcyer ri, CO, lv. de i_n-
tro. (J 3084) -..

A LUGA-SK tuna magnífica casa na rtia
, xVl.r. Kcrreira Pontes n. ..7. cotn duas
l salas, dois quartos, forrada a pape!, luz

eleclrica; trata-se na mesma. Aluguel, 71Ç.
(5108 I.i 1'

nara salas e corredores, grande sortimento e variedades em
¦íatoões chegados ultimamente, preços sem competência.

Secção de armador, estnfador e tapeçaria,^
.^ ™- ,-._ w ¦«¦-*»_ mr\ _-. m ir^ o " ~

11.11'.'
n»; corinha n iniiicira.

\ I 1 1 A Sli o predio ossobradado da rua
. ílM. 1lI"c»; Lobo 11, 171" com cMcellcntcs' abcito das iu a* ¦*

(5418 W «açncs

V IA'(«A-S_ O íiui-iiifii" nvi-iliei
_ _,1;, MUI «Hl.lllliai «í>. TiJllÇil.
unn loilus coiiiniotlldiulos iniin lii-
mllLi (lf ii-ntiiim-iiti). Ten» !> tin;»i--
los íl -«iiliis. «-«'um. coz-inln» '<"»
fi»'»-i»o n (íiiss. bnuliéli'0 uoiu iMiuecc-" '¦"¦ ,"'<lr":i" ^'•••(T-O?!!)"

lUC.V. IÍ » easa «o, .] «Li rua Af-
I', :111a, por í?--}: chaves 110 ur-

da csiinina c trata-se r.a rua -t-
Lmcbio 11. 11B, boudçs «lc cem

(5561 K) J

A «LUCIA-SIÍ o esplendido sobrado novo.
Jr\.uo Uoulcvard \intc c Oito dc betem-
bro 11. 33J tendo «inatro nuartos, «lua., sa
Ias. auintal e ...ais «lercndcnclas^prcc^as,
trala-sc na cltarutaria com o s'-^10^ 

j

A..U0A.I-S1ll.:r.,.i dc í
17 c

; os jM-cdiós 11. 3S7 a rua
i. l--r.in.i_o Filho e os nt.
i rua Vera. Magalhães,

C3S2O L» J

A LI !VAS 1-1 a ca=a da rua Vrancisco Kn-
i'\seiiio 11. -'59. pintada c ferrada de no-
vo. com Irei Quartos, salas e demais com-
modos, com jardim na irente e bastante ler-
reno. As chaves estão na venda do canto
da rua «lc S. Cliri-tovãn. Trata-?.* na ave-
nida l__os ii- 'ios (loja). (3«i-i L) .

«ioi-.
iki nii-iiiii)
Tiuc

. 1 Vfonso

\ |.Ut*.AM-SIÍ
1 \ família ou ;

com 011 sí-11 pensão, .1
i-.ili.iri-f llinois e amados
Iladüovk Lobo 11. (lí.

(55.*8 L) J

V 1,1:1. \M-S1' casas l'"i n<
__.i-r,nf(irl;i'vcis; chaves no h.
feudo dc Bomfim.

f. novas e
__i> da rua

15S75K*» *

\ I IiiAM-Slí (¦! l.-redius «*.vcs dc so-
i._ ir.-.il" i.-.oiuios p:>ra f.in-.ilia i,c trata-
nei-to 110 proloiiK.iiner.to ,«la r.a M..nz e
i:-::-,:s S.ii c 5 ., Irata íe lio 5M, .fim
dà rua liarão do Amazonas. í.f;.;i U) J
"\"_Í't'A-SI5 

a peiiucita família dc ira-
J tia-uento, o bom preilio «Ia rua «ia.!
\-aujos 4J, está ti!-c.-u ll.l 1 as t ».

_ t ÜG-VM-SU ai casas da rua.Major lro:i-
rt,',, ,,< ¦-, e C7 S. Lhristovao, co-.u
e._:,Un:';ríos;Jduas7's;aPS e ...ais dcpcti-
dencias rara familia de lrata:i.c-.:tç. As ciu-
ves cstiio nor favor no n, 29 e Irata-sc na
rua «ia -Quitanda "95-_ . i>__.___l

.4 n*C. \M-? 1; os casas .t-A e .»iatB,
i\ila rua Theodoro da Silva, próprias para
familias de tratamento; as chaves ';',!""'[••
Villa Isabel. ___:L___

quar-
.0 70.

CL

A LUGA-SU a ca-a da. rua General .Ca-
xVnaharro 56. próxima á rua S. Christo-
vão tendo ,i quartos, 2 salas, saleta. des-
nensa, ele. iardim na frente, entrada no
lado o auintal nos fundo3; a chave, na rua
S. Christóvão -r,:; trata-so ua rua do Se-
nado ii. i. (•I(i83 L) -'

\ I,UGA-S1., para família, u boa casa n. 19
_r__.da rua do Mattoso a 15 minutos da
cidade, bondes dc 100 reií; oreço iC-ísoo.

(..027 
1-) M

CASA KUSü H ©1LVA
A LUGAM-SE as casas '.'.ovas da rua de-,

XJ_l!aiidciraiites ns. •:: e 4.; as chaves, I
jmr favor, na mesma rua n. ,.' c trata-se
•com n proprietário, íi rua das r,j.raujciras ju. i-3.; tclcplione -'--;0 Central. C49C5DR

LUGA-SE I:
ctricidi

lhos; rua T

Rua ilfl Cattete, 34 e 36.
I.UGA-SE a casa n. áo (h rna fardos-

A IíUGA-SIí bom quarlo cnm jn-tcüu
_-_Lc_ectricÍdadc, cri casa dc casal s«._r fí-

ilofUCfll lüi cisa ...
(.».|i. 1,1 R

\ LUGA-S»'. .
Ünova, com luz clcctnca,
lado a quartos, 2 salas
ci.vw r:i mesma; tra-'-
l?.ra.ico 11. 48.

, entrai!:.,
bom quintal;

á avenida Rio
(561.1- M) J

A «LIAs.
A LUGA-SE unia loa

XVí.eifiiia, logar a.lo c
cstí.ão; trata-s ccoin o
nadaria rior dc Kamos.

moradia .-. rc.?-.il
muito s.i-.i.'.avt-l, na
.-. Medeiros, ua

(5135 -M) S

i LUGA-SK uma hoa -caía eom trç
Atos, cie; r.a r:::i l'r. Snva lil
íor io„$: chaves na padaria.

(-'¦ K) .1

\ I UGAM-SE commadas limpos, ::i cisa
rt.11. 45 ,l.i rua sS de Sctuitbro 'Meda da
Tijuca»; trata-se na tiieJir.a, coui d. Ileaivin-
,;.-' Baplista. «

l LUCA-SE r.ff-tnifica casa cf,;-.açosa c
-Vr.o-.a, com duas sa.as, dois 'l.'-.'l.".-
dcsr-i»".-!. cozinlia. banheiro cleçtricnl.-ine.
jardim ua frente c quintal P=r 9>$l r.a rua
dc S. Luiz Gon-.-.?.: 11. S5r, c% .,* rJ s

\ ' IT, \M Siv as casas da rua Ernesto dc
_t*___oti_i "¦'¦ 5-1 o 51», coai couforluycis
accoinoda. ei I'*" pequem família, ten!
luz electrica. Ar- chaves estão ua rua l-.v
rán de Al-.ui_ " • *•-« v tratam-se na rua

;e-,.,l Câmara OS. Ü8.9 W s>

os-s
Tuiiic l-lillOliAL MAlílNIH»
líitii Scto ili: Soloiu-i-o 186

ALUGA-SE. barato, o predio -u.no com
_~\.trc- quartos, duas salas, terreno, etc. |

saudável
E.aiana OS.

C.» .3 L) S
duas linhas do
ouc não enchei
Cliaves r.o Oi.

A LUGA-Slv o predio á travessa ratro-
_3cciiiin 11. 2.1, cem dais salas,.dois quar-
tes. capa, cozinha c oorão liabitavel, com
tres quarios ralcla, uuarlo «!-: banhe, aucn-
t' i- frio, iiiMidlação cltitrica nuintal c
iardim; trata-se 110 mesmo *, 170$; hondç
Urli.uaj-, 11.-1 esquina. (.i?.; L»K

LUCtA-Sl1. a casa da rua Soares n, 4:¦Christóvão, eom dois pavimento**
j qu.itro quartos, duas salas, banheiro, dot!

W'. C, quinta!, tanque cura lav.r roupa, I ,"' .._ . „,., .,„,, SOS lioa Cí»Si»
terraço o mais comiuoilidadcs modernas. .; ''« «'¦' ' - .'.... „„,, .«,,vnliiin 51
Vide ver*, a qualquer hora; irala-ic na XilcOII. I»"**" "i l;l "'V,' . , .

I rua di Ouvidor ::. i;.. ciiarnlaria. I ostlicno '1',_i;<__,!.:'..- __________:
í__J..__ij T^tjCA-SE uma ca-a.na rua Pereira dc

Aj,.riA._-SB im Avenida l'odl'0 AAlmeida ,u. so. ij,. nida. ct-ni do:-, aaa-

dc I.l-iltiui.oilto, in-lo |,i'c«'(i ilictisnl I. «* »*rcci-o»,_i_i—__
(li- 17OÍ.O0O. IIAXDO-SK 1 Ml-:/, r7._VSl! uni excellentc conimodo, á
l»l-'. ÍSOXIMIC.VÍÃO BJI -'ADA- Acua da Republica n. ?_ tres minutos

= |A_VA*0 I)l<! rKUM.WIvNCIA. mn- ... estaíão Dr. Ifrontia, casa i
-iiitii-iis casas com -1 uliiiitns. I.a-; ._.
nhüirus do ncuii (incute u »*'¦<"¦ CTÊffTfíWiff'g_h'IM8iffr^*BaMaw8SSBgsaamiliiua iustnllncão cloctiic.i, dois
1'otiíirs, soiiilii um a u:iz. «lois
W. »'., I.idi-I. etc. (,l 3_8_) i.

nn Iralc-iro n.\ LUGA-SE u'1-' r'*-'- nYf . ¦ -.
jr-i.20, nroNimo á estação Cintra Vidal, «

.. de Inhaumo; Icm loas cnminodida-
trata-se na rua h, Josc Hi.

(5563 M) J
hondi
«íc.j por soS

A il.UGA-SE am hora predio com porão
___-lu._H.v_, Brande terreno, bondes o ter-
reno á porta; :fa rua Archn- «..orde.ro . .
1-ngciil.o '.Novo: trata-se ua rua do Ouydo.
n. 176, sobrado. t.)-*,*- ill }

Tel Central 1136.
" 

NIGTHÊboy
ALUGA-SE 

um ou dois quarti
sem pensão, cm. casa particular;, na rua

\/r.l*;NDtlv?'IC 
r"<r G conlos, ou aluca-se pnr

So$, a casa de negocio da rua 
'Elias 

da
Silva n. -i-7, Cascadura; rua do Hospi-
cio n. ioS. (R .iS;?) N

Xf-XO-KM-SE 
alguns lotrj dc terrenos :'«

rua Maria. Vlor.i, no Encantado; infor-
raes e tratos á rua Buenos Aires n. ios*.

(R 3.7) Jí

teii:*raçaí) n.

.«. LUGA-SE por o.,.? o predio da rua Ho-
i-_t.-iii.-io n .4; Contigo*), estação da Hc-
d:,le, com «luas salas, quatro quartos, co-
zinha. despensa, agua eucina-h c grai «ic
ter eio; tratasc no Arsenal de Marinha,
«_ o commandante Costa 1'lnto ou a rua
.. Kosatio . e,::: o dr. Álvaro iBraíiL

t rT* 1 *. \m--i-- casas, na Villa Edmundo,
i\; .,...r.'r5 - salas: aluguel 61$: rua Josc

mmwttmsxHBm
1!''. O íliclio »lC picpl «• lio.ilo

uxrAa*____*w**ca^ía

iniii-, tia . I'ASA
15\TT(>, «'tn tlvus ilf alt-oilãi) n «I:v«mí<> «*»*<¦ 1.

illl.l. (,'«,111 ,il\i's Dius ¦>«. I. —Ubt .
l_B_HfB—K

\ I UGA-SK uma ceei 11 rua Gonçalves
_ -Crism 11. 4i, com tres quartus, «luas
«•ils. cozinha, bom quintal, lus eleclrica.
Tratasc ua rua Senhor dos Passos c. 55.

metros |»tU'n
mammmmmmt2mmesam (J -90-1)

"i 
I.UGA-SE o casa «le um .6 •-v.incr.ti-,

i.Vemn quatro ben, <,u:.rl..s. •.,1a c .«...:
¦i co.-nmodidad.s pc.v.i fan.1l.1a do trata

nicilto; situa Ja .10 centro de larditti e coa
1-or.i (iirintal nos fur.iios; iia.riia Aruui
As chaves csião na iiadans do larso
Seguiida-i-eira, rua Cor. le dc Hoiiiíun 3.

«U

JL V C 8

mm;;

\-SE «rn easa dc famdr.l. um bom
lado quarto, cnm 0.1 .sem. coliil.a

na rua de S. l-r:il';i.-co M-
II-iid.ics Lobo, cs-pensão

;.;. próximo
('.,' larco da Scgar.da-K-ira. IO .1

» fUGA-SE, per ii--*, o casa assobrada-
A_»a dá rua C-rnclio ... 64, cm S. Christo-
íao. tendo ires quartos, duas salas. bon.
,-i .tal jardim na frente. .Iluminação cie
criva c 

"mais depcn.Icnci.s: a rua « hç»
calcada c o logar nao enche; as cl...*es o-
lão .... n. ,57.da mesma ru» c trata-se i.a
,,.. Coronel Carneiro de -ampo.- n. 3a. «"
S. Januário. (_ .0 ».)_J

t, IUGA-SE. por 1C0Í. a casa da rua
-.VÁUira Brandão '::: ar chaves estao. no.
favor, .10 11. 69, e trata-rc na rua.
picio {.». com o fr. ^^_ (.; 1 Ho.

L) J

4 LUG\-SE per ircS a boa casa da rir,
AM.lor lonseca 11. .to, ponto cos bon-
Í.-Yi. ?• Januário, cora .cinco quartos,

,.,,% in-es dc-ciideucias; chaves na
Luiz Gonzaga n. =08. 

^ 
sc

lugam-se,
iS

i-.cnto, ci.i.i on

¦ CG-UI-SE. ã r""- üiè-i-'1*''- Liibo 4-f*.
ÍJ.I,o:is aposmtos a cavalheiro dc traia-

sem pensão, fã-sc cernida
(SíSd-K) J

A l.UGAM-SE Eala c aitarto. com l«
- c entrads in«Iirv

ri'a
didades

Parohyba n Engenho . Vrilio.
(57-*l '«' J

-..modos.
11 i-C.-VM-SIi licüiísiniM çe

J\-,,\* bonita c rcsueitavc!
.lud.lock l..'1-o u. 3('- ii '

|T^l^t^KSra*^S3K3W»?^?,^S8

S. ÉUSTOVAO, ANOÀBAHY
E VILLA ISfflP

tre
rua dc !*• •
irata.

i LUGA-SE
.__.ro quartos
área c mais
. fe.rro. --;S.

:-.-. bon. sobrado com qua-
ires Fala., cóp*-1 c uiaa ^i.*1
»'.-*nilü_icí__.-_ ua rua Jí-artz•' (j.-S: I.) J

A LVGA-I-SR muilo cm conta ns
_'. -is-is ns. »*i «• !*«. tia 111:1 Josc
Viceiite, Aii.L.iali.v: ns chaves na
vohUm no Lt.lo 11. 92-A;. «-* trnta-sc" ' 

\vi-iii«L-i tvi.t.i.l l^S. sobra-ao.

.llvn Tollcs «<» (Rtiiüo «1" Mosqni- I
.0. «.«un « saiu-. :t í.im-f (imtftoK.11

A IjTJGA-SU a <*,'t-::i 11. V (In "\*i]I:i!
VMiii-ialió, sita á rua G«»»n»'iil

S
'Z \V. t'.. bitnliuírn csiiiiiUniln, «'«.
/ii.Iia, «iiiiniiil o in/- olectrlctii ns
«liavi-s pstftt. 11:1 casn 11. II, oihIc:
so inlornia. 1'f.eço 10-1SOOO. 1

(S ÜSI-O) I.

ALUGA.SE 
nma casa nova. com boas ;

accom mo ila çõ cs nara familia renujar, a i
rua Custa Guimarães «. 3g, S. Christóvão, ¦
bondes de S- Januário; ns chaves estão na
venda próxima, com o sr. Brandão, com I
qucni sc trata, c para informações, a rua d. ; ,
Alfândega 11. i-*^, loja: prc.o 120$. (.. _M) ;

:j

i A LUGAM-SE casas novas com duas ra- '
| __.las, dois bon. quartos, quintal, ba;

nheiro c \V. C. d:::-.!.:, dc cisa, electri-
cidade, entrada independente, etc-, ... rua
Jockey-Club 11. :... essa n, das o as
13, menos aos domingos. _ rata-sc .... rua1
do Ouvidor 11. iS.;. Telephone .5:17 Nor-

I ;c das 4 ás O, com Chacon. (5:3 I.» j

COLLOCÂ

mmh E VENDA DE
PHEDIOS E TERRENOS

f-i.\$A cm Villa Isabel, 3 quartos, 2
\J salas, corinha, w. c, área, tem en-
irada independente. Vende-se por 6:000$,
não precisa de olir-.s c nem sc attende
a coinmissionistas, Informes á rua Sour.a
Kranco n. :.r. (486a tf) S

C»ASA 
— Compra-se urna, to a .5 ml-

. nulos distante da cidade; preço to
co.itoí» mais ou menos; trata-se á rm Pc-
•Iro Américo n. 90, (fúSti X) S

\/"l-:.\l>l-:-S!;, á rua Leal, ... Todos o»
. Santos, um tei reno dc it por 5,., tculo

plano; ver ç tratar á rua Bucn-oa Aires, 10S.
_ LÜY_.i7,___

T^il.XJ-.K-Sli tu., superior terreno, medin-
1 dd ...: metro, dc frente nor Ko .ie fim-¦.los, tamlíem podendo vender cm -lotes de

7 a 8 metros de frente, prompto n rece-
ber edificação, livre c desembaraçado, á
ru,.'Ferreira fontes n, 149, And.rr.ihj-; pa-ra tratar com o leiloeiro Pedro Lopes, .i
rua Jos Ourives 11, 5--. N

\""ENDE-SE 
uma casa .por preco módico,

,i rua Silva .Mai.-icl; trota-?" na tre-
vessa .tu.-atori 11. 46. (J.ii.fi) N

\^EXDEM-SE 
lotei de terrenos 0:11 fren-

lc á estação do-Engciílio Novo, (k_*X..o.
Preço 16:00$; rua Ua Prainha *-'• 7* Qüe-rj»"- (J .--i :¦¦'»" N

^^¦i.XQl^S-J^ 
um sitio por 1:500$, noa sub*' urbios da li. I". C. I».; traia--.: com n-uc-

ru-.o, r. da Prainha u. r. (J 301:') N

TrrvriEM-?!* lotes dc terrenos dc i:N"?o,
a 30$; com Querino, ru.. da 'Praviha, 7;Í103 dominifo?. r. Mareelial Raiigcl, em M;.-

dureir.i, Va. Lobo. (J 3908) Jí

.r,'X'>K.\I-. 1; lotes «Ic tc-r.noj de .0X50
a prestações dc io$, na estação dc Caiu-

po Grande; r. da Pratníia ;;. 7, com Oue-
rino. (J 3900) N

Tf-I.XIMÍ-Sí- _i*:n .iti«) em Maxamt_omb.?.
Yc.ni i.s mil metros tiuadradus, a roí)

réis; r. da Prainha n, 7, cor.i Querino'.
O .».-") N

A LUGA-SE. por ¦)¦'?. na Villa Marina,
.»"_._ rua Uru.uay u. 104, uma casa nova,
com duas tra.:- salas, dois grandes quartos,
esplendido quiatal c lu. eleclrica; as chaves
na mesma villa, casa IV. (.',".:; Li R

V LUCA .K, 00?.
i.Vti ... Cl. l-ich.
cliaves na vizinha;

cr,:., da rua Cavalcan-
:: 3 ouartos. c selas;
ralar rua Torre* Uo-

(374a D K
•i LUGA-Slv uma c.-.«a nova. com 2 quar-"___tn.-.. 2 rala? e jardim na frente; aluguel

Pereira Nunes i.;.i: as ebave*
!. (..Il L) Kiu».-.; rna

Citão 110 í

ll.l
;, nn1 «*•"_ ^sa^ $®%.

,. LUGA-SE cisa üinoi, com •; commodo ,
i"Vi\'S.íri dc ca.f. electricidade. bonde dc
?mo, por 91?;-íoi ointada c torrada; tua
liarão do Amazonas 11. t.|.. cnsa 1; as chaves
•j ru.l Cli.ii Atlllctiv-O ii. 35. perto do larce
da iSegunda-Veira. (j^9J -«-) .

Corrimentos
curani-sc ot- -i dias cnm *

injecção Marinhos-
Uua 7 »lo Setembro, ISO B

ALUGA-SE 
a cara da rua ue S. I.u:_

Gonzaga r.. :-A$. As chaves c-t_o r.o
armazém cn írcatc. Aluftui-l mensal 13c.,
sendo grátis o décimo segunda mvz.

US.T L» S

A LUGA-SE. nara família, a boa.ca.a n.
/_ ,7 ila riui .lr.se Clemente cm S. Cliris-
tovão, logir muito saudável; preco 1.JÍ000.

(5027 L) M

. I.UGA-SE a C3sa n.
X_.Lcmbrança. nn And:
quartos, duas s_a_ c'.:.
iu :i. 1(1 c trata-se aa
11. 23.

i. da rua l'c
ahy, com do
As chaves esta
-a «Ia AiíandCÉ

C3151L)

____-* -_.—_

DENTES ARTIFIGIÂES
NOVO SYSTEMA

Ncnliunia diíTerençu dos dsnles naturaes- Beile-ia o se-

gurançaa toda prova.—Pronuncia nítida das palavras.—Mas-
fi«*-aeãô péríeita, , , .." 

Convém a todos o-* quo necessitarem trabalhos <_ess>„ ge-
nero examinar primeiramente o nosso systema e preços.
Daremos todas as explicações
para o consullanle,

DR.J.MÍ srv
S, TJrugiiayaS^- sÓb.d0 canto da rna da Carioca

^33assaBasaas»-___s_s^^fa*»-¦-¦-¦• v i.uga-si:. I
jtjSuCarolina n. 3..

f-OMPRAM-SE prédios cl.acarps, terre-'ios c fazendaí
Leopoldiaen_,

/-li.\.' nos, sit-o- _ fazenda', i para pedido!
Quitanda 6.1,

u.s5r*. j
l-Citcri.-.
G. U_

que tenha 2 ou 3 quarlos e 2 sala*,
' rjue esteja nas condiçúca hygienicas. Kus

bairros dc Gloria, Canele, Botafogo ou
Laranjeiras. Negocio directo; trata-se r.-
r.:a do Senado 11. 8, sob. C-jü^O 1. ('•

p»OMl*lt:VSE [.ara pequena famüí-
Kj casa ainda" que sujeita a coi
na rua Atldrado 1'ortvnce ou í
Martins ou travessa Carlos de Sá
teu). Tratar com o _r. Accioly

. uma
ferie?,
il veira
(Cat-
Ouvi-

&cm nenhum compromisso I
tior __:: C61S0 N) .1

Ver.
, l._

com ü proprietário.

/-.OPACAUAXA
\J cm diversas rua*, na rua co ltosario

trrrcnns
Rosário

(3738 N) R

TT-EXDE-SE a c.i?a situada á rna Ma-
V jor Fonseca n. _., p.ir.to dos liondes

«í-' ua Santa Lui—1
(5327) _

A.n-.MH-i-Slv un chalet dc madeira, na* pfjstura, com tres q;:..rtn*., diias salas,
cozinlia, agita encanada, latrina c chaveiro,
tendo ii metros de frente p.r 50 .le f:ir.*
dos, tudo cercado c plantado com diversas
arvores frutíferas; nn rua Vista 'Alegre, 103,
csta.ão do Encantado, (J ,-.".,.) ..'

\5r-_Vi.*Í-,I.-SI$, 
Ixirato, bom e pequeno pre-

dío, á rua da America, cc.n todas ni
condições IiyíT'-niC-is; informa o sr. l_mc»l*
ta, rua do ltosario n. i.|", sobrado.

(J 3709) N
¦\7"iE.NUEM-SE tr_ orcflios. no centro Ar

V cidade, negocio dc oceasião; trata-se i
rwi do Carmo 11, 66, i° ar. Jar, sala ,*?, com
o tr, 1'creiia. tit :,./0) N

\rf'í..\Í)ívSK uai predio dc nesfocio, ca. c*
> quina, par m:ooo$; trata-se á rua "Ar-

cliias Cordeiro (fadaria llrasil), em f-tinte-
á estação do \ícycr_. Por i4:»k«c$, o ter-
reno dj rua Zcferino, junto ao n. .19, c-'*.:i
57X90, bondes de José Bonifácio á p-.rtn.
l'or 10:0110$. um lindo irc.ro, cm centro
de terreno, á rua 1). Adelaide 11. r?. <-.:&
vrsio; trala-se á rua Manocla Itarliosa. ...
(.Mcyer). tit 3"-D N

A LUCA-S
Arecliai 

"Machado Bittencourt, com qua-

... Familias- ____ÍL2"Tn-CAM-Sf, 
cm Bonisticccsso, na rua

.Sro3 .."'cS; acl.am-.C abertas: 
^ c . :

.|C?CCO

-,".. o predio a ru
Koclia, eom .1 qua

to . 2 sahü, salct.i. cozinlia. banl.ciro,
W.-C. c Rrande quintall tratasc a rua l
iímuc Dias n. 2ó. (5S-4 M) S

Mcycr,A LUGA-SE tim bom prc;!..,
i"V.rua Tenente Franja ir, proxiuio ao
bonde .lc Cacliamby; s ouartos. 2 salas, c.«>
ctricidade, ?¦:¦¦'¦ c enorme «luintal todo cer-

i«i$ e íiador (.'.l.'i ¦"'

A LUCA-
ÍV.e::.-a V:'.'.:tc 11.
aa..;.* e- ir fi.a líípíiçj'
ae ua trf.ve.sa Ss l-r
(Cbapelaria ».or_),

.6
Coronel

com 5 aijartós. 3
as, por 1 íoS; traia*
i.;o de Paula n ij

(<.<9_ D 1

_ ? li' CALVO QUEM QUER.
PERDE CAB___OS (.LEM QUER.
i-l-M BARHA 1'U.tlAPA QUEM <_l'í:n.
TEM CASP:*» QUEM QUER.

porque o

PIL0GE1
nneer novos cabeaos,

l««"V» f^?5,-S3un.arias'c no. _
barba

queda
5_obrar.c

mpiCt-minte a
vcr.flj nas boas

.rim-IrTde MÁÍ.0 «, «I
DROC ARI A GIrI--0.NI.

puar-
RUA

.cti.o a. 9. RIO UE JA.NEI1. *

4 UJGAM-SE ."* caía^ ns.
Ala rua Soares, S. Cliri-t.
estão elidas para ser vista
hora; iraU-.o na rua Couí-

5o, C* e 0:
¦ã(>, tt*i- «T-1> .*"

a qualquer¦ü Dias 44 i
(5.20 L) _

A LUCA-SE uma boa casa. com tres; quar-
Atos, duas salas, varanda ao hdo,-luz
Acc-ic-: ua rua Conscll*c.ro Job.n. 4b. *»

.laves ao iado, no 4-i-A E'*.gc_nlie, >««J

\ LUCA-SE 'ir.-a ür.da casa, recentemen.
iV.t construída, com todo o a.scio. com
-.cs ouartos, boas salas de visitas c inalar,
\V -C. banheira dentro de ceia, uoráo de
arruma. o( (.02. electricidade, na Villa Lau-
ra, casa .2* da rua lorc. Kud.e ... 40;
só sc alii|_ o pequena f.inilia dc tr.r.a.icn-
to; aluB-.icl too?; trata-se .1» rua do lies-
picio n. 73. ^

A 
LUCA-SE por 125Í a casa «Ia rua Gon-
2a.a Bastos n. <>5. com bons co-nmo-

«les; trata-se na rui Uruituavam :i. 1 ;6.

»Tl'G\-SE a cas.i -da rua Viuva Clau-
A.. „.;.!, bende dc Cascadura. com' 

tos. duas.'.ala*, cozinha, dc-
!Í^n_!ab-_Í.ciro: jardim na frente
_._! quintal; irata-sc no 2;9

asa.
nm

Oil;'-!} J

A LUGA-SE boa cosa com deis quartos,
ÜLduas salas, cozinlia, agua coni to.a> os
ceminodidadcs c grande .«íainl.l, preço 46?;

Fr^-n-^Trcm e .nnd^c _ ponà" (. .k-M'1: i tJlo -f- -!"•>"•- .!"•'

AJ dei

trEXDEÍI-SE mn sitio com lí."
1 V por ii2C. com casn, potiuono' noniiii' c ti.ilo cercado do a»'nn»o
1'arnado, á S mimitos da estação;
preço 5:000$. Um, com 15 mil
metros quadrados, grande poninv
de l.-ii-aii ias. [i.oiiciia casa. á 10

«lúimitos da estação;preço »>:()Oct.S
Uniu casa com tei-iTiio «lc 14X165
ú 10 minutos da estação, por
1:200$. Uma caia com li salas, 2
quartos e cozinha, defronte da es>
tação. terreno alto do 10X45,
poi- 1:300$. Vendem-se cnàas
com terreno «le 10X45, imito 11
estiteno, construidiis «lc tijolos, es-

1:500$, son-
rio metade á vista o metade 011»

.tos, duas :ai;i-. etc varanda -c jardim ! nrestaco ,._ (In :»<».«_ , '('«'l-l-ono «llll

\7iEXDEXt-S_ <«-ua- casas nova . com tres
> quarto., fluas falas, baniieíro, cem pu.n-

de ca?.i -de banho. Inz c agua; trala-se á
ru. Roberto Silva n. 2;, Ramos.

<«.' .ir?;) N

\7",EXDE-SEi a 5 minutos da estação, de
> D. Clara, ¦uma casa «com seis eon.mo-

dos, a meio du terreno, por 900$; as cha-
vos á rua João Macieira n. u. (lt.i7.-o)M

d;i Pie-

de
30$

_~ÍEXDE-SE, próximo á cs«a.
V dade, á rua Comes Serpa, «_»:

cotn duas salas, quatro nuario?, eo/ín
quintal coui n metros «lo frente c
fundos. Preço 6:500?, podei-]-, ser r
á vista e o re^ln ¦_:.. pri.--:;..."".i:i; ir..-:; ~' j*
rua th As_:i.'_a 11. f,-». 0£|,*JL_

nnnKo, ;í ruf
alto, Mc «Ti

re.". d-Ro-
TTENDE-riE barato um

V Sant'Afina, na lioca .
Informações cem o sr. V:
s;,rio n. :jr. 9obrr-d:

lotes de 10X15, á dinheiro ou cm»¦'.*¦, uu_- _¦••-. -.--. .. H'i\ . u« _n..- -i-i -- --  --¦- --- 

la.o. oor ro.: na rua da Matriz dj , llrestnC*jes do IOS mensaes. Para
nscuho Nov*o trata se na mesma

(;,3.t: -«) S

«Ias 2 a. 3. l.iaj I.) R

v«-r c ti*ntnr nn estação de Andra
dc Araujo. com Alci.VO Vieira.

! Esta locnildado é servida nor trens
I do subúrbios e ten» anua encftJiadn
ido Rio iVOuro, constnicçfio livre.

"O 4N .03 PE TRIUMPnO ... ! MHjHAI.ESi DB ÇCTtAM_T_HAI.ES DE Cn_V*.' "ro enrn
o .{oa»

\*r'.*\'l!"'.-?E 
o prfdio dc -d.*:s ouartos,

.'•i< «alr.5, mirada ao lado. jarJ m.
boai terreno arboriíado, galhnhciro, etc-,
da iravcsss Tenente Con.-. .:¦ 13, esta. o
it Todos o» Sinto», F"-o 3:ooo$ooo. 

y

*f r-KXX)I.-SE
V mcJitulj Si

construída un'
nua: dos ir.«.-li
E. dc 1". !.--
ção de Olaria•rcu-se i rua

V da I..-
tas s. .

Kcs "(S 
.. ¦1 >:

_3 c*>:n í-rrcr.o poi
is di (.jiii.-ii.-a :i- >,

rjiinara n. 3:0.
(S .*'_s) h

¦e*. o. n*. ru?
::-..-,-'.or Dan-



**r:- ii ¦fsiísfjS^tsag

¦_$' :.'i"
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CORREIO DA MANHA — QíiMtaKeira, 31 dc Maio fle 1916
^~5i...-t'iiTww'i'W'WK:w'i»i.^>»«»...i-M--i..a-»-.M.__.._--^.-.- ..!l-1i!I!*^WJ>_»_™_-g-^**^^——_.. - . . _..,., , ._ -__-_ ... .. --—-»¦ - .——*-. »'« - i ¦ ii ¦ -_«3-r.^-Kgji_Bgr.-y;PRADO

O REI DOS REMÉDIOS BRASILEIROS
Por. acto ministerial de 3 do aotombro dc 1910 foi adoptado nas pharmacias do -loi-ioso Exercito
A 1 ~ de agosto de 1914 foi adoptado pela garboa.-fe bem disciplinada Brigada Policial desta Capital

ÚNICOS DEFOSITA.RIOS :Araujo Freitas & C. - Rua dos Ourives 88 e 5. Pedro 100
rr--

GINGER-ALE
Typo BELFAST

" AMERICANO
de finíssima

qualidade
e agradável

sabor

VENDEM-SE 
tecidos de arame para cer-

.cas e falhnheiros, e «oo ríis o metro:f«lincani-ee traiolas t ratoeiras dc toda, atclasse,; Avenida Passos 104. (Oioji)R

158, Quitanda.

VENDE-SE 
uma macliitia, com seus ac-cessonos o material, de comfeccionar,cartazes, letreiros de toda a espécie dese-nhos, ete., por systema original já conhe-cido 110 Hio. Trabalhos expostos na rua daAssembléa, 32, papelaria, onde se informa,rreço muito mudico. (3181) O) J

VENDEM-SE 
a madeira e as tellias denm barracão a demolir, á rua Adelaiden. t,i, esquina da .Estrada Kcal dc SantaCruz n, 3.50a, Piedade. (M 5.-6S) O

TRASPASSA-SE 
um armazém de seccos

e mol liados, em logar de futuro;
para informações com o sr. Freitas, á
rtia General Câmara a, 40, sobrado.

(5513 10 K

Pensão Progresso
¦¦Minto familiar; preços módicos. Bondes

para todas direcçôcs. Completamente re-
formada. Larfio do Machado n, 31. 1V1...185 c. uns. J)

DINHEIRO 
—. Einrireta-se sob liyto-tliecas e inventários. Compra e vi n-da de predios. A. Falcão, rua do Ro h-no n. 158, sobrado. (5436 S) J

Si

!T71..\1>I;-SI.; 11:11 bom piano _e'e'irc» autor .Sjiomage, perfeito, e melhor fmato, ppr preço módico. Ao Plano dc O-i-ol__._]«u.i Raclmelo 423, sobrado (51,1,5 oj S

\ri:\niv..ii*: o predio 11. XI dn rii_v Kiadlticlo .1. 111, situado em terreno
jaudavel. com tres quartosrifo habitavcl, etc.

.Itias salas, po
(.5.677) -V

X7*KNDIJ.SIS i rua Ifaildocl. I.obo,' perto«.j r.slaeio, 2 lindos nittacetes ;iiiforma-5er ':itn«c na rua Hospício, 198 (.1845 X) S

Xrii.VDKM-Si; fogões «ovas c usados, as-— i ".."" c":"o deposito para nj.11.1 gradesdo PortSei e douhradi.as Bra..des para po? cir"K. «Ia Prainha :i. .14. (l6sa 0) B

\ri*.M>I.M-.-M-*: 
nu alugam-se 3 casas paranegocio, modernas; iuíornies e tratos, r.lluenos .Aires, iy.s. .4áj5 X) s

V«rÍ**.DKM.SH, ai mas Aguiar e Affonsot IVnna. .1 lindos prédios; informes e tra-tos, f.1.1 llacíioi Aires 198, (.|*'l.|s N) S

ACHADOS E PERDIDOS
/'.AMPELLO & C; n:a I.uiz de Ca-
V_' mões n. 36. perdeu-se a cautela n.
51.385, desta casa. (55o--1!) R

.rOSE' CAHENj rua Silva Jardim 11.
3. Perdeu-se a cautela n. '103.-140,

desta casa. (5Ú25 Q) J

JUSEi: 
CAHEN"; nm

... Per
^.....,..., ,H„ Silva Jardim 11,
deu-se a cautela 11. 121.1190, «les-

(49.H Ql J

DINHEIRO 
rápido sob hypothecas,

negócios sérios; na rua Buenos ,res n. 198, das 12 ás 18 horas. (569 S)

r, lümo- sr. phiirmnceut.ee. Honorio
«io Prado.

'£' *para cumprimento de ttm de-ver e expansão de meu regosijo
que tenho o prazer d.c vos escre-ver.

jNão fora a minha occupaçao, eviria «pessoalmente testemunhar-vos
;a minha jjratidão .pelo motivo desta.
I Eis o caso: a minha mulher, sof-frenílo lha longos annos de terrívelasthma, .expeiSroentou quanto medi-camento_ apropriado houve, e ultima-
.mente só a. poder de injecções hypo-rdcrimcas dc morphina conseguia ai-

guni allh-io, ma. esse iric.smo allivio
já lhe ia faltando, porque começava
a tornar-se refraolarià aos poderosos
effeitos da morphina.

imaginai: as vigílias por que pas-sámos, os desgostos que nos acabrü-
nhavanf, assoberbados pela necessi-
dade de alia noite mconintoilarmos
o nosso medico, sempre habt! c so-
licito._ Como este, .muitos outros fa-
cultativos distinetissimos foram con-
sultados, e a terrível moléstia zom-
bou sempre de suas prescripções,
até que um dia, guiados pelos jor-naes e conselhos insistentes de ami-
gos, convencidos ida efficacia do

vosso poderoso X.-VROPR DR Ji..\.IAIIY, mandei vir alguns vidros e,seguindo estriotaniente o seu dire-ctorio, após 135 vidros, manliã mulherticou i:iteirameiíte livre dn moléstia(lue a definhava dia a dia, c nós dodesanimo que nos martyrizava.
•A nossa ex-doente, que sc limita-

va a certas c determinadas refeições,
hoje -como do quo lhe a.ppetece enada lhe faz. mal, inclusive frutas,
que eram o seu maior inimigo. En-
gorda quotidianamente e mostra-sebein disposta e alegre, devendo essafelicidade ao vosso AI.0ATKA0 EJAIAI-IY,

MiLM.uauiij.unijejmiaii!iijm!»j, mwt«ui.»m-joc.eB!_t«epal

DINHEIRO 
— Qualquer quantia a 10.

.ros módicos para hypothecas, aiAi-
íi1™"'? í;!*"01"08. cauções e penhores;com J. Pinto, rua do Rosário 134, tabbl-'-ií. (4049 S)M

DlSCOS —r-X avo,'"". Odeon, Vict.r,
n« . -r- ,Lol<,»!l'ia, Gauco, tíramoplfc.'nes e Miraplioncs, a qualquer preço. -Indo cm grande quantidade, encontra,seaporá na antica casa de gramophones ediscos, a rua «Ia Constituição n. 36. Of*tieiria para todos os concertos e pecas»¦"'-.*. (609 S), J

PRECISA-SE 
de nma cadeira, um mo-lor e mcsmlia dentaria: rua Uru-guayana n. 77, as 2>.s, 4".s e 6*,., comA- Sm™- (3639 S) S

PIANOS 
— Compram-so de qualquerautor e estado de 1.2 armário; pa-

pam-so bem; cartas nesta redacçâo, cominiciaes L. S. P. ^S) s

ptNSAO, em caso de família, offerece
1 . 'r0.'-'raTnt0 a 50$, quer-se genteeducada; Quitanda st, 1» andar. (5;o.i S)S

T GONTI
JU. mando juecessóres. Perdeu-se a cau-
tela 11. I5«i..'5.', desta casa. (5571 Q) J

IIiíiIBíhnBiiIiiSiíVm

VI'.NDEM«Si; 
tres casas assobradadas narua (.uiicral llruce, com 4 quarlos,nuintal, áreas, ete., para ver e tr.iíar di-reclamente, eo:n o proprietário, á rua ("o-ninei figucia (lc Mello, 439. (4039 .V) .1

T7.1.Nt>!,-S.I. tun terreno próprio para (.a-V r.ige ou fabrica, na rua liarão de Ubâ,rom frente para duas ruas; tratará rua Ila-rão de Uba ti. 166, esquina Ja rua llad-dock Lobo. (j SQs6) N

Vil-.MIICM-SK 
magníficos terrenos, á ruade S. José (Fonseca), Balde.idor e SeleI •intit; uão se faz questão sendo 0111 pres-taçoes 09 lotes; trata-se á ma Henjaniinlonstttnt 11. 3.1J (Nicthèroy). (J ^21) S

yi..\l>t...l-.Sl. 1.500 loles il«> ter-' os de 12.X50, lomir nlto e«auilavel, 11 100$, 0111 prestaçõesuo 10$, bons para nioiiidiu e iilnn-tacoos d(! iliiii-iiias. trens do horaom hora, imsiniícm ida c volta,1», oOO reis. Linlia Auxiliar, esta-'.'«o de S. Matheus; informações110 local o travessa do Ouvidor
11. 2«, sobrado .JS_23K)N
VM-lNUlí-Sl* uma chácara com uma pè-v quena fabrico de sabão, dentro do Ds-tricto l-ederal; para inforniacões «'om o sr.'l-.iieslo l-lorio, rua Souza Ifranen n. 197,.1.Ia Isabel. (j 4S4S) \-

Itliilli

n / I
Ã. / I
J|\ V M

TSMW 1 í

^& /_W (
^LZ J ™ ü)

T\LSIiTA-SE uni sócio para desenvolverHJ um prerarado de grande resultado,que depende de pouco capital; rua Vis-conde de ltauna n. 36, sobrado, para tra.
]____ (5M0 S)ÍS

DA'-SE pensão faria e variada; rua dosAndradas 11. 91, 10 andar. (5674 S)S
T\I«\'IIElIiq _ Empresta-se dlrtKlãnníau tc, a juros muito mzoaveis «iiiantiasgrandes ou peífiieiias de j :ooo$ Vara cima,son Iiypotheca, na cidade e suburbioscom toda a promptidão e confiança; ruiUo Kosario 11. 17.., ultima sala. sr'. lullo

(3780 i>) i

Vi À'\ ¦' unl bJ"ü Piano do celebre au-* Ioi lleb.1111, perfeito, nunca teve bichos,(l*7|8 ej cordas, por preço módico; ruabete de Setembro n. ;,5, Pendida Flumi-"±™T.____  U 5783) o

J Casa Timbyra
I 04 - RUA DA CARIOCA - G4

Junto ,io Cinema Ideal
a Grande varieiladn em borzeg-ains para se-
si nhora, últimos modelos, a

116S000, 
18ÍÜ000, 2!)$000 e 83$000

a 
titulo tle reclame

| Pereira Junior & o. 
!.HMM3riiri:».l'iailff.iim.', ,........- , „ lc,- "" ¦——-¦ ¦¦! subúrbios, a 10 c laojo. „_ rm llo jjos1111:10 n. 95, sala da frente, com A. Ri

'ImVSAO — Fornece-se em casa de fa-"", ¦ ,p?,r:l Wra- a P™:03 módicos;rua 9 de lulho a. 4 — Engenho Novo.
(3860 S) J

PONTO 
A IOUK, a $300. em seda cIniba; A-jseiublca Cp. (3760 S) R

PENSÃO 
— Dons comniodos, casa par-ticular, banhos de mar; rua Buarquede Macedo n. 71, Cattoie. (3792 S) j

DR. GONÇALVES UMA
Medico especialista dc moléstias dc

creanças e de pulmões, avisa aos seus
clientes ie «amigos qtte está dando «tou-
sultas das 8 ás o da manhã c das 6 ás
7 da noite, na PHARMACIA GARAN-
TIA, á rua Frei Caneca, 153 e reside á
mesma rua, 208. Attende a chamados.

578*. J

A ospontãnctdáde com que mo
pronuncio consthue o melhor attes-
tado que vos posso offerecer, é, jáque me *dcsempenhei de um deversagrado, só me resta pedir-vos quoaccetiteís o meu profundo reconheci-mento, podendo fazer desta o uso
auc< vos approtíver.

Cordeiro <le Cahfágàllo, 25 de teverciro do 1S05. — Ernesto de Oli-veira Lima. — (u\ firma está reco-¦nhecida pelo tabellião J. F. de Fi-
gtteiredo.) ___

Únicos depositários: Araujo Frei-tas ii C, rua dos Ourives.
(A. 3764):

DR.ED. MEIRELLES

TVOIS senhores senos desejam ericon-XJ ^nS.,;aaa 1uarl<» arejados com 0*1sem mobília, em casa dc famüia sem nen-sao desde o Curvctlo atò ao' Franca eI'aula Xlnttos, com bonde á porta Fs-crever a .Macedo — Companhia Ferro Car-nl Carioca — F-stai;ão dos Arcos.
(5509 S) J

Yrl'.;.NIll*.-SR uai.-, lmda armação toda en» vwraçada com _¦ metros e incio nor 1de aliara, por preço baratissimo; ma Ta-
____[ Guerra 11, su, Madureira, (..554S)0

D1K11."«P. 
- Pessoa .,e toda „pcitobihdade e dtscreção, emprestaítratides c pequenas quantias sob liyiio-tlicca de prédios e terrenos, no centro e

Vi; "'n'' '? '"''«"'ns de canal;» na rua Ijoi.s de «Maio, entre Sampaiot Iviigenho Novo. (j so8llJ „
VKXUlíM-SK árua ll.ulilock f.obõ üTiíJT.litul.is -bo.vif.rriei'3", puro sangue, ca-nano. fronce-es e beiças e 11:11 foRão à faicom quatro íogos, (,*,,0 0) K

»

"iriENniiM-SI. 
em S. Christovão, nmnt dos inelhoren pontos, com bondes «le'•i.i r«*.s perto, os prédios assobradados.((ua.*.i novos, da íiia Francisco EugênioJU e ufi; trata «e .. ruu da Quitanda 8j,«obrr.ilo, das 11 as 5 da tarde. (j,t.'i Nl R

VENDIÍ-SF,, 
na melhor rtia de Villa Isa-liei, lindo terreno de esquina, com e(ímetros «Je passei*, e calçamento 11..1.0; játfiu alicerces promptos para reeeo.r umou doi*t cdiiieios. Preço .i:5no$. Não scai.tcndc a coiniirssiotiistas; informes á ruaS, i.m branco n. 197. (S 4S0.1) N

 , ¦<'m,iwnm^\m^smMl^%jmK.rtrxmm

PO' DE ARROZ 4M
Modicinnl, adherohto o perfumadoLata 2*000. Pelo correio S$800Perfumaria Orlando Rangsl

PERDEU-SK 
o enderneta 11. 353,16^ dali'- ; '-,D' "¦:-' "J lr<:

. ,3a serie da Caixa Econômica do Rio hclro' Jas 10 a 1 e das*Ic Janeiro. (565* Q) lt

PROFESSOR 
_ ressoa habilitada eus:-na prano pelo programnia do Tnstitu-to c lccL-ionn todas as matérias do rur-so secundário, a preços módicos. Iníoi-11111, T, Bastos — Rua do Hospicio 84,3ib™'.l (3940 S) J

pROFESSEUR brésiicn, diploma Tãrx dejix academies, eh-cigne l:t languo
portug.iise aux dinics et aiix messieiirs,par une mctliode ingenicuse de sou invcii-tion, par leçons de conversation en pro-menade; il va attssi au domicile' des elé-ves. Ecru-e rua Asistmipçào 1G3 (llotafo-go) — Henrique. 1.3798 S)J

— Dctn-
Ç3S ill/íf.
nas, cre'

_ ;fo.' 1 vias urinarias.—Dispõe de in.tru-
mental completo, aparelhas clectricos c
inicroseopicos para exames e tratamento das
doenças d\ lirethra, bexiga, rina, recto, in*
testino c -_.-.tomai-<i* Tratamento rápido da
góuorrkêa, 5ypliilie, hydroceles, etc. R. j
de Setembro 96, das 3 ás 6 horas, llad-
dock Lobo 458, tel. ia«M, Villa. S

GRAVIDEZ Evita"-*,
usando as
velas an»•isepticas. S5o inolfensivas, commod-ijo _ao cltíito seguro. Caixa com jtve.a, .5*000. Pelo Correio mais $600.Depositário: praça Tiradentes 11, 62,phannae.a Tavares

PARTEIRA

DR. ALVIBO AGUIAR
MOLÉSTIAS INTERNAS

ESTÔMAGO — FIGADO — IN-
TEST1N0S — RINS — PULMÕES,
etc, Coitóultoríõ: rua Rodrigo Slívs»
u. s« Teleph. a.2;i, C. Das a ás 4- horas. Residência: travessa Torres 11.
17. Teleph. 4.2Ú5, Cent,

Mme. Funcisca
Róis, diplomada,
faz apparecer <i
metisi "uação wr

processo scifttiU»'ico e sem dor; trabalhos garantidos e e-c-ços ao alcance dc to.ios, sem o menor i.e«r'S0 pam a sauJc; trata de doenças domero; rua. General Câmara n. 110. Tel.n. 3,368, Norte, próximo da avenida Cen-trai, Consultas grátis. (ã -,7oi)

Professores e Professoras
INGLEZ pratico, Mr. Pe-

Icr garante ensinar
em seis meies, 10$mensaes...Rua da Quitanda 11, 50, 1» an-amlar. Vae a domicilio, por preços modi

Propriedades em Juiz de Fura
Vende-se ou troca-se por uma fazen*da oti prédios no Rio uma boa casa díresidência, commodos para carros, ten.da e ferraria, cocheiras para animaes,estabu o para vaccas, duas casas paraaluguel, um bom armazém, tudo «111 nmconjunto, mm-ado, cercado, com por-toes, luz electrica, etc.
Informa-se com o proprietário, o SPA. Dunas Juiz dc Fora.
lambem sc vende a ao minutos dacidado outra propriedade, com 50 etan.os alqueires, eom boa casa de rc-sidencia, muno boas pastagens, com -d.vi-oes cocheiras, bom capinzal, ba-nheiro de earrapalieda, bons curraei.ranchos, terrenos para cultura; poma-,boas águas, ia casas para aluguel omuitas outras bemfeitorias; local alia« muito saudável; informa-se com a'"""¦°- (R. 2363)

__ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦•MD

Vesti rossos Filos no 1'araiso
tins CrlHnçus

*~ S{||» 7 11, 1-J4

V.i;N'.ni*:.\|.-t!*; dois prédios, á rua li-T «ueiredo 11, 38, negocio tirgcnte e de-'ZZ"Z-. '__.L'ytr' ,J 55-s) N
\/T.:.NIJl',M.,Siv 

boas -casas a prestações
.mensaes, sendo uma por 230$, no Ms-taeio de Sá: duas 110 líti.enho de Dentro,

prestações de 70$ e (ioi, ç outtn por Ss$,em Uotnsuecreso; tambem cm Cascadura,o prestaç«ies .le 100$; tratar ; rua da lV.ii-""'* n. 7. com Querino. (J 5.(41) X

\^'l',.'*.'Dlv,.K uma disinlia por 1:400$. em*/ prestaçücs, nu eslaçâo llento Ribeiro, cterrenos cm logar alto, « ,100$ e 800.Ç, etn
yrcslii.ues; procurar por llastos, no ma-
;_"_______• 'i em frente i eslaçâo. (J 5442) «V
IJIÍ.VDlt-SK uma excellente c1iãcãra~comVboa easa para familia de tratamento,tendo quatro quarto?, quatro salas e n:.iisdependências, .'-• ni». «le freute por i,»s• le íundos. hndo pomar, frente para duasluas,, n.i 'U.x-a do Matto, bondes á poria,açceitam-se apalices; iftformaçúes nn cs«enptorio do dr. Segadas Vianna, rua doJ>"íino n. uo, com o «r. Netto.

 (J 5577) X

V£í.D1'"í'1, u"i lwr:"»iiioso piano froil-Zd na rua ,h 'U£m|'« %=<" í»i
... (p 5109) o

VlíS'D,1.;Í.''' l!-"1 excellente piano do ceie-
trneaí J Z SP0*"»a«d. perfeito; tnmlicm

1 1 i 1 .C0™Pr'"»-1»e. coiiccrl.ini-se e «fi-uinso. Ao Piano dc Ouro. do Guimarães,a -io aiuios, rua do Riachuelo ,.. 433 so
~T (J 578^ O

,1™ vibrador Sandcx, duas cadeiras desaia,, unia. mesa de centro, unia vitrine um.
.cf..,do8'r,.í."> lle V-ieí.na e \4r!o..'.,ap,í
ve-' e tiaãl VT^. e .por-« W» 1'ar.ito;>e. e tratar *no becco da Carioca n. i*i.
-.. (J 5080) O

V-^wi5^1415 F'm^i 
"büicõel ' 

eúplT
1,11 .i Z Ia • """«'li-uis e utensilios «ar:to.ios os negócios, assim como sc faz (|i...i

___ DIVERSAS

ttlllo 10$;
4.' 01, Cent.

(4307 S) J

ás 4 horas.
(5510 S) 111

lyXHEIRO _ ]*:„i;,rost!t"-sc_soi,re m.\IJ rtmtia do moveis c muros valores;'tratar a rua da Pralriha n. 7, com (\Z-\T!ll±. (5.M.1 S) I1

F-i-. Tm\ ü.v

¦t-.MPUKSTI.MOS 
sol. promissórias, lv,jy tliecas, moveis, alugueis, etc. \¦Silva, rua da Mise.-icordi an. 57, 1» _Jar- (5448 S) J

lf. faz. pequenas cmi.tiõpraça Iiradentcs 87, Telépl< afii Guarany,

A OS E.VGEN-HHIROS _ Vendem-se os

gbaliiuciito. Cartas a p n -,,' -"s ll (¦•¦ "•> redacçâo
Cãoo? H) R 1 turadc*-t:i folli

•pNSINA-SE 
piano,ÜJ Cocilio n. 95.

iSPIRITÃ"
rua Maclindo

(J878 S)J
Consultas grátis, à

,.-.,, , rua Aristides I.obo,126 sobrado, entrada pela travessa dai-uz n. 4, Haddock Lobo; «segundas, quar-
,"s .' fextas-feiras. dos 8 da manhã da .,(Ia tarde. Trata de todos os males,balhos garantidos. Milhares

Curas magnéticas em distancia e auxilio da mais pode-rosa instituição occullista norte-americana, cuja representa-
foV0,, -asi' e,slá -"«torizada conforme o Diário Official de12 de Maio de 1911. Garante-se melhoria de sorte. Grátis oprospecto da Thcozofloa. No Instituto Magnético.
S^^??mbiéa45, Capital Federal, pfga-se sdUe/, mil reis, uma vez por anno.

APROVEITEM IOCCASIÍQ
Conipraiii-se papeis vclbos, pagam..«

deposito
(B. i.t'.«j)

coníltorFmeoícõ 
"

Aluga-se ttm mobilado, com telcpltonae creado, í rua da Carioca n, -^i

ü_56iv

MME. HENRiQUET/1
_. .. . Participa ás suas distinetas amigas «•Artigos para chapéos de E?* f|"c ,m!dou <> .sc" «neiicr d.:
„~„l  ilo.,;. i.',rm„ ..:  , tiMpiu. para

1r~~~~ 

¦ - ¦—¦ - - . ¦¦¦ - ¦— i "i ni. /i.vcj!iua rJLObKSSOKA da esmerada educação do papel Araujorecebida na Europa, continua a en- sinar mesmo á noite: poriuguez, francez,fliithmetici, geogr., bordados, etc; nania ..ete de .Setembro n. 109, 2» andar.Vae .1 domicilio. (S43g S) j

COLORINA, 'rin,.l;ra idc;i1 ea-
' ranlula, para res-tiltur ao cabe!.o a sua côr original pre-ta ou castanha. — Preço io$oio; peloCorreio, mais a.fooo. Deposito geral rua7 de Setembro n. ü-;. — R KAXITZ

* iu-iib, üius, cie, ar.iBüs di(tono, parisiense*.. Ao» eenhores nesocian
ZLil _l"',dl',as '-'" interior remctleremos
qualquer encommenda contra vale postal.— j. Lobo a C.«, importadore» :rua do
____ n. ijg. Tel. 1.--4.I, Norte,

fôrmas, "aicretles 
n-i I ,""'''..'•'' '""" íen,ll',1'as. da rua Gonçal-

í^relc SXo,íI'dL: 
,Ml'?5.."!. >h »J"«lA Para.0 lar,.,senhora, "r°^_- mí"^^^'^'-^^'^ »¦ m sobrado, para i

es. Ao» eenhore, nemeian- AZ Çw_'_0C!i "• >¦ ." andar, onde aguar

1)1..\SA0 
— De casa de familia decemtc, fornece-se, farta, bastante variadae feita eom gêneros dc primeira, a rolmensaes, á rua Coronel Cubrita n. <-• S. Clirístovão. (3,-g 'si 

1

OflENÇAS DO APPARELHO 015-
íl EDOTOÍNERVOSO-

attestom os bons resultados _,de familia respeitável, (.1^39 S) R 11

1>15.\'SAq 
— Vende-se uma, no Catlctc, I fjO. DFMM Tt-'ní? 

"cfteeVM
bem localisada, em predio novo, tem YÜL--'Í''" °£ SOUZA

tL.!Z.,Zm^°lJTst!è"Ú0. ",u,il° hmi af-**-! LOPES, docente na Fa'de nc^-ons "° '- íuartos e esta
btidos S f-C..IU,-a< V n,0!-ivo ''
fi-m 51 n' 1'nclano do retirar-se

iníornioçõcs, escrever a C
eseriptorio deste jornal.|?NCARREGÃSÊ 

' 
de íõzel limpcüa -e

J.J concertos de machina de escrever dc : todos os sjsteinas, dc machinas de cos. AUEREIS comer bem; sem prejudicara, para qualquer mister, registradoras V«í o estômago c o bolso ? só no restau-¦"¦"¦"¦•'¦¦•-¦ •'-¦¦-"¦ " -¦- •¦-¦ rant o pensão Cbinera; 5- pratos variados1:0111 muita .sobremesa o caie, por i$-oo-compram!» cartões <io$; lira 70?: runlluenos Aires n. 158, loja. (snio.S)S
^^2^fj___v__M^sèS^'i}V-i^
A' e^i^f^í^^^; ^^ —SSELSií

Milia aíooo, das 8 ás 8 L v-K ' -sen, co„^i(ior;-íir.rr,a 'SeS 
^ "S I? ^1"'^!° A- ™*tfcoas "• 47. (R 34-) O' Mej-er, bonde de r«..-i,.„„i„.

A'¦** c mesmo á noite nrof nnrhi
dri'o0r.i,«aí,0e.,s,i,,.,,,'cfd."l"'J ^^SB Rranhít - Pliunhünína comiVrà-
Vae :, domicilio,- i0S1'ira' CJ_%, «?¦: quantidade, uiesmo minas'in-
riARTOMWTP -1,1 "íi --' '< 

í0,ras' OM RPi-cnda-se qualquer
•'.iii..'i..n.:!o occuiiiamSi'^ ."S& '.*?;!«.«'¦¦ .amostras a Kd. Duarte

.. jrtírn. íl.
rolo 1561.

»••... tidos. Reza todas as doenças; <.„„. «io do Janeiro, Caixa do Cor-,.,_ -;« --j ... ¦_)« 111 1 'hiii •;(• t-ys íim-, .

HTS!»J-.?.<5**>J!! fe" 
™ 

S|.e-da-uri:avredio-p.ra-a rr ,Meyer, bonde de Cacham:-,_. 
'. 

| PTRA1I0PH0XKS e chapas -.Troca

n iu

\, JV.NDI-.-SI-, um terreno com 11 ms. deY frente por ... ms. de fundos, ua rua'ir. Uns da «.rur, janto so n. i;o, pro-Mtno i es'^*;-,-! do llfever; informa-«e noro*l,ma- (II 5507) N
'VSS1-1-^1-.** confortável predio da ruâ» Vwotde «le Tocanuns 11, 34, estaçãofle Todos os pintos; traiu*?, nn me«mo

l'J 5840) N
¦\7*l.XDl....l-, 

o bom predio da rua Au«> içl.a 11. s.i, 110 .Meyer, bondes de loséiionincio, com t-es quartos grandes, duassa*.:r. eleetriciiladc. fogão a gaz, nuintal«raii.le, jaiili:::, muro uovo e gradil de1 "''- iM J.i-il X

Got(«is de Saude
eeraçao c manchas"da pel lc As GOTCÁs nií^i íHm e lloi ot&os '"«curam o habito da ,embi-iairi,e2; ]W.í..ã3 ,?A-UD-h c°nT SALVIN1S'Sitarios; Drogaria Pacheco Kio

A 6X.)i

\T se de $500 a a$. Vendem-se dc S500a .1$. Compram-se usadas. Comiertain-SeRramoplioiica o vendem-se a 80$ açSCouipram-sc; ma Uruguayana n. 1,....
ÚiSi S; J

V . ¦'."¦¦-•'v, ¦] Prédio .i.i rua 11, r.a!"»• 11. r*:. liloria; ,1 terreno mede oXíi;•r.-.a-se com a i>ri,prie!.iriii, i rtia ISeillo
ZT1 iJül 'M' <-<-¦':¦-¦ 1.1 5594) X
\r::y!'.!;.,-;i.; u:tt,i e.t«.* ;1 prestações .le» .'-., c.Mi qu.üío, üala <r cozinha, cober*';« «'oni te.n.is irano.-2.is <-. coitslrtiida «lc'! ¦ 3-, iK.s.i sii,|,irtnci,i, eulrando o com-:': f* '«T. l3° act'> "il íoüipra o.i:u 400$, nos¦>.:..:.r:iio'-. tratar á raa da 1'rainlia 11. 7.

- ÜiJ-ií-Ülilt l.l _\__\ -N
VMiXDIi-RK aor i.j:oao$ o predio da

,',.1 . r'"'"1""- '-astro n. 157, eslaçâo
—- —íi'TT tr"" :t' ,;:' incmo. ..T..060.X
\f.I..MJil',-til', a •'trinta ií'is", ,-„, réis''. «". v.te.r.) nucdrad,. de terieno, no-i s-.il.
,-"",."'. :''-cS "'- m-X.t.io por tai$; rua¦:i IVun.ia ti. 7, eom Querino. 1.53673) X
V? l-XUlí-S-li s.11,1., „r0!:n a**.«»!.ra«l-i(b,

. * e.m quatro i|:iavt.)s, duas grandes sa-•¦•s_c iihis penenoes, ,:is:.i:u,* d:i rua l'rcl• ::-. ica i s ren;;'. is. renda animal i:Soo$;:;«:-.-;!o m:;oi,$; tratar ilire.-tanicntc•¦<¦!• 1 ;.;¦*',.;:.:..-.¦>, á rua (lonçalvcs Dias¦• . •, «i..s 10 :.- ,.* c das .1 i, o.
(.1 $621,) X

í.NiJK-sr-: easa nova, com sala,-. ; ' * e :¦-¦¦....-, de i:X ,--e..*adn e bem plrua-lo. difante da («•...çii.o de Ilonori,. 1, ,r«l 15 mimiios; trata--..; a rua Aqtii.|.,ban n. 83, Doca do Malta
¦ 'i"'-.-.'-l._l'ilJ :,".ül'.-°''-•, O i'..l.|o'i X

Yi-.X.ni:-?'.; par totsouS „ predio de ne-* n-.-i-J c m.iradu da rua Fr«-i Canecaeom portadas de caniiiria; tr,:a-
tS jioiSI X

',.> nu ¦0110.

_¦ s,ou., casq Eneyclopcdlca, (js850) o

-" "' 7- í'fJ'__.'l) °
VSH Koríí?^ (""""M»dci de mate-
(S. lffl^o)?h&« ^^^H-

__ 
________ O

V^lr«1-\cü7c° .rmbom e t""iito **
inat.ro rodas, nesimdo"'! eJ}« °'nrr" d<=

TTYl-OTIll-XAS „.i cidado 
"e 

siiburbioT,XX grandes 011 pequenas quantias-; -rapi-,
dez e jum módico. Iníorma a sr. 1-imé*!-Ia; rua do Rosário 11. i..„-, sobrado fun-dm'' (3715 'S) 

lí
¦CT.yratHlJCÃS, 

ti., cidade c snbnrbíõs,XJ. rapidez e j.ir.j in.ndifco .In.'ont:'-.-.emi rua Pereira Nunes ti. ilji ..- Aldeiai-ampisla, com Neves. (38,8 ti R

OENHORAS, quercis icr bellas ? — Só
p mandar o endereço ao pliuniiaceuticiinglez, «:aixa postal 1341 (incluindo sello
jle íioo), «iue vos remelterá os conse1!l0S- (4411 S) M

QAI.iV — _ Aluga-se a senhoras, cu mo-II ças serias, unia sem mobili.i, cont ousem pensão, cm cnsa de pequena familiasem creanças; rua Coii6tant hauins n. C.- Copacabana. (S3gs _) j

apitai."Aralouldatle* Exames pelos&m..™\ralos X, do estômago,
Intestinos, coração, pul-mões,etc* Cura da asth-
nta. - Rua S. José 39, de
2 às 4. Grátis aos po-hres ás 12 horas.

(-cido una.) e, todas manifestações irlmi-niatl.1,10, molesll.5 da pelle. areias do íi-gado e rins e impurezas do sangue) ete.Cura garantida pelos Banhos (Sttatíore.)Luz, \ apor, Sulphurosos. Massagens. Ave-nida Gomes 1-reire, 99, da, _; j3 J0 _lorasi.ieço ao alcance de todos. Instituto de Phv-siotiierapia.

OOliÍEAS
1M3715) \s
(J ,128o)

da a contmuaçai. das suas honrosasdeus. (S52-1 Ri

PIANO
Venile-sc ttui em perfeito eslado pariver e tratar rua Anna Barbo.a 11 nMcyer. (,-.,,'

PREDIO
A-mie se tia rua Nossa S, dc Co-pacabana, por 21 :ooo$ooo, podendo seimoíade a vista c nictadc conforme ir

cliroiiicase Iootubi-nar; informações por favor com
recentes. \°, sr' -«-irto tiiiimarães, na nia Ouvi-
(lucreis íi- lor "¦ '-lã. casa Bcvilacqua, (5342 R)
car radi

DIABETES
O prof. ,li-, I.eor.issa, da Academia

de Sciencias dc Portugal, etc, garantefazer desapparccer o assucar em 15
dias. Clinica geral, operações e partos.Consultório: ma da Carioca. 26, de 1ás 3 horas da tarde. (4090J)

ÜÇOUGUE
Vende-se um fazendo bom negocio.,irata-sc aa rua Frei Caneca n. 14G.

(J 58«

calmente curado em poucos dias? Pro-curar informações com o sr. Feijó, quegratuitamente us offerece, não conhe-erndo caso nenhum negativo: piaTheophilo Ottoni i(i7. u 2740
Clinica de moléstias tias
senhoras e syphilis ~J_- 

^tencoiiri, parteiro, cura ns tumores dosseios ,e do ventre, as moléstias das viasurinarias, gemUci, as nietritcs, os corri-mentos uttrmos e vaginaes c rogularisaa menstruação por processo seu. Applicao 60(1 e 914, com ou sem injecção e eitatem dor, trata a tuberculose e hrrni-i(que bradura) sc.n operação. Consultório,-.-  , „„„„„-.„,,„, „„
S^"^nesq„«,ad|í,i dT^*^^ ^ 1 

veríi-5«^-Vw"o"ioo,õ:
das ,0 ás 2 da larde. TelepíiSne1 n. 

"síii ' 
a 

DeP°slt,03:, DrOgarma Pacheco, rua
residência: r. tíonador líuzchio i«2. (Ji48i) : ,d,os Andradas, 45; Carvalho, i" dr"7 t-._t_j «Marto, 10; .Sete de Setembro ns: 81 e

9.) c Assembléa, 34 Fabrica; Pharmacia

Elixir de Pepsina Coin-
posto

(Couwinillii, Rhuibarbo, Calumba * Pe-
psina) Fórmula de Brito

Approvado e premiado com medalhade ouro. fcfftcai. nas dÍRe5tõc3 mal ela-boradas, dyspepsiaa, vômitos, eólicas d«íiR.ido e intestinaes, inappetencias do-

/>,,„,„„....,— | IMPOTÊNCIA - Cura-se com as Rar-1] iU0.-rANrE e '«-«¦a do occullis- 1 r'.fns llc.«itiiaba. remédio vtgetal, vi-.-V nio. diz o nrrcínf. ., -,-....._¦"" do (lo sertão do Ceará. Kncontra-se vama Santo Christo po. (j3_j3' s) r

f.l fliSo) O

I Iffxzorrhéa,
•*"* **• *"^e*««»AS'suh»*..,,_-iw_w-sc 0111 3 dias com

,T nio diz o presente, o passado e nre
o be°n."l.n? 

«f" /lfalmicr' traballuf j^Tro
andar ' 1-''-«'-'l>-nlo Oltoni „. uo 3nanaar,_ _ (5I69S) .1

CAtmloCííl'!.?poI"il -.Tudo compra"!V tudo vende: Armações, baleões vi.•nua», cóim de1 centro, mesas dem.-more, cadeiras austríacas, ele.; praça da
lloillllcios^ .._,. g) j
P/RTOMANTI. sclíntifica, garante seus
}J trabalhos; consulta das 8 j, Z.casa de familia - Çnuete n, 48, «."brado

1 nulo, continua n í-osiilii- ií .<¦¦«Hm d„ck r.obo llS (SSi do Xa-milia). (R .I17í)) s

ÍWo^Má

^^
TftGLl-.Z — I_in.i senhora ingleza ensinaX «wle idioma em nula 011 particularnieii-to; r. b. Josc 70, ;. andar. (3768 S) 1.

Companhia Inifasfríal e Gonifrucloia
•¦ÜOM-IÍJETIKO"

(CAPIT.-VI, REALIZADO, -joo:ooo$ooo1
rn r ífS.r5?.a ' re (le CONSTRUCÇOES1 Ki-.UIAKh em terrenos próprios ou em

__, terrenos dos clientes, mediante condições<g muito vantajosas, acudo o pagamento a
:£» K?*?,.. "H" c ,!n Pequenos prestações.
J*. CO.VSPRUCÇÕES IMMiKDlVrAS COAI

MATERIAES 1)15 i« ORDKJIJincarrcga-sc tanibein:—• du conservação de predio-, r.econ-•.rucçoes, recebimento de alugueis, com-
pra e venda de terrenos e dc todo.-: os nc-
I2ÍÍS. ,'lae 5" relacionem com inimoveis.¦PECASf PROSPKCTOS E !.XPI,1CA-

COES A' RUA DOS OURIVES ei. 45IcIcdIi. >o,-ie .11170 — Uio dç Janeiro

darthros, empigens,
rezemaí, frieiras,
sarilas, lirotoejas,
etc., desapparecem

fácil e compictanicntc com o DURMI-
CURA. (Não é pomada). Vendc-sc cmIodas a9 drogarias do Rio e Niciheroy,
Deposito ceral: Pharmacia Acro, riia
Acre. 38, Tel. Norte 3265. Preço j$ooo.

Systema americano, lin-
desenhos á escolha,

| Santos Silva, rua Dr. Aristides Lobo
1 n. 219. lclcphone n. 1.400, Villa.

(30S")

PENSÃO CHINEZA
'Aceuiiain-se pensionistas, per preçosmuilo mais reduzidos; almoço 011 jantarna pensão, uma pessoa i$ooo, .para íós-j

vendem o, Estabíleelmeiiior Auie^caS | 
^^ozlnlff f\lÜCn'f S°$000-'

Gratry; rua Ú3 Al.andej.a 109 (36SSS) 1 I 1 V0*,ui,a <ic ' ordem; asseio e variel_ I dade J nganicnto adeantado.
•»"¦ awlHCC ¦ - n ii..! ;__'Rua-do Mattoso. (j s6l?

Mosaicos

TMPRESSOR-lilhosrapho — Prccisa-sê iI. 11111 para imprimir musica, cm pn.11mão. Carioca 48, (5447 S)J

--•« -=«. ...iu ., uiíis comInjecção Marinho
.hÜmi,.7 

Ue Sctc'»bTO» iso i
"XT^KXOlíll.Sli. 

dc n.*,rilm7i

nOMPRA..SE ouro e vm.,c bem: naV7 joalheria, (Casa de donfiança) í* r"oGonçalves Dias u. 39. Tel. 4.127, C.
  020a S) U

! 0°- .PR'1'^ 

'^W 
«PnUcWle de

,,,'.i,J.- v, "• conl °" *"':1 Pedras de«lltalquer valor e cautelas do «Monte «le
v«C_Ji": P"-*'" ,tem;,::a rua Conçaí
en.oié „„ • y.,Jv»"":'l» Valentim, Tc*lephone 994, Central. (294;'?)»

INGDEZ, 
francez, portuguez, allemã-. 'c

latiraj cursos 15$ mensaes e aulas emparticular, Ensino rápido. í.iul rua SPedro 11. 57, i*. andar, esquina (Ia rua «I.i
Qiutanda. ,,,,,- g) «;

T ECCIONA-SU cs primeiraJJ trabalhos '

nOfLETKS dc senhora .,...,\J .lava c concerta. Especialidade narí
fravidcz. Mme, Douhardo .¦¦'¦.¦*• -
Ipiranga n, 3?.

«sob medida,

Erc

VS»^ «"« Sramoplio^ ^
K,.alíi?.!..-0.'.'co.s c.tambem cnnarl,«ias cr::i*|urt

J odoa os r

'tor coiu
¦ r-ia Salvador Pires n. m

U 3783) Ò

(Jójo Si s
baiiiano. entende 

~dõ

,5 .,,;;¦,:-.¦ r*a Marechal Ploriano n. ,29,'"'"" (3S95SU

mme. Thompson. Mc
.Çonsullas Kritis

rjARTOMiVNTB
\J tudo;

riARTOMANTU
V d.imi «dente

l-MUr^ras)^^. 
• -J AJyg 1 Jggi 

d .ficeis harmonia ffj* ff
XTF.Kr11.--2,-  —:  btill.na n... „ i.„....í,"'"uVí! e outros tia-
^

'¦^v- 
um salão «le ! '(eiro oa a«l-

ITKSDEM-SE a pre.-í.-* saes !*j:«'.s de ttrrtu,•iriiioí lem anua, luz.íim, lonslrit.ção livre
osto. Us coaiprmli-.«es

- de ioXjÓ: nosbonde e trem" tião pa^nm í' ma:n

\braiit7s"., i,;jJ.s0,;i(l; '« rua Ühwâ dc
—. _.'_..." CR 3630) o

¦Tiiszois:zsm
balhos para o bcia"esta"f."sí ãcc-ità"'m'Í.,

my—Mangue. ' "• (Z^s'"j

PreíeituraS
' 5(ú--o S) J

1. rrcuo r.i pr,;„;*„*,, prestação de 1;$. „;>tnç.io de .Madurcira, Villa Jliraíidella'>M"i:.ia-- com o-tr. Antônio iMirandclIa.
«Ia Ir.wma n. 7, com (.ueriiiu, ti s ,411 X

dois quartos. ,*.,.-i:i!,,, , |,„ .;'r.
l.c'«„»i.|;::... "'•r'"Sa C^ U Mc,1'-i*' "• 

§
Y»';-NI>K*SH uni lii-llo 

"tei^iTim
v i-iiii llanio ,1,. m.miuí,;,. iilvol,.ilo nt. nos fiiiMios. ,„.|„ „ri.Co ín .rn visto ilc .S.UootjfOOO. IM-cc, ,1,.nwusiim. Tratn-sn ruiu «, ,i„M„ .-,¦11. 1 ilo .Março (!({. Oasa ilo'.•'"'„i_,^_. <¦' ¦"--¦il.Sl _\

_ VENDÃS~ÍHVERSÃS
•_n: w iTpõr v$rsri-:r:;ií «r" 'ísí?.

» ma.. , ..
T1GAÍ., «io dr. Machidi, o melhor reme-«lio «Ia actualidade para curar j scldi'.. -o rliMimatisnto. 'o

Vr.E.VDE.U.SE e compra.ni.se moveis usa".? Uos, para uso domcsljco ç escriüíiJrin|-..-...i-s: hem; na rua Sealier dos 1'assus 4'-'"j"- IM 4413) li
-r7-EXl>E-SE l-.-r.-o Kram1e cofre iZZZZV de !-.£..', na rua Catumby, -,-,.

14:14 Nl !
\TE.VDl;.\r«SE madeiras serradas, ãiõU-..
\ ras e torneados em seial pa.-.i inarce-

neiro c carputetro. Pregos dr oc&.i-ân; ma
^cttlior <i«s i'-iss_)5 ti. 56, caso J. Vernotide*!
Soares. (J 4f:.-.o) O

,S^ do sangue

—.... -.... ¦'¦¦r^asg?,s.;'S-£^,.,a:;
grande Rramoplione, com 1 /COLLEGIO 1-boa voz, cm perfe to estado co-ii 100 l\ - ,Z ~ ira»passa-se uni e.\t,'r:i:.

Pas. sendo ,-4 ütiplas e algmnas dè Ca° dí 
'JS" 

n ,"e"i,,os' h<!,n fil"-
"?.r ..?*_• "f. í..™» Ilarbosa . : 1« | earl'eomt' 'tódaelT.' 

C^« erlp^" 
(3723a s'/°j

 letra., ,-t .*.*,":! de agulha n bordados á ma-cuiua o filclc; entrada ás 10 horas ' esaído fia 4 boras. Preço razoável; ruaParahyba n, 59, (S73J s) ,J
TIúfOVEIS, colchões e malas, só compra.IU.'caro quem não v.ie na casa c (abri-ca Arnaldo, que vende banaiissimo, emIrcnUi a estação da riedade. (31-17 S) .S

MACHINAS 
Singcr -- Eniregam-se em.prestações de :o$ por inczül f-.11-certa-se qualquer machina e attemle-se • a

chamados; tcleplioue 724, Norte; praçada Republica n. 189. fabrica «le rolhas.
 C3S83 SI J

{ggg 'n i. t uunivuiv*) ss, 45 Mi

Usem!
XanteiTo. Fácil, | todos. d..vi«.m saber..e a sypliilis é. uni mal incurável'

T>ELOGIOS, despertídores, coniprain-se,XV trooaiu-se, vendem-se e concertam-se
por Ç500, :S, si, ete.; rna Urugiiavanan* 135, casa de graniopliones, 14042 S) S

R IIEtlMATíSSIO — Cura«se com

DENTISTAS
ar,¦ ¦'¦ ¦¦>¦¦¦-- u'ba, re-médio vegetal. Encoiilra-«Sü ua rua Santo°-."•/'--• 

(«-l'l s> R
ÜAI.A de frente — Aliiga-so uma comu ciueo janellas. muito confortável, bom,-¦— J....W....J niw.iu i-i.illlijl UIVCI] UUI1Ioanlieiro, luz, telephone, para casal queí|il..i).ie fora ou senhor (lisfjitcto, comou sem moveiô; avenida Mcm dn Sá u.33, pen» da praça dos (Jovernadores,

(3653, S) S

MOVI*.!,, 
_. Compram-se mobílias, pin-nos, quadros, tapeies, trens de <-oA-nl; 1, roupas de cama, cautelas do Montedc Soccorro, e:e.; rua S. I.uiz 1 ion.mír.-i"- '__• (KJIO S) II

TI-III'.. II. Toiimicr — Alta cartomín-•*•"•*¦, ie.,todas as sextas-feiras, das 10 dnrl.l4
andar.

rdc; rua Frei Oaiiec;.
(4SS2SI M

A.fME. Clara Cotidere _- Manicura, pe-111. diciira, massaíista diplomada: r':a S.Clemente n. 10;, Tclcjih. 1.279, Sul. Vaea_OMicilio, Sé. as senhoras. 1157 S) R

MATH 
l'M ATICA — Theoria e pratica,

, pruiessur de comprovada habilitação,lccciona em domicilio. Chamados a I.. Mo-reira, a rua Ucij.liim 74. (363 Si R

MOVEIS -
iTL vcudcni-i

Alugam-sc, romptvim*se c
—- se tia Intermediária; r. do(.Meie 11, jo, teleph. 557, Cent. O08 S) J

UU. ALBINO HARREXROS — 1IJ 2» -.*.*;'. o senhor nã.. comoarcceii
¦ela

DR. STLVIXO MATTOS

Laureado com Brandes premios e meda-lias de, ouro, rm cstiosiçõc. univer-ues entcrnacionacs a ...me concorreu com trub.i-inr.s de sua profissão,hxtracções dc dentes, sem dôr, aDentaduras de vulcanitc, cada deu-

arta nor um portador _ Augusto. 
?> 

. BridgeTor*e&%uVB «.

s$ooo

jecloi*  ,.,.„,,
COmmodO O llVCieniCO. 

' 
I nZ a i1r.pl""si c'- uni mal ¦"¦ncnráveri I I

A- vcuda n„S eaÀKlo ciZtsln. ffitó?^ UrirSSrA t' 
~ 11\. DeiSri^^iístSrT1^
nel. Drogaria; rua Sete de Setembro 99.

CÀHÍÜMANTE ^lf%-m
Inspirada

beco da Cario..-
Silva Jardim.

verdadeira. Consultas,
. 26. Entrada pela rua

uüo J

Casamentos trata-se com
brevidade,
mesmo som

certidões, ci-
vil, -jí, c religioso, 20$, inventários,
montepio c meio soldo, justificações,
etc, com ílriuio Sclicgue, á raa Vis,
conde-do Rio llranco, 32, sobrado. To-
dos os dias, domingos c feriados. At-
tçndcm-sc .1 í-'iamados .1 qualquer hora.
leleplionc n. 4.542. Central. H 164.1

CA 503..)

GALA de Írente, alugn-se unm. A ruakJ Scnndor .Damas 11. 23. (..871. S) J

Vesti vossos filhos ^oSS2?Kua 7 11. íat

-.; n- •• —¦>¦! ¦ .1 ,.i «iciiii; 1Concertos em dentaduras nl rabalhos earantidos o pagamentos 
' 

emprestações, Todos os dia*;. Rua Uruguaya-na 3, caiit,) da rua da Carioca. (] 31305)

I Épotensia

(479.1 S) J

JÜ!!ára™°SUS ™ioSPutC!,c^aC°dSè™-'q,,em í!S!??e"'í >»%SS te-
Vi' .','• .Prectsir dinja-sc á rua Ilc-e-*l? Unipolyto ,:. .,,,.' (Sú3ii)]

DKXTISTA AMBUIOAXO

Formado p.t!a Faculdade de Medicina doKio de Janeiro. Premiado com medalha deouro e cruz de mérito Industrial, ua lisno-sição Internacional de Milano. 'Mtrac-5e» dc deles sem dor, de .$ . rotoooDentaduras de vuleanile, cadadente ,,
Coroas de ouro de lei," ,í. 

'toj 
a .$om

SÍfí™çofí,.í!,_ dcmí!- d? 5$ a. .. 10.000

Ejaciiüaçúes pre-matara 5, fraque*
ra !ex-..i!, eninia-
pjrccinifnto rapi-

„..,.,-• .- do, depsupern-mento-de forças, curam-se rápida « radi-
í?,1i1,,C!,,f„l"''J. I'.?.1'-""" ">nico muscular VI-NHO I>1* CACAO IODO PIIOSPIIATA-

1 ' a '^ Ai ''' c«;{'"«ct. Vende-se á ruados Andradas, 43. Dro« Ptcheco, (íi?o S)

Internato A «!\í;c?LA america-
. 1 .« , A*v na 18 annos nossubúrbio,-, resolveu reabrir o internato einseu edifício próprio, á rua Aucusto Niínes 11 53, lodo., os Santos, a 3 minutosüa estação e jj uo centro. I'cdi prospe-ctos c eoiuparae, -gj

PENSÃO ESTRANGEIRA
Exçollonto li'atiiiii(.ntn, qunrto*bem mobilados vni-u ousiies'\n'U'\'!\T.' T~ P''ecos módicos.

(¦JiOltrA.Aiitisa Sto. Amaro
(S .".Giia)

BROCHE
Perdcti-se, domingo á .larde, na prab'uo^ Uussel ou Flamengo, um broche dovalor, feilio amor-perfeito. Agradece =n

c s_ratifica-so a quem o entregar na'
praia do Uitüscl 11. 96, assobradado

(J Sfiio

PENSÃO CAXIÃS~~
Di.«põa de ejcellcntes comniodos ieírente .para .jinilias e cavalheiros de lia.timento. Largo do Machado n, «i, Tel»phone 5.115, Central. (S4S-JOS

Dinheiro. "'I11*1.103 emprestimoa sobv *"> alugueis dc predios, paira-menlo, em prestações mensais: rua Ci-menu., n. 9.;, de 1 Ú9 4. (.|jgo S) J

cada dente, de

TITOVIÍIS eM

IJM \ 11 \u com filhos, dcsej-T^iõV rar uraa senhora soltoim ,11 ¦ ,v
?,'?*, S°£*m.- Ee;u "«" ': traUalhadei,
^úYriidZirdT" S"iy- C^ 

lf«i'P:P'«SÍÓesr-TodoT'os%iaT'lLaPirUo(*.9-7 S) I picio, «3. canto da avenida Passos?

Bridge Work,

Concertos de dentaduras. . . . Ic',,"?,Irabalhos garantldoi e acceita pagamento

IltJi^g^ ^-.^X;»,) O TOS1 J^?'

irnamcntos dc casasunhas e .1- escriptorios, corapraiir^restaura «• eneaixola para nr: «lanei'; n.irim da Alfândega 11, i-~4 — f. 1. Mu,-
ii-'!: (5QJ.I S) M
¦jlj-ACHINAS 

de escrever -" a" cÜdna
,1"e traballia para as prineipaes cvi-sas «Io Ií*.i. em limpc2a c concertos de

qualquer fabricante, e i rua Uruciiajaiia"• '33- (soas S) M
TTM.K. SI.MOES faz vestidos com pili. feição, pór preços módicos «- com"A-

1" Gomes Freire n.
(51^6 S) á

riipsr
t7E.\»tir*SlS trmaçjss, balcões, «.criva-

Y ni.:!:..**, •'újiai c balcões dc im'.rrn*>t<,
r:cf.is '!¦* dito pau botequim, ai«Ms paraí'o;ej, lilvVú.s para repartimento p tr-crl-
jjíorii»?, tstarUea jiara li*, ros c papeis, r«|-
xas de ferro wii agua. viilraías í vítri*
ü-:1!. caieiras diversas, àitas para barbeiro,
r *-'*|ic'!;.'-, ferragens c ferramenías. rarc-
jú5 piíT.l fuiilüS, dc tiUÍO tt:rU<S li'.'¦' c
usaJo. assim como to-iibeüi faíirícmnoi e
rtcrbrntüs íiiialgiier eacíimmenda •** tios eu-
fãrreíãiiioa d'1 initalia^fje<t c -. casai co:n-

f Micrôa-js e es.TÍplonoi); n-t rna

Tome ri.irO..Ai. SLUtlXITO
Rna Seto ilo Scíeiuln-o lStí

- Cento 3$.
(•2t>3 S) J

nAUTOMANTE ;"e_re^.r-T;m.^;í-
«:«•.. ¦'" ' trabalhos, chega 00 iinr.os-
,Z i -V:r:1 '. n,al I,ar;1 1!r!» " ie.- te-nPro-diRiosos breves e tãlismans; r.a naU«ro Alves :,. „,, Msa xií'_- .\reje"?

int 'l<:63 S) JÍ
íC.

¦ «Ja consultas só pa„ tenhoras, ,k * .;. „«ia ta.de; Uuaríj.e de Macedo n. 51,
(3665 S) .1

— Enfeitam-se por :'r.^-nri:-¦>.. o s$; concertam-se a íínoo-ve:;«,vm-se desde ,0$; lavam-se <: tíngemse plum«ie oigrctes; rua da Cario» .I -K 
_____ l.leganie. (.-., s_ g

\ ,' 1 .'. u-m-' «stallação para bilhe-» te» de loteria c _ respectiva liceu..-,ou traspassa-sc :i casa oa só ., |Krua da Quitanda h. qS. (S..";.)'..
¦Vn.XDKM-Sf*: 

um espelho de «,!.*,
•' "^.VS 

Sí^^^^^^IlT-^P-VANTB «me' ' :'ro _;ior mais difficil que seja
me. Jíicoletli, pred;

. «IAPéOS"* ' a 3$. 4$

flTOVEIS usados -
J.IJL liarios completo

Compram se mobi-
-.-«, avulsos, objectostle .-.rtc, ,-inuguidades, oinnui*.-iit.u-.ies, ;«i.:-nos de bons amores, etc; nta Senado-Dantas n, 45, terreo, E. Ribeiro

(5843 S) .1
VOS SlinURBIOS? Todos devem cem-O-i , prar seus remédios c avi,*i- «unsreccitas_ na. pharmacia e drogaria 'Silva,
.1 nu DomiiKfos l.opes n. 300, cs!,.,-;Vo dcMadurara, Tom de tudo que se ;.rc-i-.ecm casos de moléstias c u preços* mitii-*11£?^_ (36a s)-j

os nsiüMiios í «S: S: rt: qne tem por íimsoooorrer «i todos os necessi-tartos. Quem soffref de ntiat-
8ff via trrnhiii.ma-i. quer moléstia osta S: S: 13: cn-
1 G HK n S im03 wenwos para a cura ooraplot...

Corralo m- ?i ,T caíU recIiaa^ ao.-; VISIONÁRIOS. Caixa do
lesti o ...&í8S,!PaR,t,° °-3 "ynptonws, as manUestaoSas da mo^iesua, o nume, *i rosidenoia e o solio para a resposta

Mande
3 \ ...'iiH-is dr ¦••¦r'-.'*'* p.-•.;,-', i';.;ic:rir',i c livrar

Cartsnant
SYPHILIS

CHACARINHA EM NICTHEflOY
Vcmlc-sc uma bem situada e arbori.zada, i-in logar proiirio para . xnlorara criasão «le gallinhas dc raça, etcleiiilo todas us acr* ---'---.., „:lrfi ,-.,.ntilia regular. Para in formações! .Vo«io, i avenida Rio Branco n. 149, rn

andar, com .Moraes, o em «Vicllicroy ;trua do .Rcconhcciiiiento, esquina 'dn
Mcm do S.i, "Armazcm «Minas Geraes"

íravuras. Caúete'"'. ?v n ''Uil Mar«1|a1 Deodoro 11. 39, comrr.rin. (R .,-,) 21Ü'.lf^r- (J. 556/>

PHOTOGRAPHIA
Vemlc-Sí uma bem no centro e bom

K« rZ:<!"!,^P- T»r favor, com,Jiastos !>,.«.-, rua Gonçalves Dia» n. ^i.
«S 511.

200 réis em 'teüos
<em vicio, pela'volta do correiorecebera nara rir,

:ca —
no (Sc-

-eitic.ií

e 
unica
ncro. —. R,,.,
General Ca-

R 54SÇ

TRASPASSA-SE
rui.- icnjioc 1 ei- „ '

i ";- ¦-'..-.--.i uma pequena pensãoa ..vm alrcgucjada; para tratar na raada Alfândega 11. 73. (3398 D j
•*l*<RA5PÃS^.SÊ~u'5r"ca!a. dc 

"clüpíõa

,x «...- senhora e hv.-ijvm dc cliopéos' de«icincns: «• r.esocio vantajoso e dc nou-co capilal; becco do Rosário n. o A.
(ji».;"t V) U

IT*RASPASSA-SK. uma
.t. <i •¦•*•¦;,•;, molull-io?,
driúr : *'• .'wtiíar'V.' co:»

(1530 0) S it» Sachet n. 33,

C^p.;-^0 r*'E,ME 0lr COPACABANA
V Precisíi-so olusnr para d-as -ír^mJ
de tratamento, rom quatro quartos e ÍS'
d',!."-M,."I;m -e lin:p'1' cr' sc,,s ¦»«»««
i,.,p,i -;* * -"e co'!tra{o por um anno,d..c.i..„es por escripto, ã rua «lo uUPicio 11. 030, a j0a0 Jc Carvalho.

(5103 s> s
•i'.:a!...:.r quantidade dc...-, platino, dentaduras, etc;

T. -n-"—m í- -"pnei-wo, Nicthèroylrata-se com (..enesio, oa o £r. Co-Z-,proprietário do Hotel da Gruta dc S5«.
-Z.ZTZ'-T" "*¦ 

_''i£l"; S)_J
fJOMMpã) - Ah,ç..-.e ^ espaçoso c. . V inirpciiaentp cm e. *ía d-_- tin>a -c-'io'a' JLrí™, 0"." Eu.,™m ícrvoijía em ,ud.. ,, casa, I um"

.r D-i.'», 
"{ 

n;'.!-,u,'' - ou Cíi:-' 'lcc«-'', na «a Si¦lane. ..ir lva0 o. j.5, aní0 _ ,,.„;,;,, ,t!

rtO.MPKA-SK
V' ouro velho

A ulfuno modelo do ToiHonrs**-*clOKnntcs o cliics; 110 Jo.se Mi-rjimln c Mme. Julia .Mimuii,,, naruu Snchefc -lií, cso. du do Ouvi-(lor. I'.\-co]iti'a-niostrn das CiusnaItiiiinici- o -V.-isrimr-iit.i, t.).'ÍO-17) S

"j El IDOS de nrame pr.ia eerc.is e gal-,-*: imieiros a tioo réis o meiro, n.i fa-¦1 
Ça avenida Passos 104, (1053 S) R" 
MIOS AIÜNCIOS

; 9M. A^rjcrilblça n.
I i rus. Servi.;,) d.)•I I.H.MiS. Wephoní

fi sua-a consenuencia*).'"ira radical, injecções
completamente INDO.
I-OKES, de y,:a pre-
p-iração. App, 1.06 «

.=.*!, dos i.i ás 18 ho«Dr. PEDK.0 .MAGA-
1.000, C. .1.5S9o)S

DÉNTÍSTÃ
R. li.ildiis Von rianckonstciu

Aulas nocturnas ""- '^«-p'»*»-
(. ,. . '--1'' mercantil,rancei, udet c alIcmSo, ensinados T-t*a„icn*e, Curso completo de preparato-
í„a 'uv.-'"1"',',"'"0 á3 "colas *"P«iores.
Rna W..e liarros n. ,5s iC.^Svd-

FRUTAS

AFFEREÇE-SE uma moça de cor per-'' feita arrumadeira. Trata-se. na ruao::.!c dc Rio Branco 37. (3900 E) f

^•-l colloe. dente, com ot, «m | rantida, da Lm^^t&eZ
cura cu melllora durável da mor-

A IA.CA-.--lv uma sda dc frente, para es--í-"rriptori.) ou officina, praxio ,i avenida.ca tua ijcncr.d (.amara n. S4, :•' andar. I sf:n » ,....,«--, Lu.„ on(3D2Ü IO í chapas, a preços reduzidos. Garante .o-ldu,¦¦*'--- ... | 
- '- *

VÍ!COB(Í

r\FiERECE-SE uma senhora educadaV para coser em casa do .amilia, me-diante quarto, pcusio o o preço «r:esc combinar, I... as meihores referenefas,rua d*js Andradas a. 50, i->, 0:1 tclcpbo- ¦"• •" (5060 sus
r\CCASIAO - Vende-se cm' terna id
,~-. •_?íí_c*aiÇí* ° l,nl Jito <!e cisaeatitdo novo e baivito; 13tr*. - Cattcte.

(« P) S I dro 
'ivo.'

ua Corrêa D;:-
Í38S0 S) J

1JEXSA0 -- l-"ortiece-se bem-Íêi7á7 
"d>

J- casa de família; nn n.-a dn C-ittcteli., asy, largo üo Machado. (^fi:6S) j

pENSAO — Fprncce-se 5 mera, emJ* cesa dc família mineira; avenida Ilen-nque \ada«iarcs 64, sobrado. (3134 S) * li

pUECISA-SE de uma creada pa;«¦ viços dc nona a denuo, cm cau\o, «lo eaíal e d::55 creanças; ru~.ZZ:ZT:J1L
pRECJSA-SE dc uma empresada de cor
r.r, 1. - mcia edade, para ama secca c

, * ' ,* ***** --—•--«-ve, Jairtu c IU- Ut ; CUra (jll II cHlido c qualquer trabalho e acceita naca- nhda tubern« P„ÒV„- C~T~mentos parcelados. Das 8 da mínfs ' ti'-'-' >fi« t • -nm broc,!u,ra com nt-
Í.-.6 da noite. Rua Maredia lítj r p ondeich 

' 
D?" 

°a 
r-fn,bCm P* 'T

iUs- d* O a '. (R44JS

(li 1 I Ml A PD° C*PCSÍalis !mai?r •«''•-"<mont°e„StUrmov,eá nov-r"'"'•Ml 1 Si.llil U cm «tracçõe. ««dos .colchões e almòfadSs \ c _____ %..-«„,.,.,, «, roupa ae duas creanças; à .,„, ,15,. - .lrf„ . . „ completauienie r"*1"1?*'i',*i n«o lem competidor ra „,,rua do Senador 4,-, ond-ar terreo. J™ dSr « O'?'0» trabalhos garantidos • ' ço"- *;ruIa '"¦""o ns. melhor« ««.*£
(3,05 A) I lS,en™ap;rfTad0- P-eíOS ^dS"'!;!»'¦';•.. P«!S '--'briea'en."C"ua" o: 

" 
res-¦ni.prrç7cr~.   en« P'"'3?5**. das 7 da manhã ás c d» ?,. "í.""1, "*,''')c':o »'» visitar a noim

Pf;rvd^:Sf d5 ",'? OT"-'J'' P*ra-todo noite, rua do Hospicio aZie- Sntn5? M.^ Co;t1"3--"' do Povo, rua «5 &
tiste V<0i '" do UMPicio ?¦ "-. ¦-«. «venida Passos. ' 3~" Lan!oda 

fc 
'.?s e S«A. entre áamjSo e F?- (JUIS D) _""^ *''• 

2^5, Villa. (',-,, g) j
Carteiras collegiaes «.JS!!

Compram-se em bom estado.!
para o ma «Mariz c liarros n. I'39ió S) j í

Propo
=58. PARTEIRAS UclIlIòLcl

j do O-iítdo

— .'lúiif! Briga, r;~.-d-Especialista em extra.çãode cí.Ios e unhas en.:..'.¦auss, icm dor, ete.; ruasob., tel. Norte, :.;ojMEO,C0S" !^lIlííA^!#ÍiB3n.o ou casa de commercio
i-»_i«:r=.—^n=.-r=—=r--¦¦---.-!«»« da. senhoras e faz a_mr_.„ - V'" .P„ •.._ ,

PESSOA quiDr. All.ii
_ prensa lalar com ono Paranhos, pede-llie on.li-ar a sua rcsidei ''c-i. si r ,S • ""*' ar a-.5-la residência, aí.,5«;a ..; j iuueiro», ri*,i aos Ourives 143. (S5J6S)R

DÕIcsta^íiag! nos OLüISS '¦"-"-"¦"' ,,: iir":""' <"^-^z r".;;; ¦,;rri,_,T_,í0 "¦ .i-^, ¦¦¦ .-••....,-. ¦• ^_i_."

iwaííitfKirjBS^a^^ ouro
M.376.J Próximo á rua do Nunciol'"S"Vii«;

Goiaba, caju', cidra, figo, „„,„.,.maracujá, pecègo, e outras frucUs drtpaiz compra sempre a Companhia .Ma.mifaclora, do Conservas AHmentidias
,., ...°' Manue'. 33-— Caixa Pos-!ÜíiJd: (i_l3_I>'

APOSENTOS
Alugam-se uma ampla sala de frentMe ouarios bem mobilados, com lodo aconforto, com ou sem pensão na ru,.das Laranjeira-; „. ioS, telephone n..3.478 Central. ^j s62{

MOVEIS A PRESTAÇÕES"
ecm ttauor? Vsiic a casa Sion, á rim'

Í BOM ESCRIPTOi
Com dois compartímentos por 70$.-.Xrala-se na Casa Muniz, Ouvidor, 71.'

S I«4f

SEMENTE DE MAMONA
Roch.i Wii-chcr & C. casa de lKl,tifÍjcantes a rua dos Ourives n. trj *•._,.Pia de um sacco para cima, qualaueiporção. Os vendedores deveu, dar amo"

~r;_



m'
'&?•&¦&¦<¦ *;: lifltflftitoQ»-'*^*

;:<?;?*?

-tf*-.

¦K
si

ÍV,

CORREIO BA MANHA — Quârte-fcira, 31 de Maio de 1016 II
______7xnVSV3$™™£K!:sn^^ rrmií^X-.v^mijLw \ jggg g SBSSgff a*lwgÍBÍá£bj^>BRBaiih^

K™j pi ;BI^_ TffB>h*y>|iiiiii'ff*f i fl
jjaKH e|M)^Sl^B SlâG&fflt»

11 ^^^IL
SfRw J___SCA8Bg¥^3SSMÉ3aBÍ l W\ww

_\m__ J^ÊmmmE__W_\' &

WÊ ____\^^^^____W___v

ARROZ E CA
Estamos habilitados a fornecer machi-

nismos completos de ARROZ E CAFE'

para installações do primeira ordem, so-
bresaindo os afamados e acreditados
DE8CASCAD0RES ENGEL-
BERG MRERICANOS c os apor-
ieiçoados Separadores de cale

CfiBLE.
Descascador c pulidor dc arroz

Largo de S. Bento IT. IS

\a._[ 
'_\\____P_^X£ ~'S ' Mm Mfci^^KV^iSK 'wSwSUl

c« l$i-M._fí__\ixT ai w HífrífesàhwWé MmÉ
bl JKcS"^Wá61i'fí«a'ifc3s«íü^'i*®'J3
Ri B«i/y BS'*-**' K-&3» ¦?-*<*!• 'Bflífli

llw«ll»S^^R Pi -' -
^^^^E&8___tt-_^&j_i '-'«Ir '"

Chamamos a àtteiiçâo dos interessados
de que sómeiito com uma installação do
machinas

Il S. PAULO ^ _ ^ ^ ^^^^ ^

lllSillSMiirililiflíüli^Sd ""

as mais perfeitas no gênero, se podo
preparar o arroz o café para exportação.

Scparailor dc Cíi<ó IXVIXCIBLU

Peçam catálogos e mais informações para F. UPTON & CO.

33e3cascESiCã.or d©
café

Avenida Rio Branco ST- 18
RIU DE JANEIRO

Companhia de Loterias Nacionaes do Brasil
Esüacçoes publicas sob a fiscalização do governo federal

ás 2 1x2 e aos sabbados ás 3 boras, á
RUA VISCONDE BE ITABORAHY N. 45

HOJE HOJE
341-10-

20:000^000
Tm' 1$600, cin meios

15:000$000
Por 18500, em lgtclros

ALUGA-SE POR 130S000
Pessoa que tem duas vende uma cm

ponto magnífico, tem moradia, trata-se
na listrada Real de Santa Cruz c-l.íti.
Rotules de Cascadura. R 55"

PAPEL DE SEDA
À easa d.i rua Sara n. 72, tem am- i dc Iodas as cores, impermeável e para

pios c arejados comniodos; a chave embrulhos, barbantes e miudezas. Kua
está no n. 23 da mesma run c trata-se do Hospicio, 142, próximo á Uruguaia.
A rua dos Ourives _\. (K. 4180) Ina. Tclp. Norte 4,143. (J. 281.1)

SABBADO, 3 OE) JUIVOO
A's 3 lioras «la tarde—S 10-15'

QUEREIS SER BELLA?
Usae o EPIDERNNIL

Verdadeiro nmlso «lupelle — Vendo-se em todas
perfumaria»; pharmacias e drogarias

11 s

VIO «O 4tíOOO

MODISTA

000S000
Por 8$0OO om décimos

Granle e Extraordinária Loteria de S. JOÃO
EM TRES SORTEIOS

Sexta-feira, 23 e Sabbado, 24 de junho
A's 'ò UOllAS UA TARDE A's 11 c 1 DA TARDE

326 - 3-
I' sorteio ... Ioo:ooo$ooo
2- sorteio ... loosoooSooo
3- sorteio ... 2oosooo$ooo

r°M 
%8S* maiores 4 OC^OOO^OOO

Preço do bilhete inteiro 1GÍ0Ü0 cm vigésimos tio SOO réis.
Os pedidos dc bilhetes do interior devem ser acompanhados de mais

Soo réis para o porte do correio c dirigidos aos affentcs geraes Nazareth&C;,
irua do Ouvidor n. 94. Caixa n. 817. Teleg. LUSYlit,. e n* e.isa I'. Gui-
insiâcs. Rosário 71, esiiuina do Beco das Caueellas,. cana do correio au-
nitro 1./171.

Rofalina do Nascimento participa a
suas ahimi-.as e treguezaa (|iie se mu-
dou para a rua do Lavradio n. 165,
loja. Attcnde-se a domicilio. (S 5105

Dormitório de Imbuya
Vende-se um com pouco uso c uma

hcllissinia guarnição para toilette, init-i-
rnmcníc nova, á rua Conde de Boinfim,
4S4. Ü 5.139

DOENÇAS DO CORAÇÃO E ASTHMA
Suffocações, tiroiic!i'te a?'.lunática, chiado no peito, palpitaçúe5, cansaço,

pis inchados, liydrorisins, falia dcar, vertigens, batimento exagerado das veias
c. artérias, artcrio-.íclerqsc, anetir isinas, úúr.* e_ agulhadas do lado esquerdo,
(ÜV.açiirt da aoría, .'rièvralgias, cardíacas, synhílts c rlicitmatismo no coráçiíõ,
curam-sc com a receita do sábio americano <tr. Khig's Palmcr, ou o Car-
íliofrciiol. âíilfia/cs dc curas tio Urásíl. Depositários: Hrogaria Granado ft
T'i!liuí, rua «l-i Ifruguaj-ana 11. <_)i. Vidro Cf000. l'clo Correio S$5'..o. (eSSoK)

BIGYGLETA
Vende-se unia, para moça

menti- nova; para ver
completa-

TRASPASSA-SE
Vantajosamente o contrato

DEBILIDADE, NEURASTHENIA
C0NSUMPCÃO, CHL0R0SE
CONVALtSlãNCA

HsmaglobinQ
viNHOBXAROPfDesehiens

Todos oa Moilleos proclamam que esto Ferro vital do 8angu«
ÍURA SEMPRE. Kcstltua aaúde, torça, bollcza a todo». Multo
•Uperlor á carno crua, aoi (erruglnosoa, cto. — PAUIS.

PROFESSORA DE PIANO
Kiisína pelo progra-tmiia do Instituto

.Nacional de Musica. Preço razoável.
Trata-se na rua do Caltcte, 160, das 10
ás 14 horaii. (..I 5193

Papeis pintados
g Vendem-se papeis desde 400 réÍ5 o
Kalõc3 desde 1,000 réis; na fabrica dl
rua da Carioca 11. 41, moderno..

J. 43°.í.

GRANDE ARMAZÉM NO LARGO DA LAPA
Aliiun-se osto vasto nriuazcm situado iin rua Visconde do Ma-

ransuiipd 11. 5, iiropt-io pnra bar, botequim 011 restaurante. Trata-
sn nu Ooniimiiliiii (_'«>rvi'ini'ia Uralinlii, rua Viscoudo de faapucaliy
11. 200. Tel. CeutrnJ. 111.

1 PROMPTO Ui | TOSSE
XAROPE DE LIMÃO BRAVO E BROMOFORMIO

• *-* DE QUEIROZ — S. PAULO *—*

Poderoso calmante. Os resinados, rouquicl.õcs e
catharros bronchicos desapparcccm logo ás primeiras
cóllieradas deste poderoso xarope. Não contém morfina,
c, por isso, pódc ser usado sem perigo.

A' venda em todas as pharmacias e drogarias do Rio.

BARATA
Vende-se uma cm perfeito citado de

conservação. Trata-se com o sr. Raul,
na Garage Caltcte. Rua do Cattete,
jao. (K 5C66

PEITORAL BRASIL
Cura k. bronchite em tres dias. In-

fallivel na tossir, escarros _ sangüíneos,
asthma e rouquidão. Deposito: Berriiii,
tua llospicio 18. (J. i-íS-O

PREPARATÓRIOS
Quereis vos habilitar com segurança para exames dc admissão cm qual-

quer academia ou 110 1* e 3* annos da Escola Normal? — Matriculae-vos no
curso de Preparatórios ou curso Normal do Instituto Polj-glotico, onde ler-
ctonani professores d.a toda a confiança, entre os quaes alguns da Escola
Normal. Avenida Rio Branco, 10$ e 10S.

de uni
tratar, por fa-:preilio 110 centro conuiiercial; trata-se

Senador Euzebio, 378. á rua do llospicio 11. 11S, sob.
ü 5-1.19 (5530 R)

PREDIO NO MEYER
Vcndc-se um solido, para regular família,

situado c:u centro de terreno. Preço de
^ccasiiio; para informações á rua D. Ma*
noel 11. 16. Ma. (5i'('9 .1)

NAZARETH & C.
Únicos Agentes Geraes da Loteria Federal, nesta Capital

Rccommòndamos aos nossos freguezes do Interior a próxima
Loteria dc S. João, a cxlrtiir-so em 23 c 24 tle .luiilio —
400:000$000, em 3 sorteios. Inleiros em vigésimos:_fjirnm. rigesimos SOO rs. Enviem mais 000 rs. pura o porte do
Correio e dirijam-se a

NAZARETH £_ C
:riua ilo Ouvidor n. 94— Caixa 817-rtio dc janeiro
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SATOSIN
é um remédio unico pela sua ef-
ficacia curativa em todas ai aí-
feceões pulmonares;

SATOSIN

ESPIRITA
Cláudio Pimento!, cnm seu poder sob

oceultismo, continua ao dispor dos que
r, disiingucm com a sua confiança.
Consultas sub qualquer assumpto —
Flora Indígena, Acre, üy. (SoSjJ

LARANGEIRÃS
Vendem-se dois esplendidos lot«-s de

terreno ;'i rua Leite Leal, com io me
tros de frente, pnra tratar, Cainisaria
Progresso, praça Tiradenles n. .1, «Ia1
duas ás quatro, K 5501

cura os calarrhos agudos e chio-1
nicos dos broncUios e <l«>s pul-
mões nos diversos períodos da
1; oleslia;

SATOSIN

1S000 O KILO Casa mobilada por 3 a 6 mezes
C...f«í (los Estados. Este delicioso

caie é rigorosamente catado, moido á
vista. Rua Uruguayana, esquina ila do
ílospicio, botequim. tí '1941

Aluga-se tuna na rua liarão Serlor
n. .-.7, para pai icna familia: trata-:
na rua dos Ourives 49, Alfaiataria.

.11.13

lance Mercantil do Rio
67, Elua Primeiro de SVÍKrço, 67

Presidente— Joüo Ribeiro dc Oliveira Souza
Director—Agenor Barbosa

Banco de Depósitos e Descontos
FAZ TODAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS

CURSO OE PREPRATORIQS
MENSALIDADE, ss$ooo

Hitirno c' nòcturno. Professores
retiro -:". Rua d.i Assembléa 11. «j!
uiitlar. .1

ATELIER DE COSTURA
Dirigido pnr mine. ücni. toilelles e

«Io, lilouses, eonfieeiona-sc a preços baratis-'., e"| siiiios. Rua ila Carioca 6, i" andar, leie-
li.-IOi phone 3.106. 5|S(i .1

Paa*a alcançar bom preço é indispensável
perfeito beneficio, que só se consegue

com a machina "AMARAL"

A machina "AMARAL" já está com sèu credito consagra-
do por cerca de 700 machinas installadas em todo o paiz onde
se produz café.

Simplicidade, economia de custo, de força, de custeio, de
espaço e de installação.

Separação e catação tão perfeitas como nenhuma outra
o consegue.

Antes do apparecimento da machina "AMARAL" as instai-
lações custavam dezenas de contos de réis, de modo que só
eram accessiveis aos lavradores de vastos recursos. Dois gran-
des. inapreciaveis, beneficios ella veio pois prestar á nossa la-
voura de café:- baratear aa insiallações e aperfeiçoar o
beneficio. As imitações que têm apparecido só conseguem íir-
mar-lbe cada vez mais o seu inabalável credito. Fabricamos o
typo 1 para 2.00 arrobas, e o typo 2, para 400.

no tratamento da tuberculose
comprovada ic.xcrcc. effcilos ire-
troativos subre a itifceçáo ate
um limite tal quc paralysa o des-
envolvimento dos bacilloa de
Koch at«i siipprimil-os com o em-
prego prolongado-,

% Noíre-Pame de paris

SATOSIN
i rccominendado por stimnuda-
des médicas brasileiras e estran-
gciras. ,

A' venda em todas as boas pliarma-
cias e drograrias do Brasil.

A CASA LUCAS AO PUBLICO
Cremos (lc nasso dever prevenir os con-

suraidores quc ciu virtude ilo exito a.cüii-
çaib pela uoisn

¦«SfJ

Pm

«33

GRANDE VENDA com o desconto
de 20 °|0 em todas as mercadorias

MOVEIS A PRESTAÇÕES
Querem comprar moveis em presta-

ções, por preços baratissiinos, entre-
gando-se na primeira prestação, sem
fiador, na casa Sinn; rua do Caltcte,
7, telephone. .1790, Central. S. 185.'.

O MAIOR RECLAME!!
Dão-se chicaras, copos, pratos, liitel-

lan, cálices, etc, em cada kilo do deli-
cioso Café Eom Gosto, por iS-mol!
Com assucar por iÇjuoll E' na Aicni-
da Passos, st.

TUBERCULOSO?!,.. PORQUE QUER!
Pulmões fracos, to?sc, febres r cs carros 1 cures jiallidas, anemias, ma-

grera, com dyspcpsia, vertigens; flores brancas (corrímentos) nas senho.
ras e moças; 

'ncurasthenia 
produzindo: impotência, falta dc memória, des-

animo palpitações, mal estar, dures de cabeça, insomnias, só se obtem a cura
com ò STE-N'OLIN'0, sabia descoberta mundial, receitada, pelas notai.ilidades
médicas da Europa Rio e São I'.iulo. Estupendas curas no -mundo Inteiro.)
Depositários: Granado St Eilüos. Kua da Uiuguayau.i, 91, Vidro, 5$ooo. Vil;
Correio, 7Í500. J 55'"1

Canto do Rio - Nictlieroy
Aluga-se a casa da rua Vera-Cruz.

l-j para íamilia dc tratamento, -perto
dos banhos de mar, Para ver, na mes-

tralar na rua (lonçalvcs Dias n.
om Edmundo Carneiro, (jiSo J

111,1
20, c

Sellos para colieps
Compra-se e pana-se liem qualquer

quantidade de scllos nacionaes e cs-
trangetros, assim como moedas c meda*
lhas antigas do lirasil. Rua i" de Mar
ço n. 3i, casa de cambio. Uu-lJ'

Licor Vegetal Bi-iodailo
. DO —

riico Álvaro Vai'ges

1 .ly;-l.ilis, Rhcuiiiatismo, MolcsliaS ,1a ivüqtm.is, Escrcilubs, Tumores, 1,'lceras, dúrcs mus-«-it.ac.-, ilôrc.i ik.s ossos, Uartliros e Iodas as doen-«:.-.s rcsuU.-in.tes (lc impurejas «Io r-Jugue. i.'nr.i a |ttunrçu, purifica o sangue e fortalece o organismo,li' o mais poderoso aati-s.vphilitico c mais enérgicoilepurativo, — Vende-se em nulas pharmacias e dro-
K..:,..s. p,.,..,.,, 5$000.

Laboratório: Av. Gomes Freire, 99'J-el. 1202- C

Catálogos, preços c informações com os fabricantes:

Companhia Industrial "MARTINS BARROS"

tem apparecIJo .1 rení-i po( |ire<os mau
i vantajosos numerosas imitações qu-, embora

tenham um brilho parecido, sua intensidade
1 apparcnte «lesapparcíc rapidamente, stinlo o

seu consumi egual ao «lc qualquer uutra' laaipada de filanièiito «Io melai.
1'or i»ao, quem desejar nma lâmpada de

i|a "watt", neve comprar somente cm easa
,|e toda garaiiti.i ou constatando arte w
apparellios a economia real da lâmpada «i i=

! Ilie «iifcrec.ini. — Avenida 1'asios, jú c Ji>—
! I.UCAS & C.

Officinas

loa Lues Vieira 1
Endereço telegraphico Escriptorios"ProgreÉr" 

Rea da Boa Vista 46
Teleplione n. 1180 g

P» A ULO

V. EXA. É INFELIZ?

Caixa n. 6
Procurae o professor IvADIR, O

S0MNA.MUUI.0 VIDHXiK, na rua i

; Mariz e Barros 8?. Alem de responder ;
I tudo quanio quiícrdcs saber, incumbe-:
| s- de trabalho;, devolvendo o vosso ;
; dinheiro, se o resultado fór negativo, i

Dã lições de UVtfWO-MAONETlSMO.
garantindo que com oito lições in- i

I flucnciarcis aos. demais. •* ___________

LOMBRIGA
Para expeliir a3 lombrlgas c outros vermes rio corpi humano, o saho-

roso XAROPE VERMIFUGO DE PERESTRELLO, deve ser preferido,
porque: , ....

,.a lí' muito agradável ao pala dar, tanto assim que e preciso Rttardir
o frasco sempre bem aeautclado, para quc as creanças não o tomem, suppoildu
que é alguma «Ida d: doce.

,« Alem de não irritar os intestinos, comi acontece com muito»
ouiros vcnv.ifugos, é dado ein doses muito diminuta».

3," - ¦ Káo priva as creauça» dc seus brinquedos, nem de suas comidas,
uem de sua 5»ude. .

4.»  Tem propriedade Iaxatira, o por uso nao c necesíario, após o seu
uso, tomar nenhum purgativo.

Applicado tanto para creanças como para adultos.—- Vidro, ,l$ooo,
Remette-ae pelo Correio í vidro por .|?ooo; 6 vidres, por iSísoo, e i)

vidros, por j.3$ooo.

\reude-se na A' Oa^fafá Gr»a2iíi®
RUA URUGUAYANA, 66
Pereatrello & Filho A333V

Machina destinada a bene-
íiciar caio

Acccítam-sc encotnmetKlas e fornece-
: ¦ qualquer quan idade de macliiiias
ilcâtinntias a beneficiar cafc.a (jue ?c rc-
t.re. o privilegio garantido .pela patente)i. ".sói, vie ,ii du julho <le 1912, quc
«¦ "uma machina destinada a livneficiar
<;.tV- cm coco on cm cereja, denomina-
ila maeliina ErcStas". Para todas as iu-
fiirnuiçíics, com C. líiiscliuiaun, á rua'1'lieophilo Ottoni u. 71Í, 1" andar. Kio
de Janeiro, e para negócios, tratase
com Tavares & Comp., á rna Jose Pau-
lino, eni Campinas, Estado ile S. Paulo,'ürasil. S. 3S11,

COFRES
A'enilem-se. de I$o$ooo a 1 :mi(.t?of.n.

diiersos tamanhos: no deposito da rua
«la Alfândega 11. 120. p. ;Sso.

TYPOGRAPHIA;
Cumpra-se, com urgência, pA^amcnío

á il-ta, iiin.i machina dc aparar, usada,
mas perfeita, dc manivela, a braços de
50 cen-tiiuelros paia cima. A. Torres,
Caixa Postal 11. 6o.|, Uio. I. 6lS 1.

TERRENO
Wn.lc-sc mu, na rua Aguiar, cnlre

ii- ns. 5" c íi", com eo meiros de
frciile. .por 50 de fundo, tod«> murado,
eom'bonito Rividil na frente: irata-sc
(lireelanienle com Jorge de Souza, na
rtiií i',;i Assiiiibl.a II. 16, loia. Tele-
phone .-..;•)-•. Central. R. ,17-1('-

CARPINTEIROS, PEDREIROS
E PINTORES

Prccisa-ac: trata -
ma 11, 11, das 6 i|.
airte.

na rtta Luiz O;
ú- manhã cm d'

FAZENDA
Vende-sc, 110 Eslado do Rio, intinid-

.pio «li- r.uiii.i. districto de Ibytiguassu|,
a fazenda IJoa Visln, eom 160 alqiiei-
res (le terra «•¦:: paslos e capoeirões,
terrenos ferieis para o cultivo de ce-
reaes, .tendo extensos vargedos para o
cultivo de arroz «.- cintias, terrenos ai-
tos e frescos em capoeirões, próprios
.para o -plantio «le cafeciros. Pastagens
com cinco divisões, cercadas .le arame
farpado, Casas dc morada, tuih.tis. ier-
reiro de pedra. Diversas casas cobertas
dc telhas, para iiiciciros, 150 cabeças
de Rado de criar, 100 carneiros, am-
¦nir.es «le sclla; preço, .15 :ooo?con. Jlais
iiiforriiacões _c-.ni lt. Ilefíseinliuii, na
mesma fazenda. J. 5íi'J>-

OURO 1S800 A GRAMMA
Platina, pra

qual.píer quan
ro", rua Uma

ta e brilh;
lidado, na
iiayana, 77

MOVEIS
ntes compr.
caáa "Míri

(6ut

a-sei
dia- .I) I

A prestações e in«lIioi'es condi-
t'iíi»i ó só nn rtiii Senador lüusc-
líio 11. 7IÍ. — leletili. 8S5-1.

ULTIMAS NOVIDADES UE GRANO®

Ven.lcm-so cinco loneladas dc forro
fr¦¦jli.li., ii.i-;n na Mariliuia ott Praia
l-o.am.-a. Propostas a Alonso Machado,
tm 6'itn/a i.n»i«i òo Carangola, _ Minas.'TartIITe 

estrella
Traliail-.a cotn 111 carlas, fazendo

ri-acsniipi- trabalhos por mais tUfíiccis
iu.- s'-;ain. Cattoic 237. JJ$J_

PLÜMAS, BOAS E AIGRETTES
)..-«-,t-,;-.-. e tingem-sc na fabrica d:

fo-".'-. lítia Pele «ie Setembro, io.|,
sch; Ci.zu Queiroz. .1 3/9°"" 

PROFESSOR ALLEMÃO
BACHAREL KM LKTRAS

Quem precisar de professor allemão.
.'diriia-sc i praça Tiradentes -'9. a" an-
•dar. J Cibi

BINÓCULO BUSCH 12 X
Vende-se uni, ((tiasi novo, por preco

vantajoso; ma Sete dc Selembro nu-
mero ,|0, loja. R, 3751.

mmm. de escrever
Vende-se dc oceasião, diversas t'n-

clcnvood, ljciuington, Coniincntal, Smiiii
P.n-s e l'u'x - • Ku.i da Alfândega 1.17,
1° andar. j,6.S.) J

A todos as Sras, e Senhoritasi
que queiram fazer seus costumes tail-1
Icur se rccoiiuiicuda por esmerado, b.1111 j
gosto .- perfeição o atelier de José Mi- :
raii.li. c mme. Miranda, ex-coima-iucs-,
tres «ias casas Raunier e Xasciinentn. j
Na rua Saeiie: 42. esquina do Ouvulor.

J S-3.1 '
m3mWmkm%%WK_____1______*£_^^

DISON
SUCC fiSSO—GRUPO PAULrS'

rurnn i i/nir
l'A

Mm um
rui lira

—o ocavsi.to u.vioa *—
Trechos lyricos swivndos pelas

maiores eeleliridades, como seiuin:
A. IIONCÍ, \M.\TO. ZRXATKÍiI.0,

fllü.VLllOM. .M.\Z/.i>l.i;.M, (í.
ilílSS. HTlíACdlAlil. II1I>1:1{,
íi UrilliLllí, VKCSEV, clc. *

lVcuiii ciihilnítos
l!n;i (Ui Ouvidor 11. 1".">

KIO DE JA.NKIÜO.

Recipientes de folha com
abrimento íacíl

Acccitam-sc cncommendas c fornece-
sc (|iialquer quanlidade dc recipientes
fabricados pelo modo 11 que se refere o
privilegio garantido pela patente nume-
ro 7.01.7. de -• de maio de 1912. quc í
"nm modo aperfeiçoado de fabricação
de recipientes de folha c semelhante
com abrimento fácil pelo dcstacaiiicnto
úe uma tira da própria parede lateral
do recipiente". Para todas as informa-
ções c negocio-, tra'ia-se com Lanibcrt
fi- Comp., á rua Maria c Barros ua-
mero 3-||, Rio de janeiro, Brasil.

V. El não quer mobilar sua
casa sem gastar dinheiro ?
E' o que p

por alugu
níoveis; rua
1'roc.reiSO.

conscgiiir facilmente,
fl mensal e modicoi Iodos us

lo Riachuelo a. 7. Casa

LATAS OE FÁCIL ABRIMENTO
AccoHam-sc cncommendas e fuvnoc

sc qualquer quantidade de laias fabri-
cadas pelo processo a que se refere o
?.rivitegio gar.-iil.ido .peí^jiatciVto ur,-
mero fi.iií'. de -'"de JWÍiín «lc t«;io,
quc é "um proce;so aperieiçoailo de
fabricação iU- latas dc fácil abrimento
c tampa suppUuientar". Para todas as
informações c negocio?, lra'ta-se com
I.ambcrt <íl" Comp., á r;:a Mariz e Har-
ros n. 3.1-1, líio de Janeiro, Brasil.

S. ;iS 11.

PALACETE
Aluga-se o melhor da rua Salgado

Zcnba 11. 38, com C quartos, 4 salas,
copa, benheiro com agua quente e fria,
próprio para familia dc tratamento,
pôde ser vi>io a qualquer-hora, por ter
uma pessoa a tomar coma. (óiSoJ

Vende-se, com 011 sem mercadoria»,
cm local <le futuro. Ncgooio urgente;
v«':r e tralar, na Avenida Primeiro da
Maio 11. S, estação Marechal llc-rnies.

li. 3717.

COFRES
Superiores, 2 inglezes e 2 Fr:

vendem-se por tuelade do seu 1
rua CameiillQ 11. iu.(.

mcezes;
alur; na
M S033

SANTA CRUZ

REGÍSTRADORA NATIONAL
Vende-se uma, completamente ito-.-a,

por menos da metade do preçn, á rna
da Carioca 11. 30. S. .tS.il.

A rifa do nm gramophone com =c'l
chapas, que devia correr no dia .ti
do corrente, iíicn licaiLiferida para u
dia 17 — O — mio. lí. 3:13.

HÍPNO-MAGNETISMO
Quereis adquiril-o? Toinae o C„j%\

áo Professor KADiK, na rua Mariz e
Barres, IS7. Com 8 lições podeis iu-
fíuenciar aos ouiros! Processos rápidos
segundo o Yoguisrao. 1{ 3in:|

ii min —BBBJga—anwa* u*«wiriTw»iinra.iii>FtTin-ga«wiT«'inryH.>mBaa_m

PHARMACIA
Vcndc-se uma. nova e d'e pequeno cã-

pitai. Trata-a á rua lt;_>iri: il. 34'.',

ACíçao entre amigos
AX-CniETA

lie 11111 cavallo bani, novo e marcha-
<l«>r, que SC extraia hoje, 31, fica
transferida para -i Je junho próximo.

(R. 37rC)

MODISTA
MME. PASSARELI

Fazem se vesiidos chies, preço modi-
cn ; corlam-sc moldes á rua da Asícui-
blé.i 11. 117. 2' andar, i-iure A.euid.i
c Gonçai-ies Dias. (-M.S.; .1 i

PRECiSA-SE
para familia estrangeira de Iratanic
um apartamento mobiir.ilo, eom todí
conforto, com ou sem piiisão: na pra;
do Leme. Copacabana ou Ipanema. In
formar ã rua da Alfândega 130. loj.«.

CJ. 3$a.l

THEATESO S. PEDRO

Conipanliia
Alcxmvdi-c cl*Azevedo

1 jüMPRESA PASCHOAL SEGRETO' 
Hoj<

t' Grande c:;;lo uos excêntricos musica*
MUGUET e KOKO

A'S 73U e 9 3 1 HoÍP
DUAS SEÒSÓES J-11-,J'-

'£.
A's S 6 9 3[4

h-
Suecesso de garüalhaaas — O BURRO

CÔMICO
A Innegualavel revista

OBJECTIVA
Vende-se uma magnífica objecliva

Cool-e 13x18. preço t.wSoiio: na rua
ceie dc Setembro 19I1 loja. (J. 3793)

PIAS

I DUl R1UIU1LU

Quem oiiiz.-; comprar malas boas e j
baratas, só na "Madrilenlia" — Marc-
chal. Floriano 14a. ,"""""COBRE 

VELHO
Veadeia sc soo hilos. Offerta na

Caixa iljstc jornal a D. A. M 5.150

í -Com a fvi.i l)rillnníi?"*íma tnnrciia dos
| AUiafU:? — As. maiores euenentes ái tem-
[cotada.
j Amanliã, duas EcssÕes — Grande fc3tí-
í vai das 10c representasêes da querida re-
[vista e quc amanhã termina a primeirasede mi sua trturaptiat carreira—tm tm-

dro novo — MEU BOI FOI PRESO.
Grandes surprez-is e novos nameroã^ —

Brilhante dccoraçjt*. Bandas üc musica*
ia-*,» da receita bruta «leste espcctac.tlo,
é em favor das victimas áo incêndio do
morro ác .-'. Anionio. Sexta-feira "prc-

- -._¦--¦ 1 tnitre" da opefCui em j ectos—MENINO
líkffeft-iaa.©© 3R.OS^ BONITO. letra c musica do dr. Arthur" qoan' Ciaíra. K-'a peça é da cuij rieorosi moVt" rulid-ie. " " -... .0 30U)

Gúmpnnliiít ilramaüoa nacional, di-
tigida pelo actor FRANCISCO

MESQUITA
Quinta-feini! - Quinta-feira!

I' BE JOL^O
Festa do corpo de Dons

O grandioso dratuii om üactoa
líi quadros c miolliooso

EMPRESA PASCHOAL SEGRETO

Theatro Carlos Gomes |THEATRO S. JOSE'
Companhia Italiana «lc Operetas Maresca

—¦Wc.-... «i:« qual faz pirie a eminente
artisla CLAHA WEISS

Hoje—31 dc maio

3 actos de franca
hilaridade

Amanhã, 4s 4. ecrãs

I llf
I Calvário

P.illibteíi S venda na bilheteria do
Cirea desde 11 horas da manha.Todos ao Circo Spinelli

277 _\

ESTA SEMANA
. , Esti*éa da Graside

2^ Companhia Racionai
dc operetas, burlehis, revislaso

peças do costumes regionaes.
COM OE —¦  =-"-hoivie:sviSerata <l'onoro dp maestro Cav. K. . ,Mcfiarero, dedicada .á mocidade c cia par- |

ticuíar eo.s estudáatas dc_ medicina. De- \poi3 do 2a neto, o beneficiado reçerí o i ________ .— .._. m -¦.,,_ •*« ^ ^-¦•x. j***.
protophonia do SALVAT01t_R0SA TkT IH! fjfc \f /^ -O

PREÇOS E HORAS DO COSTUME i^M iPJ __\ V \_J \__%Os bilhetea á venda na Confeitaria Cas- * m *—* a * M ^^ ^^
'.cllões c na liilh-ieria do theatro, das io
e i|a da mar.liã ás 5 da tarde; depois des-
sa hora só r.a bilheteria do liiestro,

DOS

ESPIRITUOSA BUP4LETA

i?lãp 3c0s^TiaENaeiSndets^ea. 
JEleuco de primeira ordom

reta*, revistas* btir!eta3 e pe^aa ('* coí* 
iteueaoáStcjbs,'HEBVO^r: ''!i h':' [Montagem deslumbrante. (J3914

M UTÍLAhn
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CORREIO DA MANHÃ — Quarta-feira, 31 dc Maio de 1916 ¦®$.

Ciitopglo Parisiense
_ao_r_s_

___E_aaHanaHBMBiH^i^^aBBBBai^HaHBnHB^»^NO 
NOME DO AUTOR ESTA' O ELOGIO DA PEÇA

Ultima exhibiçâo

—^•- **=-^^*^^.g5g_______g________________;______^^
Mmmms^^^ífiamfvm^mw^^rnmm \mrmm~fí~ i nimi in 

iHiiiiiiíiafiiBisBiBiisBiiiiiiiiPDEO
HOJE

Companhia
Cinematographi.a

Brasileira

(O DINHEIRO)
¦»- DE —

EJMILE ZOL-A.
Em 4 actos e 631 quadros.

ULTIMO DIA DESTE PROGRAMMA — HOJE
S fllms interessantíssimos,

2 gêneros distinetos, ambos attralieiitcs
• O l»A RAIZO •

Vaudovillc do grande mostre no gênero, Mr. ÍIP.NNE-
QUIN, executado pelos melhores 

'artistas 
parisienses,sobresahindo o trabalho de

At__lle. JT. :F-____:_3__3.Et"etoil_e'__do theatroM Gomedio Franjais..
I>E S _\_E _A. S C .A. _Pt ADO

Bello drama da artística fabrica GAUMONT
Gcnero POLICIAL o SENTIMENTAL — Enredo attrah.jnte

c empolgante.
Amanha _â, ___ia,_a.lx_".

-s______5_a____s^

in«HiM.nflBfiiBM

"""rssI

HO JE-Ultimo dia deste programma -HOJE
As grandes marcas francezas Pathé e Eclair
DEZ ACTOS formando 5 AT-

| TRAENTES A8ÍMpfÕS~
1 niiiiW^V-,?..".''"-.^ ?C\° Vatí'6 J°rl,al: os •lIti"1M •"<*•" <-* Ftirls (ca-
g P.lu.c em cores),.além dc reportagem do mundo inteiro.

J3~^?*"'^""agggggg^W!BB^^ ..-—*—

CINEMA l=»A
BOJE-ULTIMO DIA l-HOJE

Um verdadeiro espectaculo
theatral

flB*x»*i-_-E£^ ff''.^-''' ^i*»iHNHWÍEBiB-l»B_WBB_l-^^!^Bh^:^^'^Bfj

Amaraliã
Exhibiçâo de um assom-
broso Irabalho darte!

Miss Rita Jolivet
- a formosa sobrevivente da

Engraoadissimo vaudevilie, divi* catastrophe do (.Lusitânia» nadido om tres longos o movi. «^
montados actos Vil a-nm, S. ——\f\ mão

O paraíso
Desmascarado

Empolgante drama policial, em 2extensos actos, de Gaumont0 mar se cala
Bello drama dc amor c sacrifício,

om tres longos actos

Uma deliciosa, delicada comedia ren limem.!, iinanientc interpretada pelo cor-Srecto Henry Rq-k-cII, da fabrica ECLAIR IPELO TELEPHONE I
POfS ACTO- '"

V,m excellente satyra cnscenada e representada pelo popular Princet -

- *heso"roftBiflodinho 1

1 CUNHADOS INIMIGOS 1
CO 3MCy.__._E-_.)

4 ACTOS

f,",n"" ei excesso, oo 41Ir ei aparosI uiiuuup oiu mm\i, uu ü mm om apíüS .
0 

Duas lioras de projeção-Sessões continuas-Nilo ha espora I

de Faíma
Sensacional peça dramática

Exito sem precedentes!
J 3880

a--_l________B____gH5SSB___

UMP Segunda-feira - 5 de junho
|2SA-l___A--IVIORX-2A-lL.A-VIE.

3» série == S aotos
fia sr\trr\lnitn

'-'¦!íiiHi.aiiS

i

i

p uiS • n-e al. or-° «'terpret. e a endiabrada gigo.ette 1C. SambucinieFlorianad'Amore. ¦

__ ^manhá
Uma tragédia da actualidade

PELO TEU AMOR».,
A MINHA VIDA icm .A. lrrsrELS&Q caia Bélgica

« Possante o suggesiivo drama da actualidado dos notavei*. es-
çnptores Bonettl.e Monleono, e interprotado soborbamento pcl>_dois queridos artistas:
Leda Gys e Mario Bonnarci

A tímida amorosa o supra-eleganto

ai!!!!l3liBli!l!_li{ai:í!:_||iUiil![Bii!!nBIB_lia ¦PHniilliKBü ÜIH1II1II
AMANHÃ RITA JOLIVET

_E2]S___X____E_ 2ÜLA

Complemento do programma

Armadilha para Tigres Comedia
drama

de Selig

Sansv'ke_n * Promem
NATURAL

1 HprarioLdas entradas -1 hora-1,20-2,15-2,40-3,35
| 4 h.-*J,*i*.-a,20-6,15-0.35--7.30-7,55-8,50-9,lG-10.lÒ e 10,30

I ^.maziliã

\_\ Pequena Corcundg
-u A mais l>ella das concepções da IVordisk

cm 4 actos

AMANHÃ AMANHÃ -—- RITA JOLIVET -— AMANHÃ
A maior importadora de films das melhores "" *

fabricas
Exclusividade para o Brasil

Amanhã—Arte, sensação,belleza e attracção—Amanhã
Mais um vez o ODEON vae dar oceasião, a que os seus habitues se deliciem com um trabalho lindíssimo

de fafma

rj--*^-*«--..-^----^--8OT.-*^-*•*>»«*_¦--^^

! CINEH-1Â 1HBS - K,I","r<!S,i* J- Cruz Junior
l>'ia <la Carioca 49 e 51

HOJE — Ultimas sessões - HOJEE' CEKTO OUE. HOJE, ULTIMO DIA DESTE PR^PaÍ-Yívais-ELLE TEK O MESMO ENORME1 SUÇCESSO 
"" '

O Pessadoi* arrependido
l-.rmo50traballio da grande fabrica NQRpTSK, .1 aclo*.

Amor de Mãe
ratern-et. nrinri!,",'!0 í0".™0? ,,le «mor. fabrica FOX t-lI.MS'" nrincii>.u~a\ esculptural e admirável artista BETTY NANSEN

5 AOTOS

TRAGÉDIA A BORDOS%lSs'Sil l Sa«r:_-SiTliUST ..10 CAiiVÃO ,¦ ,-."r , , .„ 1 GUERR.A, T S episódioi — O
O DINHEIRO (I/argeiiti! ° cc!cbrc 5:oLA ™

*."" í*MK3t*t=-'-*«*i su^*.—1 twi ¦¦¦¦ —~-r-—- K-tm—^m,m *̂^^i*.^íMâ__________|___í_^__||^^_íí^_^_^_^^

{T11 r^,!5 SE? P*H3 A I f% -£? /* § P^^-_i_______J_w|__g_l BU_____)M_____ I
HOJE - ULTBRRO DIA.-HÚJE-KJ-l'm:,i: o a pr0çOS commans, do sonsaciontU c ftDmirat so drama *

6 pomposos 8"-'1
actos

53' clusse
!• classe

Hs, l«00O

>HBAG. es

~J"V

?s

I
|_ A BELLA HESPERIA

HO MESMO PROGRAMMA

Rs. sg.500
Que i 8 peça mais cara
e luxuosa da upoea. In-
lorpretada por BKLLÀ

HESPERIA', Emílio
Ghionc (o famoso ZA-
li(V-MORT)e ALBERTO
COLLO — Trabalho da
Tiber films de Roma.

Com nunnto o mai^astoso
J lavor acima seja uin pro*•! gnitrima do mais incontes-tavel suecesso, ainda as-' sim e.xhíbiremos a soberboo sentimental comedia so- t.ciai '•

Teleph ene
Artístico trabalho de

Eclair, em2 extensas partos'

V^^LWW^^^^^^^^^^i^M^^M^MMt^^^^^"^^^^ "«arS^5?^S!B

11 cC„„» 5". P*°l°Bo « emoo longos actoi
T.ÍV1íUMw0^rama de Bonotti e Monleono, vivido na tela porLeia Gys e Mario Bonnard é tim opliodio da terrível tragédia oue
?ffi?« ensJBnE«6nta o universo, desta tragédia tremenda que vae se
SÁJ ,£n*°i eBPe8inhando todas as leis da humanidado e someandopor toda a parta a ruína o a morto 1...
...iÍ71?;.curta a apaixonada historia de amor so mistura aos acon-lecimentos reaes em um quadro que despertará as mais vivasemepoes, pois tem por assumpto a paixão peccaminosa do umajoven por um offlcial estrangeiro, membro do exoreito invasor doseu paiz, o por scenario a rajada de sangue o fogo. soprada du-rante a invasão pela horda do barbarog modernos.

AWffffH 
VICTORIA UEPA-KTO, a

HbuUlll coleberrlnia actrizDIANA KAUBEN, formosa russaeaflexuosa pra\cesca bertini
Attenção... Mez do Junho --^ ÜÜÍ.rsUIiPl.EZA ?

W___.u__.uj.™. -_* -..rnji-mf^. ..,.., -1.*r.ri-r.., ,^h^w,aia__SH______-.,_i _.*_.__,_r ___

THEATRO REPUBLICA EMPRESA
,T* Lounumo

Grande Companhia equestro, gymnastica, acrobitic.-i, comict o miraica
HOJE § _A."'s 8 3i4 |jT~ K3_OJT___3

Grandioso e magestoso espectaculo pela Companhia doAMERICAN-CIKCUS
Rojrlssenr F. QuoiroloNovo programma Novas íittríicçõea

BaVlTO DOS«irmãos ¦__«_E-.o_j_-_E3o_xr*# .- ExcêntricosCANÇÕES REGIONAES ______;
O VENTHIIaOQUO

™^^*^^*^^****^Bmmmmmmmm^^-\màunkuuua^2mT-*\imlisj_tt t_i__

I CABALLERO CASTÍLLO
1^^—I—— I. !¦¦¦ Ilnnw I ll lllll i I— MM.1 i mi— ¦ ¦¦- ¦ 

Com a sua notável companhia do AliTOMOTO.-j PÁLI ANTESNovos trabalhos—Imitação d<> teleulxone-—DANSA APAOHíi  *
Bilhetes no .ornai do Brasil» até ás 5 horas - IVooos do costumes

Quinta-feira - Matinée UltSfSléS SeilianSI

THEATRQ »^ÊÒ¥Êlã jo^ST
(COMPANHIA KUA3, DO THEATKO APOLLO DÊ" LISBOA) 'H0JE ••iM- A's J. ,„?jjl.0. jL jj4 _:> hoje

Representação da

AGULHA EIS PALHEIRO
A revirta mais bom feita o mais engraçada que tem vindo* de Portugal
O 123, Joi*ft-c Gentil — Zé Qi_.it.o_os,Jo-aquim Prata

Desempenho brilhante por todos os artistasAmanhã—Agulha e.n Palheiro
Sexta-feira 5—Apeça de grande cspcclueulo Sonho Dourado

i-'— .'_a.v..-.ii,í

I

EXTRAORDINÁRIO TRABALHO EXECUTADO POR
• t 9 SVH33_ RSTA JOLíVET ©
aíormosa sobrevivem, da catas.roplie do LUZITA\IA •
^r,.i.;Íl a"iericaJna mais bella que pisa os palcos mundiaes;a mulher elegante por excellencia cujas toilelios deslumbram' oadenodada "sportwoman" do remo, da natação, da equitação do automobilismo

PATHE' JOURNAL ,
Acontecimento» mutidiaea — COMO EXTRA NA MATINÉE '

ECLAIR JOURNAL'___»,
AMANHA — l'n. v.br.-.nle drama tr.i|xo !Je actualidade inter.-.-^tsdo peU fo:..'.os.-i LEDA GYS (a appcllidada MADONNA DO cÁlRO."e o o super-clcgante MARIO BONNARD. eob a .'.-*. 

"irn-icin 
HePELO TEU AMOR.. A MINHA VIDA oll A INVASÃO DA BEL-GICA. — 6 arrelnlodorcs actos, que evidenciam os mais dolorosos cni*si.dius d*, ifcmcnua guerra curopca... SENSACIONAL ll | 

t

_i.-3_JIvn^JÍEIRA o8 dC -,nh". - CoutíauaçSo das MYSTERIOS DENOVA YORK — ij° e 14* (*p**odlos. *"**
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Theatro Apollo-Quarta-feira 7 de, junho. Rcappariçâo
da Companhia do Polytheama de Lisboa.coiij a peça de grandosuecesso: O Aiíeres da Flauta.

,____„,. L1.^_1_M__j_...a ^_ _____ ¦¦ IM ¦¦»!

J!-^i!l^E?-3____SSE_E_____SJ__B

-AMA2THÃ Colhendo novos e ininter-
ruptos triumphos cxhibirà

m—ma—aeuMumasaaan

_

VHNVWV

.MA AVENIDA 
"CINEMA 

AYENM
Empresa Darlot AC- Avenida Rio Branco 153

HOJE- QUARTA-FEIRA, BI DE MAIO DE 1916 - HOJE
Dois trabalhos de arte

Desempenho impeccavel....
Artistas de renome *.*,

Cleo Madison!!!...
o Rawlinson!!!...

Tributo fle

tatiM.
3 actos — «__-__)__:_

Trotagonista:
CLEO MADISON

Jornal Universalrv. s
3 aotos — -GOLO Seal. (Reportagens sensaoionaes 1...l^rotagonista; Últimos modelos de moda !.Herbert Rawlinson i Noticiário da guerral ..

*r Vejam na pennltlma pagina os annnncios dos theatros Carlos Gomes

Empresa Dariot 4 C. - Avenida Rio Branco, 153
Segunda-feira. 5 de junho de 1916

NH/.RDT
na peça

amsfmmuummm-mmwmm  i —mmam ¦m__b—m

de TRISTAN BERNARO

JEANN1 DOPIE'
S«f> no ____x-©___ica.a I,.:

E' com esto film que o bello cinema iniciará a exhibiçâo deliserie de films extra de arte r 5s_s B

PELO TEU AMOR^.
A MINHA VIDA

Ou a Invasão da Bélgica
Cactos impressionantes pela linda e meiga LedaGvs

(A Madonna do Cairo) e pelo elegante Mario Bonnard."
Uma pagina sangrenta c patü^tica da histo-ria contemporânea, atravéz dos Innominaveia

rt^«ri^^^ffUCrrí cnroPéa' ondc existem aaor._ o luto e a morte. 3917

.¦^*m.*ftwaB_^_._^^

S. José, S. Pedro, Trianon e Circo Spinelli.

R 38-55
•tat^il*a«iMB«Ba*^^^

«feSSâe.


