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0 MOMENTO INTERNACIONAL - Serviços da As.sociated Press e Havas e dos correspondentes especiaes do "Correio da Manhã"

1

A "Associated
fechadas as

Press" informa que foram
da Bélgicafl i __••"¦¦ •*

NOVA YORK, 28 — O correspondente da "Associated Press" em Amsterdam te-
iegrapha dizendo que foram fechadas as fronteiras da Bélgica, sendo chamados á s
armas os soldados que se acham de licença. A mesma informação acerescenta

que a mobilisaçao do exercito belga será ordenada por oceasião d a terminação
do praso que os allemães devem ou não acceitar o tratado. -:- -:¦ -:- -:-

.,, , i i I i,iiijiiiiiiiiliiiniiiliiiniiiiiii«iiii:iiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiii_iiiiiiMii!_iiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiii'_iiiMiniiiiiiiniiiiii|iiiiiliii.ii'iiiiii|i|il'il|,*|l'll»ll"llt

JO REI ALBERTO VISITARA' A AMERICA j
^™"~"~^___¦_______•__________¦__-«_MMMH——-—^—.—^————>__-_____ |J

PARIS, 28 — 0 rei Alberto da Bélgica, segundo infor-)
¦ mam de Bruxellas, declarou a um correspondente ameri-{
icano que pròjecta assistir a primeira reunião da Liga dasj
: Nações que terá logar em Washington, no próximo mez dej
Xoutubro. Depois dessa excursão aos Estados Unidos o rei Al-f
: berto pretende visitar alguns paizes da America do Sul, es-i
jpenalmente o Brasil. I
¦ i i ml .i r'i!:<i:ii]iiiiiiliíiMiiillili!liililiiililiiiiiiiiiliiiiiiiiliiliiIiiiiiliiliiiiiiiiliiiüiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiniiiiiiiii|iiiilliiiiiiii,MliiiHiiiiiiiiiiiiii!i.ii«>!!»"i»i»>iii'

TRAVESSIA DO ATLÂNTICO ^SgSt^
tidades de produetos

MILÃO, 28 - Segundo in-
forma o sr. Ulysses By water,
membro da Câmara do Com-
mercio dos Estados. Unidos,
ha em Chiasso, na fronteira
da Suissa, enormes quantida-
des de produetos allemães
accummulados em armazéns,
para o propósito de reenceta-
mento das relações commer-
ciaes com a Italia.

Acerescenta o informante,

llllllilllillllllllllilllllllllltlltliíillli'w

! A CERIMONIA DE AMANHÃ EM SAINT-GERMAIN j

O iiydroplano americano "N. C. 4." fez o
perGiirso dos Açores a Lisboa em nove ho-
ras. percorrendo 1.182 milhas, a razão de
v ¦:- -:- 131 por.hora -:¦ •:• •:¦

1 —— ?•X x «_____??
Lisboa, -7 — O hydroplano quc este manifesta a esperança de

cano "NC 4" acaba de terminar com exito o raid trans-
atlântico.

O "NC 4" irá até Plymouth.
Os aviadores Hawker e

Orieve
0 «NC 4" foi o único dos appa- . L°"ifes' 28 ~ ° aviador Haw-
v i\- 4 i«. _.,.:_!„« 

,1» ker e scu companheiro Gncve fo-
;elhos »»rle-alncncan°:[rP"t'd1°7Scrd* ram recebidos hontem pelo rei Jor- , ,Ttm Nova <1«_ conseguiu fazer -• 

^ ^ ^..^ cilIorosament(! ^ cmQ$ CarregadOS de PTO'

norlc;amenca
chegar aqui, procedente dos Açores,
pilotado peio tenente Read. Eram
nove Iioras da noite, cm ponto,-
quando o apparelho appareceu no
Tejo deante de Lisboa.

í PARIS, 28 - 0 tratado de paz que deve ser apresentado aos delegados austria-1
fcos não o poderá ser integralmente logo pela primeira vez, pois existem ainda pontos |
I pendentes de solução. Assim, por exemplo, as cláusulas referentes a Fiume e as que j
I tratam das reparações militares e navaes serão por emquanto omittidas. I

j 0 salão nobre do palácio de Saint Germain, em qüe será feita a entrega do tra- \
itado de paz aos delegados austriacos está todo decorado e mobilado de vermelho. j
I Passando em inspecçâo essa sala, um dos membros da delegação austriaca, teve esta 1
I phrase: jt f
f 

"Para completar a scêna, falta somente o cepo do carrasco." |
íllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlH^

0 SR. EPITACIO PESSOA NA EUROPA

?¦$>

xx<
O BANQUETE NO ELYSEU

•ravessia completa do Atlântico.
O hydroplano era esperado_ pelos

•ommandantcs Towers, do ''NC i",
• SelliiiRCr, do "NC 3", que tive-

pela grande prova de heroismo que
foi a travessia aérea do Atlântico'.

O soberano, depois de abraçar o
capitão australiano c o mecânico

am <',c interromper a viagem nos 
j Grievc, collocou-lhes ao peito as

\corcs, devido a avarias soffridas! insignias da nova 0rt]em destinada
pelos 

'""" " """scus apparelhos, e ^7"?!"! exclusivnmente aos aviadores e que
pela primeira vez foi conferida.

Enorme multidão acclamou os
dois aviadores á saida do palácio.

Londres, 28 — O "Daily Mail"
e outros jornncs continuam a pu-
blicar interessantes iinpressões dos
aviadores Hawker e Grieve, sobre
a travessia do Atlântico,

Hawker dii>.que na oceasião em
Vé'"'íoi''0-rTg_-0 a descer, apenas
justara pouco mais de metade do
siipprimento de 340 gallões dc ga-,
zolina.- Narrando a queda do appa-
relho, Hawker fez ao " Daily Mail
a seguinte declaração:" Fiquei alguns momentos com
agua ate os joelhos e quasi fui
arrebatado por um enorme vaga-
lhão. O bote do "Mary" jogava

dahi

iam aqui a bordo dc contra-torpe-
deiras nortc-americànós.

F.nòrme multidão e altas persona-
idades, principalmente officiaes da
Marinha e do lixercito e os mcm-
oros .ias missões militares aluadas,
acolheram ò tenente Read com
grandes manifestações de enthu-
fiasme».'""*"** . ¦'..Jsi 'í^feáSl

Ppr oceasião da enfirada do
•NC .|" 110 Tejo, os navios de
jnerra o illuininaram, dirigindo os
seus holophotès sobre o apparelho,
¦mi.uanlo apitavam e salvavam com
.taenc.vi: tiros.

d "NC 4" amarrou em frente
do Terreiro do Paço. • "

Lisboa, :S — A bordo do "Ro-
ehcsler", realizou-se uma recepção
:m homenagem aos tripulantes do
hydroplano norte-americano "NC
4", quc acaba de chegar ao Tejo,
depois dc fazer a travessia do
Atlântico com escala pelos Açores.

Ap.is a recepção, o ministro da
Marinha, a convite do- almirante
:'limkcü, collocou ao peito do tc-
nente Read, piloto do "NÇ 4", c
ios sens companheiros as insígnias
da Toni' e Espada, com que foram
igrácindos pelo governo portuguez.

Por essa oceasião, o ministro dos
Estados Unidos nesta capital, sr.
Uircb, pronunciou um discurso em
que alludiu á viagem de Pedro
Alvares Cabral, dizendo: "Acabacs
ie jater o quc os portuguezes fite-
•41» ha séculos, com „ di/jerença
fite elles foram á America por mar
e vós licites a Portugal feto ar."

Os aviadores norte-americanos
iem sido acclamadissimos pela po
pulação de Lisboa.

Washington, 28 — Um despacho
lecebido pelo departamento naval
informa que o commanddnte Read
pretende levantar vôo amanhã de
Manhã, casn o tenipo permitta, ter-
¦ninando assim a ultima etapa da
travessia do Atlântico. O sr. Da-
niels tambem recebeu um telegram-
-.1 do próprio commandante, em

como uma casca de noz,
o ter sido obrigado a tomar uin
banho de agua salgada, antes de
subir para o convés do pequeno
navio dinamarqtiez".

O sr. Hawker disse ap "Daily
Mail": — "Nós estavajnos fatig<v
dos de tão longa espera que já
nos sentíamos indefcreiites' a tudo.
Foi immensa alegria quc experi-
mentimos quando vimos o navio.
Durante duas horas procuramos
esse soecorro, assaltados pelo cn-
jòo, conseqüência das condições em
nue nos achávamos, nada agrada-
veis". , .

O aviador Grieve declarou que
de nenhuma forma se sentiu ate-
morisado, quer na partida, quer no
momento em que foram salvos.

Na opinião do aviador Hawker
nada houve de extraordinário na
sua aventura."Quando partimos, percebemos
que havia cem probabilidades a fa-
vor c uma contra". '

O sr. Grieve não depos|ta con-
fiança na efficiencia da radiogra-
phia do ponto de vista da navega-
ção, preferindo navegar guido pe-
las observações celestes e servindo-
se do horizonte das nuvens em vez
do horizonte do mar.

Durante o vôo os aviadores ape-
nas comeram um sandwich e to-
maram quatro chicaras de cafe, ten-
do sr. Hawker declarado quc du-
rante 72 horas não poude comer
nada. por causa do enjôo do mar,

duetos chimicos e anilinas fo-
ram offerecidòs aos italianos
a baixos preços.

H* •_» H* " '

O NOVO PROJECTO FI-
NANCEIRO FRANCEZ

Paris, 28 — O novo projecto fi-
nanceiro do governo, deixa prever
para dentro de breve prazo a ces-
sação _o regimen até agora segui-
do, de comprar a colheita total do
trigo. Isso elimina a despesa de

Ãjnco bilhõeS" -íi francos,, dos quaes
Tlois bilhões representam uma perda
integral para o governo.1. H» Hs
A QUESTÃO

DO ADRIÁTICO
Paris, 28 — O Conselho dos

Quatro esforça-se por conseguir um
accôrdo sobre a questão italiana.
O sr. André Tardieu e os mcm-
bros da delegação franceza, depois
de uma demorada conferência com
os delegados italianos, apresenta-
ram uma formula de accôrdo, pa-
recendo que esses consentiram em
discutil-as na sessão marcada para
hoje, á noite.

O coronel House, o primeiro mi-
nistro sr. Orlando e o sr. Tar-
dieu assistiram hoje. de manhã, a
reunião do Conselho dos Quatro.

Acredita-se nas rodas da Confe-
rencia essa reunião resultou um
grande passo para a solução do im-
portante problema do Adriático, pa-
recendo que será acceito o plano
apresentado a semana passada pelo
coronel House.

Os discursos trocados entre
o presidente Poincaré

e o dr. Epitacio Pessoa
Paris, 27' (Retardado) — No íi-

uai do jantar que o presidente da
Republica e mme. Poincaré offe-
receram ao presidente eleito do
Brasil e mime. Epitacio Pessoa, o
presidente Poincaré pronunciou o"seguinte discurso:

Sr. presidente. Antes que dei-
xeis a França e a Europa para ir
tomar posse da alta magistratura
que vos conferiu o povo brasileiro,
permitti que cu vos repita quanto
nos sentimos satisfeitos com a vou-
sa eleição, que contribuirá, e disso
tenho a certeza absoluta, para es-
treitar ainda mais entre os nossos
dois paizes as relações antigas, a
confiança e amizade que sempre
nos uniram.

Tivemos oceasião de conhecer os
vossos sentimentos durante a vossa
permanência em Paris e a voss.i
diligente participação na Conlferen-
cia da Paz. Não deixastes passar
nenhuma oceasião de os exprimir,
de os traduzir senipre com a elo-
quencia que nasce do coração e que
encontrava, para ir até os nossos

corações, o caminho mais seguro e
as .fôrmas mais delicadas,

Podeis estar certo, sr._ presiden-
te, ,que os npMM'#*tos '«orre-pon-
dem áòs vossos e' qué tonos noa
desejamos fortificar, na paz, entre
o Brasil e a França, os laços que
os uniram durante a guerra.

A vossa grande nação compre-
hendeu facilmente o alcance' uni-
versai do terrivel cortflicto que os
Impérios do Centro da Europa
provocaram e, apesar da perfídia
da propaganda allemã, não despre-
sou por um momento sequer as
responsabilidades que assumira; an-
tes de se collocar ao lado dos al-
liados, iprotestou, desde o primeiro
momento, solennemente, contra a
violação da neutralidade belga;
sentiu que a França era, na luta,
empenhada; a sentinclla avançada
do direito e da liberdade e, final-
mente, percebeu a ameaça que as
ambições germânicas faziam pezar
sobre a civilização latina de que o
próprio Brasil é um dos herdeiros
gloriosos."Foi a nitida compreliensão des-
sc perigo coiiimum que vos levou
abertamente a tomar partido, em
1917 contra os nossos adversários, a
auxiliar o abastecimento da Fran-
ça, a ceder-nos os navios allemães'
refugiados nos vossos portos, a re-
forçar os nossos serviços e saude c
a reclamar para os vossos torpedei-
ros a honra de sustentar no Medi-
terranco, com as esquadras france-
za e britannica, áspera luta contra
os submarinos inimigos.

Ha já muito tempo que ereis nos-
sos amigos; depois tornastes-vo:'

O» EMPRÉSTIMO
DA PREFEITURA

NOVA YORK. 28 — O syn-
dicato de banqueiros a cuja
testa se encontram "Inibrie

and Company" que acaba de
negociar com a Municipalidade
do Rio de Janeiro um emprcs-Uossos alliados. 

'Esta 
alliança, nas-

^cida de interesses permanente» < e

UM DESMENTIDO DO OO-
VERNO MAXIMALISTA

As explosões em Petrogrado
LONDRES, 28 — Um ra-

llograninia recebido nest» ca-
pitai di/. que o governo maxi*
ntalistii desmentiu termlnantc-
iimit.» n noticia ha dias publi*
fada do que o governo dos
•iivicts ordenara a destruição
dc todos os depósitos dc mn*
nições existentes cm Petrogra-
'lo. temendo a approximação
das iropns estlionianas e íin-
lantlczas. A , nota de iKsninc
liz que essas explosões só sc
leram nn imaginação de quem

5>' apressou cm transmittr a
fpticln para o estrangeiro e
acerescenta que o governo
num a roKitnn dc abandonar a
cidade, muito menos agora.

Sabe-se quc o governo' boi-
shevilil recebeu importantes
reforços da frente dc Catchina
contando enfrentar com van-
'•'.eus o inimigo.

HUERRA NA AMERICA ,.
CENTRAL

MANAGIA, 2S — Xoticia-
**¦ que o ministro da Gnerra de
Costa Rica. Joaquim Tinoco,
¦pie recentemente commandn-
•¦' .i> forças do sc_ paiz em
Gnarán Caste, regressou a San
'os*, capital oosta-riquense,
"fim de pedir ao Congresso
qne seja declarada guerra :«
"• 1'uIiHca de Ximragua-

CONTRA OS TERMOS DA PAZ

As resoluções do Co-
mité Geral da Lc-

gislação do Trabalho
PARIS, 28 - Em reunião

hontem efíectuada, o Comitê
Geral da Legislação do Traba*
lho adoptou resoluções, con-
desmando a fôrma secreta
por que está sendo formula-
do o tratado de paz e proles-
tando contra as condições im-
postas pelos alliados aos seus
adversários, que no seu en-
tender são apenas uma con-
seqüência do conhecimento
incompleto que os estadistas
da Entente têm dos documen-
tos referentes aos assnmptos
de que estão tratando.

0 Comitê tambem protes-
tou contra o repudio de va-
rios compromissos referentes
a determinados pontos do pa-
eto da Liga das Nações e con-
tra o regresso ao velho sys
tema das allianças, conde
ninando outrosim o facto de
não ter sido incorporado ao
tratado de paz o código effe-
divo dn trabalho internado-
nai.

tmo de 10 milhões de dollars
ao juro de 6 % annuncia que
o mesmo está sendo satisfa-
tortamente coberto.

O SR. PADEREWSKI EM
PARIS

Paris, 2$ — O sr. Paderewski,
chegado hoje a esta capital, pro-
cedente de Varsovia, declarou (pie
os allemães fazem grande cunceii-
tração de tropas na fronteira, vi-
sando um ataque em regna á Po-
lonia, e accrescentou que elles çs-
tão fazendo actualmente unia jn-
tensa propaganda de descrédito
contra o seu paiz, fomentando gre-
ves e toda sorte de manifestações
operárias, com o fim de crear com-
piicaçõcs para o governo polaco.

Tratando da Ukrania, disse o sr.
Padcrewslii, que a violação do ar-
misticio assignado entre polacos e
ukranianos, no dia 11 de maio, ca-
be exclusivamente ao governo da
Ukrania. As tropas, disse elle, fo-
Vam obrigadas a agir cm legitima
defesa, tendo sido atacadas traçoei-
ramente cm duas frentes no dia
seguinte ao da assignatura do ar-
misticio. * * *

A SITUAÇÃO EM CUBA
E' GRAVE

HAVAXA, 28——Xos circnlos
autorizados desta capital acre-
dita-sc qiie o presidente Me-
necal dirigirá provavelmente
hoje uma mensagem ao Con-

gresso .pedindo a suspensão
das garantias constitncionacs
em conseqüência da situação
du greve geral om quc se de-
clararam os trabalhadores.

O PREÇO DA BANANA NOS
ESTADOS UNIDOS

Washington, 28 — O membro
da Câmara dos Representantes por
Massachusetts, sr. Fiztgerald. de-
clarou nessa casa que o alto preço
das bananas " era utn grande ul-
trage devido ao monopólio da im-
portação que estava sendo pratica-
do pela United Fruit Company."
Disse elle que esses preços haviam
triplicado, a despeito do record
batido pelas colheitas de dois an-
nos na America Central e fl» Sul.
Por essa razão, affirmou elle. é
que a referida companhia pagou
dividendos de 40 dollars por ac-
ções de ».!<"¦ nominal de 100
dollar*

de sympathias reciprocas,- não fies-
apparecerá com a victoria. O aco-
lhimento tão generoso que a IRcpu-
iblica dos Estados Unidos do Bra-
sil dispensou á mossa missão mili»
tar, aos nossos aviadores, consu-
tue já o penhor da nossa durável
intimidade. .Espero que as nossas
relações serão egualmente uteis na
orem intellectual, no domínio eco-
nomico."Espero que os vossos estudan-
tes que tanto amam a nossa lite-
ratura e tão correctainente falam
a nossa lingua, se resolverão a
freqüentar as nossas Universida-
des. Poderão vir a Paris con-
cluir. no Instituto Brasileiro, a
sua educação com os ensinamen-
tos do nosso longo passado que
nós mesmos procuraremos des-
envolver no Brasil de accôrdo com»
vosco por fneio de estabelecimen»
tos dc ensino francezes. Espero
que as nossas permutas commer-
ciaes tomarão, depois da paz, uma
importância cada vez maior e que
dentro cm pouco as industrias que
agora renascem pedirão ás rique-

o Brasil á França é uma amizade
que tem raizes no tempo e no co»
ração; nasceu quando o meu paiz
não havia entrado na convivência
internacional, mas, cheio de aspi-
rações e de sonhos, palpitava já,
em meio do Continente novo e li-
vre, sol) a influencia dos princi-
pios que a França havia estabele-
cido após reivindicações seculares
e que se espalhavam, numa época
em que o mundo inteiro se agitava
no deslumbramento do triumpho e
da gloria, como uma aurora _ de
redempção, de liberdade e de jus-
tiça.

Depois disso, essa amizade cres-
ceu, fortificou-se, consolidou-se,
vivificada por todas as affinida-
des moraes, ethnicas e religiosas,
pelo ideal de cultura, de religião
e dé methodo, nas mesmas linhas
seguidas pela intelligencia huma-
na; esta amizade elevou-se, em-
fim, idealizou-se. vivendo da vos-
sa historia, regosijando-ae com os
vossos triumphos, soffrendo com
os vossos sacrifícios, chorando
com as vossas dores.

•Não era pois possivel que o
Brasil se conservasse indifferente
dante da mais .terrivel ccivulsão
que jamais abalou a Humanidade,
ameaçando séculos e séculos de
liberdade e civilização de que a
França — mãe espiritual, cra á

juais generosa' expressão. Assim
õejde-.que ,0 .fffundo « lançou, á
gúêrrfi maldita, ariniquilando sti'
bitamente todos' os emprehendi-
mehtõs, frutos de longos annos
para a manutenção da .paz uni-
versai; desde que estalou na Eu-
ropa essa terrivel e medonha ça-
tastrophc encarniçando-se còm
uma ferocidade- inaudita sobre fo-
das as conquistas do Direito, for-
muladas nas Convenções e nos
Tratados; desde que se abateu
sobre a vossa bella pátria a onda
formidável da barbaria, ameaçando
destruir os thesouros accumulados
durante dez séculos de civilização,
com o coração angustiado, trás-
pasado de dôr, acompanhamos
todas as peripeias da luta com as
suas alternativas cruéis de tristeza
e alegria, dc desolação c espe-
rança,

Naquellas horas em que q vosso
próprio território foi invadido, os
vossos camps devastados, saquea-
das as vossas riquezas artísticas
è as populações das vossas cida-
des e aldeias banidas e reduzidas
á escravidão, violado e ultrajadoo
lar das vossas famiiias, eu não
sei. sr, presidente, o que fez vi-
brar mais intensamente a alma
brasileira, se o sentimento de pie-
dade ante o soffrimento de tan-
tas desgraças ou se o sentimento
de indignação e cólera contra os
processos desconhecidos do ódio e
aa crueldade! Desde então estava
indicada a attitude do Brasil; e a
cooperação dí nossa frota 110 Me-
citerraneo, o accôrdo que per-
mitíiu á França utilizar-se dos
navios commerciaes de nossa pro

vida, das iniciativas corajosas e
uteis á vida, e da approximação
comniercial, e econômica, financei-
ra e industrial entre os povos.

O Brasil offerece á França, além
da amizade qúe sempre lhe dedi-
cou e jamais desmentiu, um vasto
canipo para os seus capitães, um
escoadouro sempre aberto aos pro-
duetos da sua industria, fonte ines-
gotavel de matérias primas, poden-
do satisfazer todas as suas neces-
sidades".

Paris, 27 — Depois do jantar
offerecido pelo presidente da Re-
publica e senhora Poincaré ao dr.
Epitacio Pessoa e esposa, foi ser-
vido o café a todos os convidados
no salão de honra, onde o presi-
itente eleito do Brasil e a senhora
Epitacio Pessoa se demoraram a
conversar com o sr. e a- sra.
Poincaré e demais convidados.

A's tc e meia horas o sr. Epi-
tacio Pessoa e sua esposa pediram
licença oara retirar-se e foram
conduzidos até á carruagem com
as honras do protocollo.

Paris, 28 —- Ao banquete reali-
zado no palácio do Elyseu offe-
recido pelo presidente da Republi-
ca e madame Poincaré ao dr. Epr
tacio Pessoa, senhora e filha, en-
tre outras altas personalidades as-
sistiram o marechal Foch, os srs.
Barthou, Viviani, Painlevé, Bour
geois, Paulo Deschanel, Hannotaiix
barão de Anthouard, De Laland,
Paul Claudel, Guernier, Laferre.
Lebrun, Duboscq, presidente do 5e»
nado. Gerald, Nailii vice-presidente
do Conselho,'William Martin, Du-
rier Loucher, Regis de. Oliveira,
ministro do Brasil e senhora, Olyn-
tho dé Magalhães e senhora, dr..
Graça Aranha e senhora, drV Pan-
diá Calogeras c senhora, Gonçal-
ves Pereira e senhora. general
Ache, chefe da missão militar bra-
si leira, dr. Rodrigo Octavio e. se-
nhora, dr. Pessoa de Queiroz,
commandante Burlamaqui e sentio-
ra dr Fernando de Souza Dantas
e senhora, barão de Nioac e se-
nhora, dr. Leão Velloso_Netto, dr.
Moniz de Aragão, capitão Malan
d'Angrogne, addido ^militar a lega-
ção do Brasil, dr. Castello Branco
Clarck, secretario da legação do
Brasil, sr. Carvalho Azevedo,, di»
rector do serviço de publicidade da
missão -brasileira, á Conferência 

da
Paz e dr. Themistoclcs Graça Ara
nha. _ . _

Paris, 28 — O sr. Epitacio Pes-
soa conferenciou hoie longamente
com o barão de Sonnino, delegado
da Italia á Conferência da laz.

I_llilll_làilllil!lllllillllllill!_illll|ilfa

JOS ALLEMÃES QUEREM DMA INDEMNIZAÇÀO j
i VERSAILLES, 28 — Sabe-se que os delegados allemãe.;
! apresentarão numa das suas contra-propostas uma recla-:
imação de 12.850.000.000 de marcos como indemnisação;
Ipelos damnos causados pelo bloqueio alliado, reclamação'
J esta que compensará a Allemanha dos pedidos de repara-:
1 ções feitos pela Entente. |
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O ECLIPSE
DO SOL

Os cariocas poderão,
apenas parcialmente

Os effeitos do bio-
queio da Allemanha

PARIS, 28 — O pedido
feito pelos allemães e austria-
cos a varias universidades hes-
panholas, solicitando-llies au-
xilios médicos e a remessa de
delegados seus á Allemanha o
á Áustria, paru verificar pes-
soalmcnte os effeitos da fome
causada pelo bloqueio dos
alliados, teve resposta nega-
tiva.

As universidades de Bar-
celona, Granada e Valencia rc-
cusaram-se a cooperar nesse
movimento; a de Sevilha, po-
r6m, resolveu mandar os re-
presentantes solicitados, mas o
governo oppoz-se n sua parti-
da, allegando que essa uni-
-versidado não podiu intervir
num assumpto de caracter es-
sencialnientc politico.

* * *
O GRÃO-DUCADO

Di. LUXEMBURGO
Luxemburgo, _S, — O Secreta-

rio de Estado de gfão-ducado de
Luxemburgo, sr. Reuter, procedeu
homem perante a Câmara dos De-
putados á leitura de uma carta dp

presidente Wilson, convidando
o Luxemburgo a enviar uma dele-
gaâo a Paris.

Informou o sr. 'Reuter que essa
delegação já se achava "... prompta

como quando da entrega do tra-
tado de paz á Allemanha.

O tratado com a Austria está
quasi terminado, salvo no que
conserne ás condições territoriaes,
militares, navaes, aéreas e aos
prisioneiros de guerra. A parte fi-
nanceJBi, quc não será sem duvida
concluída antes de sexta-feira pro-
xima, será ulteriormentc entregue
á delegação austriaca.

A questão de Fiume não foi
discutida hoje.

* >.
A FAMILIA REAL MON-

TENEGRlNA
Roma, 28 — Telegrapham de

Gcnova:" O rei do Montenegro e a prin-
ceza Vera sua filha chegaram
hoje a esta cidade, sendo recebi-
dos pelas gran-duquezas Militza e
Anastácia c os fran-duques Nico-
láo e Pedro. O rei Nicoláo partiu
para Santa Margarida na Li-
guria,"

:ü *
O NOVO COMMANDANTE
DA ESQUADRA FRANCEZA

Paris, _S — Hontem, em Tou-
lon, o almirante De Bon assumiu
o commando da marinha de guer-
ra franceza, cm substituição do
;!r».!rante Couchet.

O MARECHAL FOCH
Paris, 27 — O chefe do gover-

r.o, sr| Clemenceau, recebeu hoje
o marechal Foch.

AS MISSÕES CATHOLICAS
NO ORIENTE

Paris, 28 — Um telegranuna d
para partir com destino, á.oápital) _\omà annuncia que monsenhor
franceza., afim de participar dai cjrfetti, enviou ao presidente Wil-
conferência dos, povos, e que ella SQ|1 uma c;lrt;l autograp|in do

priedade e outros pequenos scr- i , , „ „ _,,,, Heniei
viços a quc v. ex. teve a gênero- I ._,
s-.dade de alludir tornaram-se a
conseqüência lógica dessa attitude.

— O'horrível pesadelo está feliz-
mente acabado e o direito se im-
poz, uma vez ainda á brutalidade
e á força. A justiça refloriu em
todas as consciências com o pri-
mitivo esplendor e a civilização re-
toma o seu curso normal, envol-
vendo novamente nas scintillaçBes
das suas luzes todas as nobres as-
pirações da Humanidade.

A França que se dizia decaden-
te, corrompida, que era descripta
como contaminada pelo vicio, en-
fraquecida pelas dissenções internas,
abatida pela anarchia, conquistada
pelos espíritos que a acreditavam
já vencida e humilhada, a França
ergue-se num dia legendário o da
batalha do Marnc, mortífera, san-
grenta, mas muito mais gloriosa,
orgulhosa, e inscrevia com letras
de fogo sobre as paginas da His

zas florestaes e mineralogicas do i -^ ge yerdun a"p_í,.a!ie que serà
vosso solo alguns dos recursos de etida pe)as gera(:ões do futuro,
que precisarem e que depois en- ¦ 

£ò éa eterna da bravura,
viarão aos vossos mercados os da dignidade e da honra — " Hs
produetos que. levando a marcai, passeront pas>». sim, a Fran-
do nosso gosto nacional, encontra- suppunha frivola, velho
rão bom acolhimento da popula-
ção conhecedora assim como entre
a vossa multidão de amadores.

Nos annos que precederam a
guerra, o Brasil e a França mui-
tas vezes collaboraram em grandes
emprehendimcntos de obras pu-
blicas. Os vossos portos, e os ca-
minhos de ferro attrairam os
nossos capitães. E agora quantos
objectos de acti\ Idade commum se
offerecem aos nossos povos victo-
riosos! Metíamos mãos áobra,.lado
a lado. de todo o nosso coração.-
Depende unicamente a nós que a
derrota da Allemanha dê a nossa
amigável cooperação um renova-
mento de força e de fecundidade.
Xcsta esperança, senhor presiden-
te, ergo a taça em honra de v. ex.
mme. e mlle. Pessoa. Beho á
grandeza e ã prosperidade do
Brasil.

O sr. Epitacio Pessoa respon-
den nos seguintes termos:"Senhor presidente — A ami-
zade que une o meu paiz ao vosso
não é baseada unicamer.:e na de-
ferencia e respeito dictados pela
cortezia internacional: não é uma
amizade apparente. que se apoie
em convenções aue tornem possi-
vel. e até mesmo agradável, em
meio de interesses os mais varia-
dos e mais coníradictorios. a vida
em commam no seio da sociedade
das nações: — a amizade que une

symbolo de uma raça decadente e
esgotada, vingando-se da injustiça
que lhe era feita, mostrava no mun-
do admirado, a força da sua re-
sistencia, o espirito de sacrifício e
o poder de organização de que nós
latinos, somos capazes. A França
fazia frente ao inimigo com a au-
reola dos seus generaes e com o
peito invencível dos seus poitits —
relicario inviolável das mais hellas
tradições da raça latina.

Não era somente a França-Guer-
ra que nos commovia. que nos ine-
briava, era a França-Caridade. a
França-Amor, a França que cuida-; Wilson sobre esse assumpto,
vam indifferente tutil. cxclusi-1 .
vãmente preoecupada com praze-! os nomes mais falados como
res e gozos, que agora transfigu-1 possíveis candidatos do parti-
rada, illuminada, santificada. davai .•'-'_- „_„ wnii
o exemplo de sublime abnegação, | do Democrata sao os srs. "Willi

coragem e devoramento. Todo o j j|c .*,_ee, ex-secretnrio das Fi-

exprimiria os desejos de Luxem
burgo de voltar á sua situação de
paiz autônomo e de estabelecer
uma união econômica com a Fran-
ça ou com a Bélgica.

O sr. Reuter tcrmmou accrcscen-
tando que o governo pediria tam-
bem para ser adinittido como mem-
bro da Liga das Nações.

«: * #
O programma naval

norte-americano
WASHINGTON, 28 — O

ministro da Marinha, sr. Da-
niels, enviou A commissão dc
Marinha dn Câmara dos re-

presentantes a communicação
em que o departamento geral
da Marinha reclama com insis-
tencia a rnpida execução do
progranima naval norte-ame-
ricano de construcções, elabo-
rado em 1916. O departamen-
to recommendou apenas ligei-
ras modificações no primitivo
projecto, apresentando u idén
de construcção do navios de
typo mixto em vez de navios
exclusivamente d e guerra,
abandonando-se por emquanto
a construcção dos cruzadores
de batalha. >

A ENTREGA DO TRATADO
DE PAZ COM A

AUSTRIA
Saittt Germain, 28 — Ficou re-

solvido na ultima reunião do Con-
selho dos Quatro que somente os
representantes dos paizes qiie
romperam relações com a Austria
e os dos novos Estados da Po-
lonia e Tcheco-Slovaquia assis»
tirão á cerimonia da entrega das
condições de paz aos deledados
austriacos, na próxima sexta-feira.

Paris, 28 — Embora as condi-
ções do tratado de paz tenham de
ser apresentadas aos delegados aus-
triacos depois de amanhã, os es-
forços que estavam sendo empre-
gados para se chegar a uma so-
lução no que respeita ás frontei-
ras meridionaes da Austria tiveram
de ser adiados, em virtude da po-
sição da delegação italiana.

- Os itólianos reuniram a questão
dos limites á da costa da Dalma-
cia. mas o Conselho dos Quatro
pensa deixar o problema dalmata
para ser resolvido mais tarde.

¥ •_• •£
O NOVO MINISTRO MEXI-

CANO EM CUBA
Havana, _S — O general Hçri-

verto, novo ministro do México,

rem.'Vr7u^ha;; 
"penso"' 

quc =«ou 
M-uas credenciaes ao

esse movimento não se fará
com tanta intensidade".

Xa falta de uma manifesta-
ção positiva do presidente

Começou a campanha

presidencial nos
Estados Unidos

A REELEIÇÃO DO PRESI-

DENTE WILSON

DEPENDE DA SORTE DA

LIGA DAS NAÇÕES

CHICAGO, 526 — Segundo
Cum-

mings, presidente do comitê
nacional Democrático, que es-

tá dirigindo os trabalhos das

sessões desse partido, sessão

que durará dois dias c que
marca offio.ialmonte o inicio
d» campanha presidencial de
1920, a candidatura do presi-
dente Wilson para a terceira
reeleição será determinada em

grande parte pela sorte da
Liga das Nações.

. Diz o sr. Cummings: "Em-

bora eu não tenha informa-
ções a respeito das intenções
do presidente Wilson de se
fazer candidato para unia ter-
ceira reeleição, acredito que
essa questão depende grande-
mente do futuro que aguarda
a Liga das Nações. Se por
qualquer motivo a Liga fra-
cassar, a pressão do movimen-
to a favor do sr. Wilson será
muito forte e, nesse caso, te-
nho a convicção de que elle
será reeleito. Se a Liga, po-

papa em que trata dos interesses
das missões catholicas no Oriente
e nas colônias.

Paris, 27 r- O Conselho dos
Quatro discutiu hoje o tratado de
paz com á Austria, tendo confe"-
reiiciado mais tarde com os_ mi-
pistros das Relações Exteriores
das quatro potências.

Paris, 27 — O sr. Brockdorff-
Rantzau reuniu esta manhã cm
Versalhes os plenipotenciarios al-
lemães, com os quaes estudou a
situação.

Acredita-se que o sr. Rantzau
acerescentará úm capitulo ás con-
tra-propostas allemãs, relativameii-
te á repartição das matérias pri-
mas. Uma grande parte da delega-
ção allemã deixará Versalhes
amanhã, sobretudo os conselheiros
iechnicos, cuja tarefa já está
terminada.

Paris, _S — O .Uflíin diz pos-
suir utn exemplar completo do
tratado de paz, redigido cm alle-
mão. Na capa do volume está an-
nunciado que o texto do tratado
apparece simultaneamente em
ftancez c inglez.

AS MERCADORIAS JAPO-
NEZAS NA CHINA

Londres, .8 —O Morning Posi,
em telegrama dc Shanghai, infor-
ma que o boycoltaga das merca-
dorias japonezas. iniciado naquella
cidade, se estende ás cidades do
interior.

Em Jahú, os manifestantes con
tra o Japão atacaram as lojas dos
subdítos daquella nacionalidade.

Ha vários japonezes feridos <
as tropas chinezas tiveram de in-
tervir para conter os niariifcstan-
tes, que foram dispersados.

presidente Menecal.

mundo civilizado, mãos tremulas de
emoção, olhos humidos de lagrikias,
coração transbordando dc piedade,
consagrava-se em consolar o soffri-
mento de tantas mães, enxugar os
prantos de tantas noivas e a mi-
norar a desolação e o luto da pa-
tria- . .Sim, esse terrível pesadelo esta
felizmente dissipado!

A paz voltou, paz c_n?oladr_. te- aicados como prováveis para o
cunda, bemdita. {cargo Ae embaixador da Grã-Bre-

£' tempo de- cuidar do restabe-J tanha nos Estados Lnidos. fala-se
lecimento da vida, dora a-.-ante vi- no duque de Devonshin». e no
da de liberdade, dos processos d-l.cneral South.

nanças, e o sr. Mitchel Palmer,
procurador geral da Republica

í» ••;= *
A EMBAIXADA INGLEZA

EM WASHINGTON
Paris, -5, — Entre os nomes in-

RECEBIDOS A' TARDE
A SITUAÇÃO

DIPLOMÁTICA
Paris, ij — O Conselho dos

Quatro resolveu entrepar as con-
cições da paz dos alliados i de-
legação austriaca no castello de
Saint-Germain na próxima' sexta-
feira ao meio-dia.

Somente os representantes das
potências que tenham rompido re-
lações diplomáticas com a Austria
assistirão â sessão, a saber: a
França, a Italia, a Inglaterra, os
Estudos Unidos, o Japão, Portu-
gal. a Servia, a Rumania e "os no-
vcs Estados saidos da Austria. a
Bohemia e a Polônia. A imprensa
será íepresentada na sessão, acre-
citando-se que serão a d mi, lido 5

, dez jornalistas ein vez de. cinco.

AS FINANÇAS FRANCEZAS
Parir, 27 — O sr. Klotz, minis-

tro das Finanças, apresentou hoje
na Câmara um projecto de lei.
que tem por objeeto a creação d"
novos recursos fiscaes.

* :;:. :!:
A UNIÃO DAS MULHERES

DE FRANÇA
Paris, 28. — Em reunião da

União das Mulheres de França,
associação filiada á Cruz Vermelha
Franceza, foi lido o relatório da
secretaria geral, segundo o qual
60.000 das S0.000 mulheres . per-
tencentes á mesma Associação
trabalharam activamente nos hos-
pitaes e em outras instituições de
caridade de Paris c das Provin-
cias.

Deprehendese tambem do re-
Jatorio que a União das Mulheres
de França despendeu, durante_ a
guerra, noventa e cinco milhões
de francos, creou 363 hospitaes
auxiliares, estabelecimentos des-
tinados ás creanças. • dispensados
e refúgios para soldados, centro
de recreio, cantinas, etc. Quaren»
ta e cinco' das suas enfermeiras
foram mortas ' no campo de bata-
lha ou falleceram em conseqüência
de enfermidades contrahidas na
guerra '•

A LUTA EM MARROCOS
Paris, -S. — Communicam de

Casa Branca que o cherif Gefrau-
men. operando em Tafilelet con-
tra os farneezes, foi derrotado, e
bateu ein retirada deixando no
campo alguns mortos. í
.' Madrid, 27 — (official) — Com
municam de I.arache que, no com-
bate travado nas colunas de Gar-
ra e de Saaza, contra os indieenas
rebeldes, as perdas hespanholas
foram: europeus, seis mortos e
trese feridos; indígenas: cinco
mortos e quinze feridos.

O inimigo bateu em retirada,
abandonando no campo da luta
trinta e dois nfertos-

As tropas regulares indigenas
surprehenderam um agrupamento
de rebeldes perto de Lunizan. ma-
tando-lhes o chefe I.eois e outras
pessoas do scu séquito.

PHASE MÁXIMA: 8.54' DA
MANHÃ

Será observado lioje o eclipse
total do sol, c_iu- ha tanto tetiipc
os observatórios vem -municiando,

O eclipse dar-se-á in i.u horas,
S minutos e .|.| segundo». A esia!
hora, se fará a cu-junçãò da
l.ua e do Sol com .1 Urr... .'1
Terra se àppruxiniará eoiisidéra»
yelmente da dirucçã. ii-.> di.i.s uu- '

tios astros, e ficara .1 _._. .li»
tancia de 1 .8-5 l.tlji.iciru-
apenas

O eclipse será v.isivil cm ioda
a extensão do terrilorio lira».leiro

A's 7 horas c 3.5 minutos come. i
cará a scr visível, na proximida. ',
dc das fronteiras do Brasil, na .
Bolivia. Deste local parte a faixa
terrestre para a qual será visível
o eclipse. Esta. faixa espraia-se
se de oeste paia este. Abrange,,
tmccéssivamciíte. os listados de
Matto Grosso, Goyaz. Pará, Már
ranhão, Piauhy c Ceará, leiu-tr»,
em seguida, no Atlântico. Alcança
um trecho das terras da Airi.e.i_. e._
vae morrer nò Üce.iuo Indico. 1111
altura da filia ile Madagascar.

O fim do eclipse será observa-
vel na África, ás 12 horas e 40
nwnutos. A duração total, pois,
do phenomeno, será dc 5 horas
e 11 fninutos.

Nesta capital, o eclipse será vi-
sivel parcialmente. As horas cm
que se darão as diversas phases
são as seguintes: primeiro conta-
eto exterior (começo do eclipse)
7I1 51 iti 55S. Phase máxima,
SI: 54tn -.is. Nessa phase a gran-
deza do eclipse ú representada pe-'
los números 0.51, tomado o dia-
metro do sol pur unidade. Signi-
fica isso que mais da metade do
Sol ficará encoberta pela Lua.

O fim do eclipse será ás 10
horas, 4 minutos e íí segundosa
para esta capital.

O Observatório desta capital
fez imprimir 11111 mappa completo,
mostrando a faixa eni que será
- isivel o phenomeno. Por esse
mappa verifica-se que das capi-
taes brasileiras é Thcrczina. ho
Piauhy, a mais próxima da linha'
central da faixa do nosso terri-
torio em quc o phenomeno será
visível. Thercziná fica apenas a
33 kilometros da linha central,
central.

Tanibem próxima ila linha cen-
trai fica a cidade de Sobral,
ilo Ceará. Por ser de mais facll
aecesso que Therezina, foi esco-
Ihida para centro Ae observação.
r.ão somente pelos sábios brasi-
leiros, cuja comniissão é chefiada
pelo dr. Morizc, director do
Observatório N*acipnal, como tam-
bem por nutra- commissões de
sábios estrangeiro.-, salientándo-st
entre ectes a dos inglezes e a dos
americanos.

E' uma velha recommendação
dos especialistas, 'que não se
observe o eclipse, olhando-sc dire-
ctamer.te para o sol. Deve-se pro
curar observar o phenomeno por
outras maneirns. Um vidro en
negrecido ou enfumaçado. po;'
exemplo, é um systema aconsc-
lhado. Um cartão com urh orifi
cio, refleetindo o meio do Sol
sobre um papel, é tambem um
bom modo. Melhor que tudo, po-
rém, é deixar o eclipse reflectir
sobre a gua de uma bacia. Ficam,
assim, amortecidos e inoffensivos
os raios da luz. que, observados
directamente, fariam mal á vista.

O eclipse de hoje será um facto
considerável na nossa tradição
astronômica. O ultimo grande
eclipse visivcl 110 Rio de Jacniro
foi o de 1914. Havia uma grande
espectativa da parte da população,
para observal-o. No dia. porém,
todo o interesse do phenomenc
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desappareceu, porque a chuva caiu
torrencialmente.

PONTO FACULTATIVO,
HOJE, EM S. PAULO

S. Paulo. 2* — (^..govsg^ rc
solveu que o ponto' £~7g5, nas
repartições publicas, seja' faculta-
tivo.

O CANAL N. 6 DE SANTOS
.Ç. Paulo. -8 — Realiza-se ama-

nhã. em Santo?, a inauguração do
canai n. 6, na presença do secre-
tario da Agricultura e das auto-
ridades municináe» daouelia ci-
dade.
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CORREIO DA MANHÃ — Qüintá^féiFáT 29 clc Mâiô dc 101Í)

EXPEDIENTE, l

¦:

;

1
I

TrVrcorro o Estado do Rio a
'««Tlço doata follm o nosso re-
•ptcsentanto Pedro Itaptlsta d»

Istlt*» pnrn o qual solicitamos
'n. uttonçSo dos nossos amigos
n assignantes.

ii i ii íim
t Terminando um parecer sobre
•modificações na lei de accidentes,

yliziamos, um destes dias, como it-
(lator da commissão dc Legislação
Social da Câmara, que jú era lem-

po do iniciar-se a boa pratica duma
iiiíima collaboração entre o Con-

gresso o a Administração, para o
melhor estudo das leis a elaborar.
Em nenhuma outra mulcria é esse
estudo de conjunto mais necessário
'que 

.nos problemas do trabalho e
em quantos se enfeixam na chama-
da questão social.
* A legislação econômica, mais do

que qtioltjucr outra, tem de ser cx-
iperimentjj, deve basear-se na di-
'recta e constante observação dos
Jactos. De outro modo, podem
Bttingir-se bellas construcções theo-
ricas, perfeitas sob certo ponto de

'.vivia 
doutrinário, mas perturbado-
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ras das relações que deveriam bar-
ihtiniüàr. v

I Parece quc os poderes superiores
'ila Republica vão se compenetrando
'dessa verdadeira orientação, sendo
aiiiínUdor o movimento notado cm
vi rios departamentos administrai!-
vn* 'e nas duas casas do Congresso,
jiara realizarem obra duradoura e

.«íUtii, que corresponda, o mais exa-
ffiftamèritè possivel, tis necessidades

Kociaes.
Quanto á estatislica e demais da-

dos informativos sobre as questões'do 
trabalho, ba, entre nós, tudo por

faser. §0 S. Paulo possue uma
tentativa séria nesse sentido, orga-
iliiada por seu departamento do
trabalho. Nos demais Estados e
aqui mesmo, no Districto Federal,
nenhum juiio seguro pôde ser feito
snLjrc as exactas condições desses
problemas. De modo que nos acha-
lios du todo desapparelhados dos
elementos- essenciaes para uma pru-

Idente c sabia legislação: Náo tc-'mos 
realizado sequer uma estatis-

tica das fabricas c industrias exis-
tentes uo pais; nem sabemos qual
sua produeção, numero de opera-
rios, dia medio de trabalho, salário
medio, percentagem de mulheres,
menores c creanças, modalidades e
garantias do contrato de trabalho,
numero c gravidade de accidentes;
e, em geral, todos os dados que nos
demais paizes uma constante obser-
vação colligiu e systematizou, pre-
parando os indispensáveis elemen-
.tos para a obra legislativa,

i E', portanto, com uma justa con-
fiança que assistimos ao movimento
'de organização no Ministério da
'Agricultura do apparelhamento ad-
.ministrativo destinado a realizar,

Jtlo modo permanente, aquella fun-
cção, que por toda parte vae assu-
ruindo importância seinpre cresceu-

'te. Do departamento do trabalho,
cujo. regulamento se deve assignar
.por estes dias, póde-se dizer que

. surgirá uo tempo mais opportuno'-.•• 
para prestar os mais fecnndos scr-

'. viçqs. Têm alguns censurado a re-
lativa demora na execução da lei

¦ dc ¦ autorização para transformar a
' repartição de povoamento do solo

naquelle serviço novo. Pensamos,
entretanto, que o aperfeiçoamento
poi* que vae passar aquelle depar-
ta-minto, constituindo-se definitiva-
mente como' órgão centralizador de
estudos! das questões do trabalho,
só teve a lucrar com u experiência
destes ultimos mezes, attendendo,
dt prompto, ás necessidades que
cs.es problemas tão complexos pu-
zernm ultimamente de relevo.

Iniciando agora suas funeções,
quando de todos us lados se notam
as mais vivas sympalhias pelas re-
formas sociaes reclamadas pelo ope-
ranado, sympathias que encontram
éco no espirito dos próprios patrões,
que em grando numero vão de si
mesmo adoptando aquellas innova-
ções, é evidente quc o departa-

.mcr.to do trabalho assumirá relê-
vante papel nessa transformação
pir que vae passando nosso meio
econômico, influindo com a máxima
autoridade para que na solução dos
conflictos restantes domine um lar-
go e generoso espirito ile morali-
dado e justiça. Sc houvera surgido

[algum tempo antes, quando os es-
• pintos dos interessados ainda se
achavam eivados de desconfiança
e animosidade, fruto de um imper-
feito conhecimento de sua real si-
tuação, não sabemos se seria tão
rfficiuitc e prompta, como conta-
fiTis que o seja agora, a elevada
missão pacificadora daquella insti-

.?.uição official.
Mas não é somente paia base

dos trabalhos legislativos que vae
ser exigido o concurso do 

"departa-

incuto. Somente esse fim lhe daria
lodo direito á existência; mas tun
outro ha pelo qual elle, com egual
valor, se justifica.

A Conferência da Paz, cm que
tomos parte, deliberou reunir, ain-
da este anno, tun congresso inter-
nacional do trabalho, em Wnshihg-
ton. Nessa próxima reunião de-
vem scr precisados os detalhes do
programma, que cm traços geraes,

jter' ficado combinado no traíado
Id» paz, inslallando-se u Junta In-
|ternacionaI, que terá por funeção
fiscalizar e dar execução á legisla-
çüo internacional. Dra, parn que
possamos comparecer a esse cer-'. 
tflincn, providos dc dados com que
«defender nossos inleresscs, c negar
as. entimento a medidas que subver-
tatu nossa ordem econômica, será
imprcscindiiel um prévio e acurado
esiudo, qtte deverá basear-se nos

..elementos informativos sobre a eco-
noraia nacional, quc b departamento
dn trabalho terá de reunir. E' bem
verdade quc o tempo não será mui-
.to para apresentar obra perfeita;
mas, com esforço e boa vontade,
sempre se conseguirá alguma coisa.

( Se nada fòr conseguido nesse
si ilido, teremos de fa/cr bem triste
Ji^ura naquella reunião internado-
uai, dando o singular exeihptó en-
Ire os paizes civilizados, dc um
povo quc não só deixou ao desam-
p?ro das lus as questões do tra-
balho, como se descurou até do es-
ledo das condições desses coin-
pUxos c dolorosos*problemas, igno-
ruído, por conseqüência, a compôs'-
çâo e o funecionamento de vários
rios mais importantes órgão* do

próprio corpo collectivo".
Temos, porém, certeza de que

isso se r.ão dará. A consummada
í-oeriencia do actual ministro da
'Agricultura 

e o drsvelaé"«.i interesse
qvc vem demonstrando pelas ques-
1~cs do trabalho, são seguro penhor
He qne no mais breve -tempo esta-
irmos appartihados com o essencial

f-.i-a o exacto conhecimento dessas

questões. £ dentre as iniciativas de
rtíj^-^^&K. propaganda quc são

m?B tara dar o maior
dtSfr.volvimcnlo á avção daquelle
dc*>a-tamcr,tc-, destaca-se pela op-

portunidade c valor pratico, o
Musat Saciei, que será logo creado
anaojo áqurUc serviço.

Com esta eresçãn «guireinos mn
Km exemplo ic muitos dos paizes
em qae os problemas iío Iraballio
tío estudada com carinho pelo--
Sucrnos. ç parti'.alans. _As tnaiã.

impnrtatiles dessas instituições são
as de Paris, liuenos Aires, Vienna,
Berlim, Zurich, Nlunich o Amsler-
dam. Tím fim especialmente edu-
cativo, propagando a seiencia so-
ciai e vulgarizando us mais impor-
tantes experiências realizadas para
melhorar n sorle do proletariado,

O Museu Social de Paris, fun-
dado em i8qo, lem tido grande n
benemérita influencia na elabora-
ção das principaes medidas que
naquelle paiz, pela ucção do go-
verno e dos particulares, protegem
o operariado, Foi seu fundador o
conde de Chambrun, installundu-o
no próprio palácio de residência,
com o Intuito de continuar a bri-
Ihanli' obra du secção dc Economia
Social da Exposição Universal de
iSSi). Eniliusiasmado com a pro-
funda lição de coisas dada por essa
exposição, e continuada pelo museu,
dizia o fundador desta instituição
que nada seria mais pratico para
combater as utopias e contribuir
para :i paz social do quc o quadro
exposto o constantemente explicado
ao publico, dos admiráveis resulta-
dos que se fiodein obter tia inicia-
tiva privada para o melhoramento
material c moral das classes tra-
balhadnras, pela influencia da livre
associação, sob as fôrmas ila mu-
tualidade e das instituições de pre-
videncia e economia.

Falando alguns annos depois so-
bre os resultados práticos do mu-
seu de Paris, assim se exprimia
Cheysson; ''Delle 

parliu o movi-
mento dc orgnnização das socieda-
des de seguro mutuo cm poderosas
uniões regionaes. Seu director e
delegados patrocinaram em toda a
França conferências de propaganda
social, de caracter pratico e educa-
tivo. Deram á formação das uni-
versidades populares urna preciosa
collaboração. Varias sociedades ope-
rarias foram não somente aconsc-
Iludas, mas organizadas por com-
pleto, graças a seus assiduos cuida-
dos. Esses exemplos que seria
fácil de multiplicar bastam para
demonstrar que, segundo o critério
de seu fundador, n Museu Social
sc esforça em dirigir por bom ca-
iiiinlio a dupla tarefa de (infor-
mante e educador social; e explicam
porque um numero sempre crescen-
te de individuos e associações to-
mou o habito de consideral-o como
a cosa social por excellencia".

E' em moldes semelhantes que
vae ser constiluido o Museu Socitl
Brasileiro. Consistirá elle na re-
união e systematizaçío de todos os
elementos informativos do trabalho
nacional e problemas a este rela-
cionados, com o fim da educação
social das classes inleressadas. En-
tre aquelles dados de informação,
contam-se livros, revistas, folhetos,
jornaes, leis, regulamentos, relato-
rios, etc, sobre os problemas so-
ciacs e especialmente do trabalho;
e apparelhos aperfeiçoados de se-
gurança c processos de hygiene no
trabalho das fabricas.

Serão principaes meios de acção
do museu os seguintes: uma expo-
sição permanente de economia so-
ciai; uma bibliotheca e salão de
trabalhos abertos gratuitamente;
communicação aos interessados de
quaesquer informações sobre obras
ou instituições sociaes; organização
de conferências populares e publi-
cação de um Boletim, para o fim
de vulgarizar estudos doutrinários
e resultados práticos,

O Museu virá desta forma re-
mover as grandes difficuldades que
ainda temos para o conhecimento
dessas questões. Ao estudioso que
se encontrar em embaraço para o
exame de uma instituição social ou
para escrever uma inonographia so-
bre qualquer assumpto do trabalho,
indicará o Museu as fontes onde
se encontram tis boas informações
sobre essa* questões; podendo mes-
mo fornecer eschemas de pequenos
artigos e conferências. Ao operário
ou patrão que desejar com .Segu
rança indicações
organização de qualquer associação
ou instituto, como syndicatos, co-
operativas, clc, ministrará o Museu
modelos ou bases para essas orga-
nizações, com as necessárias indi-
cações liara qun dellas sejam ton-
seguidos os melhore* resultados.
Com o fim de estimular esses estu-
dos e iniciativas,

Sant» Catharina c Rio Crande, e. "Dcl*
(land", para Santos e (Rio da 'Prata.

<*« A carne
Para a carne bovina posta em consu*

mo Itojc, nrsi.-i capital, foram uffixados
homem, uo Entreposto dc S. 'Diofo, os
preços de $qoo a $940, devendo ser co*
brado ao publico o máximo de i$mo.

Porcos. 11 i$5oo; carneiro», ti s$, e
vitellas, de 1$ a i$-'o«.

Procurou-nos hontem o almi-

rante Alexandrino de Alencar

para nos dizer que nunca deu, ou

consentiu que fossem dadas, quan-
tias avultadas ao Pai;. Também
nunca autorizou o director desse

jornal a servir-se dc seu nome

para obter favores de qualquer
empresa, das que mantinham rela-

ções com o Ministério da Mari-

nha, ao tempo dc*sna gestão.
Demos muito lealmente a sua

cx. as razões que tinhainos para
acreditar na versão que divulga-
mos. Não as repetimos aqui para
não magoar o velho c synipathieo

marinheiro.

O capitão dr. Pedro Cavalcante,
ajudante de ordens do sr. Delfim
Moreira, representará hoje s. ex.
no jogo de ífootbalt entre os Ifíims
brasileiro e tiruguayo.

O sr. Delfim Moreira tem que
lazer por estes dias a nomeação

do novo ministro do Supremo Tri-

bunal. Não precisamos recomnien-
dar ao vice-presidente da Repu-

blica a maior cautela nessa 110-

meação, no sentido de que ella
obedeça á mais rigorosa exigência

em favor dos interesses da jus-
tiça.

O sr. Wencesláo Braz, nas 110-

meações que fez, empenhou-se em

dotar o Supremo Tribunal de

juizes capazes, pelo seu talento,

preparo e condueta observada nos

cargos etn que serviam, de honrar
a mais alta Corte de justiça do'

paiz. E o facto é que as suas
nomeações foram felizes e desti-

tuidas sobretudo da mais ligeira

eiva de influencia da politicagem.
E' uma norma, que vem a talho

de foice para o sr. Delfim Mo-

reira. Não faltam 110 Brasil ho-

mens competentes para exercer a

sua mais alta magistratura. Esco-

lha o vice-presidente da 'Republica

com isenção • de animo e sem se

ater a injuticções, e com isso

prestará úm grande serviço a esta

terra.

testação, quer beneficiar do de-
licto ali commettido, invocando-o

para inutilizar grande parte • da
rotação dada ao seu competidor.

Por menos amor que os senado-
res tenham a si mesmos, não é

possivel que oiçam sem .revolta
essa confissão desagradável...

O capitão dr. 'Pedro Cavalcante,
ajudante de ordens do sr, .Delfim
iMorcira, representará s. cx. na'installaçao, hoje, do Congresso de
Prothese 'Dentaria,

O sr. Delfim Moreira determi-
nou que o ponto, hoje, seja fa-
cultativo, nas repartições publicas
federaes, attendendo ao dia santi-
ficado. t

A conimissão de Finanças do
Senado adiou para hoje a re-
união que deveria ter effectuado
hontem.

Os cavalheiros que têm negócios
nos ministérios, aquelles que nos
gabinetes das secretarias de Esta-
do ijão conhecidos e por elles tra-
fegam diariamente, estão abusando
do direito de ser impertinentes.

Já não se contentam em inter-
romper os ministros nas horas em

I que estes precisam de despachar o
expediente e examinar os assum-
ptos de interesses mais relevantes
que, por força dos cargos, lhes
estão confiados.

Esses cavalheiros deram ultima-
mente para freqüentar os corredo-
res do pavimento inferior do pa-
lacio do Cattete, nos momentos ein

que sabem que lá vão os ministros
e ali, á saida como á entrada, os
abordam e 05 detêm, em longas e
exhaustivus conferências, como se
aquella casa fosse um local apro-

pfiado para esses encontros certos
e inevitáveis.

Em dias de despacho collectivo en-
tão é de velos escorando as portas
das salas onde .rabalham as casas
civil e militar da presidência da:Re-

publica, cada qual aguardando a
sua vez, uns alegres e esperanço-
sos, outros murchos e desilludidos,-
mas todos firmes, aguardando a
opportunidade de se approximar
dos auxiliares do chefe da nação,

que lá dentro, no salão das au-
diencias, despacham com s. cx.

Parece que o mais razoável seria

que elles se reservassem a regalia de
castigar a paciência dos ministros
nos ministérios. Chegam a ser
desrespeitosas suas abordagens 110

palácio, tendo-se em vista que o

processo sem nenhuma cerimonia,
de se forçar audiências, na maio-

AS DESPESAS DE GUERRA NO
GOVERNO DO SR. WENCESLÁO

Foram exonerados honteni' os
tenentes patrões-mór Thomaz da
Costa Ferreira, da Capitania do
Acre; Agostinho Circundes tle
Carvalho, da Capitania de Santos, ' na dos casos, estopadas íornuda

e Lourenço da Rocha Maciel, da j veis, não é o melhor para os in*
Capitania do Porto do Ceará, ten- j teressados se tornarem agradáveis
do sido nomeados os tenentes pa-
trões-mór Manoel Machado, para
a Capitania do Porto de Santos,
e 

"-ourenço da ftòcha Maciel, para
a Capitania do Território do
Acre.

Já está subscripta a emissão de

bilhetes do Thesouro na impor-

tancia de trinta mil contos, papel,
autorizada ao ministro da Fazen-

cia como antecipação da receita.

E' uma prova de confiança que
i a gestão do sr. João .Ribeiro

inspira aos bancos que a subscre-
veram.

Não era necessária mais essa

affirmação de confiança, quando
te observa o mercado de cambio,

e se chega á conclusão de que
elle vem melhorando constante-

mente' desde qne o actual minis-

tro da Fazenda está á írente dos
conselhos para I r.ossos negócios financeiros.

Mas ha uma nota, que convém

destacar na operação. E' que ella

foi feita directamente com os

bancos, sem .coiumissões, correia-

gens, ou quaesquer outros ônus

ptra os cofres públicos. Quando
ti sr, João 'Ribeiro foi nomeado,

conferências ,. . ,. ,
irão com- dissemos que o paiz podia descan-

da
populares e o Boleli..
plelando, rom os amplos meios da sar, esperando nos resultados

grande publicidade, essa generosa! sua administração.
tarefa educadora, em que a acção iKlles ahi estão apparecendo,
ofiicial c a iniciativa particular se | com a maJ9 ,.jg0rosa extretidão.
reúnem, completando as reciprocas,,. , _ „.. . ,. .,

, ,. ¦ ¦ ',, ¦- .-• .0 sr. loao Ribeiro nao se limita
deficiências. Desse harmonioso con-1 '
grtiçaniento de esforços poderá env a ser l'rul,° c honesto. l.eva

pouco tempo resultar o novo espi- adeante a «ua acção administra-
rito dc tolerância e concórdia, cada | tiva. procurando por todos os
vez mais seguro, entre o patrão e, meios p0UI,ilr rio Thesouro qual-
o operário; á medida que estes se! ,,- rtio (,fsnecessario.
10rem mellior conhecendo entre si ,
e verificando que o interesse com- Q"**nt!l ""O»01»'** »au resultou

nium que os prende é profunda- desse facto da operação directa
ntenle humano c merece bem 11111 \ da emissão daquelles bilhetes?

Homem inaccessivel á conta-

minação dos nossos depravados

costumes administrativos, o sr.

João Ribeiro poz dc lado os in-

termediarios desses negócios.
Pudesse o Thesouro tel-o á sua

frente por longo tempo, c certo

a sua condueta moralizadora se

faria sentir por todos os órgãos

da administração, acabando com
imb.ente <1

aquelles de que dependem com o

seu mundo de pretenções. ^jWjji

Tendo o Banco Hypothecario c
Commercial do Maranhão feito
uma consulta sobre o imposto de
5 "j". o ministro da Fazenda, em
sessão do Conselho de Fazenda,
resolveu que o alludido imposto
não incide sobre juros de hypo-
thecas, contraídas com bancos de
credito real, em vista dos termos
claros do n. 3."_do art. i.i da lei
da Receita vigente. decidindo
mais que as letras liypiithecarias
estão isentas de qualquer imposto.

pouco de dedicação e sacrifício.

ANDRADE BEZERRA

Tópicos £ Noticias
o

Coinfiutnica
uai:

TFMPO
1 Observatório Na*:.o*

Situação geral da ãtmosphcris ti.f o
horas de quarta-feira — A arca tle al-
tas pressões, solire a região sneste do
continente, soffreu, cie hontem para
Jiojc, sensível retraimento. Xovo anti-
cydonc. ile regulares r.roporçfie**', cujo
npparectniento, liontem, na Argentina

Lemos em utn jornal de Ala-

goas documentos que provam ter
o procurador da Republica na se-
cção daquelle Estado, em uma
acção especial de deposito propôs-
ta ali contra abastados coiniuer-
ciantes, fuíiccionado ao mesmo
tempo como representante da jus-
tiça federal e cotno advogado de
uma das partes. Emquanto elle
recebia custas, como procurador
dif Republica, de uma vistoria etn
que funcciònara 110 exercicio dc
seu cargo, ' 

ápparecia -na acção
como advogado. São certidões de
cartório que o provam.

Esse facto dispensa commerita-
rios, senão o de que deve haver
meios para impedir abusos tle tal
natureza, cuja freqüência tanto
desacredita a justiça brasileira.

O Centro de Navegação Trans-
atlântica dirigiu ao ministro tia
Fazenda uma petição reclamando
contra o novo regimen estabeleci-
do pela vigente lei da Receita
para o carvão de pedra importado
pelas companhias, tle vapores e
pedindo fosse suspensa sua exe-
ctiçãp.

Em resposta, o sr. João Ribeiro
mandou une o reclamante se diri-
gisse ao Congresso Xàciõrial.

Kstu O
Normal,
amanhã,
anuo se

~\'ão 
é

matriculadas na Escola
cuias aulas se reabrirão
-'.924 moças. Só 110 1"
inscreveram 2.,io6.

para o magistério que

não lográmos observar, por: terem fal* liontem um telegranima do presidenI tado quasi todos os dados daquelle
paiz, achava-sc. esta manhã, sobre as « ,. , ., . , .
províncias do Cordoba. J.a Riojj, Ca- .Fernando Ramos 

çongratulando-se
tamarcu e Santiago. Pequena depres* com s. ex. pelo lançamento do
s."o estende-se ao largo dos listados do casco do vapor Henceslait Uras.
llrasil. A temperatura média da capi* para pasageiros- da Companhia
tal, aiitc-liontein, dia -*-. foi iq",4 ou..'Industria e Viação de Pirapora.

A contestação ao diploma do
sr, Octacilio Camará apresentada
hontem á commissão de Poderes

abaixo dá normal
Probabilidades da tempo até ás 16

horas dr quinta-feira:
listado do Nio lprev~is*3n t-eral) —

Tempo: bom. podendo soffrer passa*
| Reira instabilidade. Temperatura: noi*
1 tr, nieno-* tria; estável on ligeiro decli*
i nío de dia.

Districto Federa' •• Nictheroy —
. Tempo: bom íi lardinlia ç .1 noile; li.; j0 scnaJ0 ,)C|0 sr. Metello JÚ

geiramcntc instável de dia (3), rcitl-1 ___ ,.
perátum: noite, mais quente (1): dc*
clinárá ao correr do dia (•*)•?

Ventos: do*: quadra» tei norte o
oeste á tardinlia c á noite; nordeste
para sul de dia. por vezes frescos (.').

Itscala de probabilidades: 11 muito
provável: 2) provável; _. )algumas pro*

j tão grande numero de nornialistas
I se destina. Com a reforma que

j decretou ultimamente, affirmando

j nuiis uma vez a clarividencia do
esse depressivo ambiente dc escan* scll espirito pratico, o sr. Paulo
calos em que temos vivido ne-u ; áe Frontin transformou o institu-
Ropublica.' , to ,que era uma simples fabrica

| de professoras, num estabeleci-
menio de educação feminina para

I todas as profissões.
Limitada á sua funeção prinútí-

] va. a Escola Normal não tinha

| mais razão de ser. pelo menos.

por eniquanto. Por muito que

O sr. Delfim .Moreira recebeu

tc da Câmara de Pirapora, dr

O sr. Delfim Moreira checou i sp desenvolva o inasisterio muni-
hontem ao palácio do Cattete a i -j 

maior ¦ 
*a 

a (.js.
hora da tarde. . '. 

, , _, seimnaçao dc escorasl, tornou-se

bahilidades
Xola — Bom serviço tc!fpraphFco."

•*¦ 1 ¦¦ 1 ••-¦ ¦

aOXTKM
Unmlilo

90 n;v. »* vtstA
Sobre Londres . . . .4 *•!** u .ti é>4" Paris  $-.6.» $?t)7" Itália  5i6q

'¦ Montevidéu . . -- VÓo
firvpat-íi-i ... $7*1*1

" Sujisa. .... $7:8
'* Portugal, escudos '$173
" Buenos Aires, pe*-o. o.:ro. ... —

Ruenos Áires.ipe-
sn. papel. . 

'. 
. 1S605

Xova York. . . -- {$615
IluÜan-Jj, florim —

" TapSo, ven. . . i —
' Bcluca'. . . . ; —
* ICicandinavia, co-

rôa*-  —*
fi a tremas:

Oasa matriz. . . . -.4 :',s 14 tiliá
Bancário :*4 :;j*a 14 t)Jiô

Moedas:
Soberanos ..... :S$*o
IV-CU  . —
-Liras  $330
Franco, papei. • . . —¦
Escudos  Jáoo
Uruguay, pe*n. r-iprl -- S620
Uueno5 .Vres, peso.
rape!  —

Dollars. papel. ... 
' —

Dollars, ouro. ... —
mt-*tm*-em

ITOJl"
KmÃ -i-** *ervi*co na Krr>aíi*ç.áo Cçn-

tr»l de Politu o 1* delegado auxiliar.

nior. como procurador do candi-
dato derrotado, deixou uma nu-

pressão penosissima uo espirito de

quantos assistiram a sua leitura.
Toda a gente nesta capital sabe

conto se feriu o pleito de ;.\ dc

abril! a maior liberdade asseglt-
rou o direito do voto c uma es-
trondo«a victoria coube á Allian

ça Republicana, chefiada pelo sr. , esta

Paulo de Frontin; Xão houve du-1 N'° *,,i"10 dc ensmo <*'••* ° sr'

impossível collocar todas as pro-
fessoras quc ali se formaram. O
flumero dc diplomadas excedeu
enorniente as necessidades do en-
sitio publico, e, entretanto, verifi-
case o caso de que innumeras se-
nhoras. preparadas para a vida
escolar, mas. infelizmente, impôs-
fibiliudas por aquelle motivo de
exercer o papel a que se dedica-
ram exclti^ivamer.:c. não têm cer-
tos requisitos exigidos parn collo-
cações cuja conquista a mulher

fazendo em toda a parte.

Correio
r» Correio expeje mala? t>rio« vapo-

res: "luuba". «*-*»a Santo*. Paraná.

rante o proces.-o
quer imptgnação. e contra o te-

soltado das urnas, verificado no

compulo geral, eni que a derrotí
do sr. Pedro Reis ?e definiu es-
magadorameiite. o sacco de gatos
da facção metellisia nada ieie o

que allegar.
Descobriu-5e depois a grosseira

íto-.ide com que. em diversas actas.
sc tnincou o nome do sr. Octaci-
lio Camará. tornado Camergô.
Kão podia ser augmentada a vo-

tácito do tr. Pedro Reis. mas os
falsificado: es. esquecidos da do-
cumentação authcntica dos bole-
tins. dos telegramma* officiaes e

das transcripções. quc impossibi!"-
taram o triumpho a adulteração

perpeirada. trataram ae diminuir
os votos do seu cumpeiidor. pre-
tendendo annullal-os, em certa-
secções. por taquelle modo. Apu-

rado em tempo o facto criminoso,
foi possivel de piompro corrigir
05 seus et feitos.

Pois o fr. Pedro Rei-, m con-

eleitoral qual-' 
Fron,in elaborou e vae pòr
execução, as normalistas encon

I iram elemento* seguros com os
I quaes sc tornarão aptas para ou-

tros misteres, de íacil accesso,
sem n contrariedade da íitttação
de pedintes desoiada* de um em-

prego publico, qae, além do mais,
ficou *endo tão raro.

A matricula da Escola indica

que o objectivo do prefeito foi
bem comprehendido.

A* audiência diplomática de
hontem. do ministro das Relações
Kxteriores. compareceram os srs.
embaiNadore**- da Itália, ministros
do Paraguay. Cuba. Bolívia. Ia-
pão. Hollanda e Chile e encarre-
gados do- negócios da Xor.ieg.i.
Rússia e França.

Era corrente bontem que será
nomeado ministro do . Supremo
Tribunal Federal, na *.aga aberta

pela morte do dr. Camilo ?arai-
va. um dos drs.: Arthur Ribeiro,

procurador geral do Estado de
Mina»: Hermenegildo de Barros.
loão L-.-.iz Alves e Aurelino Leal.

Um vespertino publicou hontein
a seguinte entrevista, obtida dn
deputado Raul Sá, que foi official
de gabinete do sr. Wencesláo Uraz:

"— Está inscripto pnra falar so-
bre o requerimento do sr, Octavio
Rocha?

De facto. Más só poderei
oecupar a tribuna amanhã. Depois
da leitura do requerimento. O regi-
menio concede 48 horas ao orador
inscripto. 1

E a que se cingirá a defesa?
Muilo simples. Poucas pala-

vras. O caso nâo tem o vulto que
se lhe quer dar. Não houve lal
desvio. Não fosse o requerimento
ter partido de um deputado que
merece todo o acatamento da Cn-
mara, como uma das figuras de
maior realce da bancada riogran-
dense, certo, não se justificaria mes-
mo que delle nos occttpassemos. O
sr, Octavio Rocha, além do justo
acatamento em que é tido, é membro
de uma das bancadas de maior si-
gnificação e prestigio no regimen.
Compreliende que, só por isso, .de-
veria ir á tribuna da Câmara
prestar alguns esclarecimentos.

De sorle que a aceusação é
de todo infundada?

Não resta duvida. Não houve
desvio nenhum dé' dinheiro publico
num dos governos mais patrióticos
e bem intencionados, como o pro-
prio Correio da Manhã reconheceu
até em artigo de fundo. Por isso
mesmo me causou a mais natural
surpresa, ter aquelle brilhante or-
gão feito'coinmenlarios temerários
eni torno de um boato, sem esperar
a sua syndicancia. Mas posso affir-
niar-lbe que nunca o sr. dr. Wen-
cesláo Braz teria empregado di-
nheiro votado para oceorrer a des-
pesas extraordinárias com o estado
de guerra, na missão turva de
subornar a imprensa. IC esla tuna
aceusação, que até admira lhe fosse
dado vulto, sem iima prova ou ino-
tivo ponderpso quc ã justificasse de
logo. Demais, observe que a aceusa-
ção fpi tão revoltante que provocou
o prbtesío do unico deputado, o sr.
Mauricio de Lacerda, que fez òppò-
sição rigorosa ao governo do dr.
Wencesláo Uraz, quando esle no
poder. Note-se, quando esle 110
poder...

E como explica o geslo do
deputado gancho?

Não quero explical-o. Como
já o disse, merece-me s. ex. lodo
o acatamento pelo papel mesmo que
tem na .Câmara. Mas, aliás, basta
lembrar as próprias palavras do
deputado riograndense. Disse elle,
ti um aparte do sr. Mauricio de
Lacerda, que não tinha o propósito
de aceusar o governo Wencesláo.
Pedia simplesmente 11 apuração de
um facto escandaloso divulgado em
boato. E é bom que se escla-
reça..."

E' tambem por esse esclareci-
mento que se bale o Correio J,i
Manhã. Não temos nenhum in-
tuilo de enxovalhar, ou diffíiinar o
sr. Wencesláo Braz. O facto de
que vimos tratando chegou ao nosso
conhecimento de fôrma Ião digna
de credito, que não relutamos em
dal-o á publicidade, e com isso não
fizemos mais do que proporcionar
ao sr. Wencesláo Braz um meio
dc se defender dessa e de outras
culpas que se vem articulando con-
tra o !.-.u governo.

O ex-presidente da Republica é
uin homem cm pleno vigor da exis-
tencia, c ainda pôde aspirar a altas
posições neste pniz. Não poderia
conquistai-as limpamente pesando
sobre o sen governo a grave respon-
stibilidiide de haver desviado di-
nheiros públicos para comprar jor-
nalistas e auxiliar alguns amigos.
Mus é necessário rjue isso seja.
tirado a limpo no seio do Con-
gresso, onde para os effeitos poli-
ticos e legaes deve ser tratada tt
questão, visto- como ao tempo em
que se podiam ter passado os fados
o sr. Wencesláo Uraz era presi-
dente da Republica.

W por isso que só merece elo-
gios íi altitude do sr. Oelayio Ro-
cha pedindo informações ao go-
verno com o fim de apurar esse
caso. Está elle cumprindo o scu
dever, e a sua condueta é inata-
cavei, não só comi) membro dus
classes arnuidnsV* n quc principal-
mente incumbe a defesa nacional,
destinada a esta a emissão de cento
e cincoenta mil contos, como Iam-
bem, e especialmente, na qualidade
de representante da nação, e de uni
governo como o do Kio Grande do
Sul, que liga a máxima importância
a essas questões de applicação dos
dihheiros publicos.

O pedido de informações dò
deputado riograndense visa escla-
recer um caso de administração,
numa phase etn quc, a coberto das
despesas de guerra, podiam lei* sido
lioiisummados os maiores intenta-
dos ao Thesouro. 15' preciso que
ludo isso seja bem esclarecido.

Ain.Ia agora, cliegain-iiòs infor-
inações de que o Tribunal de Con-
Ins, ao tomar conhecimento de di-
versas despesas pagas pelo Uanco
do Brasil, por conta dos créditos
abertos sob a rubrica — Defesa
Nacional, na importância dc deze-
seis mil contos, exigiu a responsa-
biliilade pessoal por supplcmcntos
feitos pelo Banco ti diversas pes-
soas, reprovando gratificu^ucs gra
ciosas distribuídas a vários funecio-
narios.

Não sabemos Se o Tribunal já
approvou essas contas contra as
quaes se insurgiu, mas o certo é

que bem poucas daquellas pessoas
responsabilizadas puderam apresen-
tar documentos coniprobatorios dos
gastos que haviam realizado, até o
niomenlo em que o nosso infor-
mante teve seiencia do faclo. Havia
mesmo, se lhe não falha .1 me-
moria, entre us varias despesas,
uma de vinte conlos de réis, de
dinheiro mais ou menos emprestado
no cônsul de uma nação alliada

que saiu da guerra, e cujo novo

governo não concordou na perma-
neiiiia dos seus representantes di-

plomãticos e consulares aqui e em
todo o mundo.

Todos esses factos, que correm
á boca pequena, devem ser apura-
dos. para que se não supponha que
o sr. Wencesláo Braz teme o exame
dos seus actos e não quer que *e
conheçam os praticados pelos seus
auxiliares dírectòs ou indirectos.

As doas pessoas maís qualifica-
das. para falar sobre o assumpto.
são o sr. Wencesláo Ura: c o chefe
de Policia. Ambos falaram.

O DR. WENCESLÁO BRAZ

em telegramma que hontem dirigiu
a um vespertino, disse;

"Itajubá. ."S — Só 3gora li a
lo.ál do Correio ,ia Manhã sobre
o desvio de setenta contos mensaes
da verba secreta da Policia para o

pal.icio do Cattete e sobre a má
applicação de 150 mil contos. Ue-
claro formalmente falsa lal noticia
e posso assegurar que os dinheiro-*
<i*a Xação foram appiicado*? exclu-
$;vãmente nn serviço desta c nos
termos da lei <ia emissão. A expo-
sição do minislro da Fazenda ao
Senado, em agosto do anno pas-
sado. demonstrou a tes\ anolicacão

das emissões feitas, Saudações, —
H'. Uraz."

O I)R, AURBTjIXO TiBAL

em curta dirigida ao proprietário
desla folha, diz o seguinte;

"Rio de Janeiro, 28 de maio de
lo,iq. — Exmo. collega c amigo
sr. dr, Edmundo Bittencourt, —
Appeteço a v. ex. boa saude e paz.
O Correio da Manhã de ante-
hontein escreveu um suello cm que
affinna o seguinte: "Como se sabe,
a Policia dispõe de uma verba se-
creta para serviço* extraordinários.
Por essa verba devia correr o tra-
balho do coiiliu-espionagem do
Brasil belligeranle... Pois o sr.
Wencesláo Braz, socoorrendo-se dos
créditos <le guerra, augmenlou
aquella verba secreta de mais
setenta contos mensaes. Suppoz-se
que esse dinheiro podia ter sido
confiado ao chefe de policia para
que este o empregasse conveniente-
mente. Mas hotiye nisso um en-
gano. Elle cra conduzido directa-
mente 110 palácio do Cattete e ahi
o sr. Wencesláo Braz o distribuiu
com os jornalistas vendidos desta
terra e com os seus protegidos da
politica."

Tive o intuito de escrever a v. ex,
pedindo-lhe uma rectificação desse
tópico; mas como o assumpto pro-
vòcoit na Caniarn um requerimento
de informações do illustre sr. depu-
tado Octavio Kuclitt, sobre o qual
se inscreveu para falar o digno
deputado Raul Sá, deixei que a
questão, deslocada para uma das
câmaras do Congresso, ali tivesse
solução, tanto mais quanto, pro-
curado pelo honrado representante
mineiro, a elle fiz ver que o Cor-
reio estava mal in formado.

Hoje, porém, o Carreio insiste
no assumpto, dizendo que o dr.
Wencesláo Uraz "reforçou a verba
secreta da Policia, e ao etn vez de
os confiar (os setenlti contos men-
saes em que õ Correio estima aquel-
le reforço), c au em vez de ns cou-
fiar aó sr. Aurelino Leal, fazia-os
transportar para o Cattete, oude os
distribuiu a amigos politicos e 11
jornalistas".

Não posso adiar o pedido que
queria fazer a v. ex. du reetificá-
çáo dessa aflirmativa.

Da correspondência reservada que
troquei com v. ex. respondendo
uma inierpeljãção que attingia mi-
nha probidade funciional, ficou
textuflmeiili' claro: "i" 

que dn
verba de diligencias policiacs, oi'-
çainentaria, por mim administrada,
não saiu, e, sem a conseqüência
fatal de credilos, siipplemeiilarcs;
que jamais foram pedidos, seria
materialmente impossível sair qual
quer quantia para subvencionar
O Paiz 011 qualquer oulro jornal;
2" que para oceorrer ií situação
creada pela guerra, não occttltei
nunca que tive recursos extraordi-
narios (aliás, accicscento aqui, de-
pondo perante o próprio Correio,
por meio ile uma carta que a respei-
Io lhe dirigi n 18 de janeiro de
1.918), sendo todas as despesas fei-
tas ou com o conhecimento ou por
ordem direcla do governo".

Como vê v. ex., eu disse clara-
liicnle — e Ião só — que tive aquel-
les recursos c que os despendi de
modo sabido do governo ou por
ordem direcla delle.

Triílando-se de uma situação de
guerra, de gravíssimas responsabili-
dades para o governo, respoiisabK
lidades que só elle podia avaliar e
remediar, era natural que essas
quantias só fossem requisitadas
pelos honrados ministros dn Fazen-
da Pandiá Calogeras i> Antônio
Cailos, por ordein do presidente, de-
pois de calculada a sufficienciá va-
riavcl dns recursos e resolvida a
sua applicação. Mus, cnlre resolver
a applicação de valores, ordenar
pagamentos, e lél-os ás mãos para
dislribuil-os com amigos e' jornn-
listas, a distancia é iiiimensuraveli

Respõtidcildo-me ti caria com que
açudi á inlerpellnção que v. ex.
nie fez. e 11 ella se reportando,
v, cx. escreveu; "A carta de v. cx.,
porém, me Irnuxe um precioso es-
clnrecimetitp: o governo do honrado
sr. Wencesláo ordenava despesas
por conla da verba extraordinária,
poslu á disposição da policia, 11 pre-
texto de guerra, e v. ex. se cou-
formava cum ellas por nâo llie ca-
ber tomar contas 110 governo".

Com» vc. v. e\. mesmo registou,
embora com oulras palavras, o qne
eu dissera na minha carta,' isto é:
que a verba era posta á minha dis-
posição (não a pretexto de guerra,
como disse v. ex., mas por abso-
lulas injuneções dn ordem publica
decorreu les do estado de guerra) e
que o governo ordenava despesas
(o que não quer dizer todas as
despesas) com as quaes eu me con-
formava.

Nessa mesma carta, teve v. ex.
a 'bondade ile dizer-me: "Náo serei
eu quem o aceuse por isso, porque,
no seu logar, teria talvez procedi-
nicnlo egual". Escrevendo uma lll-
tima vez a v. e\. sobre o nssÜmpto
para agradecer-lhe a caria cm que
v. ev. confessava "a grande es-
tima cm que tinha a nobreza do
meu geslo", eu lhe disse que não
queria de modo algum ficar bem,
com prejuizo do meu granile :iiiiign
iir. Wencesláo Braz. c. por isso,
fazia notai' ipie na minha carta
anterior nada autorizava concluir
que nquelle benemérita brasileiro
subsidiasse jornaes.

A verba extraordinária posta á
disposição da policia nunca foi en-
viada para palácio e foi Ioda
applicada em serviços extraordina-
rios e em cumprimento de determi-
nações, aquelles 1: estas de ordem
publica 011 ligadas a interesses su-
periores delia e do Estado.

Acreditando que v. ex. fará a
retificação que lhe peço, aproveito
mais esle ensejo pára assignar-mc
dc v. ex. am". e coll". ali", e
admr. — Aurelino l.eai."

Agora ficamos nós com a palavra
para apresentar a nossa réplica.
Os leitores terão a bondade de cs-
peral-a um ou dois dias. qne c o
tempo necessário para nos chegar
ás mãos um documento importan-
tissimo.

Ao que se dizia, hontein, nos
corredores do ministério da Via-

ção. será nomeado para exercer o
log.ir de inspector de linhas, no
l.loyd Brasileiro, o sr. Teimo
Escobar, official de gabinete do
sr. Melio Tranco e 1" escriptura-
rio da E. F. Noroeste do Bra-

sil.

mo, que foi lançado por Imbric

& C\ banqueiros americanos de

que é sociò representante no Rio

o sr. lvcdelico Lage."

Foi nomeado pelo ministro da
Viação, mestre de linha da Estra-
da de Ferro Noroeste do Brasil, o
feitor ile turma daquella estrada,
Manoel Miranda.

Ila tempos, os jornaes deram o

alarme, c aqui mesmo ccmmenla-

mos o caso cotn os reparos que
elle merecia, de um negocio es*

candaloso que se projectava etn

torno do arrendamento exclusivo

de todos, os pontos, para a venda
de jornaes na Gentral do Brasil.

Era utn sr. José Selles, sem
identidade reconhecida, o preten-
dente ao monopólio, mediante o
deposifo de cincoenta contos de
réis annuaes, que faria aos cofres
da mesma via-ferrea,

O homem falava em chamar a
si lodo o gênero de venda de pu-
blicações, insinuando, se as coisas
lhe corressem bem, a concessão,

para gozo próprio do privilegio
de nffixar cartazes de reclamo
nesses mesmos pontos,

Informando sobre a grossa ca-
vação, a sub-directoria da 2* di*
visão da Central começou por
opinar contra.

O processo seguiu depois o seu
caminho regulamentar, de parecer
em parecer desfavorável, emquan-
to a famigerada advocacia ad-
ministrativa agia feio e forte, nas
sombras, amparando José Selles,

que outra coisa não era senão um
testa de ferro a serviço de gente
poderosa e insaciável.

O requerimento odioso estava
habilmente redigido, mas, tão cia-
ra era a sua intenção açatnbarca-
dora, que a classe dos vendedores
de jornaes e outras publicações
tratou de se defender para não
ser engulida. Concluso a despa-
cho do ministro da Viação, fõ" o

pedido liontem indeferido com to-
das as honras. O plano falhou, e
com o seu insuecesso alguns es-
pertos cavalheiros deixa.vm de
ganhar muito dinheiro eniquanto
o diabo esfregasse um olho.

SERTANEJO ^ÍS8R DK-
dosoii

O reqtieriiuenlo da Companhia
iBVasileira de jGrèlhas Rotativas,

foi enviado hontem pelo director
da Central com a devida informa-
ção ao ministro da Viação.

Bom arroz, boa farinha,
bom feijão

Armazém Colombo — Praça José
Alencar. (11812)

Pediu transferencia para o logar
de auxiliar de escripta da Central
do Brasil o conduetor de trem de
4" classe da mesma Estrada Joa-
quim Vaz.

Placas Esmaltadas S^ríf:
irias, numeração, reclames, etc, na
I-umliçSo indígena. (8tii 1)

Em resposta ao officio do mi-
nistro da Agricultura solicitando
o despacho livre de direitos na
Alfândega de Santos de cem cai-
xas de gazolina, encommendadas
nos listados Unidos, para a Es-
cola Agrícola "Luiz 

Queiroz", o
titular ilu pasta da Fazenda de-
clarou que o pedido deixa de ser
attendido por falta de íiindamen-
to legal.

SERVJÇOS COMPLll IOS

PÁRA JANTAR *''" semi-pòi'.
cel. ingleza, ilesile »0$000.

Preços feitos iih base ile 15.$

por libra. Só nn Cnsn Muniz,

Ouvidor 71.
St» •'

^^ '17-2)
Tor determinação do ministro

da Viação passou a ter exercicio
nn Inspectoria Federal das F.stra-
das o engenheiro dr 2" classe Ci-
cero Coelho de Faria.

A Perfumaria Nunes é a caso que
mais vantagens ofíerecr, em qualida*
de e preços. I.argo ile S, Francisco
de. Paula 25, 467)

Pingos &Respingos
O Condo chama aos sra, Alberto de

.l-aria Saboeiró, Teixeira Soares, Sil*
veírinha, «r.ineti Guiíilc e outros pat«
ceiros -ilo João flazúa, de "banqueiros

<le alta proa"?
— K, apezar disso, ou por isso mes*

mo, cllc não os poupa... c caem to*
dns u'a£ua...

Trata-sc dc reformar o Co-
Uj/o Chil para beneficiar uma

familia de mitUonarios paulis*
tas uo caso de casamento de
*Ía e sobrinho.

W caso dc contos mil j
ÍMas isso c caso. afinal,
Kão dc ¦Codigo Civil,
Porém du Commercial...

A roda do Jockey-Club, «-..e juga
com o 'I.aRc, c uma roda de li ti lia...

Ií', <la lal linlia ipie ò I.agc enfia
pelo fundo Je uma agulha.

NA CÂMARA

O Conselho dos nuatro ratificou o
bloqueio da Allemanha, até que -fique

estabelecido nesse paiz itm governo po*
pular livre.

— Utn governo livre* Mas como, sc
ha falta de matéria prima ?

Os allemães vão pedir ao Wilson
qne lhes envie um 'bocado da que rlíe
tcuj cm «tatua na boca de Hudsõn.

O QUE FOI A SESSÃO DE
HONTEM

Presentes 65 deputados, o sr,
Vespucio de Abreu, secretariado
pelos srs, Andrade llezerrit e
liphygcillo de Salles, abriu a ses-
são.

Approvada a aeta e lido o expe-
diente, o sr. Astolplio Dutra jus-
ti ficou a ausência, por doente, do
sr, Augusto de Lima, ,

u presidente declarou n,ue, na
fôrma du Regimento; tinham dis-
cussão forçada os requerimentos
do sr, 'Mauricio dc Lacerda sobre
os acontecimentos de S, José do
'Muro, em Goyaz, e solire a inlcr-
venção da força federal 110 liio
Grande do Sul.

Pára tratar do caso de S. José
do Duro, oecupou 11 tribuna n sr
Olegario 1'i 11 fo, "leader" da re-
preseiuaçiio góyàilit, ipie declinou
ser seu desejo que em torno da-
quelles lamentáveis suecessos fos-
se travado largo debate, para que
ficassem apuradas as responsabili-
dades.

Affirmou que o sr. Alves de'Castro 
empregou o melhor de seus

esforços para o esclarecimento do
caso, chegando a retirar do Trilni-
nal Superior do listado utn dos
seus membros, o dr. Vicente de
Abreu, para, em conunissão, ir tio
'Ouro, proceder a novo e rigoroso
inquérito.

Terminou declarando dar seu
voto, com a melhor vontade, ao
requerimento apresentado pelo sr.
Mauricio de Lacerda.

Fncerratla a discussão, passou-
^e ao do Kio Grande do Slil. Teve

a palavra p sr. Gomerciiido Ribas.
'Disse que o sr. Mauricio de La-

cerda parecia nutrir duvidas sobre
a opportunidade c legalidade de
acção do governo rio-grandense na
repressão da gréve que estalou ul-
timamente nu cidkde do Rio Gran-
de. .Para dissuadir essas duvidas
c qtie está na tribuna.

No intuito de provar que a
acção do governo de seu Estado
foi opportuna, leu um telegraninia
do presidente Borges de .Medeiros,
relatando violências coínmèttidas
pelos grevistas, que chegaram a
ferir diversos guardas, 110 ino.meti-
Io em que. desarmados, procura-
vam <iissuadil-os dos seus proposi-
los ameaçadores,

'Affirmou que deante da altittt-
de dos grevistas, foi que o gover-
010 rio-grandense interveio, pro-
curando manter a ordem legal e
evitar .que fossem lesados os direi-
tos individuaes ameaçados pelos
amotinados, tenrlo sido sempre a

.sua acção exercida com prudência
e critério.

Referiu-se. finalmente, á reqtti-
sição de força federal, feila pelo
governo do Rio Grande do Sul, e
explicou, lendo documentos, o
modo por que se den essa reqni-
sição, que declara ler sido feita de
perfeito accordo com ns preceitos
constitucionaes, islã é, com intei-
ra autorização e approvação do yo-
verno federal.

j Terminou, dizendo ipie o papel
da força federal, no caso. fui ape-
uas o de auxiliar as forças locaes
na manutenção da ordem na cida-
de do Rio Grande, dada a exigui-
dade da força policial ali mantida.

O sr. Mauricio de Lacerda fez
eloiios á intervenção do si\ . Ror-
ges de Medeiros na solução de
questões sociaes.

Explicou sua orientação, apre-
sentando esse requerimento. Qui-
zera levantar uma questão! •"¦nsti-
lucional — o pedido não cabia nas
hypotheses constitucionaes.

Na ordem do dia. approvados
os requerimentos de informações,
cuja discussão ficara encerrada,
íoram approvados os seguintes
prójectos constantes do avulso:
em *' discussão, autorizando a
abrir, nelo .Ministério da Fazenda,
o credito especial de 57o$.i82,
ouro, e 851:686$.y4, papel, para
pagamento das dividas de exerci-
cios findos: e em 3' discussão o
tirojecto determinando que sci.1111
levados á praça, em hasta publica,
pelo respectiijxii porteiro dos audi-
torios, os bens iiiiínoveis, inventa
riados no Ttiizo da Provcdoria e
¦Residuos, 

qtte tenham de ser ven-
didos por autorização judicial.

¦»» ***** 1* 

Informações: Sul 2040
ARMAZÉM COLOMBO

(nSonl

O expediente lido na sessão v de
hontem dá Câmara foi o seguinte:

.Mensagem do presidente da Rc-
publica, solicitando; o cre.liio sup-
plementar dc ioo :oóó$ooo para
pagamento dc empregados addidos
do Ministério da Viação: reqiicri-
mento de .Marianna de Arauio Ca-
mara. pedindo o pagamento de'réis
3 :ooo$2iis, quantia que a União
deve a scu finado marido o bacliá-
rei Antônio Câmara Lima Filho;

0 DIA NO SENADO
Ainda liontem o Senado não teve

numero sequer parn a abertura da
sessão.

Constava do expediente, que de-
veria scr lido, uni officio do dr.
Octavio Kelly, remeltendo os livros
eleitoraes requisitados pela commis-
são ile Poderes, e um requerimento
do dr. Artliur Imbassahy, pedindo
mais uma vez para reverter ao ser-
viço activo da Armada, agora eom
a desistência dc vencimentos.

A' hora regimental, o sr. Alen-
car Guimarães, i" secretario, assu-
min a cadeira da presidência; paru
declarar a cinco senadores quc se
achavam no recinto, a impòssibili-
dade de haver sessão.

K tlitu isso os presentes clisper-
saram-se.

MANTctmi* Perfumaria Avenida
Avenida Hio Uranco, esquina da rua

da Assembléa.
fii/53)

'Foi hontem encerrada na Cama-
ra a discussão do seguinte reque-
i iiucuUi. uasignadu pelo sr. Au*
drade Bezerra:" Kequciro seja solicitada do
Ministério da Guerra cópia do in-
ouerlto procedido pela inspectoria
da 2* região militar, em relação
res acontecimentos decorridos em
Recife, a ir, '8 e 19 de fevereiro
ultimo, cntrc praças do F.xrrcito c
da Força Publica do Kstado de
Pernambuco."

NO MUNDO
POLIÍ

A ciiiilcsfnyflii ilo cTjplòiiiaili}

sr. Omitirá

S>li I, prcildciicln tln »r, n-,-,\., a,
mont, esteve liontem rciiuíiLt ., „.,
missão de 'Poderes do Sentido -,,
crlicr a contestação do sr, PruVi
rcprejeiilado pelo sr. Metello l-i,- ,
ao rjploni de senador o.|.ciliil,i nu s.~.
dida'o Octacilio CatiurtA pela junta
radora do pleim de i.i de abril,

A reunião começou áa .- luir.i« .1
tarde, e o sr, ftlelello Junior usou ,-¦
mrliãtamente da palavra,

I'.- leitura <lo seu trabalho, .. m.:.•;,,.
dor i\o sr. IVdro lieis, com tiian:Y«,\
Intvito dc obstrucç&o, desviava-se a ci*
d.i passo, afim de mil.linli.tr r comnien-
tar phrase a phrase dos dócünienin,
apresentados, Assim, Ss 4 liora» ,n,,i
elle tiu'ia corncçadc.

A requerimento dò relatod, o .ir. H '•..•
e Silva, a coninissão suspendeu os tia*
balhòs nessa* oceasião.

Hoje, ò sr, iM et ello Junior cuníniua
rá a leitura

* * *:«
Ag clclgÕCS llll lll inrlisos

A cotnmi*(s3o dr podSrcs da Ca i >¦
reir.iiu*5c liontem pata ouvir ,i Içitti
da cor.tra*("o;Ursta*»*áo il«* >r. «Mati -
lieis. A sala estava repleta de politi
cos flutiiineitaes,

0 candidato contestatUe, dr. jóaqu
Moreira, deu vários apartes, lúiveml
por ve»cs d-alo-jos acalorados.

Amanhã reitne-se novamente a cr ¦•

missão, afim dç ouvir o relator dess
pleito.

THERM0METR0S"CASELLA
CASA IIKRMAXNY - -Gonç. Dias, ,

O iniuistro tia Fazenda, a
dendo ao que solicitou a Co:
nhia Minas de Carvão do I.u
resolveu conceder isenção ile.
reitos e de expediente, para
partida de machinas para min
ção, esperadas de Nova V
destinadas ás minas dc carvão
município de S. Jeronymo,
ipielle .'listado, 1* , a serem de.'
barcádás na Alfândega do
Crande do Sul.

uma

irk.
no

na-
ctii
Uic

54 Alfaiataria
GUANABARA

mudou-i»
para • ttu nav«
•dlflcla proprit

á
R. Carioca, 64.
Tiltph;Cent,92

(10466)

0 minislro da Fazenda tr.m-
miltiti áo 1" secrciario da Câmara
dos Deputados a mensagem tio
vice-presidente da Republica soli
citando autorização para a abei
tura do credito especial de réis
ji :56j$ooo. para oceorrer ao ps
gamentò do que é devido ;i il,
A 111 e 1 i a Vieira de Mendonça,
Ucllóá, viuva do iniuistro do Sn
premo Tribunal Federal, conse-
lheiro Ignacio José de Mendonça
Uchôa, em virtude de sentença
judiciaria.

Navalhas suecas
CASA HKUMAXNV—Gonç. Dias. ¦ 4,

(11-5N

0 ministro da Fazenda, atten
dendo ao pedido que llie fez o
primeiro secretario dn Câmara dos
Deputados, enviou-lhe copia du
regulamento organizado pelo Con
selho Administrativo da Caixa
Econômica dd Kio de Janeiro,
paru execução do disposto rio ai
tigo 0(1 da lei 11. ,-1.6.14, de ,ji di
dezembro de 19.1S,

G. conservador de linha cxtranii-
mérariiõ da 3" Divizão da Cen-
trai tto Brasil João Josc do .Nas-
cimento foi nomeado para occup.tr
effectivániente esse logar.

Banco Hypothecario 6 Agrícola
do Eslado de Minas Geraes

7(>, Run Visr. Iiiliiiúiiin, 7U
Fi\2 todas as operações bancários

Pepósitòs em r|c Movimento 3 '",
" c|c de Aviso.. -,',

úiiiSiS) até -'o contos.

O iniuistro
o inspector
a intimar a
CÒmpany a,
seis mezes,
ção do seu
substituindo
inclinados d.-
e S. Paulo
por linha de
da por electt

da Viação autori:'*'
federal das Estrada
São Paulo Railws
dentro do prazo il

súbníeltér á approva
ministério os estudo-
nos primitivos plano

i serra entre Sanlo
o systema finiic;:' i'
creinálheirá, acciona

icidade.

Vinhos, azeites, águas

Còlomin
mineraes
— P. José Alencar

(11811

Pelo ministro da Yiacão foi
posto á disposição ilo Ministério
da Guerra o primeiro tenente do
Exercito K.miiro de Noronha, que
está servindo na cnmmis**5o tele-
fraphica nos listados de Matto
Grosso c Amazonas.

Do gabinete do prefei'0 recebe»
mos a ses**.t!H*e nota:

"A subscripção publica do em-

prestimo da Municipalidade foi
aberta hontem eas Xova York. is
io horas da manhã c fechada is
j horas, por e*.'ar excedida a i
sitbscripção do tou! do empres':-» J

O Tribunal do Jury desceu
ate onde uão *V esperava.

(Do Correio),
Foi nessa descida itifrene.
Descendo tanto, aos holcos.
«Quc no " momento solenne*"
Não se sabe a quem condem ne
*Sc aos defensores, sc aos réos,

* *

*\ ORATÓRIA T)0 MIGUIX

Substituiu o dr. Frontin r.o
:onunissão Especia*. do Sena
áo. encarregada dc rei cr m
quadres do fufícctOHaitsnto pu*
blico. o dr. Miguel dc Caru*
«Tio,

Diz o Correio num tópico, *
Q-ie aqui resumo.

Que esse Mig::cl "phílanlrGDÍCD*11 
J

Quando fsla. pica turno.

Se elle. acaso, no Senado
Mexe o miolo,

Fai-o sempre, municiado
De um canivete e do rolo.

Do discurso traça o rumo...
Que amolação .

/imunda aparas de Inmt
No recôncavo da mão.

O' velho pajliilcante I
Boirino carro !

Ka mão já não lia o hastant
De ftrmo para i:-n cigarro ?

— E* o diniTete ! Esse d-abo
Pe «que arrecég«*> '¦

Xão se saíra ne-rs o cal»-»!
Xi« tw:a n3«Ta ! Esta cèjo !

Agulhas de platina Luer
CASA HERMANXY—fionç. FJi;i=.

(nrs;)

O sr. Padua Salles, por acios
de hontem, concedeu tres meze:
dc licença a Rachel Pinto I'ernan
des, auxiliar-apttradora da Dire
etoria de Estatistica. autorizou o
director da 'Escola dc Minas •:•
Ouro Preto a requisitar passarei'. •

para os alumnos em excitr?'".ei
scientificos, tle accordo com o rr
gulaineiltoá indeferiu u requeri
mento dc Arthur Vianna, pediudi
privilegio para um apparelho me
canico, de accordo com o parec"
do consultor jurídico; determino
nue volte a servir nfl repàr-tç**'
a qne pertence o impressor de s'
classe da Directoria de EbtüttàtK.i
Alfredo .losé Nunes, que sc acha
ii disposição, do Ministério da -I* <
zenda, e concedeu matricula gra-
tuita. conforme requereu. a A lei
des Elias Meira. na Escola de í.n
getiliaria de Hcllo Horizonte.

Na Centra] do Brasil, forani con
cedidas farias ao cabineiro Iri-

neu Kibeiro Catalão, e aos con
ferentes Alexandre Silva, .1"
Krotbides 1'i'bi-iro e Salvador Anto
uio da Costa.

Uma moção da Câmara
belga

Bom Cnfé, Chocolate c Bom-
bons—Só no Moinho d<* Ouro
(8545) ¦

Cyrano &"C. \\i

Do expediente da sessão de j
hontem da Câmara conslou um of- jficio do presidente da Câmara dos |
Representantes da Bélgica, envian- j
do a copia de uma moção, appro- !
vada em sessão de 16 de abril ul-
timo:"A Câmara dos Representantes- |
órgão de toda a Bélgica, exprime .
os sentimentos dolorosos qtie lhe j
causaria a confirmação da escolha I
de Genebra para a sede da Liga •
das Xações.

Ella reclama para a llelgica a
execução das promessas que lhe
foram espontânea e solennemente .
feitas pelos alliados. quanto á rc- |
paração integral.dos prejuizos quei
soffreu. ás garantias e ás seguran-.
ças que devem assistir o seu dc>- |
tino no futuro.

Ella agradece aos seus delegados |
â Conferência da Paz a actividade |
e a con-ciencia com que se condu-
ztram no desempenho dc sua pe-
sada missão, e pede-lhes exigir,
com toda a Sua energu, a consa-
gração integral c effèctiva da jus-
tiça e do direilo."

O ministro tia Fazenda mandou
remetter ao delegado fiscal em
Pernambuco, úiim de que informe
a respeito, c com urgência, o of- |
ficio do Ministério do Interior
acompanhado do em que o juiz de
direito da comarca de Bezerros.
;iaqí;rl!c Estaáo, scliciía providen-
cias no sen*ido de ibe scr torne-" "o 

:im livra para termo de re-
isão no alistamento «tcitnral e
por elle peüde.

O sr. Urbano dos Sanl<>': 1
nistro do Interior, não compi- '

ceu bontem ao seu gabine!*-.
Secretaria da Justiça, tendo.
sua residência, despachado todo
expediente da pasta que dirige

S. ex., ,1 convite da rcsprc
commissão, presidirá amanhã.
0 horas d.i noite, o Primeiro Con
gresso Brasileiro de ProtheseP***
taria.

UMA CONSULTA AO DIRF
CTOR DA RECEBE-

DORIA FEDERAL SOBlUí '
SELLAGEM DE LANÇA

PERFUMES
Ao diiector da Recebedoria^

l'is:ricto Federal a Empresa Co
mercio e Industria, com fabril',,
dc iança-pertumes. solicitou 

'offi

ínaçCes sobre o modo porque devi
seliar os seus produetos.

Aquelle funcionário res-pond1-:
do a consulta, deu o seguinte •'¦'
pacho:"üe accordo com o parecer -
Superintendência. .1 sellagem òy
tubos de lança-perfuiii!». tem >'*'-'
a peso liquido, não sô nesia cj
cnmscripção. como nos produc'";
dc outras localidades, segundo
verificado pale mesma Super.tsfei
dencia. pelo que o requerente ¦'¦•-
sim deve continuar a seliar <?
sua fabricação, até qr.e soluça*
£;:ptr:or. cm contrario, df **?•'
disp1"***..*;*'*» explícita a respeit**
r***,-*»n*"<»r:- _. &t»\\a3+Tn -a o^w» &•*¦-*

. -;.
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A GREVE DOr^RITMOS

E SER ASSIGNADO HOJE. 0 AGGOR-
50 ENTRE OS'MARINHEIROS . REMA-

DORES E A DIRECTORIA W LLOYD
»xx«

a aGGão- do ministro Mello Franco
a iféve dos marinheiros c re- I lantes de convés, feito directtmon-

«dores dò Llovd c ''e 0l,tra9 em~ I ,e P6''1 Associação, tem, enlre ou-
de navegação, ha cerca de | iras vantagens, a de garantir i.os
tlois dias vem perturbando j associados sem emprego o meio

o trafego niariiimo i de poderem honestamente ganhar' ' ' a, sua vida 'c tambem a de prevê-nir, a bordo, a passagem de con-

prcs.i:
vin-i-
dor:.* 

¦¦'¦'¦¦

i::.

UMA QUADRILHA !f
PERIGOSA

nabái.ra, causando incalcttla-1
reiuizos aos arm.-ldorcs c ao

cõmiiícrcio.
fiinças,

Fran
para
caso.
ws

porem, a iniciativa do
da Viação, sr. Mello

não poupou esforçosque

trabandos, feitos quasi , sempre
com a cumplicidade dos estranhos
á classe. liontem, terça-feira,, re-, >-
cebemos a visita dc um emissário I Eugênio \ az. que

mover as difficuldades do I "o sr. Mello Franco, o qual nos
o movimento dentro de ho- \ declarou, em nome de s. cx., que
.. , ao que se espera, uma' a» nossas pretenções eram accei-
íôria solução. .laveis e quc o accordo por nos
ev 

' 
na conferência que te- proposto tinha o seu apoio,

«ta-feira passada, em sua — E, <? sr. Barbosa Lima?
, residência, com a junta go- — .Muito .deve a classe ao espi-
va da Associação de Mári-'l™° de Justiça e a boa vontade Jo

V Remadores, verificou a director-do Lloyd Graças a elle
essa classe tQram-nos concedidos o dia de S

..,,, ,v,«„ ,n,er'ceder com hori-s ' ° augmento de salários,
itigio

Varios roubos descobertos e
uma "especialidade" nova
Os ' larápios Manoel Soares

iGuerra e José Gonçalves Rodri»
gues, vulgo Argentino, auxiliados
por varios outros piratas que a
policia ainda não conhece, tem
praticado por ahi furtos audacio» |
sissimoí, graças a uma nova des-1
coberta delles para o arromba» |niento das portas de aço, julgadas
até agora invioláveis c que elles ,
abrem com uma facilidade pas-
mosa,

Esses dois larapio3, quc tem sido
varias vezes presos pela nossa poli-1
cia o logo soltos por habeas-corpus,!

i foranl ba' tempos pilhados pela po- j
I licia fluminense, saqueando uma ,
casa cm Nictheroy, dando logo;
depois ingresso na Penitenciaria. :
Ali elles seduziram o soldado da

! policia do Estado do Kio. Carlos I
Vaz. quc lhes deu fusa |

lies, associando-se '

A MALA CHINEZA
faunca de artigos para viagem, A mais importante no gênero.
01, RUA DO LAVRADIO, 01.—Tel. C. 1082. (10950)

UM RUMOROSO PROTESTO NA AVENIDA
Os passageiros do " Darro

agencia da " Royal Mail"* • .—mm* xm*

e a

da

e fugiu com
á qijadrilha.

Reunidos, os trcs _ assaltaram
varias casas commerciaes desta
capital, enlre cilas a casa de ar-
marinho da rua Marechal Floria-
no n. 43, c as alfaiatarias Leão
do Norte, á rua Uruguayana 5S,

I e A' Ia Ville dc Paris. 1 rua Bue-
nos Aires, de onde levaram farta

j colheita de artigos finos.
O produeto dos roubos os au-

daciosos larápios iam vehdèl-os ao
turco Elias Jordão e ao filh odes-
te Benedicto Jordão, estabelecidos
á Praia do Caju n. 27. '

dien_ uáS°ra muno vem concorrer para A policia, sabendo que era ali
do titular da. Via-:011? sc effectiwtssem os nossos de-íj o esconderijo da quadrilha, cer-

causa que >;.-,=., ...aiaja,.. .
resolveu interceder com "orils . - ,

afim de que um m.m,'\ Proporção de 30 a- 33 °\".

honroso entre as partes pu-. •>*. Y<? ° am,So que so temos ra-
w Ã-niieatâo ! ?ocs para ~erl""°s «taioi a s. ex.,' 

oraqque as partes con- *&» '.™° "".sr. Mello' Franco,
' :!;.m m „,r\hnr t\ni - euJa intervenção no nosso caso de
^Ti^ia."^^ 

agora muito.^concorrer pa.ra
iplausos, do titular 1.  •

faça unia ligei- 1 seJOS-
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E NSo comprem -

Itnnis j §g I
| sem ver o sor- |m- timento de • j

! l_ mm
| PREÇOS EXCEPCIONAES |
11301Í2 Av. Rio Rrunco |

. UM SENSACIONAL CASO DE POLICIA
¦ i m ¦ i' ¦¦¦ H-i—¦ i i .¦> i.i i- — .1 ¦i.u T*

Foi apprehendido no Río um collar do valor de cen-
to e vinte contos, roubado na Republica Argentina

?x:

.-iii:iliiiiiiiiliiliii'ill»"i"lti>"i,ii: i i i i i i i'
(11646)

No dia 13 do corrente, aportou
ao Rio o vapor inglez "Darro",

cão. Para que se .
}., idéa dos benefícios que advi-
rj0 da attitude do sr. Mello Fran-
co basta que se saiba a quanto
móniaiii os prejuizos,, nestas tres
semanas de greve, das . empresas
dc navegação. Só o Lloyd perdeu
nada menos de. i.Soo contos, cal-'lando-se 

em 7 a 8.000 as per-
das outras companhias. Essas

eloqüentes, dizem bem alto
r da acção do illustre' mi-
que aü.ís, cumpre notar, in-

na questão por expontânea

cu

cura

cou a referida casa, prendendo— A_ questão toda, continuou o I os dois negociantes turcos e o la-
nosso informante, gira em tarno drão Manoel Guerra,
do caso dos embarques, já tendo o I .^rjiMiliiio e Carlos Vaz resis-
•Lloyd concedido .. Associação 80 j tiram a tiros de pistola e conse-
por cento do pessoal, o que, po- gUiram evadir-se, Na mesma casa
rim, nãa acceitamos. A acção do L policia apprehendeu 76 volumes
ministro Mello Franco, opportuna j ,je roubos das trcs casas ' acima ferido paquete voltar a Ilha l»ran«

citadas; cendo de _6:8oo$ooo"o d(. af;m <je purgar íui a quaren
valor total desses objectos

da frota da Royal Mail Steam Pa-
cket, procedente de Lisboa e que
trazia a bordo dois casos de grip-
pe. Devido ( a isso, a Directoria
Geral de Saude Publica fez o re-

vontade
P.-liSC ios .agora a historiar as i

directoria do Lloyd e

\}ma commissão de mari-
nheiros e remadores

no Lloyd
"-r: commissão de marinheiros

composta dos
I.
V

u

.1

e valiosa, contribuiu para que as
coisas se modificassem, caminhan-
do para um accordo honroso e
justiceiro.

E o velho lobq do mar, face tos-
tada pelo sol. o rosto cheio de ru'
gas,,do trabalho pesado, passou a
contar-nos scenas dolorosas da sua

... .vida de incertezas e afflicções.
levadas a effeito hon-, —Somos das. classes mais in-

i junta governativa dos! felizes e menos favorecidas. Os
tormentos da nossa labuta, verda-
deiramente infernal, não têm _ a
suavizar-lhes lenitivo algum. Ain-
da não ha muito, por exemplo, eü
e os meus companheiros doi "Al-
fenas", e-_-"San Nicolas". soffre-
mos tudo o que se pôde imaginar
de mísero e de dantesco, na tra-

., ve9sia da França aos Estados Uni-
Paulo Nascimento, João dei ,j0Si ^4 chegados, sabe qual foi o

ncellos, João José Caetano e I premi0 que nos deram de tantos
iio Manoel dos Santos, tendo. dias de má alimentação e de pes-

¦ te o sr. Anselmo Rosa, pre-1 s\m0 passadio? Despediram-nos!
.« do Centro Operário -do Rio I f0í qliando, doentes de grippe, «fa-
meiro; procurou hontem,. no:- mintos, sem recursos, vimos mor-
'.biuete. o sr. Barbosa Lima,! r;r a mingua cinco camaradas,

o presidente do Lloyd se en- i c-onin nós atrrados ao chão de um
isie doente, a commissão en- \ pardieiro, que tinha o nome pom-
ii-se com o dr. Alves de Fa-i poso de hospital. Por isso que lhe
iovo superintendente do Tra-j conto, pôde o senhor araliar > si.
com o almirante Silvinato de 1 tuação da no#sa classe, completa-

.1, inspector da Navegação, e; mente desprotegida e entregue nos
o sr. Victor Hugo Aranha. | azares da sorte, terminou o poUre
iiimissãó fora explicar ao pre- homem.
te do Lloyd, que estivera com; A Associação de _Marinheirosi e

da Viação. com quem | Remadores destituiu provisória-' 
mente a sua directoria, substituin-
do-a por uma junta governativa,
cujas funeções terminarão no dia
em oue fôr paralysado o movimen-
to paredista.•Essa junta governativa foi que

mio a questão suscitada entre os' hontem se entendeu com o fr.
sr*. armadores e esta associação: I Mello Franco, regressando á sede

1 _ FiCa nesta data assentado! da -Associação! ás 7 horas. Imme-
enlre assinas partes em litigio o 1 diatamente, convocaram uma as-
accordo abaixo, que será assigna-1 sembléa geral, que foi .presidida
do com os requisitos legaes entre I nelo sr. Ernesto Paulo «Nascimen-
as iiiesmas partes litigantes, e obe-1 to, afim de communicar á classe o
decerá ás seguintes condições: —' resultado das negociações de hon-

JI

. do accordo para o embar
do pessoal; accordo este redi-

1 uns seguintes termos:
Accordo celebrado entre os srs.

ladores e a Associação de Ma-
rinlfeiros c Remadores, para pôr

i
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tena da lei.
Trazia o citado vapor, para

esta capital e para S. Paulo e
Santos, cerca de quinhentos pas-
sageiros de proa, sendo que só
aos dois portos paulistas acima ci:
tados se destinavam 237.

Obrigado a ir á Ilha Grande, o
"Darro" fez o seu expurgo em 48
horas, tendo, entanto, «para poder
seguir viagem, que deixar ali to-
dos os passageiros de terceira
classe e as respectivas bagagens.

Onze dias estiveram no Lazare-
to os viajantes da Royal Mail, que
afinal foram trazidos para esta ca-
pitai pelo "iDesna", entrado ante-
hontem de Buenos Aires, e que
para esse fim escalou na Ilha
Grande.

O "Desna", tendo entrado ante-
hontem á noite, ante-hontem mes-
mo desembarcou os passageiros de
3* classe, sem lhes dar em terra
qualquer agazalho.

Hontem, desde as primeiras ho-
ras do dia, esses duzentos e mui-
tos individuos foram se aggrupan-
do a pouco e pouco na porta da

_______ agencia da companhia, na Aveni-
ÃTIÊSSÃO DO SUPREMO FOI da Rio Branco, juntando-se a elles

SUSPENSA EM SIGNAL q^i que outros tantos curiosos,
DE PEZAR e formou-se assim ali uma compa-

Na sessão de hontem, o Supre-i cia multidão.
mo Ttibunal, rendeu homenagem j Os infelizes, que além das tor-

do ministro l Canuto turas por que estavam passando,
| ainda tinham, a instigar-lhes a

raiva, os conselhos de muitos po-

(111803)

ra-mestre; 229.; marinheiros
fieis .'oj$; marinheiros, iSg$ mo-
ç«!.<, 130$; boys, 5SS500; horas de
serviço e.-ftr.-iordinario, 1S000.

II — O dia normal de trabalho
sei «. dc oilo horas. _ ,

Ul — A Associação indicará to-
'!«« '.1 pessoal pertencente á classe
•i; marinheiros e remadores para
os navios mercantes nacionaes, com
as vagas que se derem e compro-
mette-se a dar eguaes direitos ás
ex-praças da Marinha de guerra e
aquelles que forem matriculados nas
capitanias dos portos.

1\' — E' facultado aos srs. ar-
madores o direito de mandarem fis-
caiizar na séde da Associação a
lista organizada para os referidos
embarques, cuja lista obedecerá á
nriicni de embarque por antiguida-
de dc desembarque.

— A Associação poderá tam-
h-m fornecer uma lista em dupli-
caia aos srs. armadores para que
os mesmos examinem, se julgarem
preci»'), a execução deste accordo.

VI — Ao direito de indicações,
garantido á Associação, pela anti-
ftiidade de desembarque, correspon-
de o direito do armador recusar .o
indicado, ate que haja accordo eu-
ti-v ris duas partes.' 

sr. Anselmo Rosa explicou,
íii-ii', quc depois dt_ unia. cjinfe-
tcu« ia luiv.ida coni o íuini^ro,
t -.-. iue escrevera a seguinte

tem.
A Associação conta 13 annos de

existência e 15.000 associados.

Fala o sr. Mello Franco
Nas classes marítimas, é geral

a" satisfação pela attitude do sr.
Mello Franco, ministro da Viação.

A' s. ex. com effeito, é que

a memória
Saraiva.

Iniciados os trabalhos, o presi-
dente, ministro Herminio do Es-
pirito Santo, proferiu commovido
elogio ao illustre morto, sendo
loco apôs suspensos os trabalhos. . ._ nas de aço das portas e vitrines,

pulares, com-eçaram a protestar
em altos brados, até que esboça-
ram um ataque á" agencia.

Foram, então, descidas as corti-

t.:ra grupo dc iinniigraiites
Darro, conquanto tivessem pago
67S500 fortes pela passagem de
terceira classe, haviam passado
fome e sede, sendo que a agua
era vendida a bordo á cem réis
portuguezes litro e a 30 réis cada
copo. Um bife' miscrocopico os
creados de bordo vendiam por
quatro -tostões.

— E no lazareto ....
 No lazareto a comida era

boa... Mas como nós traziamos
muita fome ella nos parecia pou*
ca, informou do lado um vglhote.

E a bôa mulherzinha a quem
havíamos feira ú primeira per-
gunta voltou a falar:

— Hontem só nos derafti uma
chicara de café. E foi isso tudo

o que comemos desde a ilha
Grande até aqui... Hontem, á
noite, alagaram-nos os beliches,
para que não dormíssemos a bor-
aio, de forma que ainda gastamos
03 últimos vinténs na conducção
para terra.

Procurámos, então, o sr. Sam-
paio, gerente di Royal Mail, nes-
ta capital, e que, de volta de Bue*
nos Aires, tambem fora passagei-
ro do Desna.

O sr. Sampaio disse-nos que «
tendo seiencia da estadia daquel»
les passageiros na ilha Grande lá
os fora buscar, afim de fazel-os
chegar a seu destino.. Não ha-
vendo hontem nem hoje vapor
para Santoso sr. Sampaio tomara
dois carros reservados no noemr-
no paulista de hontem e no trem
diurno de hoje.

Para comedorias fornecera
3$ooo a cada uma das pessoas
que seguiram hontem e 5$ooo ás
que deviam seguir hoje.

Sobre o máo trato a bordo o
sr. Sampaio disse ignoral-o, não
podendo a companhia ser respon-
.abilisada pelas pequenas explora-
ções do oessoal subalterno do
navio

O que é facto, porém, - que o

Lloyd Brasileiro
A posse do superintendente

do Trafego e do director
da Contabilidade

Eni presença do inspector da
Navegação, representando o sr,
Barbosa Lima, tomou posse, hon-
tem, do logar de superintendente
do trafego o dr. Antonio Joaquim
Alves de Farias, ex-director da
Contabilidade. S. s. teve opportu-
nidade de ver o gráo de estima e
sympathia. em que é tido no Lloyl,-
com as demonstrações que lhe fo»
ram feitas por occasião da posse
Terminado o acto, o dr. Alves de
Farias dirigiu-se á Contabilid.inc,
passando o exercicio do cargo so
seu substituto, sr. Joaquim Do-
mingues Leite de Castro, empos-
ssndo tambem.no logar de sub di-

A actual policia, depois dc ter
tido o seu curto periodo brilhan-
te. caminha a passos largos, para
o descrédito' a que a tein arrasta-
do o exhibicionismo de alguns de
seus auxiliares, c o do próprio
chefe, que, deixa que os mais res-
peitaveis serviços de sua reparti-
ção sejam relaxados pela . preten-
ciosa falta de competência de uns
tantos medalhões, aos quaes o dr.
Aurelino arvorou em celebridades.

Os serviços policiaes própria-
inente dilos, eslão sendo prestados
á população desta cidade por unia
fôrma diametralmente opposta a
tudo quanto se faz nas grandes
capitães do unindo, e é graças • a
esse preciosisino profissional do
sr. Aurelino e da gente que o
cerca que a cidade está infestada
cada vez mais pela ladroagem,
sempre impune e sempre audacio-
sa, porque as autoridades do Rio

A' procura de um rico collar
Terça feira ultima appareceu na

importante casa de jóias do sr.
Isidoro • Marx. á rua do Ouvidor 11.
13S. uiti cavalheiro elegantemente
trajado, moço, bem falante, expres-
sando-se numa mistura cosiuopo-
liu de hespanhol, italiano e por-
tuguez, e «iue foi recebido por utn
dos empregados da casa. "Tão
importante cra. porém, a compra
pretendida pelo elegante cliente,
que o cliefe da casa foi chamado
para attendebo pessoalmente.

O moço era portador de um ri*
qui» uno collar de pérolas, com
seiscéhtds grãos, e aiue o sr. Marx
avaliou, de relance, em cento e
vinle contos de, réis.

Queria o estranho cliente, para
pessoa de sua íamilia, uni, collar

; egual -"áqüellc, pelo qual clle daria
i sem relutância, cincoenta a sessen-
[la contos. '

O sr. Marx viu logo qtie o mo-

O collar ia ser comprado
pelo engenheiro Leopoldo

Cunha
Ficando de posse da jóia, a casa

Adamo pretendeu Icrgo fazer bom
negocio conto eila. e assim um dos
cheít-s d,1 casa offereceu-a por cen»
10 e vinte contos ao sr. Kdmon-X
l.evy, com quem não conseguiu
chegar .1 accordo. O preço era de-
masiado elei .ido. e, comquanto
fosse agora o negocio apresentado
por uma casa importantíssima d.»
nossa praça, a procedência da jóia
nào estava bastnnteincnte csclare»
cida.

E por isso não se tez o negocio
com o sr. lEdmond l.evy.

Foi, nesse Ínterim, mostrada a*"
jóia .10 engenheiro «Leopoldo Cunha,
que ficou encantado coin cila, cn-
tãbolando logo negociações para a
adquirir pela sumpuiosa somma de
ce:n contos ilr réis.

E teria sido o engenheiro Leo-ço não sabia o valor iK* objecto .
dc qué era portador, e suspeitou j poldo t unha .1 grande victima des-
delle. Como. porém, náo recebera sa monumental escroquene se nes-
da policia qualquer tainiré que o I sas idas e vindas nao chegasse ao
puze.se em aleatéa. limitou-Sc a ! conhecimento da direcção tia casa
dizer q-.ie não tinha o objecto pro- j Adamo toda a sinistra meada qu

desaprendem a ollios vistos na j curado pelo moço, que se retirou,
arte de policiar. i muito cerimonioso, agradecendo a ít
... , ._..„., gentil acolhida que lhe íõra feitaAinda agora o tacto que vamos '- -

narrar mostra á evidencia a defi-
ciência lamentável de elemento

na casa Isidoro Marx.
Esse collar era, apenas, o de

mine. Sarah Madero, e o moço
autor do furto ou,,- 1. elegante era o .com que conta o nosso Corpo de:|..,,so .......^ ..... dps:seus a;.,Jantes

— Porque nio usar senda pedidas garantias á policia.
medicamento ra- I __.s___s não se fizeram esperar, e

toniticador dos nervos? S_.- ., „ . ._._,__<__•__ . ._.restabelecida a or-
dem a agencia começou a distri-

Impotência 0
,.  . cion.il e toniticador „,«» ¦,_,.«„. — ,, r„;

sé/deve a boa marcha das ncèo-1 XÜOL _ .0$ Ru.' da Quitanda ¦ *lego que foi

ciações, que caminham napidamen-' - R'° - P«-"m»c«. '--»s-'
e para um accordo equitativo e T„__„;«„ ««-, umn fa- '

para uma^ .solução satisfatória*^ _ HlLclUIlU Clll uil"* x« t tantes seguissem por terra para
l)|»Í(»í| fle SabBO Santos e -São Paulo, além de uma

Os prejuizos seffridos foram;[££* ajutU dc c"st0 a cada

ÇrândeS í Uraa Passageira, a quem pedi-

rector da Contabilidade o sr.
Franoisco Alves Machado.

'Em ligeiro discurso o dr. Fa-
rias agradeceu o concurso dos
seus auxiliares, de quem se des-
pidiu.

Falou eiii seguida o sr. Ma-ha-
do, que agradeceu as referencia?
feitas pelo novo superintendente
do Trafego, acerescentando que a
rota traçada por s. s. seria segui-
da por todo o pessoal.

Ao acto assistiram todos os che-
fes de secção. Terminada a pos-
se, o dr. Alves de Farias dirigiu-
ee para o Ministério da Viação,
onde conferenciou demoradamen-
te com o sr. Afranio Mello Fran-
co, sobre assumptos que se pren-
dem ao seu novo cargo.

—:—Foi designada para dire-
I ctor interino do serviço de expe-
i diente do Lloyd Brasileiro o sr.' Victor Hugo Aranha, secretario; do sr. Barbosa Lima, e que hon-

tem mesmo tomou posse.—:—Para examinar as escri-
ptas das diversas agencias do
Lloyd foi designado o sr. Ubaldo
Lobo, ex-sub-director da Contabili-
dade.

—:—Foram feitas hontem as
seguintes designações: 6o machi-
nista do "Pará", Alarico Gonçal-
\es Teixeira: praticante de ma-
chinas do "Pará". Francisco Roc-
co; i° piloto do "Curvello". Octa-
vio Johanny; 1° pilojo do "Servu-
lo Dourado", Antonio César de
Oliveira: medico do "Acre", dr.
Benjamin Gonçalves: i° dispen-
seiro do "Bahia", Miiruel Alves;
2" dispenseiro do " Bahia", Benja-
min Mendes; i° dispenseiro do"Pará", Abel Sena; commissario
do "Borborema", José Domingos
de Moraes, e commissario do"«Pará", Tose Ramalho.

—:—0 almirante Sylvinato de
Moura, chefe da Navegação, expe-
diu liontem aos eommandantes a

Segurança, a cargo do major Ban-
deira de Mello, corporação invés-
tigadora que niuito deve ao acaso
nas diligencias por ella levadas
a bom termo, vislo que os erros
palmatoares, coinniettidos na quasi
totalidade de seus trabalhos, não
inspiram confiança para que se
creia na efficacia dos seus ho-
mens e das suas formulas.

Narremos, porem, o caso, que
dispensa outros commentarios,
além dos . que resaltam natural-
mente da analyse dos factos.

Um furto sensacional
lEm 16 de abril próximo findo,

nos últimos dias da estação ele-
gante de Mar dei Plata, na Repu-
biica Argentina, deu-se um sensa

A sua ida á casa Marx tivera uni-
caiuente o fito de conhecer o va*
lor approximado do collar ro-.ib.-i-
do. afim de o negociar com mais
segurança.

O acaso começa a operar
Nessa mesma noite o sr. Marx

encontrou-se com um seu amigo,
proprietário da importante casa de
penhores desta capital; contou-lhe
em conversa o caso do seu exqui;
sito cliente daquella tarde. Ouvin-
do a narrativa do facto, o tal pro-
prietario da casa de penhores dis-
se, então, ao sr. -Marx constar-lhe
haver na Policia Central denuncia
de um roubo de certo collar, nas
condiçções daquelle de que era por-
tador o tal mysterioso moço.

O sr. 'Marx. assim informado,
fot á Central da Policia e coninur
nicou o seu caso ao maior Bandei-
ra, que lhe pediu, caso o moço
voltasse, o detivesse, pois já não

cional furto de jóias, em impor-1 havia duvidas de que o collar aem
-' questão era o que fora roubado ataneia superior a duzentos mil

trancos.
A victima, d. Sarah Madero de

mme. Sarah Madero.
Desde então o major Bandeira

passou a inquietar-se mais com
Tornsquist, ao descobrir o assalto caso a que, de principio, não liga

carta
uo, sr. Anselmo Kosa. —
aie ler a minuta do áccordò•Mo por mim, entre o Lloyd

O sr. Mello Franco comprehen-
den, num relance sobre os^ factos,
á gravidade dessa crise, cujos pre-
juizos já estamos soffrendo. E foi,
procurando resguardar os interesses
do Llovd e do governo, que s. ex.
chegou á formula conciliatória, ac-
ceita pelos grevistas em todos os
seus termos.

A respeito das bases desse ac-
cordo, procuramos ouvir, hontem, a j
noite, s. a*x. ;

O sr. Mello Franco, recebeu-nos
110 gabineie de trabalho de sua re-
sidencia, ai rua X. S. de Copaca-
bana.

— O quc lhe posso dizer, co-
meçoti á nossa primeira pergunta.
C que talvez amanliã seja o accor-
do assignado. tendo a junta gq-
vernafiva da Associação de Mari-
nheiros e Remadores ficado de pro-
curar; ao meio dia, o dr. Alves de
Faria, director do trafego do
Lloyd. A s. s. entreguei hoje o
meu pensamento escripto, mais 011
menos o seguinte: t- "Estou de
perfeito accordo com o augmento

tado se a agencia da companhia
bnir passagem para que os protes- I tivesse providenciado _ para que

' aquelles infelizes seguissem hon-
tem mesmo, nos trens da manhã,
para seus destinos

espectaculo daquella gente famin-, seglljnte circular:
ta e estropiada causava péssima j 

"Srs. eommandantes: Tendo em
impressão, o que poderia ser evi- ' -"-" "'" """" '"'",-

de que fora victima, communicou
logo o facto á policia daquella
cidade, fornecendo-lhe a relação
das jóias furtadas, entre as quaes
figurava um riquisimo collar de
pérolas .no valor approximado de
cento e vinte contos, em moeda
cossa,

A policia de Mar dei Plata com-, ,
municou-se com a de Buenos Ai- ! Cincoenta e CinCO COntOS de
res, dando-lhe todos os informes
sobre o facto, e fornecendo-lhe
descripçâo das jóias e até photo-

va a precisa importância, despa*
chando ainda mais agentes para
a captura do possuidor do collar.

Emquanto isso, entanto, o Iara*
pio, que .era inteiramente desço-
nhecido nesta capital, preparava
calmamente a venda do collar.
achando, com a máxima facilidade,
um comprador.

réis... num vale
Foi sabbado ultimo rua do

graphia do famoso collar de mme. | Ouvidor regorgitava de pessoas que
Sarah Madero. : faziam a tarde chie ou andavam a

Esses informes puzeram em mo-; compras nas lojas da velha rua ele-
vimento o pessoal da policia buo- ; Ka"^ d0 Kl0,
rairense, que entrou logo ein cor- mesmo moço quc entrara,

. ,* ¦ ... ! dias antes, na joalheria do sr.
rtspondencia com a das republi- Isidoro Marx, appareceu na joa-
cas vizinhas, entre ellas a nossa, 1 lheri_ Adamo, no n. 9S dessa rua,
as quaes enviou todos os detalhes : e dirigiu-se a um dos empregados
recebidos de Mar dei Plata, in- I perguntando-lhe pelo* gerente da

casa.clusive alguns cro-iiiw do collar!
íoubado. ' O gerente foi-lhe apresentado e

O que estava naturalmente indi- i o desconhecido foi logo abordando
cado aos directores do nosso ser- o assumpto do negocio que o leva»
viço de diligencias era, por todos va ali: queria desfazer-se^ de um

. . ' *l l-i.efnen COllai", tSlC StTXH

meada
rodeava o luminoso collar c èiii que
os créditos dessa casa tambeni es»
tavam prestes a se einbaíaç.ir.

Resolveu a casa. nesse entre-
mentes, communicar ao Corpo dc
Segurança a compra de fizera, o
que determinou a itnmediata inter-
venção do Corpo de Segurança,
cujos agente.», trabalhando de ac-
cordo co-.ii a Joalheria Adamo con»
seguiram eíeíctuar.

A prisão do "escroc"

Este, que ficara de voltar na se
gunda-feira. preteriu esperar oi
acontecimentos, e não appareceu^
nesse dia. Os agentes do major -.
Bandeira esperaram-no paciente e
resignadamente durante todo o dia.
mas em vão.

O scre não tinha pressa. Tinha
110 bolso o seu vale e nãi> desejava
que uma sua traqiiinad^~*'deitasse
por terra todos os castellos qr.ü
aquella pequena fortuna llie tinham
levantado na imaginação.

Esperou, pois, com absoluta fleu-
gma, o transcurso de niais vinte e
quatro horas, e só então se apre-
sentou a receber a grossa maquia.

Com a mesma linha de sempre,
penetrou no luxuoso cstabelecimcn»
to c só quando se preparava para
receber os cincoenta e cinco con-
tos, já de vale em punho, é que
lhe deram voz de prisão .

O moço émpãUideceu e nem es-
boçbu o menor gesto de reacção:
entregou-se delicadamente aos agen-
tes,

Quem é o "escroc" ?...
E' a unica caisa que nos faltou

apurar. iA sua pessoa já a descre-
vemos acima: é um rapaz sympa-
thico, de tez morena, estatura meã,
olhou, cabelos c bigodes castanhos
e nariz ligeiramente recurvado.

Vestindo com esmero, o íítoc
mostra por suas maneiras estar ha-
biluado a conviver em rodas dí
gente fina, sendo affabilissimo o
seu trato. E', ao que elle próprio
diz, uruguayo de nascimento, mas
de descendência italiana, e fala
uma miscellanea dc hespanhol a
italiano, cm que já vaeV.vcnturan- .
do um 011 ot-tro vocábulo em por'
tuguez. _ _ .

A sua correspondência c. entan-
to, quasi toda redigida em italiano.
Delia tivemos èm mãos 11111 cartão-.
postal, dirigido á familia Schiavp- ...
ne. moradora em Rosário, na Repu» ,
blica Argentina, com a photogra-
phia do ía*rii_* c assignado com o
nome de "PiUar dei Parque".

Essa quesião de nome do scroç
os meios procurar dôr de. sobre- | ^S° 

¦ks^XdamoViamaTeilissImã é outro 
"ponto 

que nos dc que fa-

ociação dos Marinheiros o | je saiar;os e 0 dia de S hor.as,
rs, para .,-...=terminação ua • 

concessges feitas, ha pouco, pelo dr. íoci0 deste,

Hontem, pela manhã, manifestou-
se incêndio na Fabrica de Velas c
Sabão Olobo. de propriedade'do sr.
Zeíerino de Oliveira, sita á rua Dr.
Maciel n. 112.

Mal foi notado o fogo do Posto
de Bombeiros da estação de Oeste
íoi dado aviso, partindo para o lo-
cal o pesosal dessa secção sob o
commando do primeiro tenente Jose
Aupisto de Carvalho, tendo ataca-
do as chammas immediatamente._ _

O trabalho dos bombeiros toi
intelügentemente distribuído, sendo
evitada a propagação das chammas
a secção do fabrico de sabão a que
estava circumscripto. Assim mes-
mo o -nrejuizo causado não foi pe-
queno.

Desde janeiro a fabrica esta com
os serviços quasi paralysados. devi-
do. em parte, á divergência havida
entre o seu proprietário e o a-tatigo

mos informes sobre a tormentosa
viagem, disse-nos que a bordo do optimas

gaes.

- . a-a»,i-c»„a.T ........ .... - . ,-- -.  .. .... Antônio Gomes de
•e. Salvo a redacção, estou ae : Barbosa Lima, e que eu mantenho. Castro, que intentou uma acçao

pleno accordo com a minuta. Dis- | -Conheço a0s marítimos o direi- judicial que corre os tramites le-
onha 'do,patricio e amlgO;.attento, K associativo, o que é. mais do--Afranio de Mello_ Franco. -ust0 _ humano. Sobre o ca-

ia assim leval-o a assignatura ; _» do_ emt)art,UCSi propuz esta for-
ui) presidente do Lloyd.

Ca.mo, porém, o sr. Barbosa
não se encontrasse presente,

neta, expedida pelas capitanias de
portos. Pois bem. Toda vez que

ficou resolvido, e a commis
¦-au se retirou para se eníender_de
novo com o ministro da Viação.

."¦a-eundo fomos informados no
Kibincte do presidente do Lloyd,
este accordo proposto pela Socie-

ios Marinheiros e Remado-
do que foi apresenta

mula. que ao meu ver resolve per-
feitamente a questão: os marinhei-
ros c remadores têm uma cader-

"

vista do oceorrido entre o comnian
dante Octavio Fontoura e o sr. ca-
pitio do ;Porto do Estado do Rio
urande do oul, em obediência ao
.aviso n. -o V|t* de 7 do corrente,
do sr. ministro da Viação e Obras
Publicas, detenmino aos srs._ com-
mandantes; no sentido de evitar a

As referencias de «todos esses reproducçâo de taes incidentes pre-
passageiros ao lazareto e ao tra- jtldiciacs :"> '".^°r ^f- V*,. ,- „_ cm suas partes as Capitanias do»
tamento que ali tiveram eram 

ponoSi não entrcm na apreciação
j a acção das autoridades, nem^ façam
allusão a factos anteriores, limitan-

i do-se a relatar o oceorrido com os
! respectivos navios.

Dou a presente por bem reconi-
' 'n-.endado ". •

— Do sr. Barbosa Lima, o_ sr.
«Costa rires, e.x-sub-diroctor inte-

, rino do Trafego, recebeu a seguiu-
; te carta:"Amigo sr. A. da Costa Pires —
i Acquiesccndo pezaroso aos reitera-
í dos pedidos que me tendes feito

instando pela vossa demissão dos

As melhores camisas
seda, linho, zephyr,
tnousseline, etc.

Sempre novidades em mo»
delos e padrões.

Especialidade das casas:
"Camisaria Especial"

Ouvidor, 108.
"A la Capltale"

Ouvidor, 161.
"Casa Yankee"

Avenida, esquina Ouvidor.
(1179=1

aviso as grandes casas de jóias do
Rio, afim dc por essa fôrma che-
gar mais facilmente á possivel des-
coberta do valioso objecto rou-
bado e até á captura dos crimi-
nosos, evitando ao mesmo tenipo
que qualquer dessas casas com-
prasse o collar, cuja valor viria
tatalmcnte a perder mais tarde,
além de soffrer o prejuizo moral
de negociar com o produeto dc
um furto.

Assim não entendeu, entanto, o
major Bandeira de Mclio que,
posse dos informes e do croquis
cio collar, guardou-o

compra de occasião
O gerente examinou o objectoe

de facto, achou-o encantador. Não
tendo, tal como o sr. Marx, qual-
quer aviso da policia, que o preve*
nisise,—o que seria natural dado o.
avultado valor do furto,—o gerente
da casa Adamo fechou negocio
com o desconhecido; este pedira
sessenta contos pelo collar, mas
acabara deixando-o por cincoenta e
cinco.

Realizada a compra suscitou-se
a. '' uma duvida: a casa Adamo não

tinha em cofre a avultada quntia
em que fora fixada a transacção,avaramenac | n_,m 

',;_. 
mand,lr btiscal-a ao ban»

nos escamnhos de sua secretaria \ w_ vistQ aos sabbados os ban-¦-¦- quc punha cm campo,| c05 fccham á uma hora da tardeemquanto
uma esquadra inteira dos ."seus I "1'á\ 

iõmpj-ã fora feita, como disse-
famosos agentes para descob-,ir osjmos acima, niuito depois dessa
valores furtados e prender
larápios.

Era o caminho mais curto para
o insuecesso de uma diligencia,
capaz de elevar no conceito do

cargos que junto a esta Directoria jublico argentino a nossa desacré-

Residência do sr. Barbosa
Lima

onde não pôde falar a s. ex., em
viva do seu estado de saude.

0 sr. Barbosa Lima, porém,ir-indoH dizer-lhe que podia voltar
ao Lloyd a je entender com o com-
can lantc Silvinato de Moura e

. Alves de Faria, os quaes ji et-'¦¦ vam investidos de autorização
sua para resolver o caso. ,

A commissãa apresentando aquel-
les .'i.-ectores a proposta, «que em

'dos os seus termos é a primitl-
va, r.ão aeceita pelo director _do
Lloyd, recebeu, desde logo, a im-
P"_n.-iç5o da parte do dr. .Alvesd: Faria e commandante Silvina-

dc Moura, não 'se chegando,-"Unro, a accordo algum,.
Resolveu, então» a commissão

rrocurar de novo o sr. Mello**nco, e com esse intuito enca-
c-rahou-se para o palacio do Cat-
'.?, onde s. cx. se achava.

No Cattete

um delles desembarcar, a data des-
se desembarque será lançada na
respectiva caderneta. A Associação

¦terá a seu cargo a confecção do
mappa do pessoal desembarcado,

o sr. Barbosa Lima, ^\v*fe''_*&&$£^ ""d?-
ns r|.„„,hí ao oue se diz i de minha inteira contiança. u ai
Vra 

' 
e"dahi, 

"n°_AVr 
sido I reito para novo emb"que «rtj£

. __nt_m da antigüidade, dependendo, tona-
:....":. são 

'dirilriu-s. 
«tio, via. as escolhas do í; ««ri da dire-"-  ' ' ctoria do Lloyd. Bxplico-me: quan-

An «a,_ .mnr»*» Dreclsar de pes-
sõal," officiará iq'uella esociação,
que lhe enviará a Kit* dos mais
antigos, podendo o Lloyd escolher
aquelles que lhe convleretn. Essa
solução é equitativa e tem a van-
tagem de impedir qualquer abuso
ou arbítrio.

Intervi no caso expontsneamen-
te, e o meu unlco Interesse, pois,
í que ambas as partes consigam,
èor nm accordo rasoavel, chegar a
um resultado pratico e efficientp.

Creio, portanto, ter prestado nm
real serviço ao Lloyd e a classe
dos marítimos, terminou s. ex.

Une mestre intimado a »
adherlr

Em nome dos grevistas Severia-
no Ferreira da Silva, foi hontem,
á tarde, a bordo do *VJoanna ,'¦¦ 
que aqui entrou arribada* convi-
dando o pessoal a adherir ao mo-
vimento. A Policia Maritima, pren-

I deu-o e fel-o apresentar ao Corpo
. de Segurança.

* commissão encontra-se com . Guarnição MM 0 CUT-
sr. Mello Franco no momenti Vello «C BOlUiX

1 ministro da* combinou a ,.«,_,.. .,-,«.»,¦.- ~ 
prime,ro

te e o segundo a _i para Santos,
de onde, de volta, se«guirá para a
Europa. •

Ante-hontem. a reqtiiskão do sr.
Castro, foi feita uma vistoria na
íabrica, ordenada pelo juiz da 5*
vara civel.

Foi grande a surpreza do sr._ Ze-
ferino de Oüveira deante do facto
hontem oceorrido. que só por mui-
ta peri-êia dos bombeiros náo foi de
caracter niuito mais grave, pois
sendo de madeira o vigarnento de' c um dose ¦_ ampla, fácil I r;j0 m;iitari publicada hontem emtoda a «fabrica que e
seria a •propagação ilo fogo, que
damnifieou completamente a secção
onde teve origem.

A fabrica está no seguro em va-
rias companhias por 500 :ooo$ooo.

Os procuradores e empregados
do dono do estabelecimento que,
diariamente ali permaneciam, mada
sotÀeram adeantar quanto a causa
do incêndio. ,

Ka delegacia do io* districto foi
aberto Inquérito, sendo pelo com-
missario tacerda arroladas as pes-
soas a serem ouvidas.

ERA UM DIA A FAL-
SIFICAÇAO DE UM

DECRETO NA
GUERRA..,

Com relação a entrevista db
bacharel Claudino de Oliveira

auditores da 5

LTZAE
mercado

a tinta Sardinha,, actual-
mente a melhor do aosuo

(it'«i

"""hmTe Elixir de Mastrnço
coqueluche. (ioo>t\_

CLINIÒA *ê vW_"ui~JrÍAiklA!_
DR. RODOLPHO JOSETTI

Assemblé», -3. Tel. ioije, Central. .

SEGUROS DESDE í:000$00d
Prêmios módicos

MUTUAI/TD.-1DE CATHOIiTOA
BRSTLEmA

Rua Thcophilo Ottoni, 21. Rio
(8018'

A polieia apura um
caso de bigamia

giao m. , _¦—--; -.- .,
um jornal vespertino soore a tia-
grante viciação do decreto que
transferiu o auxiliar de auditor
Thomaz Gomes Viegas, nos in-
formaram na Secretaria da Guer*
ra, onde. em geral, sio lavrados
os decretos da pasta, não ser ve-
"ÍJ:c_i a àffirinaçaõ do bacharel
Claudino Cruz. '

Com effeito, ali foram lavrado*
dois actos relativos a reintegração
do audito. Viegas, sendo que o
primeiro por não estar com os
termos claros e de accordo com o
caio, foi substituído por Outro
que logo a seguir teve á aislgtw»
tura do sr. vice-presidente tU
Republica, em exercicio, e cujos
termos estio publicados no Uia-
rio Offlcial-' de 13 do corrente.
Quanto 4 legalidade ou nio do

e acto, a que se referem, o governo~ 
si o praticou em virtude do pare*
cer do consultor geral da Repu-
blica e tambem da Auditoria dp
Departamento da Guerra, que opi-
naram pelo deferimento do papel
do bacharel Gomes Viegas, re-
querendo a nullidade do -acto que.
o transferiu da 6* para a 4* re-
gião, e mais o» conseqüentes.

O "SAN MARTIN" VAE SER
ARREBENTADO, HOJE,

A DYNAMITE
O vapor San Martin, por um

erro imperdoável da sua tripula-
ção, naufragou, ha tempos, em
Copacabana, encalhando nas pro-
xlmidades da avenida Atlântica.
Trazia elle grande carregamento
de oleo e gêneros, carga essa que
foi quasi toda sacrificada. Todos
os recv.rsos empregados para o
salvamento dr> San Martin resul-

eram tão proficientemente por vo
desempenhados, como secretario . e
superintendente interino do traie-
go. cumpro um- dever de profundo'reconhecimento reaffirmando-vos
aqui por escripto o que por muitas
vezes vos tenho dito, que jamais
poderei esquecer a dedicação çom
que me auxiliastes com inexcedivel I
zelo. probidade e competência, não |
poupando esforços na defesa dos
interesses do Lloyd Brasileiro e na
reorganização dos seus serviços 110
intuito de lhe' dar maior flcxibili-
dade administrativa e sobretudo de
tornar mais efficaz a fiscalização
cias despezas e o desenvolvimento
das fontes de renda desta Empresa.

«Fui muitas vezes testemunha das
contrariedades e desgostos que vos
causaram a inexorável severidade e
a sagacidade com que reacistes
contra os poderosos exploradores
do Lloyd IirasiUiro, incorrendo na
antipathia do profiteurs dos quatro
annos da guerra mundial, tão de-
sastroso para o Lloyd.

lEsses desgostos, porém, estou
certo, «ão largamente compensados

e vos nío poderá

ditada machina policial, e quc po-
deria ter sido brilhantemente
realizada por ella, visto que, sc-
jundo todos o; indícios, os Iara-
pios haviam tomado rumo do Rio.

Mas a policia desta capital pre-
feriu mais uma vez dar provas
da sua incompetência, deixando
tambem uma vez mais á fatali-
oode a incumbência de descobrir

criminoso c o objecto do crime.
E foi isso que se deu.

hora. ,
O vendedor tinha, porem, toda

; a confiança na casa, de sorte qae
« acecitou sem discutir, o pagamento | que provam a

| da jóia principesca num vale fir-
imado pelo gerente.

E retirou-se, deixando o collar.
I para voltar segunda-feira, tras-ante-
í hhontem, a reeccer a grossa maquia
| Estava realizada a parte mais
! difficil de todo o trabalho, pen-

SOU o larapio... F. não deixava
I de ter razãef. visto quc quarta ou
quinta-feira estivera elle na casa
de penhores Sanseverino e ali ten-
tara, sem resultado, neeocrar o
collar.

Desconfiaram do portador e cs-
cüsaram-se.,.

zer, pois o major Bandeira, tenicn-
do que os arranjadores de habeas
corpus entrem em campo,_ obstina-
se em ocultar o verdadeiro nome
do preso.

O nome verdadeiro a policia sa-
be-o, mas á reportagem apenas
torneceti o noin. contido no passa-
porte com que o criminoso saltov
no Rio: Euphybio de Dovittis.

iE' um nome supposto. como tao-
bem o é o de Gino Paschoa, que
clle deu em todas as casas em que
pretendeu negociar o seu maravij
lhoso collar. Do mesmo modo a
policia esconde todos os dem.ais
pontos de identidade do preso, en-
tre cV.cs o da sua residência.

O scroc disse ser hospede do
Hotel Avenida, mas isso é falso.

A policia deu unia busca na casa
do esperto larapio, numa pensão,
que soubemos ser á rua Conde, de
Lages, apprehendendd ali cartas

a sua estadia em Mar
dcl 

"'lata na epoca em que foi pra-
ticado o furto.

O preso, segundo nos informa
o major Bandeira de MeMo, con-
fcsso-.i ser o autor do furto, tendo
sido ainda apprehendido em seu
poder um solitário com aro e cra-
vação de platina no valor de ia
contos. ..

A sua prisão foi eitecf.tada pelo
agente Hildebrando.

E asim, por mais uma providin»
ciai obra do acaso, vae voltar a
Buenos Aires o maravilhoso codar
de mme. Sarah Madero.

ACARO?
(D 2-169)

taram impossíveis. I pe]a convicção qu«Afinal flíòu resolvi n in* nu i % %, !_..Ai 111(11, in.uu icju"-. i--- 1 lanai uc w»m«ii« -1
seus destroços sejam arrebentados cumprjd0 o vosso dever nos postos
i dynamite, o que se verificará! (filt junt0 ¦_ esta administração oc-

UM NOVO SUPPL1C10 DE
TANTALO

Em linguagem telephonica
1-1-7 Villa é synonimo de"70. Sul"

escuto nada, nada. Fala mais
arto...

E' a delegacia?
Sim.

O commissario?
Pódc dieè.
Mas é o commissario?
Não. E' o Cabolclo. O com-

missario foi á Praia Pequena c
eu estou fazendo as vez delle.
Fóde disê o que deseja que eu
arreservo.

O delegado, o escrivão?
Iá sairam ambos os dios,
O escrevente?

0 Contratosse éd.°o ™£
sensacional deste últimos tempos.

(8i70>

boje, pela manhã.

Está correndo pela 3* delegacia au-
xiliar um Inquérito solicitado pelo dr.
Carlos Cuta, procurador criminal oa
Republia. para apurar um caso de bi-

Mini-terio t»ni!a de qu- é aceusada uma senho-M.ntsteno f 
»a_ 

Uv_ ,enhora f mme. -R05a Bitten-

CASA ROCHA
.¦Upecialiitâ em óculos e pinçe-nez.

cam offieisa de instrumentos de ta-
{••tistli. s6, rua dt Aisensblía.
(4135)

Beber êe preferencia as popu»
Urisslmaa cervejas

"CASCATINHA"
e "SUMARÉ".

Companhia Hanseatica
Rn» Dr. José Hygino, 115

(10477) Tel. V. 608.

EPILEPSIA
cur» pelo

ANTIEPILEPTICO BARASCH
Resultado iramediJto.

Av. Mem de Si, i6z. Tel. C. 5-9».
(¦.505) 

^^_^.

A EMISSÃO DE TRINTA MIL
CONTOS EM BILHETES

DO THESOURO

Viaçio. attenden- da Marinha forças) para guarnecer , ^ auit primeiras nupeias
:_S concilia- cs navios "Bahia" e uCurvello . cor, 0 cjpimisu Alfredo Gonçalves
mtni_S»?definitiva O primeiro vae a 30 para o Nor- Ferreira Baros, de quem pouco de-ia para a terminação definitiva

Va Associação de Marinhei-
ros e Remadores — Uma

¦-¦teressante palestra com
os grevistas

estivemos hontem á tarde n..
:""e da Associação de Marinhei-

¦- e Rcmadore3, á raa Conselhel-
• Zacharias n. 66. O movimen»

era anormal. Nada menos de
pa-edistas enchiam o pequeno

:ií:cio. aguardando a chegada da
nta trovem-ativa, aue fora leva-
directoria do Lioyd as bases de

J

accordo co:-.-e_r_i:n;os fa'
essa emprea.

ir com um deites.

_ü GAROTO DO MERCADO
m. RESTAURANT-—UHdide em ostras, camarões e

peixada*.
rt*- -hio t sardinhis n»s br»z«s

iri cozido á GaTOto
Secca friti e pirão.

ÁmlW& — Colossal Vatapá i Ba-
I toa* . . *,* "Jícalhio S Por.asueia.

Bebam o vir.ho verde da Casa
Garoto.

RUA DO PEIXE. 36K LADO DO MAR. s_«
Tel. »j»o C- fiiHu)

«! "CHARUTOS DE HAVANA
IMPORTAÇÃO DIRECTA

1^* i/orES s.v & c. *

•»
que ha longos snnos exerci

r>íi>fis»So de maritimo.
— O que pretendemos, disse-*!

uoafet 
éo'etímiZe 

dos^ I <»S5> »• «*»^ ^^°' 5*'

pot» »t sepiTPU, por motivos íntimos.
Fvi» entlo, constituído advogado pa- i

ra 'ratar da annullaçlo do casamento, I
nio tendo, todavia, a interessada acom» |
panhado o pleito.

T-mpis depois appareceu a mme.
Rosa o dr: Manoel Bittencourt, dire-
ctor do Archrvo Nacional, pretendendo «
casar-se cora ella. Mme. Resa incum-
biu o próprio pretendente de apurar se .
o s-u -asaeiento com o capitalista Ftr-
rein Bastos csUva. de facto. anoalla-
do e como a resposta fesse atfin-iativa,
rtaütou as novas nupeias que lhe
offereíiitn.'"ni aia o dr. Bittencoart. que fora
Aludido na inforraaçio que let baviam
dia^ô sa.bre a anr.uüaçío do primeiro
casamento cec* inn-.e. Rosa, veio a lal-
lece..

A Tim-a pr_c_rcu tabilitar-se para
receber o montepio, e «¦-.•and-, o proc«-
to estava qoa;i conchsido foi denuncia-
do ao ministério da Fazenda que o pri-
m««ro 'asaraento de ma<ian-.e Rcsa es-
tava de <?'. srado ella. portanto, r» *"-
vnhtataiu do crise de bisanU-

GANCIA
Ò MELHOR

VERMOUTH

PORTA RETRATOS
O mais completo sortimento que se

encontra nesta praça.
Casa Vieitas, rua da Quitanda n. 99
(1:201)

MOCIDADE

PENHORES Me£dA4,
Menor juro — Maiores vantagens.
Comp. Aur-a: »«, Aver.ida Pass;.,

em £r;-ite thtatro S. Pedro¦D asi-S)

Assignado em 24 do corrente, o __
decreto autorizando o ministro da __
Fazenda a emittir, por antecipação AVARIAS DA
da receita do exercicio corrente,
bilhetes do Thesouro. na importan-
cia de 30 mil contos, papel, res-
gaUveis até 3: de dezembro do
corrente anno, ao juros de de 6 "]'
ao anno ou 3 i|2 °\° nos sete,
mezes da duração do empréstimo,
foram os referidos hilhetes offe-
recidos aos bancos, tendo subscri-
ptos na forma seguinte:

Banco do Brasil, cinco mil con-
tos: Commercio e Industria de S.
Paulo, cinco mil; Mercantil, qua-
tro mil e quinhentos: City Bank.
dois mil: Banco Ultramarino, dois
mi!: Banco Portuguez do Brasil,
mil e quinhentos; River Plate, mil;
London and Brasilian Bank, mil;
British Bank, mil*. Francez e Ita-
liano. mil; Banco Xacional. mil:
Província do Rio Grande do SuL
mil: Banco do Commercio, mil;
Credito Real'de Minas, mil; Ame-
rican Bank Foreing Corporation,
quinhentos: Banco Kollander. que-

Inhentos; Lavoura e Commercio.
quinhentos: Custodio de Almeida

1 Maialhãre Ti- C... niT.ir.beraUv»

cupastes. dando os mais mequivo-
cos testemunhos de lealdade, de in-
cansavel vigilanda e de rara intel-
ligencia no trato dos negdcios pe-
culiares a esta Empresa.

lAcceltti. pois, os commovidos
agradecimentos e a segurança de
perfeita estima de quem como vos-
so chefe durante estes tormentosos
mezes de administração só teve mo-
tivos para se confessar como se
confessa amigo multo sincero e
obrigmo. — Alexandre Josi Barbo-
sa Lima".

O paquete "S. Paulo , entra-
do hontem do Norte, trouxe para o
Rio 8.107 volumes e em transito
para Santos, 4; <para MontevitWo
271; para Buenos -Mres, 3.946, num
total de 12.328.

O "íris, entrado-de Santos trou-
xe para o Rio 150 volumes.

O ponto hoje é facultativo
em todas as dependências do
Lloyd.

— Villa 117.
¦ 7?

senhora,
cha-

SERTANEJO
(10803)

Realiza-se hoje. ás o horas da
noite, no salão de conferências da
Bibliotheca Nacional, a sessão so-
lenne inaugural do Primeiro Con-
gresso Brasileiro de Prothese
Dentaria.

A' Inspectoria de Portos e Cos-
tas declarou o almirante Gomes
Pereira qae, uma vez organizada
pela capitania do porto desta ca-
pitai a folha dos soldados._ fo-
guistas, marinheiros e taifeiros
dos navios arrendados ao gover-
no francez. deve ella, para o de-
tido pagamento, ser officialmen-
te apresentada ao encarregado da
expedição dos navios alludidos.
Quanto ás despesas com a repa-
triação effectuada pelo vapor
"Avaré". declarou ainda o mi-
r.istro da Marinha, devem ser re>-

I c'an*.ada; pela directoria do Llóyd
j Brasileiro, ».is:o tocarem directa-
i mente i renda desse instituto.

Villa ., .
Villa t-i-7, mirilrç
Queira desculpar; vou

mar,
Prompto! ,

Quem fala?
Casa de mme. Elisa,.

 E' engano. Queira desligar.
Dez minutos se passam. A tele-

j.honlsta, afinal, volta a attender
com voz de falsfte:

Já falou?
Qual nadai Villa t, 1,7.
Pôde dizere. Corfioana Ftor

de Cascaidura.
Ora bolas! Não é pr'a ahi.

Agora não são mais dez minu-
tos, são quinze para a telepho-
cista attender:

Esti em cvnmumcação.
Mas se ainda não pedi.

Villa 117.
Obrigada. Vou chamar.

Um, dois, cinco minutos. Nada.
Encarregada, que numero

pediu?Preste attenção. minha se-
nhora. villa 1-1-7-

Vou ligar.
Quem é?
E' o Caboclo.
Que Caboclo f
O promptidão do iS" ais-

tricto. v
Chamou o commissario?
Quem quer falar 7—. elle?

O nome? I
—1 I-UIialO.

Onde mora? ""V» »»>
Rua tal. numero tantos

Quer o resto da qualificação?...
Vj lá. t-ilho de...

Não preciso, nío senhor
Pode falar... Eu e elle somos a
mesma coisa...

Só me entendo com o com-
missario.

Eüe está no botequim da
Maroca e vem daqui a meia hora.

Meia hora depois. Peripécias
idênticas.

E' a delegacia?
Tá aqui uma zoeira... Não

r.hor quite oceurtar-se delle i
anda por aqui...

Quasi uma hora mais, novo te-
lephonema para o iS" districto. A
telephonista tres vezes liga errado
e o mesmo Caboclo informava
que o commissario estava em ser-
viços em S. Francisco Xavier.

Bem. Passou-se mais uma hora.
O quarto telephonema para a de-
legacia. Desta vez a telephonista
só se enganara uma vez. Ligara
primeiro para um estibulo, no
Roclw.

O commissario já chegou?
Não. Foi prende um bichei-

ro lá do Sampaio.
Mas que negocio é esse 1

Uma hora está no botequim da
Maroca, outra na Praia Pequena,
depois em S. Francisco e agora,
ás 10 horas da noite, prendendo
bicheiro no Sampaio-?

E'... Mas é que seu com-
missario está de relaxante e não
pôde chega ao telephone...

E que Deus livre o leitor de
precisar falar com o commissario
de dia do 18° distrteto.

A Mundial Companhia
dt Seguros

Avenida Rio Branco, n. 133
Seguros dc vida com sorteio*

mensaes em dinheiro. PREMIOS
FIXOS E MUITO MÓDICOS. »

(«856)

English Opticians
(ÓPTICA IXGI.EZA)

THE DENTAL MANUFACTC-
RING Co. CBRAZIL) LTD.

Ji, Largo da Carioca — Rio de
Janeiro. (701)

LORGNONS
francezes. de ouro de lei e chapea-
dos. grande sortimento.
Cas» Vieitas—Quitanda n. 09

(io;a3)

POLICIA CONTRA POLICIA-?
0 delegado do 10° districto é

aceusado de ter rasgado -
um flagrante

E-' raiiiitn sahido que o peior ini-
migo è o official do mesmo offi-

Na policia, então, essa immi- «j
zade" é antiga, já não causa sof-
presa a ninguém.

O caso de que nos vamos_ oc- 4
cupar, porém, é de certa gravidade 

™
e muito depõe contra uni delegada .
que, quanto mais nâo fosse, tirou
a força ino--.il aos seus auxiliares, ç.|
dando azo a que amanha ou depois _•.»
tun cafageste qualquer eshofetele . *á
a um delles. certo .da impunidade. _ ;

O caso é este, segundo nos, foi
relatado por aipins ;uardas civis:

Ha dias foi conduzido preso ide- » ¦>;
legacia do 10o districto, o indivi-
duo Cândido Soares Magalhães,
presumidamente desordeiro, ac-
cusado de haver aitgredido o guar-
da n. 802. de nome Benedicto Octa-
vio Bulhões, quando era por esto
¦observado, no campo de S. Chris-
tovão. ,

Havia flagrante e o aceusado foi
autoado.

Feita a prova contra o valentaço
e mandado o policial a corpo de de-
licto, como era natural, parecia
que caso seguisse os tramites le-
çaes, iria Cândido Magalhães sof-
trer o castiso que merecia.

Tal não permittiu. porém, o sr.
Costa Ribeiro, respectivo ddegado.
que. sem que se saiba o motivo
pegou da peça mais importante d»
processo como era o auto de fia-
grante, rasgou-a atirando-a á ces-
ta dos papeis!

O facto causou escândalo, tan-
to mais que a aggressâo se passara
defronte* da casa do dr. Edgard
Limoeiro, promotor publico que
teria tido delle conhecimento, re-
conhecendo ., criminalidade dt
Cândido Mastaihães.

O fiscal da Guarda Civil desta-
endo tia _»ec;ão q*ae ív.ncciona no
10o districto deu des>a grave irre-
gularidade conhecJi*i^-ir)! seus
superiores, de\e_do*_j^ aquelle

I delegado chamado a contas, a scr
, verdade tudo quanto se aíiín-ia, e
I que pe*o adeantado da hora nâo
pudemos verificar, mas sen*, querer
dar todo credito á informação»
perfumamos: seri possivel que o-
delegado '«-esse commeitido tal;
violência ?'
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OS AUTOS E SUA FÚRIA
ASSASSINA

lira desconhecido morto np
praia do Flamengo j

v De quando em (mando tem a
«insta policia pruridos coliibitivos
Mo abuso da velocidade dos mo-
|torisUs nas ruas desta cidade.
(Esses pruridos nio passam, entre-

[tanto, de um arremedo, uma es-
Ipecle assim de careta mie as au-
Eorldades fazem nos conauetores dc
Ivehiculos, para logo depois, extin-
tetos es primeiros Ímpetos, mostrar-

po-lhes a feia carranca já desami-
(riada, deixando-os por abi na sua
¦tirjaa louca, matando e èstropiau-
no,
} Mas se aqui tudo é assim mes-

I Ainda hontem, á noite, oceorreu
na praia do Flamengo, bem pro-
primo a rua Buarque de Macedo,
(uni facto que define bem a plena
[liberdade de matar mie téin 05
("chauffeurs" aqui no Rio. lim po-
Ibre homem, cuja identidade ó des-
conhecida, foi coibido por um au-
tomovel e, momentos depois, quan-

jlo recebia soecorros no Posto de
rAssiítencia, fallecia, e a policia
ignora o numero do, vehicitlo assas-
sino e mais espantoso ainda, só
teve conhecimento do oaso algumas
koras depois de sua consitmmaçáo!

O morto foi recolhido ao Ne-
Croterio e. talvez daqui um mez a
policia abra inquérito...

sjfjwççíÇíÇí^p
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CORREI© pA MANHA -- (íulnrâífW&T
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O FOOTBAL SUL-AMERICANO

REALIZA-SE, HOJE, ÁS 2 HORAS DA TARDE, 0 DESEMPATE
• > DO CAMPEONATO SDL-AMÉRICANO 

j-j)

V.

de puro óleo' de fígado de
bac-lhio da Noruega, é o
medicamento «cientifico
«jue nio •& alKvía a irrita'
çio como também nutro
0 fortalece o organismo; o
que é-preciso para dominar

•nc-W-r p-r wmpleto»
O povo do Rio vae assistir, lio-

j'erno estádio do Fluminense, a um
espectaculo sem precedentes na
historia do foot-ball, quer nacional,

quer sul-americano: — o desempa-
te de iim cainpeonaio-sul-ainerica-
no íoot-baB dc 19 nj !

A luta promette assumir propor
ções gigantescas, pois ambos os
contendores encontram-se perfeita-
mente preparados, confiando, cada
11111 110 valor da sua equipe.

Os prognósticos nacionaes são
inteiramente favoráveis ao conjuii-
to patrício, o que c natural e fa-
cil de comprehenderse, attendendo

I á performance que vem attestando

:: "mão" 
para evitar atropelos :: °grupo do paiz Mas a verdade

Os uruguayos e os brasileiros decidirão, no terreno da luta, em
prova que Dromette sensação sem precedentes, a Gonquista da

"Copa AmeriGa"'

SERÃO INICIADAS AMANHA
AS AULAS DO lü ANNO
DA ESCOLA NORMAL

-*>*XX«K

A PROVA, OS QUADROS, 0 JUIZ, COMO SE FARÁ' O DESEM
f. PATE E OUTRAS NOTAS

:—.

Entre outras medidas novas, o
director adoptou o "circulez" e a

-»-»x x **>+¦-
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, 
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I
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f Conforme já noticiámos, serão
Ireabertas amanhã as aulas do 1°
anno da Escola Normal, installa-
da actualmente na Escola Estacio
de Si, á rua S. Christovão. O
«urrtero de alumnos que até hon-
tem pagaram a taxa dc inscripção
para a matricula, elevava-se a
I2.306, devendo, entretanto, si»
ktecrescido de mais alguns, visto
laver candidatos que ainda não
satisfizeram aquelle pagamento.

Para a boa ordem e disciplina
_os trabalhos escolares, organizou
o cr. Ignacio do Amaral, director
_a Escola, um serviço de policia
Interna, empregando neste mistej
es 50 inspectoras dc ensino c ou-
tros empregados, além de medidas
que adoptou para á hygiene é lim-

peza do todo o edificio.
Em obediência ás suas ordens

as alumnas só devem comparecer
ti Escola ás horas marcadas no

.respectivo horário das aulas que
¦freqüentam, devendo retirar-se
logo que terminem a ultima aula.
. A entrada será pelo portão á
(direita do jardim do edificio c a
unida pelo da esquerda, evitando-
se assim confusões. A porta cen-
trai do edificio é reservada para
entrada e saida do corpo docente
e empregados do estabelecimento.

A subida para o andar superior
do edificio principal será feita

pela escada junto á jiorta de cn-
irada, istoé, do lado direito, e
_ descida pela escada do lado op-

posto. '
| — 'Pelo quadro de divisão de
turmas", as alumnas saberão us
turmas a que pertencem e as lio-
ras de entiada e saida da escola.

1'ttòjí será publicado- na folha ot-
ficial o horário das aulas, indi-
cando o mesmo horário a sala dc
cada aula.

A locação das salas no edi-
íicio é a seguinte: números t. 2
e 3, andar térreo, secção da fren-
te; salas ns. 4, 5, 6 e 7, andar

.térreo, secção dos fundos; salas
ns. S, 9, e 11, andar superior, se-
cção da frente; salas ns. 10, 12,
13 e 14. andar superior, secção
dos fundos; salas ns. 15, iú, 17
t? 18, andar térreo, 110 palco.

O numero total de .alumnos
ptá agora matriculados é o se-
gr.inre: 1° anno, 2.306; -•" mino,
nenhum; 3° anno, 176; 4° anno,
243; 5" anno, 199; total, 2.924.

A divisão das turmas do 1°
imno é a seguinte:

. 1" turma—de" letra A alé Alayr,
de S horas á 1 hora da tarde;, 2"
ttirjiiá — de Alba ate Alpha, de 8
h: ras á 1 hora da tarde; 3' tur-
jiva — de Altair até Anna. dc o
li; ras as 2 horas da tarde; 4*
turma — de Annita até Augusto
de 9 horas ás a horas da tafdc;
j." turma — dc Aura ate Caruicn
Carvalho Silva, de 9 horas ás 2
t ras da tarde; 6* turma — de
(' rmen C. Brandão até Ccsarina
ce 9 horas ás 2 horas da tarde;
5" turma — dc Christina até Da-
}:U, dc 8 horas a 1 hora da tar-

;<te; 8* turma — de Dálva até
iDülcé F., de 8 horas a 1 hora da
1a'rde: o* turma — dc Dulce G.
até Elvira M., dc 8 horas a )
li ra da tarde; 10* turma — de
Elvira N. até Eunice, de 9 horas
A.. 2 horas da tarde; 11* turma

1. IO11

rf

I
1

é que, brasileiros e uruguayos, ven-
cedores ou vencidos na pugna, só

horas á i; hora da tarde: r* ,cr50 m0(jv0 de orgulh0- 0 facto
turma — de Craciella ate llernii- , , , ,
nia. de 8 horas até a 1 hora da do esplcndoroso concurso haver ter-

tarde: 13" turma — dc Herondina minado a sua marcha normal num
até Iracema F.I de S horas á empate' assegura aos gladiadores
hora da tarde; 14" turma de desta tarde tuna situação bonrosis-
Iracema G. até lvonne, de S ho ...
ras a 1 hora dn tarde; 15- turma sima, sejam victonosos. sejam ven-
— dc Iza até Judith 1?.. de 8 ho- cidos.
ras até a 1 hora da tar.de; 16" I ._ partido sertá equilibrado e
turma - de Judith G ate Lati- podemo3 

comprehendèr as es-
delina, de 8 horas a 1 hora oa , . , .
tarde; 17" turma — de Laura até peranças que cada paiz deposita na

Lucia, dc 1 hora ás 6 horas, da sua representação, não devemos,
tarde; iS" turma — de Luciano
até Marcolina, dc 1 hora ás 6 ho-
ras da tarde
Margarida at
ção F
lurdc;

porem, devido aquella circtimstan-

,„,, turma'' — 
"dè 

cia' esquecer a declaração de que
Maria dn Concei- quaesquer prognósticos são teme-

de 1 hora ás 6 horas da rarios em luta renhidissiina como a
'oa 

turma — de M. da- . . ~ - -,< • que se vae travar.
Conceição G. ate Maria limoccii- , „ __ „„.,yrn
cia, dc 1 hora ás 6 horas da tar- I 'Estamos certos de que o quadro

de; 21* turma — de -Maria Isabel brasileiro se portará á altura das
até Maria de Lourdes Tavares, de tradições do nosso football.

1 hora ás 6 horas da tarde; 22" | E,, . perfeital.lt.nle prepara-
turma — de Maria de Lourdeí . . .*,
Teixeira até Maria Victoria, dc 1 do; os seus treinos índividuaes e

hora ás 6 Irarás da tarde; 23" de conjunto asseguram-lhe uma si-
turma — dc Maria Werneck até titação admirável e capaz de cor-
Nadia, de . hora ás, 6 horas da nder á cre._ a que aiimeBit_-
tarde; 24" turma — de Nadyr ate r
Nicia, de 1 hora ás 6 horas da mos.
tarde: 25" turma — de Nicolette| Seja como fôr, o suecesso spor*
até Okena. de 1 hora ás 6 horas t_v0 e je congraçamento america-
da titrde; 26* turma — de Olga
até Orlando, dc 1 hora ás 6 horas j no do dia está assegurado.

I O quadro uruguayo entrará na re-
-frega retocado e disposto á pôr em

pratica o melhor do jogo intelligen-

te, calmo e ponderado que todos

As dependências do estádio da

rua Guanabara devem apanhar a

da tarde; 27° turma — de Or-
mezinda até Rosa \T. — de 12
horas ás 5 horas du tarde; 28'
turma — de Rosa O. até Sylvia
Oi-, de 1 hora ás 6 horas da tar-
de; 29" turma — de Sylvia P. até lhe reconhecem
Yvonnc, de 1 hora ás 6 horas da
tarde; 30" turína — letra Z Z.,
dc 1 hora ás 6 horas da tarde. , ,, •„„„ „„..

- Para observar .1 melhor or* jmesma <-<*chentc de domingo pas

ciem durante as aulas, o director sado. Haverá, talvez, a differença
da Escola, resolveu estabelecer ue que muita gente, ao envez de
uma séiic de medidas qite-assegu*: _.„„_,;_.,. n0 Campo, resolva tomar
ram o êxito aos seus intuitos. ,. . .. „„_,. .„.„.
Assim foi adoptadas 110 interior I o <-afe matutino Ia mesmo, atten

da escola o "circulez" — "a mão" dendo a que o encontro esta mar-
— dc maneira a evitar toda c ca(j0 para as 2 horas da tarde,
qualquer ballmrdia, quer á entra- | 0" t va(, ,er „..,__, umil con.
da. qiuT a saída. Nesse sentido: ..._- _,.,_
foram tomadas todas as provi- sagração do nosso puhlico, e esta

Como se vé, Romano de:erá
actuar como center-forward em
logar de Carlos Scarone.'-Entretanto, .não ha absoluta cor-
teza de que o quadro uruguaj-c jo-
guc com a organização acima', qiíe
c a mais provável.
O jíliz do eiR'onli'0- será o

.sr. ilHHli liarbcr*.

.trgcnthio
Arbitrará a partida o sr. Juan

Barbera. da Asociacion Argentina.
A maneira por que se houve a
competente referee e nosso colle-
ga de imprensa na prova entre
chilenos e brasileiros foi tal que
se impoz immediatamente á con-
fiança dos espectadores. Termina-
do o embate, os ailn,',.'.dores do
arbitro surgiram aos milhares. A
imparcialidade, a competência e a
calma do sr, j. Barbera foram di-
gnamente consideradas. Passou
elle á' lista dos juizes admirados
pelo nosso publico.

A prova desta tarde seguramen-
te terá uma direcção de accordo
com ella e capaz de contentar açu
nossos afficionados, seja qual fôr
O desfecho delia.

Os bilhetes para boje

Os bilhetes para o encontro de
hoje são os marcados com o nu-
mero 7, que, primitivamente, iam
servir para a "Taça Rio Branco".

Delgado substituirá Zibechi

Caso não melhore ou não ter-
mine o estado mão de saúde do
sympathico player oriental Zibe-
chi, o posto center-half do scratch
uruguayo será oecupado pelo co-
nliecido jogador Delgado.

Xão é a primeira vez que este
jogador occnpa a posição de cen-
ter-half; já em 916, no campeo-
nato dc Buenos Aires, no, centena-
rio de Tucuman, oecupou este
difficil logar.

A CONFEDERAÇÃO

O sr. 3. Barbera áctuara hoje
¦ Recebendo a participação de
que fora escolhido para juiz do
encontro de hoje, o sr. J. Bar*
bera respondeu declarando accei-
tai- essa honrosa quão diíficil
missão. '

O sr. Juan Barbera se fará
acompanhar dos linesmen argen-
tinos srs. Mattozi e Castagnola.

* * :(!
Uni aviso do Fluminense F. C.

(A directoria _ do Fluminense
i'ootjbttll Club cofnmtinica qttc, para
o jogo a realizar-se hoje, entre
Brasileiros e Uruguayos, o in-
'gresso dos sócios e respectivas
famílias será feito pela porta H.
a partir is 9 horas da manhã.

¦Os portões para o publico serão
abertp_s ás 12 horas em ponto.
Para que os seus empregados

possam assistir ao jogo
Cummunicam-nos:"O 

proprietário do Salão Ba-
ptista á rua S. José n. 38, no in-
titito de proporcionar aos seus au-
xiliares o ensejo de assistirem 110
grande match de desempate entre
brasileiros e uruguayos, resolveu
fechar o seu estabelecimento hoje,
á 1 hora da tarde".

sfc ífi :!

O FOOTBALL CARIOCA
ASSOCIAÇÃO

DE OHRorvrsms

dencias.
Com relação á limpeza do edi-

ficio, não foram menores as pre-
cauções: cinco "garys" da Lim*
peza Publica foram postos ao ser-

consagração será enthusiastica
empolgante.
Como se dará o desempate —

As leis que dirigem o
viço da directoria da escola. Cada encontro
um desses homens tem sob sua ,„„„,,.
vigilância uma "zona", 

por cuje | O regulamento do campeonato

asseio é responsável. Qualquer sul-ameiicano, no art. II, trata da

pedaço dc papel ou objectos de f,_rmi_ por que se realizará o con-
qualquer outra natureza encontra- I
dos dentro do seu perímetro s'c- c"r °*

rão immediíitanietite recolhidos, A classificação e por pontos, va-

de modo a que a limpeza seja lendo 2 pontos a partida ganha e

permanentemente mantida. Um T p0nto a empatada. O cerlamen
outro tem sob seus cuidados a ist0
limpeza das 'retretas . que des- sc ui-*piu,i

infectará de hora em hora, vc-
latido lambem pelo asseio das pa-
redes desses compartimentos para
o que dispõe dc uni balde ile
tinta,..

As cincoenta inspectoras de alu-
ninos foram divididas em duas
turmas, trabalhando vinte e cince
em cada turno, sendo que o pri-
meiro será das 8 horas á 1 hora
c o segundo desta hora. ás 6 da
tarde.

Para o serviço de limpeza das
salas dc aula foram admittido

at Euphrosina ate Gracicnia, dc 8 dezoito serventes.

'UM ENGENHEIRO DAS
OBRAS DO LEBLON

AGGREDIDO A PÃO
Por ter commettido unia falta

rpialquer, o trabalhador- dits obras
do Leblon, Sebastião Castro, foi
despedido pelo engenheiro rumaico,
«ienserilte Jorge, que dirige aquel-
las obras.

Revoltado com esse acto do seu
chefe, Sebastião procurou-o, hon-

c, cada quadro representativo joga
uma única vez contra os demais.

caso de empate é regulado

immediatamente.
Vigoram para elle as disposi-

ções da "Copa Competência".tro-

phéo da Associacion Argentina.
'Havendo egualdade de pontos

em 1° logar, caso que suecede

agora, — o Uruguay e o Brasil

maicarão cinco pontos — jogam-
se os novos jogos necessários a

resolver a situação.
A prova desta tarde será reali-

zacia do seguinte modo:
— Realiza-se um encontro

completo de 90 minutos, com
eios-tempos dc 45 minutos, tal

Oinc TIJUCA
Fraca Saenz Feíía

.-._ Tel. Villa 3655 ,__
tiuJE n\jji'
ARGENTINOS veraus BRASI-

LEIROS
Film detalhado com a grande

victoria dos Brasileiros.

:Um passado qne não
passou

Fibn em 2 actos da collecção
Sunahine Fox-Comedy.'A Dama das Camelias

(Do romance de Alexandre
Pumas)

Film da Fox, em 7 actos. Tn-
terprete Theda Bara.

(11 3461.OrjFatmammammtmauam9atau

tem. e aggreditt-ü o páo, produziu-
do-lhc um ferimento em uma das
mãos.

O facto foi levado ao conheci-
mciilo da policia do 21" districto,
que abriu inquérito a respeito, e j
anda á cata do aggressor que, após I qual suecede aos demais jogos do
o delicio, poz-se no mundo. I campeonato.
T==========:==^====:====^^= 

2 — Se a partida acabar empa-
INTESTINOS—Ficam livres .e re- I.. , ... „ . __..._. j. „„, „,„:.,

gularlsodòs con. a água "Kxcelsior". < '•"•a. cila será prorogada por meia
Tel. N. 3032. (8886) | hoia, jogando os quadros 15 tni-

nutos dc cada lado.

Cinema Modelo
Kua ^4'üc M«tio, úSy

Hoje Hoje ! Hoje I

rroRramma novo ! —

TRAGÉDIA REVELADORA
do celebre japonez Hayakawa

A dama
do punhal

cinco actos emocionantes
Sabbado — Rolleau»" e "Her-
deira por um dia". Próxima ae-
mana "Lucrecia Bomia".

Domingo — Matinée. (____

Cinema SMART
, 314 — Boulevard ;8

de Setembro .•16

Hoje Hoje Hoje I
— Duas estréas ! Duas ! —

VIL METAL
com Gladv-s Brockwell e Char-

tes Ciar}', e

CORAÇÃO DISFARÇADO
i° film da Metro.

Sahbado "Uflus" c "Tosoa**.
Domingo, matinée.

Cinema Mattoso
Praça tiA^]}àndeira

Hoje Hoje Hoje !

Herdeira por um
. dia

Cinco actos, por Üliic TU-trtY.--

ROLLEAUX INVENCÍVEL
REVISTA UNIVERSAL e

AULA DE NATAÇÃO

Sabbado — "Dama <lo punhal**
e "íragedia revelador.^". Pro-.

xima irm.uu Lucrecia Bnrjia^
Domingo —- Matinée. (j?<)-*-

Cinema Haddock [.obo
Rua Haddock l.obo. 20

Telephone Villa aSo

HOJE HOJE
2 5Ucces_os num prògramma—2

ALMA ENCARCERADA
Drama em £ acto... por Etlicl

__ ^Tlijton

Na Aleova
Nupeial

Drama d.i Parai.-.o!;ni. r:n 5
parte», pe'*» »rt»«ta PauUne

Freóerick
(D 346:5)

Cinema VELO
itu Uatldoc\- l.obo, 192

Tel. V. 37-

HOJE!HOJE! HOJE
— Prògramma todo r.ovo l —

Ohra de víbora
com l.o'.!Í-r Glaum, Charle. Ra>

c tfranck Krenan

Pobreza agravante
e Ingenuidade incauta

E5pectacttlo iznico ! Hoje *
Sabitado- - -Ò cavaÜerro fan-

:a-m_.*" c "Coração di«ía:cad >"
--tlomniRO. :::j::t:rr .1) -?¦»,,

— Se, finda a meia hora, per-
sistir o empate, haverá nova pro-
regação de meia hora, nas mesmas
condições da precedente.

— Acabada a prorogação e
continuando ainda o empate, o en-
contro será prorogado por perio-
dos "compretos" de quartos de
hora. um de cada lado, até que
um delles termine com a prova de-
finida.

—, Transcorridas tres horas
dc luta sem vencedor, o encontro
terminará e será marcada nova
partida sob ideíticas prescripções.

Uma observarão, importantissi-
ma é a de que nunca um goal
pode suspender .1 partida. As pro-
rogações são sempre por períodos

I "completos".

Foi attendendo ao regulamento
f ã emergência de poder a parti-

1 durar até ires horas, que a
j,.ova sc marcou para :i? 2 horas

, da tarde.

j 
As équipp.s que jngiir-ão o

importante "iiiimh"

j A rquipr brasileira que disp::-
j tara a prova desta tarde será a

. mesma dos jogos precedentes.
isto é*

Marcos
(Kio»

Pindaro — Biancir~(Rio'. 
ti. Paulo)

Srrgi., — An.ili-ar — Forte-
(<. Panlol (S. Paulo (Rio»
Millon — Xecc - Vriedenrrich —

• 1S. Paulo) 1 S. Paulol f*S. Paulo)
Heiior — Arnaldo.

(S. Paulol IS. Pauloi
A commissão terrestre da C.

Brasileira julgou avisado não ai-
!erar a organização do Quadro^

Quanto á equipe uruguaya. ella
serã a seguinte:

Saporiti
(Wanderersi

Varella — Fo»liaitp
f N"acional) 1 Nacionap,

: N"agui! — Zibechi — \"anz?ino
[(Nacional) ('Kacionall (.Vacional)

Perez — II. Scarone — Romano
j tPefiaroli 

*-Xacionar» (.Vacional)
Gradin — Maran

(Penarol) (Nacional

Ao commercio do Rio de

Janeiro
A Confederação B. de Despor-

tos, por nosso intermédio envia
ao commercio do Rio de Janeiro
o seguinte appello t"Em virtude das disposições do
respectivo regulamento, o jogo da
desempate do Campeonato Sul-
Americano dc Football tem de ser
realizado hoje, quinta-feira, 29 do
corrente, transferindo-se o da Ta-
ça Rio Branco para domingo, vis»
to não se poder realizar qualquer
prova official cntrc os malches do
Campeonato.

Sendo hoje dia santificado, es-
pera esta Confederação que o
Commercio desta praça, attenden-
do ao grande interesse que des-
perta paia a maioria dos seus em-
pregados o desenlace do Campeo-
nato, que tem sido um aconteci-
mento brilhante, lhes faculte a as-
sistencia ao sensacional encontro,
cerrando as portas ao meio dia.

Dos governos federal e munici-
pai tem a Confederação a' proníes-
sa da concessão de ponto faculta-
tivo aos seus funccionarios c não
seria justo que só a classe dos
que se dedicam ao commercio e
que em grande parte é composta
de sportmen, ficasse impedida de
presenciar o encontro final • do
grande certamen.

Nutre, pois, esta Confederação,
a esperança de que o seu pedido
será satisfeito. — A directoria."

Os bondes pnrn o Stadium
A Liglit, para bem servir o

publico, por occasião dos jogos
intcrnacionaes, fará circular, em
suas linhas, bondes especiaes, que
obedecerão ás seguintes condições
e itinerário:

Para o inicio do jogo, a partir
de ia horas, trafegarão carros de
10 em 10 minutos, que, partindo

da praça da Bandeira, obedecerão
ao mesmo itinerário da linha até
á Lapa e dahi o seguinte: rua
Augusto Severo. Cattete, largo do
'Machado, rua Marquez de Abran-
tes e praia de Botafogo, fazendo
a' volta pela rua Senador Verguei-
ro e depois seguindo o mesmo iti-
nerario.

•Para a terminação do jogo, fica-
rão estacionados, na rua Marquez
de Abrantes, proxinio á rua Pay-
sandú, vários comboios os quaes,
descendo essa rua, seguirão o
mesmo itinerário acima, até á
praça da Bandeira.

Preço das passagens simples,
400 réis.

Os ointiihiis
A empresa Auto-omnibiis fará

circular nos dias de match do
campeonato os aiitoomnibtis pe-
qttenos, da praça Maná á rua Gua-
nabarn, a partir das ia horas, obe-
decendo ao seguinte itinerário:

Avenidas Hio Branco c Beira-
mar rnaa Almirante Tamaníiré.
Cattete, Laranjeiras, Guanabara,
Alvares Cabral, Laranjeiras, Catte-
te e Almirante Tamandaré e ave-
nidas Bcirainar c Rio Branco.

Preços das passagens: j" secção
— Mauá, 'Passeio 'Publico, 200
réis; 2* secção — Passeio 'Pu-
blico, Buarque de Macedo, 200
réis; 3* secção, joo réis.

O regresso dos chilenos

Segundo noticiaram alguns jor-
naes. os sporti en chilenos que se
encontram ne' e nós, deverão se-
guir para stfl terra, no próximo
dia 2 a bordo do Garoiw.

O dr. O* erra, chefe da embai-
y.ida do C.iile. cm palestra, disse-
nos talvez não se dar tal. devido
r. este navio não poder estar 110
Rio, dentro destes dez dias.

A prova preliminar dn "Cop»

Rio Branco"
Como prova preliminar do gran-

de niatch entre os uruguayos e
brasileiros. em*dispiita da "Copa

Rio Branco", será disputado uni
trophén entre o 1" team do 

'Ca-

rioca F. C. e 1:111 do Corpo de
Marinheiros Nacionaes.
Uniu noin do Hiiialojíi) sobre .1

próxima recepção aos

nossos visitantes
T.evo ao conhecimento do? 50-

cios que a directoria dará hoje,
quinta-feira, _.i do corrente, ás
;.' horas. 1105 salões rio "Antônio-

vel Cbili". á praia de Botaío.40.
uma recepção, seguida de dansas.
1111 bonr.i dás delegações desporti-
vas que aiim se acham em disputa
do campeon.iio sul-americano.

Xão havendo convites, a não
ser os officiaes, conuminico que
a entrada dos sócio- 5crá cem a
apresentação do cartão n. ;, cor-
respondente ao corrente mez. sem
excepeão de pesca alguma, c que
poderão fazer-se acompanhar de
pessoas de suas famílias excinsi-
vãmente.

Xa porta encontrarão o cobra-
dor do C;;;!\ a inteira disposição.

- Gomes «2»? \têi!ta$~ 2* secre-
tario.

meiro, á rua Marlz e Barros a8i o
inaleli arhlltoio, entre aa i* e 2'
equipes du» clubs sujna; nos .segundas
teams verificou-se um empate a x 2 e
noa luiiueiroa, saiu vencedor o (lua-
ti abara 1', C, pelu scorc a x i.

lAn equfpés du Guanabara odiavam*
ae asilin constituídas:

I" traiu — .limes — Alfredo — Kit*
bens — Pinto — 1'elegrine — Kduiu.i-
d» — Manduca —; Aristides — Soa*
res — Paulista — Única II.

2U team — Raul — José — lir^ça I
—- Dutra — (Genes!o — Doca — Dhm
— -Oswaldo — Guilherme — Sêbas*
tião 

REMO
A TRANSFERENCIA DA PRO-

XIMA REGATA

Club MotorycllNl». Niieloiuil
Promette grande brilhantismo tt" soirée "-dánsante 

promovida pelo
C; Al. ts'„ para inauguração offi-
ciai da sua sede, á rua do Alatto-
so n. 40, a realizar-se no proxi-
mo dia 31, em homenagem ás de-
legações sportivas sul-americanas.

Por nosso intermédio o C. At.
N, convida iodos os seus associa-
dos e suas exmas. famílias aj abri-
lli.iiitiirem o festival, avisando que
o ingresso será permittido median-
te a apresentação do recibo do cor-
rente mez.

CYCL1SM0

Regras — Conselhos e
Máximas

A syinpatlrica sociedade dos nossos
chronistas do football, «caba de dis-
tribuir, gratuitamente, uma interessar,.
te co|leciyio das' celebres "pílulas"
formuladas de accordo com as regras
officiaes db Inglaterra, pelo conhecido
sportiiiaii Ijouo Teixeira de Carva-
lho "John Karr".
. As "Regras, 'Conselhos e Alaxi*
mas", são uma publicação de gran*
de utilidade para os alficionados do
Sport Bretão, que, na maior das vc-
zes, elaboram -em grave* erros, con*
tra os nossos árbitros c jogadores',
pdla ausência completa de conheci-
mento* technícos do "Football As-
sociation".

Procurem . os nossos leitores as"pihila." interessantes de "John
Karr", leiam cora attençâo e teruo
os conselhos de um homem pratico e
Diofcjndo conhecedor do football, que
é 'João Teixeira de Carvalho. ,

NOTAS RA METROPOLITANA
Commissão de contas — O presi-

dente convida os membros da Com-'
misslo de coutas a se reunirem se.x-
ta-feira, .10 do corrente, is 17 horas
e 30 minutos.

-Lonsefaio superior — O presidente
convida 05 membros do Conselho su-
perior -a se reunirenv em sessão ex-
t_t_ordinaria, sexta-fiéira, 30 do cor-
rente, ás 20 horas e 30 minutos.

Ordem do da: Pareccres.
Opções — Vieram nesta data, a

esta secretaria, optar!, os Seguintes
srs.: Américo de Araujo Ferreiro —
Telo América F. C. -Luiz Soares
Mditra — Pelo C. -H. do Flamengo.
Ary Azevedo Silva — pelo Cattete
F. C. José Magalhães — Pelo Pa-
ladino F. C. Humberto de Macedo
Rocha — Pelo Fluminense F. . C.
Ary Corrêa — Pelo C. R.' Vasco da
Gama. AchiHes Pederneiras — Pelo
C. R. Vasco d» (íamà.- Arnaldo
Qitintanilha — Pelo C. R. Vasco da
Gama. Carlos Garcia dc Souza —
Pelo Botafogo P. C., Dorotheu Alves
— Pelo Progresso !•'. C. Sylvio
François — Pelo C. R. do Flameii-
go. José Rodrigues Cavalheiro —
Pelo Villa Isabel F. C.

'Conselho da 2' Divisão — O con-
selho da 2* divisão em sua reunião
dc _6 resolveu:

a) eleger para secretario do Con*
selho o sr. F. O. Marciano Filho;

b) npprovar o projecto da tabeliã
apresentada pela commissão encarre-
gftda de confeccional-a;

c) mandar archivar os processos
referentes aos jogos: 

"Vasco da Ga-
ma x Americano"; "Palmeiras x Ame-
ricano"; "Rio do Janeifo x Vasco da
Gama"; "Mackenzie x Vasco da Ga-
ma"; 'e "Vasco da Gamo x Palmei*
ras";

d) approvar as seguintes escalas de
juizes o representantes:

8 de junho — Cattete x Kiyer —
í,°s quadros: Ostrogüdo Teixeira _ dc
Carvalho; s.'-s quadros: 'Máximo
Martinelli! representante: Mario
iM*-.jalhães.

8 de j'unho — Esperança x Ameri*
cano —• i.°s quadros: Romeu d'Am-
brozio; 2.°s quadros: Romulo d'Ales-
sandro; representante: José Nunes
Ribeiro.

8 de junho — Vasco da Gama x
Mackenzie — i."5 quadros: R. A.
Todd; 2."s quadros: Plinio Ribeiro
Progresso — -i.°s quadros: Carlos
Augusto da Fonseca.

8 de junho — Rio de Janeiro x
de Castro; representante: Alberto
Nery Stelling: 2. s quadrbs: Kduardo
Gibson; representante: Acliilles Pe-
derneiras.

22 de junho — Mackenzie x Kio
de Janeiro — i.°s quadros: Kduardo
Gibson; j.-s quadros: Carlos Nery
SteMing; representante: Waldemar
Jfungjnü.

ITonselho da j* Divisão — O Con-
selho da 3* IDiviiio em su? reliniüo
dn 2T resolveu:

a)' adiar a «psrovaçSc da t»b»IJ«
de torneio era visto, da consulta dl
directoria da f.ifi ao Conselho Su*
perior sobre a tabeliã da i' divisão.

iCviiseüiú Infantil — O Conselho
Inftntil em sua reunilo de 37 resol-
veu: . ,

a) nomear, as seguintes- <;omntis-
66es: tabeliã: Toão Miranda. Ruy
Castro e F.uclydes Pereira; medição
de jogadores: Ribeiro de Almeida
Pires, Túlio Sikvu e Dttiz Pinto de
M.llo;' ,. , . 

"_.

b) solicitar da directoria da I.iga
um opparelho pari mediçSo dos jo-
ga*iore.«. — Antônio Aoollaro. »•
secretario.

* * *
Esperança F. O.

O Esperança F. C.. campeão da 3.
Divisão da 'Liga Metropolitana, lera
ensejo, mais uma ve?, de provar o
quanto são esforçados os «eus dtrecto*
rcs. realizando no próximo dia 5 de
junho uni sumptuoso festival no campo
do America F. C. .

Dado o prògramma elaborado c de
se esperar que um exilo extraordinário
venha coroar o brilhante certamen. O
festival constará de outras attracçStí,
dos matches de football. desempate /..•
Ire o S. Christovão A. C, e Villa
Irabel -K. e America F. C. X Carioca
F C. novo encontro entre os tearr.s do
Botafogo F. C. versos America F. C.
dedicado a I.iga Metropolitana . dos
Desportos Terrestres.

Certamente as dependências do c.ub
da rua Campos Salles, serão pequenas
para ,-onter as Innumeras pessoas que
a elle comparecerão.

V111 anniversario no America

Fpotball-Cluli
P_->a hoje, o anniversario dn sr.

Fernand*-> Hanrirf, sncío do America
F.C.

*'* & 5^
Club Athlético il« Iíiiirliiirlii
O více-presidente em exercício con>

miinica at1!». srj. associados que, no
próximo rvabbado. 31 dn corrente, ás
8 horas da noite haverá uma assembléa
gera] (2» convocação), para tratar dos
seguintes asstitriptos:

a- eleição de cargo? vagos:
b) interesses sociaes urgentes.

Luiz Vianna Júnior.
2" secretario

lliililin K. CXUuannliarii I-". C.
Coaíorn.e f«ra anciinciado rraUzau-

*c domingo tdtírao so can:po do prí*

O encerramento das Ins-
oripções

l)ir. o artigo 66 do Código de rega-
tas: "As rnscrlpçÕcs serfio encerradas
do/.e dias antes da fegata... etc."
rtté ahi, toada de novo; porém tendo
o,sr. Darlò Novaes' pedido urgência
para o parecer sobre a sua proposta
de transferencia da proxiinia regula,
dado pelos srs. Oliveira Castro e Jo.sé
Calmou, u Conselho da Federação do
Remo, negou-a! O sr. Incite Ribeiro,
lima vez que foi negada a urgência,
requer uma sessão extraordinária para
decidir o assiuiipto que é de caracter
Urgente. Este pedido c negado pela
mesa em face ao r|jimento interno,
Istb na sessão de ante-hontem.

Ora, assim sendo,, somente na pro-
xima terça-feira será discutida o p.v
recer sobre a proposta do represeu-
tante dn oqueirão referente á trans fe-
renda da regala do S. Christovão.

IA- próxima sessão do conselho, cae
justamente no dia em que, cm face
do art. 66, são encerrradas as inseri-
pções e no entretanto o conselho ne-
gou ttrgencia...

li' o cumulo!
0'PIARKCER"Vista e be mexaminadu a proposta

junta, em que o íllustre representante
do Club de Regatas Boqueirão dn Vas-
seio propõe que a regata, a realizar-se
em 15 de junho proxinio futuro, -*ej.i
adiada para 21; do mesmo mez; ••
attendendo á qtte o tiovo Código, no
art. 55. claramente dispõe que uo
principio de cada anuo, antes de cn*
meçar a estação sportiva. a Federação
organizará um quadro das sociedades
federadas, designando aquellas que ti-
verem de promover as regatas do anuo,
determinando as respectivas datas; * e

attendendo a que o Club de Ilega-
tas 15. Christovão, cumprindo esse
dispositivo, designou o dia .15 de junho
proxinio futuro para a realização de
sua regata o que foi iitunimerit&nte
approvado pelo 'Conselho desta d?ede-
ração; e

attendendo a qne os legisladores fa*
zendoessa determinação de duas, pro-
curam evitar que nesses dias pudes-
«em haver outras 'festas sportivas que
prejudicassem o brilho das regatas; e

attendendo a que, segundo a con-
vcncãrç ^existente, éittlc (esta ÍKed.era-
ção c a Liga Metropolitana dc D.
Xcrrcstras, nesses determinados dias
não haverá nenhum "niatch" impor-
tante dc campeonato; e ainda, final*
mente,

aWèndetido a que fa t|nansi]erèn|cia
dessa data para outra em que haverá
matches de football irá prejudicar mui*
tos clubs, porquanto remadores ha
que também fazem esse sÇort e tal-
Vez lhe dém preferencia, assim:

sou de opinião, pelas razões acima
expostas, que a presente proposta de-
verá ser rejeitada pelo conselho, por
ser contra as leis c a boa razão.

S. S. em ^4 dqe maio de 1919. —
Oliveira Castro, com restricções, —
José Calmou.

* * *
•Os campeões da America

do Sul
O sr. Gilccno Braga, representante

do C. R. Guanabara, junto á Fede-
ração do Remo, apresentou ao conse-
lho, na sua ultima reunião, a seguinte
proposta:"Considerando o grande esforço e
a gloriosa victoria dos nossos nada-
dores de water-polo-plaers, no Campeo-
nato Sul-Americano, defendendo com
verdadeiro orgulho as cores da Confe-
deração Brasileira de Desportos, cujas
victorias elevaram altamente o nome
da nossa Federação.

'Proponho que seja extensiva a por-
posta do dr. Antuiies de Figueiredo,
collocaiuJjVse na sala das sessões destra
Federaçüo, a photographia do team
campeão de watar-polo e anna outra
com os vencedores das provas de na-
tação, com os seus respectivos nomes
e descripçoes." ';

:F,sta proposta foi 'envllada á com-"
missão de informações para o respe-
ctivo parecer.

TURF

•«¦«h

AOS SRS. COMMERCIANTES
E INDUSTRIAES

eieiulo o "O ESTADO DE SAO IVUH.O" uni nos |,„.nues ilu maior circulação om todo o 11RAHI1,. nn,„,
lliamos os sr.s. COMMKROÍANTKS li IXIHJSTIU \vn. .,fazerem 11 sua piopn^uiulii nu referido jornul, pois 11'ui'
o rt-siilitulo obtido com os seus iiiiiiiiniios serrt i-ucom.
pensador.

A Succursal desíc imporlauti* órgão tia Imppcn: , 8
paulista, acha-se liiNtallada á Avcuidti Itio üriuico 1;;; |
2°' andar (elevador). Telephone, Central n, 5ir>»!. .... jíRio dc Janeiro. (11 li.;i ^

O COLLECTIVO

WATER-POLO
O DESEJIPATE DO OAiM-

PEONATO CARIOCA
Boqueirão x (íiinnabara

O campeonato carioca de water-
polo. empatado entre as fortes"equipes" do Guanabara e Boqnei-
rão, terá no próximo domingo, a
sua decisão.

O importante encontro de desem-
pate, será effectttado pela manhã,
sob a competente direcção do sr.
Adriano Gonçalves Fepandcs.

As " equipes" estão em per-
feito estado de treino, sendo ile
so esperar um encontro renhido,
tornando-se difficil qualquer pro-
gnostico.

O assumpto do dia é « novo
encontro, domingo próximo, de
Cangiileiro e Othclo. Como disse-
mos, a derrota infligida no " Der-
by Nacional" .10 representante'
do Stml l.iindgrcen vein dar ao
proxinio, encontro tini cunho de-
veras sensacional.

Qual dos dois valentes potros
levantará o "Cruzeiro do Sul" ?
Ou teremos nesta prova o mesmo
desenlace verificado naqiiella com
a derrota de ambos ?

ICsta ultima hypolhese afigura-
¦se-nos muito possivel, porque o
piloto ile Othelo procurará logo
atacar o filho de Pendes, que se
assegurará a victoria desde que
o deixem fugir na vanguarda, li-
vre de atropelada.

Como, porém, o defensor da
blusa azul e. ouro vae correr na
pista com que se dá á maravilha-
íl° expectativa geral é a de que
será elle o laureado da grande
iprovít da primeira corrida lie
junho.

]¦',' muito provável que a conde*
litria a que pertence Canguleiro
laça correr os seus dois outros
(pensionistas inscriptos, Atlieu e
GlndióLíi,

—:— Procedente dc S. Paulo,
deve chegar a esta capital na pro-
xima semana o potro platino Kivi-
Kiv.i, que vem disputar o segundo
grande 

'píeinio 
argentino, que

será corrido 110 dia 15 de junho-
Segundo noticias recebidas da

capital paulista, o " rttnner-up"
de 'Maroim nn primeira daquellas.
provas, tem melhorado muito.

—:— Galoparam liontem na

pista de S. Francisco Xavier os
inéditos Licas e Noyon.

—:— Foi applicada em Pacto-
lo uma fomentação cáustica. Ao
que se diz, porém, o laureado do
".Grande QuHiquagcnario"_ não
poderá mais iarjparecer na pista,
terminando assim a sua campa-
nha nos nossos prados, campanha
que foi das mais 'brilhantes.

'Registramos esta noticia com
o caracter com que a recebemos,
o de simples consta, pois não
conseguimos apurar-lhe a proce-
dencia.

—:_ %• duvidosa a presença
de Aldgate no " Clássico São
Francisco Xavier", que será dis-

putado pelo seu companheiro de
box Big-(Boy„ cujas condições
nada deixam a desejar.

O filho de Chaucer, que está
com um vicio muito feio. não

pode competir com'êxito com os
craclís dn turma. ,

:— A riograndense Lyra tem
apresentado melhoras 

' extraordi-
narias e ba uiiiita gente
acredita capaz de derrotar
gueira, a favorita do pareô 

"Gua-

nabara".
A tarefa, porém, parece-nos so-

bremodo difficil, pois a pupilla do
'•entraiiieur". Santiago Villalba
está correndo muito.

—:— Apesar de levar a dire-
cção do aprendiz Lydio de Sou-
za„ a potranca Katty não terá di-
reito a descarga, pois que a isto
não faz allusão o projecto que
serviu dé base á organização do

prògramma.
Todavia, é verdade também que

pelo referido projecto Katty não

podia ter sido inscripta 110 pareô
*ÍExperiencia", para •' animaes
de dois annos sem victoria e não
inscriptos na terceira prova cli-
minatoria", na qual está o nome
daquella potranca.

Assim, ,póde ser que a filha de
Tarpoley corra com descarga....

 Tem apresentado sensi-
veis melhoras a pol rança Açayá
(•Peseta), que estreou domingo
ultimo muito auspiciosamente.
'Stealinn, sua companheira da
box, tem progredido também, de-
vendo ser das mais brilhantes a

sua actuação na terceira prova
eliminatória, da qual Myste-,io c
o favorito.

que a
Pitan-

PARA O MATCH
Vende-se tuna cadeira numerada pa-

ra os encontros de amanhã e domingo.
Tratar á praia do Russell n. 64, das 7
ás 11 da manhã (quarto n. 1).

(E 739)

Desenvolvimento das creanças
— Evitar a anemia é evitar a

desgraça futura.
Sendo ., anemia, o estado quo conduz n todas*as

doenças graves, com as quaes a pessoa não pôde
lutar por falta de forças, u sendo as creanças seres
irresponsáveis, é obrigação dos pnes procurarem
que seus fillios se desenvolvam fortes e sadios, evl-
tando qye se criem fracos e sejam mais tarde ho-
mous e mulheres imiteis e doentes.

O 1OD0MXO DE ORH, que, além de outros,
contém em si todos os princípios do óleo dc baca»
lhão. sem os inconvenientes deste, t\ nm fortifienn-
te e depurativo de primeira ordem, como attestam
iiiuiios e ãistincios médicos, e deve ser o nnteo re-
ntedio aproveitado para fortificar c ajudar a formar
o esqueleto das creanças, evitando a fraqueza, com
o que se evitará a desgraça futura.

Em todas as Pharmacias e Drogarias. — Agentes Ge-
raes: Silva Gomes & C". — Rua S. Pedro, 42 — MO
DE JANEÍRO. (1131O

O sr. Delfim Moreira despa-
chou hontem com o Mi-

nisterio
-\"o despacho collectivo de liitu-

tem foram assignados os seguiu-
tes decretos:

lEXTBRIORES — Nomeando o
Sr. Arturo Astuburtiaga Lyon para
gerir, provisoriamente, o cónsula-
do honorário em Tainpico (ile-
xico). Creando 11111 consulado cm
Tainpico (México). Publicando a
ídhesão da Polônia á Convenção
Postal Universal, concluída em
Roma, em 1906.

FAZENDA — Aposentando 110
cargo de 2" official aduaneiro da

•Alfândega da iParãhyba Victor
Amorim 'Fialho: nomeando 2" oi-
ficial aduaneiro da Alfândega do
Rio Grande, no Rio Grande do
Sul, Jocárly Couto l.yrio; san-
ccionando a resolução legislativa
que autoriza a abrir o credito es-
pecial de 5,78o$ii8, para oceor-
rer ao pagamento de vencimentos
que são devidos a Carlos de tíou*
za Dantas, em virtude de seuteii-
ça judiciaria; sanccioitando a ve-
solução legislativa que autoriza a
abertura c abrindo o credito cs-
pecial de 3.11.| :6-^$o68, .pára
oceorrer ás despesas com a co-
branca das rendas federaes, a que
6e refere 11 verba. i8> do orçameri-
to do Ministério da Fazenda, 110
exercicio de 1017; abrindo o cre-
dito especial de It7i2$5p8, para
ccçorrer ao pagamento dc diffe-
renças de vencimentos ao fiel de
armazém, extincto,( da Alfândega
cio Pará. José Florencio Nogueira,
e realtivas aos exercícios de 1917
e 191S; autorizando a emitiir
ppolices, papel, ao par, na impor-
tancia de 6.172:0005000, para
pagamento á Companhia Nacional
de Navegação Costeira, em virtil-
ce do art. 162, paragrapbo 2" da
lei 11, 3.45.1, de S de janeiro de
1918, e- dá outras providencias;
concedendo á The -Royal Bank of
Canadá, com sede em Montreal,
província de Quebec, no Domínio
do Canadá, autorização para fim-
cciouar na Republica, bem como
para estabelecer uma succursal tia
Capital 'Federal' e agencias nos
-Estados da Bahia e Pernambuco
r nas cidades de Porto Alegre,
Santos e S. Paulo; abrindo o cre-
dito especial de 1 :276$920. para
pagamento das differenças de
vencimentos devidos ao fiel de
armazém, extineto, da Alfândega
da cidade do Rio Grande, Estado
do Rio Grande do Sul, .Raul Car-
los de Noronha c Silva, e rclati-
vas aos exercícios de 1916 a
1918; abrindo o credito especial
de 6.172:65454.11, para pagátrien-
to á Companhia Nacional de Na-
vegação Costeira, em virtude do
art. 162, paragraphu 2", da lei
li- 3.45*1. de 8 de janeiro de íuiS.

MARINHA. — Concedendo a
graduação do posto de capitão de
mar e guerra honorário; ao capi-
tão de fragata honorário dr. João
Cordeiro da Graça, lente calhe-
dratico jubilado da iKscola Naval;
reformando: o i° tenente Oasião
de Paiva Coelho, no posto de ca-
pitão-tenente, afim de que possa
ser nomeado docente vitalício no
magistério do Exercito; e o fiel
cie 1" classe do Corpo de Sub-
officiaes da Armada sargento-aju-
Cante Virgílio da Silva Ramos, nu
mesmo posto; transferindo o en-
fCenlieifo estagiário da secção de
electricidade do Corpo de Knge-
nheiros Navaes, i° tenente Jttve-
n.il Greenhalg Ferreira Lima, paia
o quadro ordinário do mesmo
Corpo, e classificando na mesma
especialidade, conferindo o posto
de capitfio-tencntc engenheiro na-
vali contando antigüidade da pre-
sente data.

GUERRA :—Transferindo na ar-
ma de infauterih os majores Au-
gustu Eduardo da Silva, do iu ba-
talhão do 1" regimento para o 4"
do 2° regimento e Pantaleão Tclles
Ferreira, deste para aquelle bata-
lhão e regimento; reformando: «
capitão veterinário José Alexandri-
no Corrêa; os sargentos ajudantes
Martinho Teixeira da Luz, do S"
regimento dc artilhcria montada
c Camillo Hosanno de Araujo Li-
ma do o" regimento de infanteria ,
2" sargento Juvenal Rodrigues dc
Mesquita do 12" regimento de ca-
vallaria; 2" sargento intendente
Athanigildo Lopes da Silva do 18"
grupo de artilhcria a cavallo; 3"
sargento Abílio Dutra Frnsão, 4U1
ia" regimento de cavallaria; 3"
sargento corneteiro Jorge José de
Sant'Anna do 41" de caçadores e
cabo ferrados Ezequiel dos Santos
Mendes, do 9" regimento dc ca-
vallaria. Concedendo medalha mi-
litar a diversos officiaes e praças
do Exercito. Sanccionando a reso-
lução legislativa que autoriza o
governo a contratar na França
uma missão militar pura fins dr
instrucçáo do Exercito. Sanccio-
nando a resolução legislativa que
autoriza a abrir o credito especial
de 399:9ti$88o, para pagamento de

ROLA SOEI,
K infal-

¦livcl na
anomia,

„*__? za-poni.
«^ fica o co-

ra<;ão,os
nervos,
os mus-
culos, o
cnre.bro,

-cura as
moles-
.tias do

esto-
niaao

A" Tenda: Arav-jo Freitas St Cia.

M
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PO de ARROZ
MILA

Tnefiialavel em:
Adherencia. Perfume,
Pureia e Preço. Cai-
xi ajjio. N'a perl'j
maria A' OARRA-
FA GRANDE, rua
UrUfuayan*; fi_l c
Berfjniflriaíi de i"
rfrdeni. (9;«s)

Os srs. Gustavo Silva 6" C,
firma proprietária do estabeleci-
mento de perfumarias e artigos pa-
ra toilette. na Avenida Rio Brnn-
co, 142 nos mandaram communica-
ção de que esse estabelecimento

que tinha o titulo de "Casa Cen-
trai", passou a ter agora a deno-
mi nação dc "Perfumaria Avenida",

já registrada na Junta Commer-
ciai

(;OSS)

LENHA — VEXDB-SE
em toros, fei- j

xe«, achas «• metros.
PRAIA DE BOTAFOGO, 122

Telop. Sul, 338.• tiígg)

O CRIADOR PAULISTA" 
"

Recebemos o n. 5. edição do cor-
rente mez, da revista mensal "O

Cri-sdor PaaUsta*". publicada-sob os i
auspícios da secretaria da Agricul-j
tura do Kí-tarto de ?. Pauto, <¦ deni- !
cada á industria pastoril.

Cinema Andarahy
Barão d? Mesquita. 640

Telep. V. j6oS
— HOJE e AMANHA —

A<sombro.fo programrnR
1* parte — Campeonato Sul-

Americano URUGUAYOS ver
sus ARGENTINOS.

— 2o film —

Os vencedores da morte
Drarr.a de aventura», em 8 .an-
jros actos; protatonisia BUFA-

I.O. rival de Maci-tc.
,-.° fi;m — 3" episódio, em tre?

grande* farte?.-:- ULTÜS -:-
?_M:a_iO. íotcío úo* "OSho*

-\gu *JOÍT) d'Ar,/

O Campeonato
Sul Americano

Como so explica ii estron,
tlosii victoria doa

brasileiros
Nestes últimos dins não h., ,

rioca que, niiinntetico uu in» .'
sport, que não acompanhe com
va e justa satisfação o d_tem,>|.
dos jogos c deve-se mesmo ,{¦'[
não lia brasileiro que não sc -
orgulhoso com a victoria em i ,.

linha conquistada brilhatilciiiciii
pelos nossos patrícios, o que ,,;
faz pasmar os nossos visitanti
que por certo não esperavam i j
bom preparo dn nossa mocitladi
E' que para nm perfeito e inyi
çivel Sportman não basta o (r.uning-.elles precisam de eonstiihti
nos campos, especialmente nos ,1;,
de chuvas, que é quando sc cucai
tram sempre ãlliviados pela Iram
forhiação da temperatura. Mas -
mo dirigir-se ao campo debaixo ¦!¦
chuva, seria uma loucura c atteu
tado á jiropria saúde. N'o entan
entre nós essa difficuldade sane:
a fabrica dc capas de borracha d
II. Scliiiyé d'avenida gomes Cre
re desenove. confeccionando ad
miraveis c elegantes capas, q w
sem alterar a soberba pose 1
Kportman, permittu enfrentar os
maiores teniporaes, Que façain o
mesmo os nossos actuaes visitai'
tes e não se arrependerão.

I O director da Central .do liras
Tcinettcu homem ao ministro d
Viac.ao o reqttcniiiiétitò do prai
cante de conferente Adelino li u
cia do Carmo, pedindo readntiss i
no cargo de telegraphista de -|
classe.

Guaraná
Poderoso fortiticínite c restaurdo

das íuiiccões orgânicas: CORAÇÃO
ESTÔMAGO, FÍGADO, RINS, IN
TESTINOS, dc grande acçlio DIU
RETICA, e cíflcqz preservativo con
tra todas as moléstias. Ua.stílo — i'

aüãlidãde, 
4Ç; Uastão — aa qualidu-

e, ,i$ooo.
Deposito geral: Charutaria Pura —

OUVIDOR. lao. (8.15.1)

despesas relativas á verba u", n.
22, do art. 39, da lei 11. 3--J--
de 5 dc janeiro de 1917.

JUSTIÇA:—Nomeando o bacha-
rei José Burle dc Figueiredo para

Í'uiz 
da 7" Pretória Criminal do

listricto Federal. nomeando o
substituto, em disponibilidade, da
extineta cadeira de italiano do Col
legio Pedro II, monsenhor dr.
João Onofre de Souza Breves, pa
ra o logar de professor da cadeira
de italiano creada 110 j_tstabelci 

'¦
mento, pelb art. 2°, n. aXIII d.,
lei n. 3.(174, de 7 de janeiro dc
1919; concedendo a medalha de
distinceão de 2" classe, de que tra
ta o decreto n. 88, de 4 dc dc
zembro de 1S80, ao 2" tencnti
pharmaceutico Henrique Meirellc
Gaspary, por haver soecorrido com
dedicação não conimum, os ataca
dos de grippe, por occasião da epi
demia em Úadario, no 'Estado d
Mntto Grosso; Concedendo a nu
dalha militar a vários officiaes -

praças da Brigada policial e O
po de Bombeiros; rectificando .

parte do art. 2" do decreto mr
mero 3.641, de 31 de dezembro d.
1918, relativa a vencimentos d
dois tachygraphos de 2" classe da
Câmara dos Deputados.

AGRICULTURA:—Creando .uni
Aprendizado Agrícola cm Joazcir»
no Estado da Bahia. >

VIAÇÃO :—Autorizando a trans-
ferencia á Companhia Carbonifc-..
de Urussangíi, do contrato celebra
do em 24 de setembro de 1918 çoi
a Companhia Brasileira Carbonjfc
ra dc Araranguá, para ;i coitstruc-
ção de um ramal férreo que, pai
tindo do kilometro 34 da linha il.
Tubarão n Ararungu.i. vá até a
cabeceiras do rio Urnssanga; auli
rizando 11 construcção de diver.-''
obras nas linhas dc Santa Man
a Uriiguayatia e Ncustadt a Ta

quara. dii Rede de Viação iPerrc -

do Uio Grntidc do Sul,, a'cargo
da Cohipagnic Auxiliaire ilcs Clu •

mins de íer au Brésil; npproya
do a construcção de «Jfiis rama'
em Iguaba Grande c cm Aniruaii'
da 'Estrada dc Ferro dc Mniu-
com as extensões respectivas •'

560 e 630 kilometros; abrindo "

credito dc 600 :ooo$ooo, destinai'
a oocorrer ás despesas com os ser"
viços contra as seccas, 110 nnrdr-i-
do paiz; concedendo permissão ¦

llandlcy Page Ltd.; sem privilcjj
011 monopólio de csuccic algum •

para. por si ou empresa que org,'
niznrcm, estabelecerem um serv.H
de viação e transporte de pa?-
gciros 011 cargas, por incio de acr"

planos c hydroplanos, entre
principaes cidades do Brasil e
estrangeiro; aposentando João R
bordiníio 110 cargo de agente pos
tal de 2* classe dc Bragança, 1 '

Estado de São Paulo; e auton
zando a Còmpagiiiõ Auxiliaire d<
Chemins de Fer an Brésil a con
truir dois desvios, com nostos t'
legrapliicos. na linha dc -Santa Ma'
ria a Uniguayana. e quatro, na o
Santa Maria c Marcellino Raruoi

tijt»

E' de grande vantagem que
as senhoras leiam com atten-
ção o seguinte:

jfí Saúde
da JVíu/her

cura todos os incommodos ute- |rinos, desde os accidentes da |
puberdade até os incommodos I
da edade critica II
(8610

O REGRESSO DA ESQUA-
DRA QUE ESTEVE

NA EUROPA
Ao Almirante Pedro Max Fron-

tin. commandantc da esquadra bra-
ziieira que se acha em Pernanbu-
co, de regresso dos mares da Eu-
ropa, foi passado o seguinte tele-
gramma: J

"Liga Defesa Nacional saúda
pessoa V. Exa. officiaes marinhei-
dos esquadra brazileira que voltam
mares da Europa onde foram levar jconcurso grande causa civilização, ¦
enaltecendo nome querida Pátria,!
honrando nosso pavilhão. Fazen-1
do votos felicidade V. Exa. seus i

commãndados Cünzrattiiamo-nos *
reeresso nossos ouerídoã compa-!
trioras.**

FURTOU, FERIU, RESISTI
E FOI CONDEMNADO

Pelo dr. Sampaio Vianna j
da 4* vara criminal, foi por st
tença de hontem, condemnadt.
réo Manoel Baptista, á pena •
dois mezes de prisão, conve:t;
em prisão com trabalho e multa
12 iU "!' sobre o valor dn fart

á pena de çete mezes e quinze 
'¦

as e a pena de nove mezes. c*"
incursos nos arts- 330,303 ei.
combinado todos com o art. '¦
paraprapho z" do código.

O réo, por volta das 2 horas .
tarde do dia 16 de dexte-ebra do •¦'
nn passado, no momento em q
furta*a tamas vass^nr-ÃS da caí
dr negocio n. 5 da rua S. Carie
aggrediLi o policial que o pi^nd*
ferindoo e resistindo a nrislo.

I '
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PONDO DA TELA
direitos

\i
ir'.;/

wnhora
i| llarris ií hoic a moca mntt
punido I 1'elu tiieiius, ii o que
Iguni milhões dc admiradores

Mil-
crês*.

it.
l
í

tcda
lilauínão
Itr.a

Qiiiico do universo •"ih-ris tem dcsoitó annos
|,o cinema, i mesmo n primeiro

i,,cto verdadeiro do cinema por.
,',• actriz creança chegou a eatrel*

i' íi'nis .. ItOROí portatltoi tem o"iio 
de" ser esposa da maior perto*

i |. nitc o cinema tem prodiuidol"i,. 
os ires annos dc edade que ella

i r.-..iuia dc entrar para o thealro,
*u* nâo abandonou anula, ape*'¦' 

mt_ fimaijão no cinema...
J-*Èu tinha onr.c "annos — diz
-. (unindo eiitrcl no primeiro film,

nome Como as condições foram fei.'' "i»V'rpetí'.iai"*ine uns Índios e eu
iíVva a perigar» htinta caia Itícen*
u 

'Ganhava 
Por fazer isso dez

lârtpor dia ile trahalho íquarenta
-reis)..* Depois; fni trabalhar com

.,.'•¦,« Ince otm me panava vinte e
.',' dollars por semana (cem mil
V Ahi todos os meus dias eram

[,i com luta» de Índios c corre-'tariillientas.por estradas sem fim...
i'o meu maior desejo íoi sempre o
itro,,i O theatro e ver Nova'k 

coisa une eu nunca vi c dc que
.'contar maravilhai... Estive unia

ouasi a ir a Nova \ork... Dou.
i Pairbanks proinpiiticava.se a le.

me mas o eiisáiadòr aopòz-se ter*
untenteiiteii-i I*oi o maior desàpòh*
{talo da minha vida... Ainda se

tachem de lasrimas os olhos,
m_o recordo esse incidente... E
. eu adoro o desconhecido.., Pa-
. que é pnr isso oue eu tenho a
ã;_ do theatro...
'.r.tsva de ver subir lentamente o
-,.,. do theatro e ir apparecendo a
us olhos a multidão da platca na
irida se vae ser boa riu má a peca
representar... Gostava emfim ile

ttir o effeito dos apolausos... Como
írente sabe nos films não ha ap.
is,,, ConfessoI Tenho pena de
ser do thtatro... Mas a minha
¦rjior, a maior de todas as penas.

i ter visto ainda Nova VorK..;.."

í tra parte em I.os Angeles, Como
sempre suecede em filins desta nalu

I reta, na quadrilha» de bandidos ame.
¦ rlc.nios, proezas fantásticas de eiivti-
j taçw) etc, etc.

Palaisno

primeiro film que nós vimos seu e (Ic-
certo não será o ultimo, com quanto
nesta terra não ilisponlianins de muito
tempo pira ver cinema.

Pertenço ao KckíhiciUo da llri.ada
de Caçadores, Tres vezes já fui rs.
calado para o front e etn Iodas essas
tres vezes ini ferido.

Ora, quando o meti amigo receber
esta carta, c muito provável que eu te:
nha seguido de novo para as trinchei-
ras c» portanto, se o amigo me escre*
ver c eu nio responder, liao vá siip-
pôr que ü* por falta minha. A's vezes*
pode muita bem ser que é.rvã e não
volte... Não sei se tem irmãos... Se
os temi creia que llies iHse)a muito
boa, saude, assim como ao amigo, o ad*
mi rador — Albert IVitts ,

A outra carta dizia: — IMcrpool,
Inglaterra — Estimado sr. Polo — Vae
ficar siirprclicuüido, sem duvida, quan-
do souber que foi morto cin Mons o
w-jico irmão que me restava. Perdi,
pois nesta guerra cinco irmãos, meus
pacft, fi meu marido, que íoi morto Io-
go ao começar a guerra c na cdade
de vinte e um auuos. O que morreu.
agora, o meu ultimo mano, sempre fa*
lava do sr. Polo e desejava muito sa.
ber policias suas. Não se esqueceu,
mesmo, do sr. Polo, como vera pelo
anel que noutro ciiveloppe lhe reinet-
to, c que foi feito por elle próprio no
Hospital de (Mon; dum pedaço do enor-
me projectil allemão que o derrubou
na batalha de Mons.

Entrcgoii-m'0 antes de morrer, di-
zendo que o fizesse chegar ás suas

mãos, o que faço agora com a maior
brevidade.^Espero que se dignará aecettal-o,
tanto mais que elle é uma prova de
reconhecimento pelo retrato que nc*J
mandou c que eu guardarei como re»
cordação de familia. Terminando, ro-
go-llic que uma vez por outra se dê
ao incommodo dc me escrever algu

critica ou o histórico do film, c paV
so |ior isso adeante...

Na véspera de terminar o film. os
Índios quo haviam trabalhado comnii.
go, Índios authenticos, quizeram hoinef
naeear me lá a moda delles e fizeram,
me princesa da trlbu, colehriaandn o
facto com uma grande festa caracteris-
tica "«ti.,ia dc lauto banquete. Ac-
ceitei por cortezia, como por cortezia,
tamliem. puz o coraçàu ao larga varren-
do da idéa a lembrança de ter de co*
mer qualquer .dos seus excêntricos ara-
tos...

Ora. um dia antes, havia-se extra-
viado um cachorrinho meu de grande 
estimação r, por mais esforços que eu I J.".n','_* 0' ,jome iie II. Brenon
tivesse empregado nesse sentido, não | Mj,„j0- __ "Uma filha dos deuse
fo| possível ciicontral-o. O meu des- | ca|Cu|ei_e o que pódç ser um lilm em
gosto foi enorme, mas a festa correu j ^ç, condições.
de tal modo interessante *e original ¦ s}iá:^
que eu quasi me esqueci do pobre ani* Q^jt0 _i0 Avenida, hontemDepois da festa, como ja dis- "

coisas ta!*
mil ma-

"Lucrecia Bortia",
Ou o " Peccado eterno" como é o

titulo no iniilez, Quem conhece, a
historia dos llorcias, r é toda gente
com cciteza, avaliará facilmente, (|ue
assumpto formidável será ella para
um film. lunte-se a isso o nome de
l;lorence Heed, u (ormou actriz
ainda ha pouco, nos deu no P
também, a "Pagina cruel", e aceres

t qttej
Palais

Ta

mal.

Duas cartas a Rolleaux
F,ilJ'r Polo, mais conhecido no Kio

-rló nome de Rolleaux, desde que
fet essa personagem n'.*l moedja tjiitf-
f. iifü, recebeu ha pouco as duas seguin-
tes cartas: — " u sSultan Road, Ports-
iimiií/i, Inglaterra. — Estimado 'Kd-

dic Polo —- *'-' cprii o maior prazer
mie lhe escrevo a presente pMra lhe
manifestar a nossa admiração — mi-
ilha f dos meus camaradas — pelo seu
trabalho em Liberty (.A herança' falai),

da
se, havia o banquete, e as
vez continuassem correndo
ravHltas, att* final. Xa oceasião, porem,
de nos sentarmos á«niesa, ouvi o meu
dtrrclor dc scena, sr. Sidney Pranklin,
dizer para Tliomas Meighan. que era
o primeira actor:

-- Estes diabos são bem capazes
i do nos darem por abi carne de ca*
oborro!...

— J.C você inda duvida? atalhou
Thoina-i. Por causa deste banquete é
que a schliòríta Talmadge não encon*
trõti mais o .cachorrinho...

Nao preciso dizer mais... Xão me
foi possível provar a comida... Fiz
um frio por causa delles...

Mas no dia seguinte tive o consolo
dc saber que. nem Thomas Meighan
nem o^ director de scena pe podiam ga*
bar, ainda desta vez, de haverem eu-
mido bifes de carne de cachorro...

O pobre bicho fora*me trazido essa
manhã por pessoa que o achara..,
rlí & Hí
A morte de Charles Gunn

Charles Gunn, o actor que, com OU-
ve Thomaz, fez o film "Fantasias de
moça, desempenhando o papel de Tom
tUartlett, morreu ba pouco, da hespa*
nhola, doença que contraiu á cabeceira
de sua esposa, que, aliás, se salvou.

O seu primeiro film foi com a nos*
sa conhecida Enld Berinett e o ultimo

A reapparição de Wallaíe Reid le
fou liontem ao Avenida todo o Rio
elegante, a gozar uma hora de bom
humor com aquella aposta da fnlsifi-
cação do cheque! Por vezes estalou
a gargalhada franca e, sadia como que
a sair dos praxes com que se assis
tem os programmas dos cin»mas da
Avenida.

O estribilho do "Quem espera sem-
pre alcança" deu também muila sorte
Si lii fK"O cavalleiro fantasma" t

"Nas 
(farras do leão"

Hoje è dia de transbordorem %t,
Ideal c o Íris, logo desde a primeira
sessuo. Rutli Roland e .Maria Wal-

catnp os duas hepoírwi, respectiva*
mente,, desces doiit ÍUms em séries,
npvos perigos correrão e novas emo*
çRcs nrovncaráo, portanto,'&r\1...-
"O Deus das creanças" no

1'aris
Além de l.ucrecia Borgla, o Paris

ainda dá outro lilm em primeira mio
o HÓeua dai creanças'* Uo repertório
de Alma H-uhiu a-, bella arlriz que
ha poucos- dias ainda alleiteve uo"'Chicote", Um programnu de sue-
ceiso o do Paris,
"r. Vc. %:
Nos bairros

No Americano ha hoje "Irmãos ri-
vaes", da Paramoiint- c "Corrida da
morte", tia Milano; o Velo vto dar"Obra do vibora" da Triangle c " Po-
brez» aggravante" o "Ingenuidade
incauta"; o Modelo dará AN dama
lo punhnl" e "Tragédia reveladora",
Jo llnvakawa: no Mattoiò ha "'Rol.
Icaux Invencível". "Herdeira por um
íia", "Rn*ista Universal!' e "Aula
de nat.'ição"; o Smnrt annuncia "Co*
ração disfarçado", da Metro e "Vil
metal", da Fox; no Boulevard, ba a
primeira época da "Joanna d'Arc" o"O príncipe Cará"; o Andarah/ vae
dar ''Os vencedores da morte" e
Ultus1"; o America tem "Nas gar-
ras do leuo" e "Amor de índio";
Haddock Lobo dar "Alma encarce-
rada" e "Na aleova imperial"; Ti*
jucá tem "Um passado que não nas-
sou", "A dama dás camelias e
"Campeonato de Football".

Cinema Americano
COPACABANA

HOJE — Mai< "m <lil1
época ti
ctaculo

— Mais um dia marcara
o Americano, mais um c»pe-
arrebatailor, mais, um pro*
sensacional constituído JPOr "

UM MISERÁVEL

MORTE e RIVALIDADE 1RAT1-.R*
NAL, por Vlvlan Martin.

Sabbado — Dia da moda, dedicado
ao mundo elegante d= Copacabana,

, mais um dia de grande suecesso, mais
I um programma deslumbrante: ,1o

ven eiposa" e, "idylto duplo , por
Bessie Love.

lunlo
(IC tuiiii

"International
Cinema

letulo.se esgotado o» tre,
números ilesta revista de cinte-

• ma, previne-se os srs. collec-
cionadores de que brevemente,
chegará nova remessa, ja pe-
dida para Nova York, podendo
desde já fazerem suas encom-
mendas nas casas.

Riu Gonçalves Dias 78, e
Avenida Rio Branco, 137.

(115.13)

Surrava desapiedadamente
um menor

lv' um miserável esse José Será
•fim dr Oliveira, morador num ca"
sebre espetado lá no morro Vis-
conde de Nictheroy, Constante-
mente espancava sem piedade uma
pobre creança, José. com 3 annos
apenas, filho de sua amasia, Alice
Maria da Conceição.

Taes scenas resultaram que a
vlsinnah.a as denunciou á policia.

Montem, ura comtnissario pren-
deu o bruto e apprehendeu ir.na
correia larsa, instrumento com que
surrava o infeliz José.

liste apresentava ecchymoses pe-
lo corpo.

'Está aberto inquérito.

nifimiUIlTMl

mas linhas para eu ter ao menos a com
impressão de que ha alguém no mundo com
que se lembra de mim — Etliel IIV
bster .

O meu 
'primeiro 'pa'pel de

india, por Norma Tal-
madge

IFiz afinal, ha pouco, o meu pri-
metro papel de india, o de Wetona,
no film "O coração de Wetona".

Gostei imnienso da protagonista,
franca, sincera e, sobretudo, leal ao
seu amor. Personagem verdadeiramen-
te real, os seus sentimentos revelam
o thesouro de ternura dc uma alma
que honraria qualquer mulher.

Kão é meu intuito, porém, fazer a

tfBSBBBwaumaaawawawáwm FORMULA
ERHESTO SOUZÍ.

Noz de Kola, Noz Vo-
mica, Noz moscada,

Melissa, Aniz e Gervão
Tônico Estomachi-
00 Reconstltuinte

'Mis digestõei-, Máo hrilto,/

Inappetencla, IDnMfincca, .1

NerTosismo, Arrotos chocos,- I

Enfarte do Fígado *>.
Urinas turra».

Deposito «er»i: _,., .
t URANAB0 St Comp. *• de Marco t«-

h

mme. Yorska. "Estreou" no Rio
o mesmo film da "estréa" de Do*

rothy Dalton, fazendo o papel de roman-
cista, o principal papel masculino da
peça que se intitulava "A deigraçadi-
nha". Entrou também nos films de
Olive Thomas "Quem ama vence" e"Tercetto de amor".
MiliOS „„.;
William Farmim, nos "Mise. ¦>'¦'

ray eis"
Estréa hoje, afina], nn Odçon, esse

tão annmiciaiiii film da Fox, com
Willfam Karnum no João Valjêau,

Conhecedissimo cm tm todo o mun-
00, a obra do ímmortal Victor Hugo
dispeusa-sos quaesquer . referencias.
Do mesmo modo a iabrien, o inter-
prete principal, e o en&aíador, que é
o famoso Frank Lloycí o mesmo que
ensaiou o "Thermidor" que fez sue*
cesso no Rio.

Victor Hugo, Karnum, Fox e
Frank Lloyd são, pois, quatro garan-
tias Uo espectaculo Uo Odeon.
a i'á ai ¦
Um novo film da Metro no

Parisiense
"Hypocritas sociaes", o terceiro

fvlm que a 'Metro dá ao 'Rio, no Pa-
risiense, passa-sc entre a alta socie-
dade ingleza, desvendando cs intri-
gus amorosas dc personagens dcele*
vida posição. O papel principal é de
May AlSson secundada por Henry
Kolker conhecido no *Rio desde o"Romance de Gloria" e que traba-
lhou ha pouco em "Tutervcnção".
I|a luxuosas decorações c magníficos
exteriores tendo sido Alberto Copei-
Uni o ensaiador.
* * Ht"Santue de gaúcho", pelo Tom

Mix
O Pathé vas fecliar a semana com

o Tom Mix, o primeiro cavalleiro do
mundo e o melhor 'manejador de Ia*

das pradaries do oeste americano."'Sangue de gaccho trabalha com' " ' 
pas-
ou-

MEDICINAES
DE REAL VALOR

' do Dr. Eduardo França
{MEDICO E PHARMA.0EUT1OO)

Únicos Temedlis brasileiros que tom tido a gloria de

serem effectlva e officialmente adoptados na Europa, Norte-
America e todas as Republicas Sul-Americanas, como

podemos provar com documentos, e n3o com palavras.

Oura efficaz de todas as moléstias da pelle, feridas, dar-

thros, queda dos cabellos, suor dos pés, dos sovacos, etc.
Antiparasltar-io e ricatrlsante poderoso.

Um numero soberbo do_ Jornal
das Mocas está etn circulação. •!'.' o
terceiro da nova phase. Melhor
ainda que os anteriores. A capa,
que é a duas cores, traz a photo-
Eraphia de Mme. Alzira Lpredo.

Da parte literária temos a des-
tacar um excellente trabalho: —
í'ii di feias são amadas, da auto-
ria de intelligetue jornalista,
actualmente a'A Época. Outro jor*
nalislade não menor valor respon-
de ao thema da redacção num de-
licado artigo sobre a Masculinica-
ção da mulher. Gaspard continua
bem com a Virgem dos Campos, de
Viriato Corrêa. . .

O clichê musical é de uma jóia:
La danse des Pierrctes, numero
delicioso que muito ha de agradar.

O suecesso do numero de hoje
é uma pagina a Friedenreich, pagr
na estylo grego.

A reportagem photographica e
intensa, tendo sido apanhados em
pagina dupla os últimos jogos de
football. o coucurso do Instituto
Nacional de Musica, a agitação
das costureiras, a visita do preíet-
to á Escola Orsina da Fonseca,
etc, etc. . .

(C 11.807)

quem offcrece maiores vantagens...
NA PRÓXIMA SEMANA:

Inauguração das
Obras de ampliação

tios-ftrmazensBra_.il
m*'*Nm> *•*¦¦••* •*¦__¦» *a>» *aeB* •*»»¦¦»*¦ -*am> *4B» •»ai_k»' <*¦_»> *-*a_^ •mmmm «av» •-«_¦»--• *-aa*»í

que, da rua da Assem-
bléa 104. se estende-
rão até á rua Gonçal-
ves Dias 6.

1180,8

Salsa, Caroba e Manaca de
O nEI «OS DEPURAXiiVÜS

rápidos e
e o mais antigo
comprovados.

e de effeitos

UM ÉBRIO PRESO
Tela policia do _.° districto foi' pre-

so, ra Ram.?, o chrio Antônio Fran-
cisco de Sou-.», quando procurava fazer
um santho.

ROUBARAM-LHE
O REL00I0

Jio Fernandes das Neves, morador
na Penha, í rua Couto, foi á delega-
cia dp 3J" districto para apresentar
quc»xa de que fora roubado num relo*
aio. ''.*i!*S^»íit«^1i*^f.?«.*.JS*^J»*».

MOVEIS À PRESTAÇÕES
r* * F. VEIGA &0.1
74 S José I

<4li.lt

A Alfândega e os exer-
cicios militares na

Escola Ramos de Aze-
vedo

Não podendo mais supportar o
barulho ensurdecedor que os alu-
mnos da Escola Ramos de Azeve-.
do, do lloyd, fazem todas as tar- .
des, próximo do se ttgabinete, em
exercícios militares, com tambores
e cometaí, o inspector da Alfan-
dega vae officinr ao sr. Barbosa
Lima, solicitahdó-lhc que deter-
iwne que taes exercícios passem a
ser feitos cm outro logar.

-^**^_a«<**^'_*%_%-«*«_-«*«-_*_^^

MUTAMBEIRO 55

Em
Victoria Ford. Parte do fiim
sado cm uma fazenda do Tejas

Xarope de lAroeira, Mutamba e Mel de Abelhas.

Desafia os seus effeitos rápidos e efficazcs a qualquer
outro. Cura tosses, bronchites, grippe e qualquer moléstia

dos pulmões. . -
E' PURAMENTE VEGETAL

Pílulas de Velamina
Contra as moléstias nervosas. Combatem a prisão de

ventre, enxaquecas, moléstias do figado, baço e intestinos.

Evitam as auto.infeci.oes intestinaes, que são as maiores

causas das moléstias nervosas. -;¦/.;. ¦_ 
_

\' vendo em todas as drogarias e pharmacias do Brasil,

Europa, Nòrté-Ámérica, Argentina, Uruguay, Chile, etc.
(11794)

Ít«~
CINEMA IHI

Miiis dois episódios 3í«s Garras do Leão — isto é — mais
progran3.xua tíL© estup___ioLc3BUcoeBSO !ilesttMnidii 

e
em

linda, ,n
queridaÍMARIE walcamp

NAS GARRAS DO LEÃO |
0 grande (ilm em IS séries da UNIVERSAL (a única no penero) g

_ 5' episódio : O documento secreto—0* episódio : A cclla do terror 1 g; epis
NOTA—Agora começa esto film a

nenhum outro foi até aqui. As scenas
Walcamp excede-se a si própria 1

ser verdadeiramente sensacional; cQmo
são de um arrojo sem osiiul ! IMurie

NEAL HAFtX — outro artista querido, dá*no=

O INVASOR
Um romance dos campos do Far West — Um drama cheio de vida

e de grandes sensações 
Segunda-feira—a linda Louise Lovely em Benidito engano.

I
(743) 

*é
Ta acjjuiiua-iciiu—ii iniuu iJu.i.K.», __,......_, .,_. __._...».»w ^..B. \-—. y.
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Cinc Boulevard
,6,i, Boulevard 28 de Setembro

_ HOJE e AMANHA —

'ina das mais bella» estrellas
da constellacão americana,

GEKALDINE FARRAR em

Ijoanna d'Are
1

A Donzclla d'Orleans
1 i' época cm 6 longos actos.

parte — Emocionante drama
em 5 actos

0 PEIHCIFE IM
Protagonistas: — Viviam Red,

J. Osbonie e Mac üonald
1» sessSoj ás 6,30.

Sabbado — OS VENCEDO-
RES DA MORTE. (E uai)

Sempre sensacionaes novidades! HOJE,no

CIMEMA PARIS
exhibem-se dois mãglstraes trnballios inéditos, interpretados por

artistas de renome
¦ Florence Reed, a linda e talentosa artista, na protagonista do drama

Lucrecia Bobgia
ou FECCADO ETERNO

Empolgante drama histórico de grande espectaculo, em 5 long:(
. actos, extraindo da obra, do mesmo titulo, do im mortal y-Tiotor Hugo

Alma Halon, a grande artista, americana, em

DEUS DAS CREANÇAS
Emocionante drama passional, em 5 extensos actos

longos

Segunda-feira —Mary Allison, a
Sociaes

artista, no drama Hypocritas

Theatro Recreio
Empresa arrendatária

Rangel & Comp.
Companhia de Revistas e

Operetas
Amanhã-Estréa

A revuette em 2 actos, 0
quadros e 2 apolheoses, de
J. Guimarães e musica de

Paulino Sacramento

THEATRQS DA EMPRESA PASCHOAL SEGRETO_
HOJE S Qtntía-ieira. 2c-> cio I\ía.io cie 1919 % JEIOJE

3. PEDRO
Grande Companhia Naeiôhal de Operetas c Melodramas (Ge""0

do Theatro Chateie., de Paris) —Direcção artística de Eduardo
Vieira — Maestro regente da orchestra Luiz Moreira

CARLOvS GOMES
Companhia Nacional ile Comédias e Yaudevil.es —

VÀZ i*v C.* — Direcção artística do actor

Sonhei
comtigo !!

2 — Sessões — 2
SOBERBA REAPPARIÇÃO DA

DO PUBLICO
^ll|IIIIIIIÍIll»IIHÍIIilllllHllllllÍlllllilllHlilll»ll'll.|J,l|P

A's 7 3/4 9 3/4l
PEÇA QUERIDA

lllllllllilllllllllillllMIlISKIIIIIIIilKHH»»»":-

Conjunto artístico |
afluadisaimo j

2 sessões, 3 — A's 7 3i4
c9 3|4.

MOR
^^^^^^ Domingo—Matinée. (710)

______^^^^^^^^mmmlmmm,^^l^mm^aem^^m^^m^^mmÊmmm.mmmmm^maÊmmm^mmmmm^mn^.mmmmm^imÊ.^^mmm^m.mm.^m^miÊ.^^^m^^^
""" mmmm"mmmU,ltWm'- "F~_ *"" UIIIIULLXULMIÍI

Empresa
Stafta & Fróes

Companhia
Leopoldo Fróes

O ponto preferido
da elite carioca

HOJE. O; ^ Quinta-feira. 29 Q 9 ti
MATINE'EA'S -ft HORAS

A. maior das cargreLlli.aca.ai3

HOJE

A.'» 9 3i-4

\ JSwê

Ibandido
?.ltl'l.(l::l;'l"l'll"I<i»:'»:l'»>ll;i»|l»<»'l»:l»:,»,ll:,l:;,ll,;'l''>:"!l,l,l'""a'IIM,:|:i",|""''i:"",',t

Opereta fantasia, original do applaudido escriptor
Oduvaldo Vianna, musica do maestro Adalberto

de Carvalho.

A VIU VINHA DO CINEMA

A MAIOR VICTORIA DO THEATRO NACIONAL]

PREÇOS DAS LOCALIDADES
Camarotes de 1" e frizas 20SOOO
Camarotes de 2° 12$000
Camarotes de 3». S$000
Cadeiras distinetas A*U 3ÇOO0

—- 3 actos em pleno Rio de Janeiro actual

Poltronas V a Z-A.
Galerias nobres. .
Entrada geral. . .

2$000
2$000
1$000

LEOPOLDO FROES e toda a co-txipatiliia A seguir — CLUB DOS PIERROTS.

Scenarios de Jayme Silva

HOJE A's 7 %
SOIREES

monumental suecesso 1

e9 %

Ehiiíresá M(H'lt.\,
A. SAMPAIO'

HOJE
CHIÇb

Êxito único l

O ALMOFADINHA
original

Alfredo

dc Oduvaldo Vianna, u feliz autor do

A brandi es • Mr. Brasil" (O alrao-
Gargalhada em 3 actos,"Amor de Bandido".
p querido actor cômico

tadinha).
.Montasciis luxuosas; Mobiliários da Casa Moreira Mesquita. Sccnanoj

novos, de Ângelo I.azary,
AmatiHÍ c todas as noites — O ALMOFAIHNIIA

ças engraçadas
Era cnc.iios — PAE POSTIÇO, tráducç.o

tonio Guimãrãesá

o das pe-

dislineto escriptor An-

A seguir A PULGA niiANCA, estre

SfXta-fcir.
Desportivos.

Recitas dedica c Asso jChiotnstáa

S. JOSÉ1
Companhia Nacional, fundada e;:i 1

de julho dt 1011 — Direcção .ir-
tistica dc Eduardo Vieira — Regcn-
te, maestro Bento Mossurunpa

3 — hc-sões — íi
i« SESSÃO A'S 7 HORAS

A interessante revista

Contra» Mão

IMaison Moderno
O mais confortável

dc diversões^ onde não sàc
esforços para corresponder
thia c preferencia
büco que o írequen

tabçiecihicnto
poupadosí sympa-

do numeroso pu*

Kllm» dc HOJE

AMEOU 8S GLORIA
Recusando deíender-se

j« SESSÕES
A bdrleta

A'S
de s

vá e 10 i'.

MORRO DA FAVELIA
Sexta-feira, 30

os actri2«5 OítiÜa
.ber ti na Rodrigues.

Festa Q
Amorim

ttsttca
c Al-

CINEMA
Films dc 110.11

0LYMP1A

AUH50LA DE GLORIA
Recusando defender-ss

Amanhã - A's 7 314 e 9 314 - A Vitivinha cio Cinema - O grande suecesso.
• seguir - O MARIDO Dl. MIKHA KOI VA - 3 netos •

rente,fgeaaaai SMaawanweM^asMaeaawaaraawewQNrirmmBB!,l^*FSt^^***l*^^*^^i^*ftTíiiTsmsaaaaKÈiiVaweatssa^iBtm^B^mmmM^^mimm^^ ¦  ¦m.m-mm.^mmm-mim-*-*-»*.-»*»»»*^^
L——^1---lllliI;.—,-,,.., I,..I,1,1111i7.;..7.;,iii«.iM..i»mi.irii.«  fi, taeeaaaawvamameameaaameamawwaaawaaaamaeamamaweasmmaweawem

DQT Salão Paris no Rio - - Rua do Ouvidor 139
Por motivo de reorganização desse museu scientifico anatômico, fica o mesmo fechade

sendo reaberto no próximo dia 1° de Junho.
até

11 ¦ 111 ii ii ii 11

7~Sábbado, 31 de maio, ás 8 3x4, estréa do í
r-RANDE CIRGO AMERICANO |

Empreai. e Direcção: M V. RIS JLI-50 artistas de ambos.'.os sexos-ÕO |
dos -iriiicinaes theatros e circos do mundo. (J elo ws, tí tonys, 1» euvallos |

in.í^rudoí íflres, Leões, I^eopardos, PanlheriiS, Jaguà, Macacos, Porcos f
Cobras e outros animaes raros. I

-A |

Attençào! Novidade!  ._-_«__—_ I
UIVI CELEBRE TOURO i

APTcIcntadü cm alia escnla pelo domador Mr. Mnurlciu. único na America do Sul. |

PRi-TOS- - Frizas e Camarotes, .WjJOOO; Cadeiras da 1-, ÕÍOOO: Galeria |
NobreSo; Cadeiras (palco),;4|QP0; Cadeiras de 2-, 3*000: Galeria numerada, *
2S000; Geraes, 1$50Õ. ___.^ 1

Domingo as 2 L_2 Grandios Mntinèe '; -|

Bilhetes desdo já á venda na bilhetria do Thealro ' 
( 

•'•22 |

I I I I I II lllllllllllH |,|rl(|l!»;il'I»'lü

ELECTRO-BALL-C8aM£gWA - '"y/a'rT."-1'*
51 -- Rua Visconde do Kio Brauco -- 51

Ele.antt t confortável cstabelecimtmo ic diversões. i;ue st r.:ommenda nela diitincçio do publico que o
frequenia. " 

IS ¦

HOJEHOJE
i 1 CLjUVIlIU,

Exhibições cineroatotraphicas das melhores íabric.ntes de lilir.s

Programma novo

11«• • • ¦ ¦¦•'•""•"•""•'•'

I ELL-A. e elle 1
_, „ M m M „ — „ |„ — »_¦¦»¦».¦»*-*-*-*¦*¦*»*¦ 

"

Sublime drama pm 5 partes
TR! vnn film comicode extraordinário stiçcesso

Fiug-pong, bilhares e outras divensões
Artística e abundante ilU.mi_n.aeao electriea

Banda de musica militar- HoJE !
A.O ELECTRO - BjA-X-Ij - C1KTE1VEA.

As diversões começarão ás 17 horas em ponto. (H»9)

CASHfO THEAT
Arrendatário Djalma Moreira — Empresa Henrique Sarmento

Coi. panhia ALEXANDRE DE AZEVEDO -:- Tourhèe J.neilia 1'eres jf
Empresa A. Azevedo c A. Serra  '¦

^^iTHÉÃTRQS DA EMPRESA JOSÉ' LOUREIRO
,YRI PALACE

rompanhia Iiali.ua de Oreieu»
VlTALE

HOJE- A's 8 % - HOJE
\ lirOKTA

Camponçg Alegre |:
..........; _ i>;\-.\ GIOANA

,;..,.„ _. HKRTIM
.\ffiaahi — GRASDIOSO KS1'E;

CTACliLO EM BENEFICIO DOS
(LAGELl-AUOS HO NORTE, r'0-'rrt., pr'.o "Rio-loraal".
-I)'.'il F./.A I'Q UAI. TAPARiN —

Sibbatlc, •>: — i" reptcseotaçio -i*i
Ttr-ja "í.a Siroorioa dei Bar".

NQVIüAtlE PARA O RIO-

Sepir.ia ;'e:ra. 2 — Feita anisiica
íe ítalo Bersíni. prirorira rípre^er.ta-
\lo is opereta ce Les Ascher — S. A.
UAXSA A VAtSA.

B:*he*e. â ^r: li.

REPUBLICA
Comp iiiltia Portuguesa - Maria Mattos. Mendonça rjffl* CIRCO

de Carvalho ' ¦Br****»'

Úitâ.ti --::-'- As 8 % --:.:-- ll0>IE
ÊXITO CRESCENTE DA PEÇA DA MODA

THEATRO REPUBLICA

HOJE, na MATIN£'E> ás 4 horas
Ultima representação du fina comedia de CO 1 AREI.LI

AS DUAS CARA
Paulo di Grazia, ALEXANDRE AZEVEDO ;

Elena de Grazia. LUCIlilA PEDES*

Sabbado
Empresa JOSÉ' LOUREIRO

31 de Maio- A'sS 3[>

!

iflIIlMll pm lllll
Risoli & Canales

TSr; ACTOS D?. CONTINUA GARGALHADA — A PEÇA
DAS FAMÍLIAS

MARIA MATTOS, na macMíT-lica, M:r.e Mín!rourt - .Mintoça.d: Car-
valho, no ailrib-Udo Barão de Mennwlle — Aftind» -,t,:..._

.a:,te dMempenho de lo-.a a companín» - Mi»en*e-B- dt Ml.»
.Vasto» — Moveis da Cafa Cunr.a listo.

Vnuiiha — COaPARTIMEXTO PARA SENKOBA»-
Doameo - Mati-ée. á= a lia - A k«-: A *.. DO LADO,

HOJE — DOIS ESPECTACULOS

Despedida da Companhia
A'« -• lia MATINEK INFANTIL

8 Reapparição da Companhia Portugueza — i
Abranelics—Chaby Pinheiro
A hüdriante comedia era 3 actos

11 O Conde-Bàrâo

As 5 li SOIRE E

csníeii.a r"tT* Aa..

Para estes esrr:t3C-.i'.o« íoi organca^o
eictlltate progta-ma, com

05 melhores números.
— SAMPAIO - GOSTA-GOSTA —

íirio surrresas .

Etlktíf* -* v_n-ii das rj Ca» tJõpã Fent-sd» - Avenida Rio Branco. IJÍ, e caç 10 er

LYRICO — Em prinríp-.os de i«v-? '
a os*na coxtuca 4e Vive» — M^Ri.aA

— ESTREA ia firarir cõnnunhá hcspar.hola carretas e crera omica Amparo Rorr.o-Pepe Vinas,

8 
1 lominsro em iimiinee e .i uuuc—kj\,ia^.^-mj........

0 A seguir—Boa Gente e Coimbra Terra de Amores.

b Bilhetes á venda na bilheteria do theatro e na
§ casa Lopes Fernandes, Avenida Rio Branco 133.
Q das 11 ás 5 horas aos spguinies preços :-Camaro-
8 les p frizas. oiis—F.aiteuils,r>s—Cadeiras. 3$-Balcões
S de l* ,53—Balcões dé 2-, :íj{ '
o —Enir.iáci Ceral, iSõOO.

A NOITE - As 7 3|4 e ás 9 3|4 - HOJE
UM SENSACIONAL ACONTECIMENTO

Primeiras, em o reprise ». da famosissima. da hilariantissima comedia,
ruidoso êxito desta Companhia

O CANARIO

-Galeria numerada. 28

A magnífica creação de A, SEREIA.
Distribuição : - Gerárdb. ALEXANDRE AZKVEDO : Corrfta; A. SERRA :

Febasiiào, João Barbosa ; Juiz de Paz. Eduardo Perpira : Fábio, .losé Soares :
Menãndro, Oscar Soares; Leandro, A. Linhares; Cláudio, Gervasio Guimarães;
bm homem, A. Linhares ; Pepe. creado de Gcrardo, Soares: dois policiaes.
N. N.: Flora, LUC1LIA PERES ; Cassilda. Judith Rodrigue»; Escolasücn, Ade-
laide Coutinho: S_rah. Fulvia Castelio Branco: P.iuia, Iracema do Alencar:
Valentioa, Mathilde Costa: Engracis, Fulvia Castelio Branco; Lourença. Mathilde
Costa: uma senhora, X. N.
Acção, Albacete (Madrid). Mise-en-scéne de João Barbosa.
Sceuarios luxuosos de Jayme Silva e Laz ry. ;

IVIobiliario JVIOFtBIRA IVrES^-^A.
As toilettes da actriz Lucilia Peres são modelos da casa Mme.Guimarães, S.Josè,80

31 do cor*
(E 1118)
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_B3LdC ENSAIOS:
OS FILHOS ARTIFICIAES

uma nova fábrica de gargalhadas.
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Isolas & Noticias

.OS THEATROS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXj

wido, Coxo: Machado (Careci) l Ore*
gorio, Natal, Maxixe Carioca, Aiiollo:
Mio Moraes | Morplieti, Aicltlvista,
f.liincUi, P.irroti Maiiduqiilnlia l.nr-
íiiixil, O viiivinha, • Maltrapilho*. Joio
Martins*. Papel t AleijSo: Ldmundo
M-iia; Vicente, Pirata, France-, Cego
do ViolSo, Leonardo de Souza; Sn-
qiiarcmn, Sr. Pestana: José Loureiro.!
Benedicto, Namorado, Cego: U.ncci*

Í5o 

Machado! Pequeno dos runlinjes:
orgo Silva; Pintura c Engomado,"",l
.li/a Campos! Bohcniia, Musica, Co*

peirn, Phactonto e Fado: Caclldu Sil-
va; Allemã c 1). 'Pestana -Maria Sil-
veira; Poesia' Encyclupedici, llclt-a,
Apache: Sophia Gosto; Sarilho, Pe*
nn; Ingleza, Mulher, dâ Guitarra: An*
u-nla lieis; D. Syinphrou», Carmen
Gauthier; Snrta. P-Atenci Julia Par*
ras; Tinta e llulgaro:_ Joseuha San-
tos. Fora da Moda:

".MUSICA

1 Tel deveras promissora a estréa do
.ireniio Arcangcio Cpre.li, antedion-
nm, com o seu primeiro concerto rea-
i zedo no salüo da Associação dos
I mprigados no Commercio. , .
..Perante uma fala rcp.cta, teve ini*

fio o pronranima com. o Concerto
rr-.ssn"; de A. Corelh patruno do
novo Grêmio, .

Seguiram-se a " Sonata". para vio-
bnceío, de G, Iluononcint; a .So*
-a:,"." ,¦", para dwis violinos c pia-

de A, Corelli; dois números_ de
Frederico Nas. Elfsa Santos

gato" pejo professor Frederico ..**«. i^')nnV.|„" de" SI Ultima Moda!
.iinento Filho(¦•___«., o» baila-Jos oe „„ Santos c julio Moraes, Moda
' Orpleu", de.G.uck. .-,t--,.; oue lá não á: Sophia Coita e Io-' Constavam da aV>arte, _n :_ma^ Conceição Machado c

«VIDI EM fIDIOS
lio (mio

OB

Ernesto Souza
IBRONCHITE

ttiquidào, Asthma*
| Tiberculue ptlniur

GRAMDETOIHCO
laUit a appeiiie e prsânz

(orca muscaiar
GRANAUO & C.

Run 1° de Março n. 14.

a
j

FORMULA:
CREOSOTO DE FAIA

-:-10 D O -:-
Hypophosphito de

SÓDIO

Hypophosphito de
CÁLCIO

-CLYCER1NA-
Fartou elementos para
a Hyf-iene dos Pulmões e

:: Robustez ::

ESCOLA DE PHARMACIA
DE OURO PRETO

Diploma falso

."o Quartetto. OP- l6' d-",,"*"1*10ven', losei.lin. i° casal: Jullo Moraes e
irmã iriç/ôdl* de Max fllf&W | Xiiiiilu. 2» casal: Conceição Machado
violoncello: a Valsa das .••"»}£!!«£• | e Ermclinda. 3» casal: Leonardo de

"" " '' "* "nM '•- '"•"•«.-tniiii t Antonia. .,'¦; .

(8406)

ária das Rosas,,,, .„,„ ,,.„ ....... - SerenataJe
Wenhvslò, da "üumnation de íatirt ,
.ie 'Berlie;-.; 

pelo professor ire-
Nascimento Pilho; c,. por. lim,

2° CLICHÊ*

.Mlesro in:. "crato" da Symphonia
<:n ini menor", inacabada, de SeliU-
! cit, nr.ra orc!:c-tr,i, soli a regência
Üo prolcsror Orlando Frederico.

li' re-iliuente paro elogiar o esípr-
ro dos professores Or«ndo Frederico
,' ...íredo Gomes, que conseguiram
tún lão pouco tempo um nixleo de
olvmnos capazes de desempenhar
cpnscienclosaménte e com sentimento
Efiistlco um progr?.nima de certa res*
peiisnbiliilailc, esrecialmente nos con-
'«•netos orchostraeu. . _' Merecem destaque a senhorita Cor-
dC'.:a Moscosd, une. reveicui qu:
<«.cj ourcciave.s dc violoncelli-ta, assim
«0:110 o menino Ibere Gomes Grasso,
,.ue ia é uma promessa.

Torna-se preciso que o publico
ünrfie os esforços dos provectos pro-
•Visores que dirigem r» novo Grêmio
com tão auspiciosos rcsullad«09.

P.enliz.-se anianna, 30. no theatro
M-inicim! de Nictheroy as 8'i^h-BJ;,,
tr, noite, o 59" concerto da Soe ledade , «^ *-*;— -_,-,. na _.uai tomam par
S>*,"nphon.ca ''«"'«"Xl^I tvaT e ! 1- Âl«V Fonseóa. lim» Godinho e
y-\ do maestro Cordiglia J.avaiie c

<-,-r. o concurso dns cantoras bara-li
J-.ibvani e Italia Milly.

TÍtüío dos" quadros: I* — "O odor
mecer; 2» — "Caras c caretasi 3"

"Phactonte; 4o — "Apotlieosc
burlesca"; 5o — "Coisas e loisas ;
(,«.  "O díspertar; 7" — Apotheo-
se á folia". 12 corisus senhoras c li
homens — Guarda-roupa de Alíreilo
Miranda — Scenarios de Jayme *-*tl-

vai Ângelo Lazary c Joaquim dos
Santos - Montagem de _. Rocha

Effeitos de luz de A. Pires.
—®—A festa de Ottilia Amorim, mar-
cada para amanhã, vae colher tres bel-
Ias enchentes para o 5). José, onde se
realiza. O programnia consta da repre-
sentação da fantasia "O caradura , de

¦ or- Guilhermina Rocha, musicada por Pau-
•ilida- Uno Sacramento, com grandiosos scena-

' rios dc Jayme Silva, iLazary e Joaquim
Santos. "O caradura" encerra um dos
meliores trabalhos de Ottilia. Amorim,
nue faz a Sylvia, papel escriplo para
Maria Lina. Alfredo. biva faz o pro-
tagonis.ta .c Paulo Ferraz o reslante
"compérc". . ,

Na 3» sessão, scra representada,
tIpi-h An "if-flraditftt''. uma parodia na
"Ceia dos clnleaes", dál lavra do foi concedida pelo conde de

Mario Monteiro, intitulada —

Hil
Uma estrevista com o

conde Brockdorff
•Rantzau

COPENHAGUE, 28 — O
"Wor-vacrf*", (lc Berlim, pu-
blica uma entrevista que lhe

'Ha tempos, em Villa Adolpho,
listado de S. Paulo, foi levantada
a aceusaçáo de falsidade, sobre
um diploma dc pharmaceutiço,concedido ao
José Pereira.

Se o diploma era falso, não pre-
indicaria a reputação da Escola,
pois quasi sempre apparecem no*
tas falsas, c nem por isso o The-
souro Nacional perdeu o conceito.

Entretanto, o director.da Ksco-
la esforçou-se perante as autori-
dades competentes, para que o
criminoso fosse devidamente pu-

1 nido ("Minas Geraes" de 29 Nov.
I 1917. pag. 6 col. 5»), e isso por-
] que (pag. 7 col. v." ,11 fine) mos-
I tre Jovelino Mineiro procuravaI salvaguardar A SUA HONRA,

que ninguém atacara até então I
Sangrau-sc,. pois, em saude, e

assumiu'o papel de argos policial,

Suando 
é de regra que ningiieia

eve intrometter-se no que não
lhe pertence fazer (Ord. L. 4 T.
57 paragrapho Io).

O governo de Minas, para man

e fizesse publicar um.i relação no-
minai dos que se diplomaram, '«,'-

galmcnlc, nos annos de 1914 e
1015, para então se descobrirem
outros diplomas clandestinos.

A douta Corporação, porém, en-
tendeu que o assumpto estava fora
das suns attribuiçiles. e.nãu 101,1111
conhecimento da denuncia referida.

O nosso 11//0 funecionalismo é,
meu constituinte dc facto. irresponsável, tem n cer-

tcitã da impunidade, por mais gra-
ve que seja il falta commettida.
Talvez que, no momento dc punir,
a autoridade superior sinta resoar
nos seus ouvidos as palavras do
Divino Mestre ,«7111 sitie peccato
est vestrum, primas in illáni lapi-
dem mitlal (VIVEIROS DE CAS-
TRO, Dir, * Administrativo e Sc.
da Administração, pag. 44a,'edi').

Rio, _8 de maio dc 1919.
Justino Linla.

(E 642)

A' praça
«''V» -I*..y

Cuide da sua belleza I ?#¦ *',&*« .«b..
triaes de largo coíisuniínj

l"*«i-. cindi ,,

Tem s-nlui, panos nu manchas «no;
«n^t.**? W) ne eniríiteça* Vsc a I.JN*.

DACUTIS e a «ua pele ficará limpa c
dc unia alvura delicada c uiruhenie. A
UM)A-_I'TIS é um mimo de toilette.
Conserva a ephlermt* linnita, macia c
cura ,is irrit.. .-"sen, il.i pele causadas po,
eoc iras ou nor assaiuenio proveniente
<lo calor. A LINDAOUTIS tronumltte
no roslo o viço c frescura da moci*
ilade, - nio

(loSlM)

¦af.

tratado nos allemães em Versalhes.
Os alliados tomarão os seus logares _ ..,,.,*.
no recinto e a ilelep-açio austríaca ter o prestigio da Escola, deu toda

sertl introilu-icla pelo sr. William " -"W ».p pedagogo, o qual, cer*seru miro iii-iu.i t0 de audaces fortuna ittvat,Martin, director do Protocollo. U dirigiu o processo contra José Pe-
sr. Clemenceau pronunciara algu- reira_
mns piiluvras, ás qunes ^respondera j \ comedia, porém, estava tão
o chnnceller

4- liiw tn
Felicitamos, desejando prospe-riilules pelo seu imnivcrsarlo

natalicio. De -seus amigos em*
pregados.

Rio, 29 — s — 019.

(F, 680)

Ren ner. Depois do.

que, o documento contendo nscon-
dições dc paz dos alliados será en-
tre-*„e ao chefe da delegação aus-
trinca, c estará finda a cerimonia.

O problema de Fiume está sen-
do objecto de activas negociações,
em que o sr. André Tardieu re-

presentn especialmente a França.
A' noite passada as negociações

mal urdida, que não me foi difficil
patenteal-a no Supremo Tribunal
Federal.

Mestre Jovelino entende que o
sr. Adalberto Netto teve alguma
razão em julgar que o diploma

AVISO NECKSSAKIO
Diariamente.á R. Maràrígúiipe,

16 — das i_ ns 4, excepto aos
sabbados, pehAittocura-Physica, dá
consultas, 10$. renova tratamento

prescreve, o Dr. Moura Lacerda

João Marcellino da Silva e An-
tonio Leitão dc Faria, ex*entprega-
dos, que forani pur longos nnnos,
da firma commercial Arlliur Lei-
tão. coiumunicam á praça e aos
seus ,'iinigos que. dc accordo com Laboratório DEIIMOL

o contraio archivado na Junta Com-,
mercial sob n. 78.796, conslittii-
ram, a datar de i" de Abril pro*
ximo passado, uma sociedade coni-
mercial com responsabilidade soli-
dana para ambos os sócios, para
exploração de compra c vcjjd.i dc
tapeçarias, moveis- e mais perten-
ces inherentes ao ramo tlc nego-
cio de ornamentação de salas e
outros que de futuro convciih.-iín,
sob a firma de Marcellino da Sil-
va Sf C, nesta praça, á rua da
Quitanda n. 30, esquina ilo beco
do Carmo, onde foi a antiga casa
commercial de Arthur Leitão, pe-
(lindo a confiança de seus ami-
gos, c antigos freguezes dn dita
firma commercial de Arilutr Lei-
tão.

Rio de Janeiro, 28 de Maio de
1919. — João Marcellino da Sil-
va, Anlonio Leitão de Faria.

CE 7-M)

COPACABANA
Alug.se a esplendida casa dn rua

Ila¦¦•osp 11, So, acabada de construir,
uroyim 1 i ..raça bcrzedcllo Corrêa,
hoiiHe» A poria, optimos aposentos e lo-
do eonorto moderno para familia dc
Iratamento', Chaves A mesma rua 11,
71 A. Trata-se A rua -Martins Ferreira,
n,l ,5, lloiafigo, (D. 29.770.)

Tônico Iracema

VHnde.se uma em
con:ede„,lo.ie ("cilidml
iu *" iiluilt-e um trictres contos de ré,s ;ma 1,'cr,:,,'

puder o dono estar ' tcs*n V
Báu iiiilisiicnsiveis actlviiliiie ,commc,emi, Inforiiri,...» 'k,-
.«ia dos Ourives n, 1..*, '.,,,.
o sr, t.liiiui.ilo,

ALUGA-SE
Si a cavalheiro do canintereí,*ras-, de lodo conforta, bem M.,, ,ou 11A0, i rua Carlos d.* C:,\.|t

,íi. proMinò ao antigi, morr-. .|., -.
 U«: 1*',

CASAS V,U.Í"'Vs"
V. ex. precisa de uni*,- ... ..

que- bairro; «nforiua.v n K,.,;' ..H
Infcrn!K«-8c«, á riu .|.. !.••,,!
204 Tcl. Central n, 5.50*.

fora concedido pela Escola, TAL recem-chegndo de São Paulo, até
ERA A PERFEIÇÃO DA FRAU
DE ("Minas Geraes" de a*. Ncu*.
1917 pag. 6 col. 5').

Entretanto, linhas adeante (p?g.

K' o seguinte o p'rogramma desse
lit_1lo conceito: ' . ,

,' Pa, te — 1. Alegres Comadres de
•\VliidBdr, — Nicolal; ouverture, . 2.
Lfudámos, - Sgambati;. para violi-
c.03 e harmonium, i- Rigaudon, —
Sãtiit-Sácnit 4. A — Tosca, — Pucci-
,i; 3 — Aida, — Verdi; pela sra.
tl'aií-i Milly. ,, . .

1» Parte — 1. Capricio, — Marche.-
ii; ?. Bailo In Masclicra,..— Verdi-,
bçlb' sr. Luciano Cavalcanti.'3. Lc Somm.il dc la Vicrge, — Mas-
;etiet; par.i cordas só- .

... A — Ave Maria, — lagnin; I!
—' S-mson et D.ilila, — Saint-Saens;
,K.!a s-a. Sauh Padovam. .

5. Marche Hcroique, — Samt-Snens.
_i> Pane — " Ro=,l*. de todo anno ,

tn.ic.üa em 1 aclo, «le Julio Dantas.
Personagens; Icnez, sia. Robmne A.
Silva!' Suzana, sta. Ruth Pitanga. A
iccli.i numa cclla dum Convento.

A Sociedade de Concertos Symplio*
nicís eftectuou liontcm o ensaio ge*
:-,l do 1» concerta, d.i série dos que
•,ei*. realizando 110 theatro Municipal.

r.stc concerto esti marcado para o
'ií 31 do corrente, ás horas do costu*

te Álvaro Fonseca,
Alhertlna Rodrigues. .
—®— Alfredo Silva, o popular cômico
do S. José, prepara paru breve a sua
"l?" 

possível que a peça escolhida
seja -mui de costumes regionacs, que
ali não sc representava lia bastante fjrme resolução tle «Ofender

incumbindo-se Ottilia Amorim

Jlrockorf .¦Rantzau.
O chefe da delegação allemã

ft Conferência da Paz disse,
em resumo :

"Eu vim a Versailles com a

tempu
do papel creado por Pepu Delgado.

O QUE HA HOJE:

PO

í.n.

TRIANON — Ha muito tempo que
nos nossos theatros não se representa
Sina peça queT«contenha tantas scenas (lições dit paz.
c situações engraçadas como tem ¦
viiivinha do •cinema, ora em .'-cena no
elegante thcatrinlio da Avenida- ia -
bem o publico não tem deixado de an-
plaudir os artisuis, que, çm 

'onm,.de

Leopoldo Fròes, interpretam perfeita-
mente os diversos personagens da en-
graçadissima comedia que bateu o
retord da gargalhada. O nossç, prin ei-
ro comediante no -i-pcl '«* M1rt„„_
Carneiro, põe. cm jogo todos »

cômicos C obtém ¦> ".¦¦nior

c salvar o que restava da prós-
peridaile o bem estai* do povo
iiliomão, mas, mesmo esse ves-
to, já foi destruído pelas con-

NOÍÂS SOCIAES

Agora estou procurando uni
meio de impedia' o nnniquila-
meuto completo o para isso
não sei se sça*á melhor não
assignar o tratado ou assi-
gnnl-o, fazendo assim a vonta-
do aos socialistas independen-
tes. De qualquer maneirarecursos cômicos ç »»«'»' " melhor

IAléni da nmlínéc" chie em aue sçri
representada a hilariante comedia, ha-
verá ainda as habituacs sessões as 7
3,4 o 9 3l4* _ -1

PHENIX — O luxuoso theatro ua
rua Barão de S. Gonçalo ofterece aos
seus elegantes freqüentadores tres ma-
gniíicos cspcclaculos que, certamente,
attráhirão grande ccmcoricncia.

Na mafiiiée, será representada, pela
ultima vez, As duas caras, peça de
emoções fortes e que é um dos gran-
des êxitos da Companhia Alexandre
Azevedo. A' noite nas duas sessões classes trabalhadoras, se accei-

... haverá 
'reprise, 

da, _e3ç",**i"Í™r*-s": tassem ns condições actuaes
ac, nram*',..-., popularissimo). | medta 0,-^ -Q» •• •Ç.S" 

^ ^^ & ^^ f_.
suecessos de gargalhada, k unia .

sensacional. 3 horas, 7 3|4 nie perpetua e a absoluta fal-

continuaram no Hotel Eduardo! 7 col -•) o pedagogo aponta os in-Cfin11n11.1r.n11. uu números defeitos do diploma e.xa-
VII, ate altas horas da noite. Pa- m._ad_ lentes da'Esco,„
rece que se caminha para n_solução. Log0| existiram, dois diplomas:
definitiva. Sobre u questão poli-: tlm perfeitíssimo, examinado pelo
tien, parece haver accordo. A dis- sr. Adalberto Netto; outro defei-
cussão versaria agora unicamente tuosissimo, examinado pelos len-
sobre a parte economioa, utilização tes. ¦ _ .

dns vias'de áecísso, etc. Ve-se, pois que o segi-ndo foi
preparado ad rem, e BERTIL-
LON bem dizia que muitas vezes
arranjam-se peças adrede, cn vuc
d'cgarcr et de faire divaguei- Vcx-
pertise (Comparaison des E'crilu-
res, paç. 46).

facilidade não faltou, porque, o
diploma authentico, apprchendido
pelo delegado de policia de Rio
Preto, foi remettido ao chefe de
uolicia de Minas Geraes, que o en-
viou para a Escola de Ouro Pre-
to, a ser examinado por dois íen-
tes ("Minas Geraes" cit„ naí. 7
col. *' íu fine e 3* princ).

Ora, Jovelino Mineiro . seria
muito aram, sc nãu substituísse o
diploma por algum outro, que ps
lentes examinaram. Aliás, o pro-
prio pedagogo c que dá a deno-
minarão de PSEUDO TITULO ao
diploma examinado (pag. 7 col.
3* linha 76).

Note-se que os defeitos, encon*
trados 110 pseudo titulo, são os
mesmos defeitos, encontrados cm
uma COTIA DO DIPLOMA, cn

14 de junho unicamente, tendo de-
pois excursões clinicas a fazer.

(E 097)

DECLARAÇÕES

P?1'VEHSA3 *•
^ —t^

Adriana Noronha, que tanto agradou
panei dc Kosina, no llarbmo de'.lha, reapparetcrá breve no .Tria-

interpretando uio dos papeis . da
media ioiijif das olhos... original

ue Abadie Faria Rosa.
.;_«_ xn próximo dia 4, haverá no'J'r.ãnon uma 1:111,in'e chie organizada
I--10 .--
U programnia e interessantíssimo•leite tomar.', o.-.rto o actor Bertini que res
•ilntaínenle com Leopoldo 1'roes re-
Iireiichlari o terceiro acto da Ca..ln
Siínitliiii, Alem disso serão representa-
«tá: a comedia O pelar castigo, dc
.'«'ves dc Souza interpretado . por
."••.milia Rios e Leopoldo 1'róes,
.... finalmente um acto da Ca-
: r.al Pcileral cm que Brandão fará o
ii*» "Ozebio" uma das suas mais po-
\t\ laves crcaçôesí >
—-ii_— o vanor Baimes, a cujo bordo
\.Cia o ;>*lor Pepc Vifiar. director da
companhia hcsnanhola de «pie c es-
trella a cantora Amparo Romp, de-
virá chegar 110 dia 30 do corrente a
Santos.' L.go que cheque a esta cidade •
dist.ncta atiisia, ,1 empresa fora puh.i-
ear o elenco completo e definitivo da
.M.:npn'.i«:i. tlúe deverá clnigar com
I..C0 o material ao porto ilu Sanlos
nes 8 primeiros dias de iunho, visto
Víivcr embarcado cm Barcelona no dia

14 T-IV INTIMAS

Faz annos hoje o sr. Antônio dc
.Mattos Pavão, .operador eiucmatogra-
phíco,—:— Passa hoje o anniversario na*
tnlicio do sr. lísmcrald.i Ribeiro, au-
xiliar da empresa Paschoal Scgrcto.

—:— Completa hoje mais um anni*
versnrio natalicio o capitão Oscar <j.
da Costa, «lo nosso alto commercio.

—:— Faz annos hoje a senhorita
Odil.i Teixeira Campos (Dillnha), op-
pticatla alumna da Escola Normal e n*
niã da professora d. Sylvia Campos.

—:— Muilai serão as felicitações
que reccherá hoje, data do seu anni-
versario natalicio, o sr. Francisco Ma-
eina—:— Faz annos hoje o coronel
Francisco Pinto da Luz, chefe de sc-

combaterei até IIO fim C tenta- cção aposcnt.-ulo do Banco do Brasil.
• —:— 'Faz annos hoje o sr. José

rei melhorar a sorte dos ope- GarçSo Cortèr. da directoria de Obras
e Viaçãò dli Prefeitura.

—:— Vê passar hoje sua data na>
lalicia a gentil senhorita Yvouae Per*

rarios allemães mediante ne-
gociações com os nossos ini-
migos. A minha opinião, po-
róm, 6 quo os delegados alie-
mães commetteriam um grave
erro contra os interesses das

reprise
9 "|4. ta ile trabalho"

; 1

\7

A estréa será, como ja escrevemos
-;oin n Maruxa, opera de costumes ro*
it ónáes gallégos, cuja partitura d*
K r.nde hcllcza c original do*y«ves mu dos maiores expoentes da
iM.sico hespanhola. r>a.'a n grande res,
ponsabilidade da partitura, a empresa
resolveu que a orchestra fosse formada
i ',r -40 professores do Centro Musical,

rute representa náo pequeno sacrifí*
cin dc sua pirte. Maruxa será diri-
•'da pelo maestro José Vives, um dos
ie.lhc.rei directores (lc orchestra lies-

rar.lioia. A cocra cômica Maruxa, que
«3 de grande montagem, terá a mesma
tWterCfrscènc coni que foi representada
. .11 Madrid, sendo os scenarios pinla-
los pelos melhores scenograpltos ma-
ciii.ems.

Nn bilheteria do theatro podem desde
•\ marcar-se bilhetes para os especta*
_./os cm premifre,(•)— Faltam apenas dois dias. para
LCAJ.zã^se no Runublica a estréa da
çiiiúp-inliia portugueza Aura Abran-
chra—Cliaby .Pinheiro- (

A mesma cffectus-se depois d ama-
nhã com a reprise da farça portugue-
11, O Conde Barão.

Alem das oeç.ts já aqui levadas a
.wna, a companhia traz algumas no*
vas ensaiadas durante a sua ttnirii'*
.10 sul e que com cerfC2n devem áéra-
iar princlnnlmente Coimbra, lerra d A-
rioies c Den (íe.ilc cuio exito lá por
íi*.ra foi estrondoso.

^— Conforme já informamos aos
rosos leitores. Bertini, o syinpathjco
a?;ur cômico da companhia itale, faz
soa feita artística na próxima j-1 feira
... Lyrico.

Será nessa norte representada pela
fruteira vez a opereta de I.co Ascher
.Vim AHcza dansa a Valsa, nova para
n nossa platéa. Haverá um acto" varia*
do, sin que Hcrtlnj apresentará uma
•j-Tandc surpresa nos seus amigos c
u*.!*iiradorc3.

Tem havido erunde procura de bi*
llittes. mie cticontrnm-sc ú venda na bi*
Ihcteria do tlicr.tro, .visto Bertini não
fjiícr passagem de bilhetes.

(*)— A companhia Vitale que tem
temore primado por offereccr-nos as
lútihores novidades do theatro de ope*
reu, representará no próximo sabbado,
pela primeira v.-z, — n opereta La
Sipnorina ilct Bar, adaptação da ope*
ttta ír.iiiceza de Ortlonneon e Alexan-
dre os famosos Hbretibtas francezes,
La (Jcmõiscltc du Tabarin • com mu*
tira do maestro Kdmor.d Missa.

. TÍ*íã ooereta foi estreada em Paris
ni anno de toi o e toi U\o grande o
f. ¦*-.¦.¦-*.-. nlranrado que fui reiircsenta*
na ao mesmo tempo cm todos os thea-
tr< $¦ Ca 1'rança

yitsle adnuiri-.i oí direitos de ex*
ctusividádc para a representação da
r*>-*reta e*n italiano c n5o querendo
r.,e o publico a confundissem com a
D- pueea Jo Bal Tabarin, que nasceu
<i"úç deüdhe o titulo dc La Signorina
de! Bar.

JÁ publicamos ha dias um resumo
ri) lebreto e resta-nos dizer oue a ope-
reta será rcbrcsentada oor Pina. Gioa«
r;. R. Snlnrlli, Bertini, Pompet. Ca*
\*.stri r Osella.

A opereta será presentada com o cs*
ciupulo e pronriedade de mist'CH*scô*
íi*.** a que n"S tem habituado Vitale,
:endo que os scenarios e «guarda-roupa,
*r"»o completamente novos.
"¦-\*r— AmanhS o Lyrico revestir-se-á
Oas suas melhores cahis para receber
a nossa sociedade nue dar-se-á rendes*
ttttJ na linda c vasta sala. Realiza-
_t um festival em ¦ prol da põpuIaçSõ
do nordeste brasileiro, flaRellado pela
t.Mi:vc. sreca. Cantar-se-á a Duijurza
ti.» Dal Tabarin. Vara c3te esoectaculo
tito ha mais frizas e a maior parte dos
caniirote* iá estão vendidos.

*•.— **A Oiltffa branca" um novo
original <ic Castío Tojeiro, o feliz
autor do "Svmoathico jeremias'*, foi
entreyue á rti presa do theatro Car*
ios Comes. Nessa necs estreiari por
i s es dif.s a cracios 1 actriz Elisa San-
t '*.

(.¦  Nn theatro Polvthcama (antiga
P. rflue Fluminense, r.o largo do Ma*
il.-iio estrea sabbado o grande circo
ar.-.ericr-no que conía um #lenco de
s t artista**, clowns. 6 tonys. 6 cavai*
!cí uti grar.de Touro novidade. Ti*
ri rs. Leles. L**opardos, Par.thcras.
jil-rar. Macacos. P-rco*. Cobras cou-
tits animaes raros. A companhia dari
-.*•. ecíacuíoí toda» a^ nnítes e^ aos do-
n i.e*".s e feriados bav-rá raatinées á>
ditados a*1 âítíndo infantil.

Os h'*hr*c= para o« primetros espe*
riaeülr9MJJi_^*^sde • á venda na

—-?Ca c-impinh-a Vitale tinnnncia
r--ra a-nnMi a -"premiére" da ope-
fita em tr^s àctoi "La síenorina de!
t..-,-". -bjo!llta novfade para o R'o.
—C.—A nova companír:a_ ce opereta**! e
rev-«t*« ? e«?'eir depois de aniinhÃ,
li*» Rec-r:->. levsri 4 «cena a revista
*m % ae»«s de J. Go:maries — "So*
r* ?i ço"nt:ffn!. .-.*, qre trm a s«e-
rarnte dttíriboWlo: FarU^t-a, Ko!i--,*-.. Crfdi. Modinha: E'ira 5ja*
tn-»; t<rt.ç Cariara ícomoêrel: AsdrJ-

, :-' :>-n1-:: Pie Irão. B-V.ei.-o* Al-
.-ra Dinrz: T>»Ãrt de Barro. Ap>abt&*

LYRICO — A opereta Caiiif'0»""
Alegre forma o cartai. desta noite no
Lyrico. E' uma das operetas mais
bem represoatadas pelos elementos ar-
tisticos da afamada íroiipe do cav.
Vitale. cBrtini nò velho Mottcos tem
uma grande cieação; Piiiii-.Gidana e
Ponipei tem potimos trabalhos.., ipuaa
estas cir«!rjislaiu'<as accrcseidaa Uc
que o Camponês Alegre representa-se
pela ultima vez farão com que o Ly*
rico apanhe uma enchente. .7

—<í>— ' .. ¦
PAÍiACE TUEATRH — Sc o' exito

ui.tido por uma comedia pode avaliar-
se pelo muito que cila faça nr o pu-
blico, não ha duvida de que u Com-
partimento para sinhoras obteve um
dos maiores êxitos quo peças neste
gênero, tem, nos últimos tempos, al-
cançado entre nós.

ir-; para o suecesso obtido, tambem
consideravelmente concorre o . espiou-

liestrõ dido humor coin qitti a peça e inter-
pretada.

residente em S. Paulo.
* :!: * ,

CASAMENTOS
Realira se hoje o enloce matrimonial

do sr. Irancisco de Queiroz com a gen-
til senhorita Alda da Fonseca.

Testemunharão o acto civil que terá
lopfíir na residência do sr. Antero dc
Faria, i ma Senador Dantas ri. 5, ás
2 horas da ta***de. por parte da noiva e
ó sr. Alfredo Barrados e cxma. viuva
Queiroz, t por parte da noiva, seu tio,
sr. An tro* dc Faria e sua mSe, e a

patrulhas'.l-S»»» '"A >"Kar ,n«* nriz_daí.GJ°^; ô^rtmotw^puÇíicorJde' RÍo~Preto sísteiites drs.yarlos Loureiro e !,e„. Kua S, l.ui* Gonzaga n

MANIFESTAÇÕES SEPA-
RATISTA NA ALLEMANHA ; **""»• vivya. Fonseca. A cerimonia re

Coblcnça, c8 —- As  .
nortcamericnnas cm serviço na ás j horas d? tarde. Nella serão
zona de oecupação tiveram ordem j niunhas. por parte do noivo, o capitão
ile inutilisãr acto continuo os car- i (le comM Monoel Josi Nogueira da
lazes politicos de qualquer naturc- G _ Aa n0ÍTa 6e-, tÍ0) 0
z;t que encoiitriiTeiti, tendo tam- '
bem os. soldados sido instruídos no

viada pelo Serviço Sanitário ¦ de
!3. Paulo, e referida no "Minas
Geraes" de 30 Nov. 1917 pag. 6
col. 4'.

E foi pedida a punição do crimi-
noso, porque essa tal CO'PI A es-
tava em dcsaccôrdo com os diplo-
mas expedidos pela Escola ("Mi-
nas Geraes" dc 20 Nov. de 1917,
pag. 7 col. *•) Hl

Jovelino Mineiro demonstrou, e
nisso estamos de accordo, que o
dinloma não foi concedido. . .
PELA ESCOLA.

A' vista, porém, dos documentos
em meu noner. digo ao pedagogo:
DE TE FÁBULA NARSATUR.
De ti é que se trata nesta historia,
pois que deste o diploma, parti-
cularmente

A' PRAÇA j
Declaramos que o sr. Francisco

de Andrade deixou de ser nosso
empregado desde g de dezembro
de igtS. — Arthur Mendes •*• C,

(D 39766)

CAIXA HKXEFICENTE S«\0
BAPTISTA li N. S. DO
ALLIVI0

2- CONVOCAÇÃO
De ordem do sr. presidente, !

convido os srs. sócios quites a se ,
reunirem eni assembléa geral or- i
\linaria, em 2* convocação, visto
não sc ter reunido numero legal
na 1", sexta-feira, 30 do corrente.!
ás 20 horas, paru appróvação do
balanço de 31 dc dezembro p. p„
no edifício do Club dc S. Chris-
tovão, á praça Marechal Deodoro
n. 9.1, gentilmente cedido pela
sam directoria.

Rio, 26 de mn io ele 1919. O se-
cretario, Fruncclino Silvo.

(D 
-9732*)

CLUB MILITAR
ASSEMBLE'A GERAL ORDI-

NARIA
De ordem do sr. general -presi-

dente do Club, e de accordo co;-.
o art. 27 dos Estatutos, convido
os srs. sócios a se reunirem,;eni
sessão de assembléa geral oíd.nn-
ria, a realizar-se no dia 29 do cor-
rente, ás 20 horas, nfim de se
proceder á eleição da. nova «lir..*
etoria, que deve dirigir os d*:*ri-
nos do Club Militar durante >'
anno social de 1919-20.

Rio de Janeiro, -7 de maio de
1919. — Major Luiz Mariano P.
dc Andrade, director da Secreta-
ria. (C H7-S)

AGRADECIMENTO

CAIXA GERAL
DAS FAMÍLIAS

FUNDADA EM iSSi
.. niais antiga sociedade brasileira

de seguros sobre a vida — Ave-
nida Rio Branco, 87 — Paga-
mento dc 5:ooo$ooo.
Na qu.ilidade.de viuva e inveu-

tariante do espolio de meu finado
marido Elias Antônio da Silva Gui-
niarãcs, e cumprindo o alvará do
exmo. sr. dr. Luiz Augusto dc
Carvalho c Mello, juiz dc direito
da 2* Vara de Orpliãos, do Dis-
tricto Federal, recebi da Caixa Ge-
ral das 'Familias, a qniintiu de
cinco contos dc réis, (5 :ooo$ooo),
pela liquidação da presente apólice
de n. S.516, pelo que dou plena

FINAMENTE PERFUMADO
Elimina r-.pl-

damente a* cas-
pas e Impede a
queda do ca-
bello.

A LOÇÃO AN*
IlI-CANICIDA.do
mesmo, escure-
co gradual umn-
ie os cabellos'-.ranços e corri-
«je a côr aos
Avermelhados ou
ruivos.

PREMIADO nas Exposições
de Turim e Rio.

A* venda em todas as per*
fumnrlas e drogarias do Rio e
Estados, ;__>

^___\yj_\) fi

I..-W
/•''ifllll*)

Só se consegue
hygicnisal-os,
avigaral-os t

. conscrval-os com
e geral quitação á mesma Socieda- o uso de "CALMETTINA". Vide

DENTES

EMri?EC,v.»;;s
O Gaomete de Irifou,!»,«les i*i.....

lta.se da collocação para : .«i,,.< ,.,,7,7
tjtres domésticos, tanto ltomer.fi ; .-mulheres, com eapccii: iIíuIuh, «••n j-, .teis, restaurantes, per. .«*, , ,'',.; .
fari ilias. exigindo ili.i :,n ltl. < ,.atte.tad.is ou carteira «!,• «...•. u,|. .,'Üua do í. a Vradio n, 30.;, Tel -'• ¦ ¦

n. 5.509. '.'«•: ...-/"

Cofres '-Minerva''
Ccnsttucção de primeira ordem, Vcde a preços sem competência, Iauosiçín completa; rua de S. Pedro ii. ;,(anitcx., da casa John Reger, na ,hOuvidor n. 75). (F,. 6't.)

DENTIXTÃ
Em rua de grande Iranalto alii;*--*.

c.m.-i sal.i de espera e «abiiete mot-iU
dos. menos cadeira e motor, 5,1, -i.,*.,i,
onde entram diariamente Su peu-as p..r,i consulta medica. Oi médicos indi

lii.tS) ra*-**0 ° gabinete. Informa-se con, .. biv • ' | José, á rua Marechal Tlorl.no n, -j,
loja. Optima occasÜo,

(E. 653.!

de "Caixa Geral das Familias"
Rio dc Janeiro, 28 dc Maio de

1919. — Violeta de Souza Guima-
rães. Testemunhas: Fraiiiisco dc
Almeida Cardoso — Waldémar Bar-
tosa dc Souza.

Prospectos e informações na sé-
dc da Companhia. (11805)

folheio junto ao frasco. A' ven-
da em Ioda a parte. (843.")

PHAKMAC5A
Precisa-se dr um pratico; Irala-so na

ru? dr. Aristides Lobo n. lie.
(E. ótii.l

JocKey-Ciüb
Para boa regularidade do

sevvieo (los portões do .irntlo ;
èm dias ile corrida, a directo-
ria do -Tockey-Clül) voga aos
srs. sócios effectivos o tem-
põráriós quo. trngani liem a
vista os scus respectivos (lis-
ttnclivos.

Secretaria do Jockey-Clúb,
em 34 dc maio do 19t0.

P. B. de Cérqúeirà l^iuia.
Secretario

(11764)

•W""^'"Vr*"""^ I Mármore ãrtificií»!
TailSEur pcur Games

— J. SILVA —
Carioca, 34 — 1" andar.

Telep. 120, Central.
(li-t-Ts)

LEOPOLDINA RAILWAY j
HORÁRIO DE TRENS DE •

SUBÚRBIOS '
No dia i" de junho próximo, co-

meçará a vigorar o novo horaric j
dos. trens de Subúrbios, de accordo,
com os avisos detalhados que se j
acham affixados nas estações. |

Rio de Janeiro, 26 de Maio dc |
K5,0. __ M. C. Miller, director-
gerente. (11776)

Grande Fazenda
Vendo-se uma grande pro-

priedade, no lista O o (Io líio do
Janeiro, eom muita innttH ile
madeiras de lei, caífezaos, can-
navfiies, mnniliocaes e érin.ão;
Infóriiinções com os srs. Ilo-
drigues, Queiro-- fi Cin., á rua
tios Ourives, 143. (I)t;«53(.i)

Sènte-se desnnihtarlo| iras-
eivei, csgotRdo '.' .'...

Tem falta de memória.
ptipsphátiirià. iiísoninihs, dy-s-
pepsia nervo**:,, en.vii(|iiecas,
anemia ?...

Fabrica á rua S. Pedro n. ano, Tra
halhos de caseateiro, cie, Depotilo; ru*
S. José n. 66. (E. íko.;

. LUSTR.MXM?
G. Rocha cncárrefra-pe de-cilrfeíai

raspar, c enetrar assoalhos; trsbalVo
ganntido, pr*ç,o módico, Acceita e.-r-

: sei ,*ação mensal. Tcl, l.cutr.l jSc.
(li. 650.)

j APOSENTO""-
P.'ecisa*se dc uni aposento /csrrvai^

eni casa de 'amilia, pcçífrindo ?«- oi !'.
não haiii outros inquilinos, Pa^ã-sc
boinialtigiicli c.iítis par? r. -,c-«.ie. ¦«..
,lcs!a íc.ha, a Mhurlclo'B, £l!v«'ra.''.«. ..:'! '«

PHAI^M,rrVi «\
Vcnde-ce uma bem local!

i tiR» O motivo t o dono
osta- á testa; cartas a Ret*
dacção

•S500
curn-o radícnlihente.
—Dtp., Sete de Setembro;.

p-1*

(E. í-o.)

Wnde*se uma linda fachada i c*"i.
larlá, com dJmens5es modernas, mu-
ainda ,.ode ser vista armada no io<i.-
j ma das Laranjeiras n. a6' (E, 130.;

(D 26404,1

Uma senhora que esteve na ma-1
ternidade das Laranjeiras, c como j

sendo muito bem tratada de unia
Joveíino" affirma que o diploma operação que foi operador o pro-1

foi falsificado por José Pereira, e fessor dr. Augusto Brandão c as

ANNUNtíOS;?M?OTENCIAi
Carregador de carrinho

Precisa-se um que saiba ler

ALFAIATES
«-!

sr. Antero d** Faria cxma. viuva

REPUBLICA — Para despedida da
Companhia Kisoli StCanalis que cum
tão Brande exito está trabalhando 110
confortável theatro ih Avenida Ooincs
Freire, haverá dois espectaculos cm
que serão executados programnia. seu-
saciun.Vs. com nuim-fos variados.
,1/atin'e ds 2 [2 e soirée as 8 31-1--—ffi—

a\RI.OS COMES — O melhor rc-
mediu, paia quem ç íieurastlicnicoj¦ e,
certamente, ir assisti? aos espectaculos
do Carlos Gomes, ondn a comedia de
Uduvalclo Vianna, o /l/iiii./adiii/ni man-
tem o publico durante ' actos, em cons-
tante gargalhada.

A's 7 j|-l e 9 3)4 repete-se a mesma
ptíça em soirée chie.

—-V

sentido" de impedirem toda espécie
dc "nieelin.qs" 

polilicos.«iissa deliberação foi tomada
pelo quartel general do 3° exerci-
to, em conseqüência da con.nun.i-
cação telephonica recebida do
quartel general britannico, infor-
mando de que se haviam verifica-
do hoje demonstrações em Colo-
uia de prolcslo contra a proposta
dc separação da religião rhenana to
da Allemanha.

Dizem- essas informações queeni Colônia se declarou uma greve
geral, como protesto contra essa
projectadã separação; Grandes
cartazes aflixados em Colônia di-
ziani que se havia realizado um
comício monstro em CoMença,
onde tivera inicio, o movimento
dos allemães ejue favorecem à con-
stituição da Republica do Rhcno.

O commandante do 3" exercito
annuncioü que não permittiria taes"mcetings". As autoridades dos
Estados Unidos, entretanto, .tece-
bcrani in formações a respeito dc
uma intriga, nn qual estavam im-
plicados muitos allcmãcs inflüetl

Queiroz.
—:— Casaram-se liontcm . na 5a pre*

torta eivei o sr. Evaristo Campos de
Am edo c a senhorita 'Maria Maia dc
Soma Abreu.

responde,:"esse ponto, isto é, de sa-
ber quem falsificou o. diplo-
ma, o inquérito não investi-,
çmt, limitando-se a ligeiras,
infrutíferas diligencias ("Mi-
nas Geraes" de 2 Dez. 1917• pag. 12 col. i").

José Pereira, pelo "Norte dn
Paraná", editado cm Jacarezinlio.

Antônio Mauricio Santos e a to-
dos dentais auxiliares e enfermei-
.ras lhes fico summaniente agrade-
cida.

Julia Rosalina Ferreira.
(E fi.,,;

Paga-"
68.

Oi. 7=9-

loraiii par-nyninhos os srs. «Manoel! affirma que a causa do diploma

S PEDRO—Faz-se ahi reprise da in- \ tes, afim dc organizar «ma dc-
leress.uite opereta fantasia Amor d,: \ monslração cm Coblença a favor
bandido original do escriptor theatral
Odulvado Vianna, musica do inspirado
maestro Adalberto Carvalho. A* en-
cantadora peça. que bate" ultimamente
o record da concorrência, pois foi rc*
presentada perto dc cem noites, será
levada :i scena com o máximo explen-
dor, sendo os preços das localidades
os primitivos o que prova que a cm*
presa Faschoxl Segrcto apenas os au-
gineiitoii alguns dias pela sua custosa
inoiitagcin. Epif.*etaCUÍ0 ás 7 3l-t e

9 3l4- _,

Campos de Amocdn e Irineu Antão dc
Vasconcellos.

—:-- O dr. Joaquim Augusto Fa-
gundes c d Alice Amélia Salies par-
tlclpamnos que contrataram casamen-

T<cálÍzâ*sc hoje o casamento da
•.onuorita Abiah Maria topes Ferreira,
gentil tuho d. dr. João Lopes e de d.
Mar«a de Sn.xa Lopes Ferreira, com o
sr. riecio do Rego Barros, agente com-
mercial nesta praça.

Sirão testemunhas da noiva, no acto
civil, ns srs. dr. Pedro Nolasco e Ce-
sar Lopes, <-¦ a sra. Thomaz Accinly.

Kn cerimonia reÜRÍosa serão sçus pa-
drinhos o dr. Tra.iano de Medeiros e
o dr. Oscar Lopes e senhora.

Testemunharão o acto civil, por parte
dn roivo, ns srs. dr. Adolpho Ilersbtcr
Pereira coronel Anthero pinto de AI*
me''a t a s-a. Cesnr Lopes, servindo
dc 'eus padrinhos 110 rcligio.io o de*
pntailo Thoiiii.? Acciòl**, coronel Cyrillo
Tovít c a viuva Tliomaz Lopes.

As cerimonias, que terão o caracter
da maior in*imidade, serão realizadas

VENERAVEL E ARCHIBPIS-
COPAL IRMANDADE DO 

'¦

«DIVINO ESP1IUT0 SANTO
DA LAPA DO DESTERRO.

FESTAS CÒMPROMISSAÉS;
Dc ordem do nosso carisimo ir*

mão Provedor, convido a todos os
irmãos c fieis devotos a assistirei:,
ás solennidadcs do presente ailno
compromissnl, qucBcm honra c lou-
vor ao nosso Orago terão logar noi.,
dias e horas abaixo dcscriminndas: '¦

Hoje, quinta-feira, 29, ás 7 ho-
ras da noite, começarão as novenas
dr. Divino Espirito Santo, que sc
prolongarão todas as noites ás mes
mas lioras, ate o dia 6 dc junho
próximo.

Domingo, 1" de junho — 1-esta,
de Nossa Senhora SanfAnna c S.

Escola dc Pharmacia dc Ouro loaquim, missa cantada ás 10 lio-:
Preto." ias.

horas ao meio

foi a vènalidade de Jovelino (10
Março 101:1) e o promotor publico
dc Rio Preto presume que o meu
constituinte

limitou-se a receber o tal di-
ploma mediante preço previa-
mente ajustado ("Minas Ge-
raes" cit.)

O mais berrante é que, traido
pela própria consciência, o ousado
pedagogo descobriu-se inteiramen-
te, no dito "Minas Geraes", pag.
12 col. 2', com o seguinte trecho:"Foi cm virtude deste bello

trabalho juridico... que o Su-
premo Tribunal concedeu ha-
beas-corpus no falsário! —
Jovelino Mineiro, director da

IAos alfaiate
Precisa-se dc um para tomar M

conta de uma otficin» dc cal- ()|
çns, podendo traier a ou 3 au- (•'«,
xlliares sob sua gerepcia. Quem jjj
estiver nas condições, queira /¦'.' |
dirigir-se á RUA MARECHAL "'.

FLORIANO N. 6-. (E 1048) jjj

S. JOSÉ* — Teremos no popular
theatro S. José duas tias melhores pc*
ças do repertório da companhia, sendo
que na primeira sessão será represen-
tada a interessante revista Contra-miío ..
e na segunda e terceira ,1 desopilante | giu-sc para o Ministério das Re-
burleta «V/oito «in Favella. E' pois de ; tações Exteriores, onde foi recebi-
crer que hoje sejam tres enchentes 110 | _._. pe\Q secretario de Estado, sr.

da separação da Prússia,

ADMISSÃO ABYSSINIA EM
ROMA

Roma, ;S — A missão abyssihia
composta de cinco dignitnrios cdo
sett chefe Dejaeo Chiataccio, que
ha dias se encontra nesta, capital,
foi hoje recebida pelo rei Victor
Manoel, a quem entregou uma car-
ta em que a imperatriz Zcodita o
felicita pela victoria das armas
italianas,

Aquella missão offcrecett ad rei
Victor IManoel ricos presentes.^

•Do palácio real a missão diri-

na ?-esideneta dns paes
de ?. (.leniente, sendo o acto civil
3 lnras, e a solennidadè religiosa ás

A consciência não se contentou
em omittir o ponto final, de que
se usa para fechar a sentença

 Í.ÍULIO RIBEIRO, Cramntatica.
da noiva, á rua paragrapho 606 cd. 2"). Poz um

ENFERMOS
* # *

popular thcatrinlio.

•GELOL
Cnra qualquer dôr em 5

minutos
Espeeifleo «lus nevralj-ins

e du rlieuinatlsnio.
Approvado pela D. G. de

Saude Publica.
t1*» creme analgésico Paru

fricções, em tubos de estanho,
para písaduras, entorses, máo
ueito, tesfriadoSt e í*h/íw- Para
tririo o phenow.fttf* Dòft
Preço do tnbo 2$5 00

Pedidos a Ambrosio Lameiro.
rua de S. Pedro, 133, Rio ou I
.1 I. Ribeiro Branco, Drogaria
Vpi.-anga, S. Paulo.

fS637)mmmm—mmmmmmamm»J."«HM.*

Remoções no Trafego da Cen-
trai do Brasil

Xo trafego da Central do Brasil
foram removidos hontem: para
Burnicr. o praticante Paulo Elias
Machado: para Hargrcavcs. o pra-
ticante Nestor R. Silva; para San-
ta Fé. o <_*nferente Lydio Januário
Carneiro: para Nova Iguassú. o
agente Lycurgo Antônio França';
para Lafayette, o agente Antônio
ferreira Salies: para o 5° Distei-
eto os praticantes Herraogcncs Pe-
reira Jacarandi e Lázaro da Roch.i
Pintoi Dias: nara o 1" Districto, o
praticante Pedro d.i Silva Ribeiro
e nara o 2" Districto, o praticante
Alberto Celestino dos autos.

Borzarelli, e depois para o Minis-
terio das Colônias, onde a aguar-
dava o ministro, sr. Colosimo, vi-
ce-presidente do Conselho dc Mi-
nistros.

OS RESTOS DO CAPITÃO
FRYAT

Londres, 2S — O ministro das
Relações Exteriores declarou hoje
na Câmara dos Communs que o
governo já havia tomado as pro-
videncias necessárias para trazer
da Bclgica para a_ Inglaterra os
restos (lo capitão Fryat, c scpul-
tal-os com a maior solennidadè
possivel.

AS FABRICAS DE OAND
Brüxellas, 2S — Começaram já

n trabalhar as fabricas de tecidos
de Gand.

MANIFESTAÇÕES
A D'ANNUNZIO

Roma. í8 — Esta tarde milha-
res dc pessoas c numerosas asso-
ciações, levando bandeiras, foram
á estação saudar Gabriel D-Att-
ininzio, que ia embarcar para Vc-
ncza.

O poeta tintes da pnrtida do
trem dirigiu i multidão palavras
inflamadas dc patriotismo, sendo
delirantemente acclairado.

Ãcha-se em franca convalescença,
na Casa de Saude S. Sehastião, aonde
foi operada, d. Luiza Lopes Iternn-
cchi, esposa do dr. Augusto Berna-
cchi. Foi seu medico operador e as-
sistente, o dr. Augusto Hygino.

* :|: *
VAI.I.ECIMF.NTOS

—:—Padeceu hontem, nesta capital,
a senherita Maria Julia Loureiro, que
cürniva com brilho o ó° anno de vio-
lino do Instituto Nacional de Musica,
filha do sr. Fclippc. Nunes Trigo de
Loureiro, . ,

O enteiramento da senhorita Maria
Julia, que fal'eceu após uma interven-
ção cirúrgica rcatiza-se esta tarde no
cemitério de S. João Baptista, saindo
o f-rclro da rua Evaristo da Veiga n.
14, ás 4 horas.

ENTERRAMENTQS 
'-...._,..

Foi sepultada hontem, a Interessar,-
te luracv, filhinha do funecionario do
Collegio 

'Militar, sr. Carlos Gouvêa de
Almeida.

O enterramento da Juracy foi has-

ponto de admiração, o qual é ent-
pregado quando uma parte da
pltrasc cxclainativa é seguida de
•palavras que delia dependem (Op.
cit. paragrnplio 611). c collocoti
um travessão, qttc sempre indica
pedido de attenção para as pala-
vras que seguem (op. cit., para-
grapho 61C1I.

(Está linhas abaixo, em seguida
á data, a assignatura com que Jo-
vclino Mineiro encerra o seu aran-
zel ao publico). .

I Ao meu constituinte era impôs-
sivel ter falsificado o diploma,
pelas razões que P L A N I O I,
aponta:"lacte se presente accompagne
dc signes cxtéricurs difficiles a
imiter: timbres et cachets (le di-
verses sortes, les nns á Venere,
les autres imprimes á sec en re-
lief; signature et paraphe d'un oif-
ficier public, dont 1'ícriture est
connuc et pcut être aisêment con-
trolée (Traiié de Droit Civil, vo!
2 n. 8S cd. 5*)".

Sabbado, 7;- das 8
dia — Solenne distribuição de ...
2.000 kilos dc carne e i.ooo kilo:
de pão em 1.000 esmolas para 0:
pobres — offerta de caridosos c
generosos irmãos. Durante n ¦ ce-
rimonin tocará uma banda militar.

Domingo 8 — Festa do Divino
Espirito Santo — A's 10 1I2, mis-
sa solenne com grande orchestra,
sob a direcção do professor Pedro
Cunha, pregando ao Evangelho :.
capcllfià da Irmandade, rc-,:11o. pa-
dre Ricardino Seve.

A's 7 horas começará o seplc-
iiario do Nosso Senhor dos Pas-
sos, seguindo-se ¦ diariamente ás
mesmas horas, ate o dia i.|.

Domingo 15 — Festa de Nosso
Senhor dos Passos — A's 10 ijs,
missa solenne c sermão. Procissão
ás 4 horas da tarde. A's 7 horas
da noite "Tc-Deuni Laudamcs",
para encerramento das festividades,

Quarto com pensão
O.sal de tratamento, sem filhos, pre-

cL-'a de um quarto com pensão, Ctn casa
dc família d_ todo o respeito, "Só Rn'
vc em S, Januário ou adjacências. Car*
tas nesta redacção para o dr. A. A. ;
Paga-se bem. (E. 1.053.) -

GOVERNANTE~
Preci a-se -.'e meía edade, só de dia

e qie saiba cnscr á machina. Hotel
Visla .legrc (Santa Thereza), chnle
3;. (E. I.047-)

aoIsísTrõprietarios
Cóhsirucçõeti reeonstnicções a., pre-

ços módicos, com J, Goulart & Comp.
Escriptorio e officina movida ti eleclri-
eiilale, á rua do Cattete n. -.-(-..Tcl.
Beira Mar n. 106. (E. 1.044-)

MOLDES
Precisa-se comprar moldes de diffe-

rentes edades e feitlos, de ternos para
mciíinõt. Cartas para F. S., nes:-.
redacção. (E. 1.054.)

Quereis progredir ou retro-
gradar no vosso empreço?

GOTTA S ESTI M ULANTES
Formula dò iilusíre

| DR. BETTENCOURT, cs-
I pecialista das vias uri=
S narias, um dos maiore*
¦^ ncsq!ii-"atíort"s ria fiórà
| bnisilcira, ã venda
U Ar anjo Freitas & C.'$ Rua dos Ourives n. 83.

d' •v,el.)

CAUTELAS
C. MORAES Sr 'COMP.

Compram cautelas e vendem joiar
29 — Avenida Passos 2,

 17*1!

GUARDANAPOS
Compram-se, do Unho ou inão. (fran

des ou pequenos, na rua Uruguayart*?
n" ,**, sobrado, còm Duarte.

(E io',,:

CciBiisfa

PRECISAM-SE. pers fiisr cal-
ças; rua Larga, 6a. |(,

., ÇE 1040) M

Aa comiuercfo de s:Ví
Oiferrce-íe um moinho pata mo ,

sal dpndo optima producçSò; pn jíi
barntissmo; <*ua da baude ti; 219.

(E, Í47;)

Alta descoberta S!
"Vaduíar", oleo que fxz todo t. w.

bello pi mai- cnçaVap.icitado o-ic seja.
bomplet intente Hsó, ttúò se òonl-cccti io
itl as pcRSoas rie cir pelo cabello, Vj
:1.x', i-s.icii Tíroiçaria Granado &* ''i
lho-s rua UruKuayaua n. p- ç rua An*
tirados 11. 5. O'". 1.1.13 1

EM ;oo
•AC 3.TES l>I! 350

GRAMMA3
r.xce'Ienle para s*p:i, dtees, in'*

cãy-fí tt*:. A^év.c:1''' íecoiMííiujn
ton*.'icnnte e nutritivo, Piíadar d«lâ
ci«,c, T-abri-mío e^.i',*r..da. Depôs,:-
rio gerai para todo b Rrasilt Mano-^
Du'ra "ínuto Rua ria Piainhti u< 5<
Tel. N-nte ti. 4.167. !'io do Janeiro

(i*.. 1.094,!

Varella. EMracçSo completa do cal!»
Aterro num minuto, sem dor nem san-

ruc. Tiatamento dos pés, 5$ooo. Kua
«guayana n. j, das io ás 17 hora;;,

Ponto Gommeeeial
rrecf?.i-se dc um r.as ímtnediacíc

dà avenida Central; oiiíkís -í caís
l'iu'o do escriptorio õ«.*.t'i ! '"".a

(E. ».!*•
l.«
Tel. Ce.Ural n.
mados.

Attende n cha-
(E. Ojó.)

MANTEAUX
Compram-se. de casemira dc lã, par5

senhoras e senlioritas, na rua Uru
guayana n" 3, sobrado, com Duarte

d; 1084.1

IC una quri-táo que depende «lc vos.
Estudai o ine.lez nn aula das 7.45 ;ii
8.45 d.i manhã ou das 1; ás 18 lioras,

... ha Associação Christã de .Moços, á rui
oecupando a tribuna sagrada o rev, ,ia Quitanda r. 47. e tereis resolvido
padre Ricardino Seve, capellão (I.i um dos maiores problcmas_ práticos.
Irmandade e apreciado orador sa-

FESTEJOS EXTERNOS
Promovidos por uma commissüò

cro.
(E. 1.052.)

Filho de Minas Geraes. cvitci_ a
publicidade dos factos em questão,
e até encontrara meio de li-

,a,uVcò™r coW™do' miii: war o pedagogo da alhada en, que

«especial que geiuiiuicm*- .•*.*- «^v*.*»*
á actual administração nas presen*
tes solennidadcs, serão assim reali-
zados

Dias 7, S. 14 c 15, cm dois de-
gantes coretos levantados cm fren-
te ao Consistorio da Irmandade, se
fará ouvir êxcellente banda mili-
tar, em Utn delles, havendo cm ou-
tro, leilão dc prendas ricas e custo-
sas, gentilmente enviadas por ca-
rissimos irmãos e devotos.

Dia 15 — ás 4 horas da tarde,
sairá com toda a pompa a tradi-
ccional procissão do Divino Espiri-

, ,*_ ..;,,, c,i..o"t'ir «. nritreiro ",1.1- to Santo, com desusado acompa-
R-zou-sc hontem, ás r0 horas, no al- uo Vim stisicniar o primeiro, n.i .*. > . ;_m_.,,i.j_, associa,

tarmór da cereja de S. Francisco dc beas-corpus" cm favor de José Pe- «^í,-^™;'^™1}™ J,»^,,w!,r

PROFESSOR
P-cci*.a-se oe um para portugue*:, o

I árÍ*lintctÍca, curso secundário, pretr-
! ríndo-sJ um oue leccíonc nutras matf-'ria- C-irtas para I. Guimarães Souza,

Padua, Estadi do Eio.
(E. r.034.)

tas pessoas amigas de scus paes, que
acompanharam o feretro atí á ultima
morada.

Sobre o pequeno feretro forani col*
locadas muitas palmas dc flores na*
tura cs c coroas.

MISSAS

se metteu.
Era indispensável, porem, que

me encontrasse coin o dito cujo,
para o entendimento sobre a nor-
ma a seguir.

Escrevi-lhe, pois. umn carta de-
licadisslma, lembrando a . conve-
niencia desse encontro aqui, quan-
do vim sustentar o primeiro "ha-

AS PESSOAS MEi IM 11 &&%¦ I

. 31—Rio. |
(.oo- ;

AUTOMÓVEIS
1 Unia pessói que se retira dcítn est
, iiit?l, vende dc*;-. dõub^.-pKap.toí:*!' luxo, sendo um d-: i*. H; P., i#' cylin;

Avoí c outro de .15 II. 'i1., 6 cy.md. .
cm pcrleilo estado dc conr.crvaçáo, an*-
bos dn; melhores fabricantes . fr- ..«-•
2en, ult-iuos typos da cbr.sfitf> cr. -.àd-v,

j com Installações ei-.-.riea',, nris'-e_—'niai'ilie, 
pneuin-iUcos rov.ia. ,..tc. *«!¦."

! licenciados c promptos -'.-«ra Iiipecle
I nar T*.aW*sc m rna Octaviano H.i-I-
I són 11, 15, (priticlpi 1 da • .-. T-*t ¦:.•.•

ros. Copacabat-a), ò:\i / a.* men-wa
(E. 1.015O

ÃÕS'SK£. GA.LV0^
Gran le e maravÜlins*! qe-icolnrU*.

Umi senhora e.ir.Titeiie. cura velha
calvicc e far creseei* 1» cacello. i i*ua
Cor.mel Pedro Alves n. ¦•lí

(E. I.O»l

Belém ú Baxra
cliac-r.1 -'-arrenti

Deposito: Rua do Carmo n

INDUSTRIA
Vende-se uma perfeita fórmula para

Ilmt.ar metaes: uma outra tambem de
facií COllocaçSo na praça. Avenida Hen*
rique Valladaica n. 14. Simões.

(E. 1.010.)

! -CASAPOLETTI
Vende-se esta bem montada of;7

cina de bicyclctas c seus accessorios.
Rua do Passeio n. 6j. (D -:980o)

Procura-se
alqueires, mai! *¦• ,-••••.'•, bia c;
v.-.ts paítanêns, tcrr--j v? cuít^ra, í
1 um ti ê»ia*j»i>. ^ir. ic "¦** "
A vular, rua BarSo C*.*a. r .!- - r*
Kio. t ' 5(

Pensão ?:?\'.'- njeira ¦¦
ri;a ii/.f rÁtiAWúiRí' ¦*•

(DENTRO nF JARDJ.M)
A uga.n*t.e ria-tnilíces aposen'*.-

famílias c cavalheiros d: f.aianu.:
Acceita penv.f-i.Ves wjUo?.;^ Tel. >
ra «>Iar n. aji. (•'•• '¦¦'

A SITUAÇÃO

Pauta, a mis-,a de sétimo dia em suf-
frafc-o ia alna da senhorita Iracema
Corrêa Itolch.

Dentre o grande numero de pessoas
. presentes, no*amos as seftuíntes: desem- I

liarcidoi Aqu«no e Castro, dr, Flavio 1
da Silveira, dr. Ubaldino do Amaral,
dr. Mfredo Fussell e familia. Pedro «Ia
Cuina lilho. M. Mendes, dr. E. de
Carvalho, dr. Eduardo Corrêa e fa-
milia, seneral Ferreira de Abreu e fa-
mil"*., d. Isaura G. do Amaral, dr. |
Tose V. Itose-Ii, coronel Carlos Barbo*
ia, dr. Agnello Ribcifo, capitão José
Cav dr. SI. J- Pe"cegn e familia, dr.

I Augusta Lea'. viuva «Marques da Sil-1
I va. Don.ing-s Fernandes Machado,
i Manoel Piiva, d. Amélia Trompowsky ,' e filhos, comtnlssBe. de alumnas das cs*«

rl,,ra 1 ções religiosas e anjos, percorren-
Não fui attendido. e até soube do o seguinte itinerário:

que o antagonista se assanhara . Lapa, Avenida Mem de Sa. pra*
contra a sua victima. ! ça dos Governadores, Avenida Go-

•Dirigi-me então ao dr. Affonso mes Freire, Joaquim Silva, _Kia-
•da Costa Cruz. que é meu primo, i chtielo, Conde I.age. laylor e Lapa.
afim de conseguir, amigavelmen- j A commissão pede para que sc
tc a restituição dos i_ :ooo$ooo ¦ jam ornamentadas as janellas das
què losé fereira pagara a titulo casas, por onde passar a procissão

2:000$000
IVasileiro nato, habilitado mora!

int-1'ectualneiite, conceituado,
parda, jj an-.os de edade, gratifici'eom a quantir, supra a quem o colloquo
em um emnreKO publico, nesta capita',
CUÍO orden.id,' não seja inferior a tre*
sentos mil réis. Resposta a Luiz ).
M., nc-ta rMaeção.

ÍE. 032.)

CASAMENTOS j Commorios e rin>f-«*

de emolumentos.
Tão justo c amigável propósito

foi adulterado pelo pedagogo, em
o ofíicio que endereçou ao poycr-
no de Minas, e oue fez publicar

assim como solicita dos lieis
mãos, donativos c prendas, que po-
dem ser enviados á rua da Lapa
ns. 3, 8 e 20.

Todos os actos religiosos serão

Designação de telegraphistas
na Central do Brasil

O dr. Humberto Antunes s-ub-di-
rccíor d:>. Central tio Brasil, desi-
gnou hontem os praticantes de te-
Ic.-raphistas Manoel rimado Sard*-
nha. para Pelfm e Renato Lima,
para «Engenheiro Trindade c bem
..«-sim o cs-bineir.. Oscar Pinto Viei-
ra. para Sant"Auna.

TIRO DE GUERRA 5
Terá logar no dia í* de junho

proximo. no "Stand" do Leme. o
concurso de tiro desta corporação.

SerSo distrib-:idos vários pre-
mios..-'"

DIPLOMÁTICA eoÍàs'RÍvadav'.a'Corria. ê"BarãoI Jo Rio; nto por EDMOXD DESMOU
«Doce, .tr. Cvpriano da Silveira, dr. I LINS, mestre Jovelino te- Pcati

A delegação allemã Adolpho Rei-, e familia. general Alfre- c0llp dc bruit «i í«i porte, para en
a entrega das suas do Abr-.ntes, Epnnina da Silva, tenen- |jan;.r que c unia victima.

O pmzo que lhe '« J"»* *»»» -,un",r e fan,ll,a c cap,,a0 **

só expira amanhã.

no "Minas Geraes" de .to dc no- j celebrados pela distineta Commum-
vembro de 1017, pnR. 7 col. .*'. 1 dade Carmelitana.

Qual o palhaço dc feira, descri- \ Durante as festividades estarão

Anteniõ M. Je Campos.

Paris, 2S —
ainda não fez
contra-propusta
foi concedido
quinta-feira, ás tres horas.

Tanto que o Conselho dos Qua-
tro receba o eonlra-projecto alie-
mão, dará riesde log,. começo so , —
respectivo exame, ao mesmo tempo, FACULDADE DE MEDICINA
que ns con.missões competentes es- -.«...--...
tudarão, t^o seu lad<~!. tle maneira

PUBLICAÇÕES A PEDIDO

que o texto definitivo possa ficar
concIuiYm no prazo de uma se-
mana.

Amanhã, ás ires horas, o Quai
d'Or-ay communitará aos alliados o
texto do Tratado de Paz com a
Austria, o qual será entregue no
dia seguinte, á tarde, em St. Ger-
main, á*o chanceiler Renner, chefe
da delegação austríaca.

O protocollo .ia sessão publica
do dia segTiinte será o mesmo que
foi observado no «lia èa entrega d»l

DO RIO DE JANEIRO
AVISO

De ordem do Sr. Dr. Director
é convidado a comparecer no dia
.10 do corrente, ás 13 1I2 horas, no
Gabinete d-i Directoria o alu.nno
Otton Benedicto de Souza e Silva.
— Ribeiro Almeida. (11.00)

DR. JOÃO RIBEIRO

Ministro, que não rouba, nen
dei.-*-, roubar, não serve.

PÓLITICA.
(E .-co*

Provocou o escândalo, aue eu
evitara, e tanto oue determinara
ao meu constituinte, que só cui-
dasse da sua vida.

José Pereira mudou-se para a
Villa de Assis, no Estado de São
Paulo, e ahi continuou a perse-
guição iovelinesea, por intermédio
de um pharmaceutiço. que diffa-
mava a victima junto dos seus
amigos e freguezes.

losé Pereira mudou-se para a
cidade de Jacarezinho. Estado do
Piraná. e ahi continua a mesma '
perseguição, por intermédio de um
assecla italiano.

Xão ha remédio pari _ n caso.
pois as autoridades mineiras em-
pacaram na idéa áe que a razão
esti cotn o pedagogo.

Esperava-se que o Conselho Su-
perior do Ensino, em vista da d**-

1 presentes os caríssimos irmãos se-
: cretario, thesoureirò e procurador.'. 

para attender a todos os fieis e
! irmãos, quer para o recebimento de
: esmolas e donativo.-, quer para a

entrada de novos irmãos.
Consistorio da V. Irmandade do

! Divino Espirito Santo da Lapa do
1 Desterro.

Renato da Cosia c Silva. 1" Se-
cretario. (E 1100)

Trata se do- papeis no civil e re!:-
fdoto, a jui ou em Nictheroy, á rua S.

,e» Josi n. 80. Tel. Central n. 4.411.cír (E. i.ooo.)

DORMENTES
Vendem-se 3.Soo dormentes nove,:*,

pari linha Decauville, de 60 centime-
tres pesando t^.oso kü^s. Trata-se nr
rua do Livramento n. 115.

(E. 1.070 1

ií ATP MATES fj !i?2SSS5S££S~5 53~ i gS*-
FRECISAM-SF. para fazer cal-

ças; rua Larga. 62.
(E iosi)

SALA

ALFAIATES
PRECISAM-SE para farer cal-

ças; rua Larga, 62.
(E 1030)

Tira um Cír.-l dc -jatamer.t". f '
pe*to; prefere--., em fami'i.-. » o >r
ren ral possível Prniyistps com _c<
lhadas inforn-ac"-s endereça.l-.- i kn
se, resta redacção.

(R. 1.10

ARMAZEr»!
Trasnvisa-se um hom ircilii-.'..'

zenio boa ferie.: rtia -rr.it i:'u:*m
con. Cyro. â rua di Hospício n. io
anlir, das 2 as 4 lotas.

. Uraiçoayos s Brasüvircs
11* Vrnrtem.e Ires ^rehll..*!i.*vi-:. iVendem se tres nrchll-J
Jj.Oit. d. Dezembro n. 139,

(K. r-

DERBV-CLUB
197. AVENIDA CENTRAL. ,97

Communica-se aos srs. sócios
que se reabrirão 05 salões de d:-
versões e o bar no dia z tle junho
froxinto futuro. — A directoria.

(I 1117

irjncia do .professor Rraga. da Es 1 Gonçalves
cola de Ouro Preto, mandas*.- exi- ! Cam*-5rn n
minar o aichivo da mesffla Esccla. i -'

MANOEL GONÇALVES
MANDIM

Precisa-se saber deste senher
para :r.:ere»scs de familia. Que:n

procura

P-ec:s.i?e em casa de familia nu de
um ca&al. de uma sala indr*pçndcnt«',
?*em m imlia, de preferencia com per-
são, para um rapaz do commercio e d;
tratamento r one fique perto do centro
da cIÀ-de. Csrtas a O. Fernandes â
rua do OuvíAr n. 155.

CE. 6-8.)

Fabricante de sabão
"reclsa-í-e contratar tim cnm absolu-

ta r.ratiea r.a ialiri,-aç5-> de «iião com-
mar* (amare'1-í). Exige-se boas refe-
reneías e prova*?, de sua competência.
O contrato s-rá feito para um Estado
do Vorie. C.-.rta! para a rua Primeiic
d-: Março n. -;:, sobrado.

íK. 630.\

Terreno em Botafogo
Vendem-se juntos - ou separados o*-

seguintes ler.enos a preços relativa
tnet.te baratas; um lote em boa run
dr Botafogo, eom __ metros de frente
por -íj õc fundos; um outro lote á rua
d. Ma.-iauna, com 12 1I2 metros de
frente por 30 de fundos; um nutro lote
de tcrTeno, i rua General Sereriano.
prn«im"» á r«í da Passagem, com 10 1)2
met os de fr.nte por _o de fundos.
Tra*ar Iodos os dias das i. ãs 17 ho-
ras á iua dr. Ouvidor n. 78, i° an-
dar, com c coronel Coelho.

(E. :.o-=.)

fünilj:jtí?os
Prectuam-^e bon». officta^

teira Brasileira. R**a ?.. I.-«.
n. 68. Pagasc ben.

C

MOVEIS EFI A j. O
adis, ' -0«mrram*se casar-

nas tapetes, louças,
lalhere i. moveis av

(TS»
crve.s.--

:>.s : •-.-!
guameça umi casa. fi* *• •:!*
pa-a Ce.-.tral n. 5.6-0. n-,i.*> «
r.o tece da Ccrioca 11. **S. v •"_¦*-
Ihcr pa„a. (E-

Cura radical Acção entrr ;uiíia:o-
Pa GONORRHÉA CHRONICA
ou RECENTE, em poucos dias

í se;: irra5o Anton:3Í j~
Mandirn. Rua Assis (-_„.10. E. (ia Piedade. I bra.

(E 4J.O •

CASA POLETTI
\-nde-se eisa bem montada officira:

it o-cvclrus e seus accessorios. R* -»; por processos maJernos. sem dor
do Pai«eio n. 6.*. <E. 1.0J3.) j garante-se o traiamento. Trata

 — «ir,en;o pela electricidade, 606 e 914
Pensionistas do Tliesouro j ^ ^e £*#% ^ftMf| 1

;;;ser\*iço noctirno. s ás o

. que >e tefere a cre
HeiZt a torrer co dí** ;i -*
transíenda para 14 i-- jiClV

ESCRIPTORIO
T«-asras*«*se barato «rr* efcrictv

ven leni-se Fv7aradanrr"e '¦• ''
Sfn-e r»*ra aív»-ífad'' n? rasa ^ cr

,,~_T " . ciai P-oc-ir_" n di. Ctesrte. »
- Mta n 2 Pro-d-no i PrítMtur*. J 9 —- "r- I-cOro .Masallinr-. ; ,e if e^itruU'- ->- -11 *. i«• an •¦».

(D. -£c*„« ! is í hrr-.*r.o6t.)t



3* CORREIO ITATTCAKHA.— uuinra-ToiiM, '"?> (lo Maio de ishíi y

Xi

¦^•-COLLEGIOS-:-
fr.T,oG(]-0--0*»-«««««5-»re»_e_g«eo©-)«_w€)-»*#-.f-)»
Ias sete leis do ensino "

,, DR. ÍOHN M. GUEGORY, EX-PRESIDENTE DA'UNIVERSIDADE DE ILLINOIS/ F-. U, A.
TÍTULOS DOS. CAPÍTULOS l As Leis do Ensinol a Lei
Professor', a Lei do Alumiio; a Lei da Lin-ruti
,|-, Lição; a Lei

, de Aprender c

Lei da
do Processo de Ensinar;

a Lei da Revista.

a
gemi a

Lei do Pro*

fOS — Ilrochura, 2S000; Cartonado, 2$joo; Encadernado,
,; _ A' VENDA EM TODAS AS LIVRARIAS.
Pedidos pelo Correio á Salomão L. Ginsburg,' Caixa 35^
IO DE JANEIRO; (D 27859)

^-aBf-ír*-*-**

:33o_--oa-coee«ac-eee9e«>eeet-c>e>-oe«—

Slson College
INTERNATO T* EXTERNATO

PRÍMARÍÕ — COMMERCIAL — HUMANIDADES
DIURNO 

NOCTURNO.

Avenida Rio Branco 157, 2o andar — Tel. 2767, C.

Molho Ingiez

1 Rpglstrntlo e MinT.»
«nilo — PKODUCTO
ruão E RECOM-

M END A VEL.
Laboratório:

VlUa 3S50.
Fedido* tT

MAX FRANKEL
7 de Sctombro 38.
Tcl. Central 25S8.
Representantes era
S. 1'anlo—Victoria

-^__rJ! I —Campos • Bahia.
Vidro. . . . 1$500
Usado nos princl-
pães hotéis desto
aiapltak (7S09)

il
I _

Ji «L
¦I___SR
l*^*__iÍ

-__?
_v_»'jn'«
.lUOCijA-H
5t___-

.ÍHÍ2II

AULAS
Historia niituvnl. •ilivsloii. chimica, cm laboratório. Pro*
nlnriòs c ailmissão aos ct*r sos superiores. Preço 10SOOO.

diariiitnciite nus -i ús 6 na Rua Ijiií/. de Camões
Hiular. (10958)

I

Trata-?
J_, 1

boa

COLLEGIO RAGGIO
36 — -UA DESEMBAKÜADOR IZIDRO — 36

Teleplione Villa 1S4J
INTERNATO, SEMI-IHT ERNATO E EXTERNATt

belecimento de boa ordem para & completa ed .cação tle (-r-sanças
famílias- Cursos primário, in termtdiario, secundário c suverior.

-.iccio scientifica, lingüística, artística e social. Religião, Gyniuas-
trabalhos Je agulhas muito va riario, piano, roliejo e tlieoria.
ceita.ni.se'. alumnos de ambos os sexos. Ha cursos especiacs pata

dc admissão á Escola Normal e parcellados do Collegio Pedro 11
o ha ícrias. '7J,'3>

ROSTO E COLLO
isentos de sarda-, espinhas, cravos
e rugas precoces, adi|iiirem-se cora
o uso «lo Creme Crobylla.

EXCELLENTF. SUBSTITUTO»
.DA MASSAGEM

O MELHOR FIXADOR DO PO'
DE ARROZ

Nas perfumarias e na
— A GARRAFA GRANDE —

Rua Uruguayana, 66.
(.7*6)"URIC .

. EM TABLETTES
Pharmaceu.fco Theophilo ile Andra*

de. Espt.ciíicj homoeopatlia que dissol*
ve _ cxpelle c ácido urico, empregado
com eif.cacia nas dares riu» rins, ar-
ihritisnn, cálculos, areias, 'lilu, arte-
rio-tscle-ose, obesidade, jotta, eezemas
e tudas a_ perturbações do apparelbo
urinario Nâõ tem dieta. Granado It
Filh-i», Uruguavana, 91, Preço. a*soo.
(S578)

Milagres do Bazar !
Colosso

Ainda temos muitos artigo» rins lei-
Ifit-i al/anilegarios dos vtporei cx-alle-
n.aet. preços .le atacado, vinde ver: ij.
Io netre melo largura, -para véo dc noi-
va c comtnutihjo, jSjoo; diadema» pu
gm.ildjs rie virgem, desde .$; voile
meno largurs branco c cores, 1*500;
temos *ml mi.trojl cretonne com a me*
tro« 30 largura para lençol, que veio
por an-.ustra para propaganda. 4%\ e
virriajoso, vi-de ver: (lanella para
coeiros, desde 1$: (lanellas brancas
muito lar»as. para eoeirns e vestidos,
i%li_; cobertores grandes e chies, 8$;
corpinhos, nlíi e camisas senhoras na
liar-tcra: íra-ijns desde $300 por me*
trn; butr.es oiarircperola pequenos c
chies, $.00 a dúzia c iSioo por «rosa-,
g.il.arriinc mimaria, j5joo; casemira
Inglesa metro meio largura, para saias
e costumes, 65«oo; cobertores c colchas
chies para noivos; filo com 5 metros
l.ir<j-ira para cortinado e mosquiteiro,
8$; algoriJo l:.r»o desde $<So por me-
tro: casemira branca inglesa com metro
mei-. largura.' para capas creanças c
costumo senhoras, tS$;oo; chegaram
novis e chies flanellas: alpacas voile
li, heiiaalines, cachimires e muitas no-
viriàdes para vestidos de noivas e te-
mos variedade tecidos pr-ins c cr-ne

:pret-s-, muitas sedas, rendas bordadas,
seria lavavel metro largura, j$soo; tu-

I rio «.ue vendrmos é barato; colchas des-
• de .-$6no; co'cha.s boas para casados,

pari adm.rar, iiS; rua Haddock Lobo
11. O e 110 p-!meiro andar moriista ma-
dairr. II,arco faz vestidos chies e cos-
tu.n.s taíleur íeítío barato.

(E. 7J'->

AVISOS MARÍTIMOS ACTOS FÚNEBRES
Llovd Brasileiro Serviço geral de nuvecaçan brasileira

— Praça Servido Dourado (Entre Ou-
vidor e Roíario) — Telephone, 24,01,
Norte — LINHAS POSTAES.

LINHA DO SUL — O paquete

Servuíò Dourado
Sairá no dia i de junho, ds lo

hora», «calando em Santos, Paraná-
¦rui, Antoiiina, S, Francisco, Itajahy,
Florianópolis, Rio Grande e Moutevi-
déo.

LINHA DO NORTE — O paquete

BAHIA
Sairá no dia }i do corrente, ás io
hora., escalando em;

Victoria, Bahia: Macei', Recite,
Cabedeílo. Natal, Ceará, Tulova, Ma-
ranliJo, Pará, Santarém, Obido), Pa-
rintin-., Itacoatiira e Manâos.

Marechal dr. Anto-
nio Geraldo de Sou-

za Aguiar

t
i:

Pedro Carena
DA SUL

t fi-

Tratamento de toda* as
moléstias do peito (pulmo-nares) e do coração.

O dr. Custodio
Quaresma

Assistente do professor Osc-r
de Souza, no serviço de MOLES*
TIAS PULMONARES E 1)0
CORAÇÃO, da Poiyclinica Geral
do Rio de Janeiro, i encontrado
todos os dias de i ás 3 horas da
larde em seu consultório, á rua de
S. José n. 63. Moradia á mesma
rua 73. Tel. 2722. Central

(10749)

LIVROS
ÜTEIS

Sua viuva, filhos, irmíot,
cunhados; sobrinho, c mais pa-
rente', profundamente gratos
agradecem aus bons amigos quemandaram re-tar uma missa
cm sua intenção, no dia __,

bem as*-im a todos i.ue a ella compare-
cenm e participam ao mesmo tempo
nueía raissa de 40 anniversario que a
fami1 ia manda dizer por seu pranteado'- _,,,„ .,, „ ,, ,,'e nunca esquecido chefe marechal Jr. !"m acnmpanbal-o
ANTÔNIO GERALDO DE SOUZA

[AGUIAR, terá logar sabbado, 31 do
• corrente, ás 11 tlz horas, na matriz de

S. loao Bap.sta da Lagoa.
(E. 1.012.)

X.FUNCCIONARIO
AiMERlCA

Regina Valle Carena e
llios c riemais parem-s rio íi-
nario PEDRO CARENA con-
v.dain os amigos e pessoas de
sua ..inij_le para assistirem a
missa de sétimo dia quo será

celebraria em suffragio rie sua alma,
amanhã, s-Ma-feira, ,10 do corrente, Às
t> ¦'"¦ horas, na egreja de _>. Francisco
de Paula, Pòr esse acto de summa re*

ligiiio fonfessam-se eternamente gra*
j tos e bem as.im a todos que se digna*

ultima morada.
(E. 1.040.)

Annibal Cesario

t

__¦_____ _______ 
'

____BB__¦¦(¦¦¦¦¦B_¦_¦_¦---¦»

too" Boletim bi*semanal da Ll-
VRARIA VICTORIA, á rua Gene-
ral Camara n. ioo (perto da ave-
nida Passos), de R. A. Mourinho,
telephone Norte 4055. Livros de
oceasião, em bom estado:

O confeiieiro popular, p. F.
Queiroz, 3$; 0 caracter, p. J. S.
Smiles, 2$; Um homem pratico, p.
Medeiros e Albuquerque, 2S; Fm
voz alta, idem, 2$; O vandalismo
no Rio Grande do Sul, p. líucly

Vice-almirante dr.
João Nepomuceno

Baptista

M_~ jéi'

V
lll-lll
, I ll.-t

por
11.n.

Ex. tem iiccessiilade de
s iirtiflclhçs oü de «íual-
outro trabalho dentário

(i i- o «• e s s o inteiramente
o por preço módico ?

Pró. ire, dc preferencia, o láu-
rciiilo especialista Prof, I)r.
Sih 1110 Mattos, cujos eloquen-
les e 1'i'iies attestados de pro-
i:.|..;:.;.i relativa á cirurgia denta-
ria, alli se seguem, além de 23".- constante exercicio da

dc dentista.annos

,_li-i

L:i ;ado com o i" premio «Ia sec-
círiirgico-dentaría, na Grande.

xposição Ariis-.ico-tndtistrinl de:
ují.r ; oiicurrcnte, em 1903, no '
Districto 1'ederal, á Exposição Pre-;
[laratoriii da Universal Norte-Anie- i
ricaiuil premiado com medalhas de'
•irata e de bronze, na Extrabrdina-1
na lixposição Universal-Internacio-
n.d de 1004, em S. Luiz, 1105 Es-
lados-Unidos da America do Nor-
ic. . il.irrinnilo com o Primeiro
(iriiiitlc Premio, nn Portentosa
K.viKisieão Nacional tle 1908;

.- com medalhas dc ouro, na Expo-
-• fu, InieriiHcional e Scientifica «e
llisicitc de 11)09, na Universal Ex-
pósi.;ão de Turim — Roma — oe
io.! c. em 1913. no 1" Congresso
l'.in*Aitiericano de Odontologia
;;~i;i'.\ URUGUAYANA—3

Canto ila rua da Carioca
(E i-i")

Dinheiro om 8 horas
\. v i»m-_Í_narÍos públicos federaes,

actsvos c apüFentadòs. Pensionistas do
Thesouro. Rua General Camara n.
it,. s.inia.lo, sala n. 2, próximo á Pre-
leitura-, (E. ¦•"59.J

Collegio Sylvio Leite —
OirecçSo e propriedade do professor

I Sylvio Baptista Leite e sua esposa.
Internato, aemi-internato e externato
para ambos os sexos. Rua Mariz e
tíarros 256 e 25S (secçáo feminina)
e 260 e 262 (ie_çâr> masculina).' Te-
'epiione: 1.252 Villa. Ensino distri-
buido nos duaa secções pelos seguintes
cursos: preliminar, primário, secunda-
rio, commeriil*! e especial de prepa-
rntorios pern admissão ás escolas
superiores, ce»!1 programmas equipa*
rado» aos do Collegio Pedro II, sen-
do que as aulas da physica, clunnca j
e historia natural, dadas por provecto
nituralista, são acompanhadas; de tra-
balhos práticos de laboratório; o.-.r-
so artístico comprehendendo pintura,
theoria musical, piano, canto, violino
e mais instrumentos, curso de línguas
vivas, sobretudo o francez e o ingleí.
ensinadas praticamente. Na secça"
feminina ainda o ensino de toria sorte
de trabalhos de agulha e na seççao
masculina tambeni instrucção militar,
com direilo á c_der_ei* de reservista
no fim do cuiso. Cuidadosa prep2-
ração intellectual com oungatonedaoe
rigorosa rie estudo u alliada a educa-
ção moral, civica c teligiosa, esta ul*
tima facultativa e nc-b o ponto dt
visu catholico. Trattmento de fami
lia, sendo a alimentação dos alumnos
e alumnas a mesma dos directores' -

Drofessores. ".¦*"."

BOTAFOGO
V*ndt*sc ein rua de bonde solido

e <_ran*íe predio co*n loja e dòus sobr.*t*
dos, da. do a renda annual liquida de

! 14.J00-. com contrato; trata-se com
IJ. '.'in^ á -ua do Rosário n. i4í, so
bravo. ("-oj

Unhas brilhantes
Com o uso consume do Unho-

lino, as unhas adquirem um lindo
brilho e exceíiente cor rosada, que
não desapparece ainda mesmo de-
pois de lavar as mãos diversas ve-
zes. Tijolo iSooo, pelo correio
i$500. Pó, i$joo, pelo coreio,
2S000. Verniz, 2S000. pelo correio,
2S510. Pasta, 2$3C3, pelo correio.
iSooo. Na "A Grrafa Grande," rua
Uruguayna. 66. Em Nictheroy, Dro-
garia líarcéllos. Em Campos, Phar-
macia Pacheco. (9739)

Bordados e a jour
Festoniiés, picot, bordados

a mão e a macliina.
CASA MME. COSTA

Ron 7 de Setembro, 187?
Teleplione, Central, 148'i

' 
(s ¦>.,)

OURO
2$I00

Jolas, Cautelas, Platina
Objectos Antigos.

E' quem melhor paga
KUA SACHET, 16.

ESCOLA IDEAL, ensino dc dacty-
ographia e escripturação mer-

..uritil a ambos os sexos. Kua Mo
Christovam, 82. EstaLÍo rie Sa. lei.
Villa 3901. Directòr. O. Rocha, se-
cretaria Mlle. .Maria Gliocl-.e.

(D. 20.)"9)

LENÇOS
ou de Unho,

1 rua Uruguaya-
sobrado, com Duarte. 

'

(E. 1.081.)

Ciiinprahi.se. de seda
Fraudes ou p-quenos, 

"'

r.a r . 3

FAZENDA
¦'Vnri-.-sc uma situaria cm Serraria,

(Eítado rio Rio), coro 125 alqueires geo-
metiicos, sendo 2* em malta virgem
ic miiiieirá qualiriade, 40 em capoeira
tro'.-a ; em cannaviaes e o resto em
àvouras e pastos. Para mais intorma-
.;-.,.. esrrcver a Edmundo Gustavo, rua
Corrêa Úutra n. 146

CURSO NOCTURNO
PARTICULAR

.Insiu*i.ira-se no d'a i° de junho, á
praia do KusseH n. 164. Matérias: Por*
tuguez, francez, ingiez, mathematica e

escripturação mercantil. Informações
no próprio curso ou á rua do Ouvidor
n. qS, 'cia, com o sr. Arnaldo Abreu.

CE. 1.068.)

Curso commercial — °d";
melhor c mais rapidamente sc apren-
de a escrever á mnchina, por preço
razoável, míiisali.l,-,des desde io$ooo,
com mll-é, Carmen Lima: escriptu*
rai-ão mercantil por partidas dobra-
das, systema usado no comniercio1 e
repartições publica.--, ensinr. rápido
sem precedente; o professor Oliveira
Rocha nrepaj-a cm m*nos de dous me*
zes. Para essa affürmativa, possue
cartas de agradecimentos; á r. Maré*
chal Floriano 41, próximo á r. Ur»
guayana; tel. N. 3710; e na "Es-

tola Ideal", á rua S. Chnstovam
8;, Estacio de Sá; tcl. Villa ,-oot,

(E 6S1)

PERFUMARIAS
FTÍVA.S

QU.A_ir.APE GAnAXTTDA
A PKEÇOS SEM CONFRONTO

A' gar^a"grande
66, Rua Uruguayana, 66

(974*)

Attende a chamados —
Teleph. 5405. C.

2-Í007

Fazenda de café e
criar

V-ndc-sc com 150 alqueires de ter-
ras, sendo 30 cm pastos catingueiro,
confndo t?mhem 70 mil pés de café,
machrna superior, mattas virgens, gado,
aniníaéi de carga, roça, etc. Dista 14
kilometros de importante cidade do Es-
tado de S. P.ulo, E. F. C. B. Cami-
nho superior Preco e informações com
Guimanes 6- Comp., Guaratingueta,
Estado de S Paulo. (E. 3Q3-)

HYPOTHECAS
Juros de - "|" a ia "Io

adianta-se ])ara certidões e
módica correti.gem; com T.
do Rosaiio a. 14:. sobrado.
te, ..969.

CHA' PRETO
Superior ao estrangeiro,
produeto nacional puris-
simo e do mais fino

palada-r,
VENDE-SE :

Rua 7 de Setembro 77—
Casa Rlst.

Rua da Alfândega 74 —
Pliarmãcia.

Rua São José n. 122 —
Casa Trasinontana.

Avenida Rio Branco 94—
Casa Sympathia.

(11797)

d» ANNIVERSARIO)
A viuva, irmãs, cunhados e

sobrinhos do vice almirante
dr. 10A0 ,VI-paMUC.l-.N'0

BAPTISTA fazem soífragar
sua alma com uma mi.-rsa de
i° anniversario de seu íalle-
cimento, sahliario, 31 do cor-

da matriz da Cio.
), âs 9 i\: ho*

ras, para cujo acto de religião convi-
, ,¦ ... dam todos os parentes e amigos ante-
José Laldas, c|pinj0 seus agradcciiiientcs;

t

Maria Pessoa de
Azevedo

t
des Moura, 3$; Portligaí desde Í8*8:-'.""**! no "l^-ffMfe
a ,834. P:>-a Mfnioue, 3*5001 

*^r(**» 
£»)o^—Fastos políticos e militares, de Vi

[ anna do Castello, p' 2$50o; A ruina da Inglaterra, p. |
Debary, trad. P. Chagas, i*; A|

j sciencia da vida, p. Le Dantec, i1 i$5oo; Trabalhos espiritas de um)
pequeno grupo dc crentes, p. l.uizl

1 c: is-
p. 'it-

Antônio Pessoa de Azevedo
seu, sogro Luciauo Joaquim

Nobre, sogra, Anna de Jesus
.Vohrc e cunhado Antônio No*
tire agradecem ás pessoas mie
acompanharam os restos mor,

taes de sua esposa, filnn e irmi MA-
RfA PESSOA DE AKV.FI.q e rie
novr. as convidam para assistirem .1
missa de sétimo dia que mandam cc*
lebrnr ua egreja de íí. Francisco de
Paula, amanh"i, sexta-feira. 30 do'cor*
ren'e, ts 9 horas, pelo que desde já se
conícssam agradecidos.

(E. 1.00:.)___________-__--_-__----¦-._'

Sua viuva, filhos, filhas,
genr,, irmãs, cunhados e so*
h-inho» agradreem I t.ulas ai
pessoas que acompanharam ao

intimo latlgo »s lestos mortaeí
Uaquelle saudoso finado c do

nove ns convidam c a iodai as pessoa*
dc íua amirade para asalstireni à raiwa
de sétimo dia que pelo seu eterno des»
c_n*o mat.dam celebrar amanha, sexta-
íei-íi, _\o do corrente, âs o horas, na
egreja -tc S, José e Nossa Senhora das
J1 jr-s, na rua' HarJo de Mesquita (An-
davhy f.rande). lE. 1.066.).
,1IIIHI lIIWII1 '!¦ W_r-*--__*_____'

Joanna Blanc
Marques
Anhur José Marques e Al'

. ra Rlanc Marques cnnvidare
rieus parentes c amigos^ para

assistirem X missa de primeira
«mniversario que por alma <MB
sua estremosa mãe JOANNA

Hi.ANC MARQUES manjam rerar na
egre:a da Ca >delaria nmanhS, «.r-.ta-fei*
ra, ,10 do corrente, ás 9 i|.- h'iras.

(E. 733.)'<mmmemaÊmmmrmm--.a

+
Ângelo Vieira

Borées
«W

.022.)

Julio Grunder

ao anno;
impostos;

Pinto, rua
Tel. Nor-

(0.157 
'

pílulas

Sayão. 3$; Jesus perante
tandade, trabalho espirita
tencourt Sampaio, 2$;oo, '.
de desinatertaliz.-iíão, p. Aksdkõí,

, t$30o; Historia dos povos da an-
tiguidade sob o ponto de vista c 1 •

| pirita, p. Ewerton Quadros, 4S; La
j photographie et 1'ctiide des phéno-

ménes psychiques, p. Fontenay, a$ ;
I Mando prestidigitador, ediç. Bor-
; dalo, 2%; Auguste Comie, sa vie,
1 sa doutrine et le positivisme depuis
; Comte, jusqu'á a nos jours, par le
i R. P. Gruler, 2 vols._ -S; Diccio-
1 nario de rimas p. Guimarães Pas-
. sos, 3$; Estudos da lingua portu-

gueza, p. Mario Barreto, 2$; Dif-
ficuldades da lingua portugueza, p.
Said Ali, 1* ediç. 4$.

(E 683)

4*t

0'vmptá BittiB Borges e fa-
milia convidam seus parrntes e
amígca para assistirem íí mt««a
de trigesimo dia que por alma

de -eu saudoso esposo, pae,
genro, cunhado e tio ANGE?

_0 VIí.lKA lliIRr.ES manila rezar 1
Ver.eraveí Irmandade de Nossa Senho*
ra da Penha de Françaj amanhA, sexta-

¦r* " t c*. I t?'111' 1° t-t1 corrente, ás 9 hora*, na
Francisco de Souza \ *"*-)* ;l° p*.-™?' ,icmã° -**•-».¦ •"•
_ i»»vi'w -i». w»» -._._. 1 ()(ij assistirem a esse aeio de re-

l!-.:'-n. fP T2.1

Major Raymundo
;co de
Rego

Tosse ? Use
BROXCHOLINd

Gonçalves Dias, 59-
Coqueluche ? Use

BROXCHOLIXO
Gonçalves Dias, 59.

Resfriatlos ? Tome
BROXCHOLIXO

Gonçalves Dias," 59.
(_3_8)

HEMQRRHOIDAS

Curam em poucos dias a moléstia
do estomafc-o, ligado ou intestino. Es.
tas pilulas.^ além de tônicas são indica-
das nas cj-apensias, prisões dc ven-
tre, moléstias do figado, bexiga, rins,
náuseas, flatulencias, máo estar, etc.
São um poderoso digestivo e regula-
risador das secreções Bastro-intesti-naes.

A' venda em todas as pharmacias.\ iriro 1S500, pelo correio 1S700. De-
positano: Drogaria VICTOR RUF
FIER & C»; rua S. Pedro, 128 —
Rio de Janeiro. (10570)

CACHORROS
A lepta, sarna, gafeira, darthros

e todas as manifestações malévolas
da pelle, nos cachorros, cavallos,
gatos e nas varias espécies de gado,
são curadas com o " Sabão Dogue ".
Este sabão ma:a os piolhos, pul-
gas, bernes, bicheiras e os carrapa-
tos nos animaes. Lata 2$5oo, pelo
cor-rio, 3S500.

A' venda na "A Garrafa Gran-
de", á rua Uruguayana, 66, de
Perestrello cr Filho, e em todas as
perfumarias pharmacias e droga-
rias. Em Nictheroy, drogaria Bar-
cellos. Em Campos, Pharmacia Pa-
checo. ("733)

F.. Salathé & Comp.. em
liquidação, còiividáin a torios os

us amigos e freguezes para
assistirem á missa que por al-
ma dt seu amigo e ex-procura-
dor sf. JULIO GRUXDER

mandam célchrar amanhi, sexta-feira,
30 do corrente, ás io horas, no altar
do Santíssimo Sacramento na egreja
da Candelária. Antecipam desde já os
seuá agradecimentos ás pessoas que a
este aclo comparecerem. -

(E. 053.)
¦¦•.'-*^**-^_!*l3***-"*'lll-'»J^*-«»«*

Major Alzerino da
Fonseca

/¦"Admira Ayres ria Fonseca c
seus filhos, Vicente Antunes

dos Santos e senhora agrade*
cem a todos que assistiram á
mJssa de sétimo dia dc seu ido*

latrado esposo, pae, e sogro
AWERINO DA FONSECA e

, de novo os convidam para a missa de
I trigesimo dia que por sua alma será ce-' 

lebrada amanhã, scxti-íeira, 30 do
[-corrente, ás o horas, na matriz de S.
Geraldo estadão de Olaria.

(K. 63S.)

_*¦__!

t

t
major

Maria da Gloria, Miguel de
Souza Iíego, Hòhorina Miguel
Gonçalves e fillios, esposa,
cunhada e sobrinhos convidam
seus parentes e amigos para as-
sistírelm á missa que mandam

celebrar por alma de RAVMUNUO
FRANCISCO DE SOUZA REGO. na
egreja Je Xossa Senliora de I.ourdcs
em Viila Isabel, amanhã, sexta-feira,
30 -do corrente, ás S \\z horas, pelo que j
se con assam eternamente gratos.

(E. 6.*?.)-*•_*_****_

t
Maria Julia

Loureiro

j.1 
¦*_-_*___!*¦_-____

Paulo Ferreira
Fontes

Felipne H. Triso dc i.ou-
reiro. Catarina Loureiro, Anto-
níétta Loureiro e Helena I.ou-
retro convidam seus amiftos e

parentes para acompanharem
os restos mortaes de sua indi-

tosi filha MARIA JULIA I.OUTtF.I-' 
RO. ás 4 luvas da tarde, da rua Ev».
risto dn Veiga n. 19, nara n cemite.io

| de S. >ão Paptista. Por esse acto de
relip-ão e caridade confessam-se desde
já atr.-drciri,-s. . (E. 1.1*3*.)

t
IU iillHJU ii| _

Rosa dos Santos
Campos

t

CATTETE
V-md -se em bnm local, grande pr*.

dio de trrs pavimentos, 
'rendendo

io:SooS annuaes, com c.-ntrato; tina
se com J, Tinto, a rua do Rosário nu-
mero .43, -obrado, (11701J

|| mm PAGLIANO:O melhor Purgante. 0 melhor jDepurativo do sangue. I
00 iiiiiKis «li. mirccsso

Cr.-VRBA CIYII
Empresta-se dinheiro acs funeciona-

rios des-a corporação. Faz-se quitações.
Rua Gnieral Camara n. .lój. sobrado,
sab n. 2. Próximo à Prefeitura.

(E. 1.060.)

(_; 1.092.)

Ouarto com pensão

Copeira e arrumadeira es

Pieciía-se Ce um
rie fínrlu, até 15°$
.1. C.

no centro, em casa
Responda a C.

(£. 1.091.)

trançeira
sabendo c

afeslado. para ca
das Palmeiras 11.

Frecisase
bom
Kua

serviço e cnm
de um casal,

lli, llotaíoiio.
(.E. 1.020-)

COMMERCIO
Kio, _q dc maio de 191".

XOTAS DO DIA
.irada de Ferro Central «lo
•ão recebidas até hoje, aoniílo*

propostas para o fornecimento de
rtigos de expediente c impresso-,.

Na
Brasil

bane a Bolsa, a Camara Syn-
dicil e o Centro fio Commercio de
waic não tunecionarão HÕje.

de bitrria
dia 7, a

estreita, de
t meio-dia.

madeira

HEUXIAO DE CHEDORES
Fallencia de A. Figueiredo _ C.

- li íj ra í
dia 30Braga,

ASSE.UUIjÉAS
A.\vrNn*n.\í-

(. imrantna Brasileira Industrial e
«. • ¦- .-.- rs. dia 30, is 2 horas,

ir.i-ar.hia Brasileira de 'Minas, dia
horas,
¦,.:.._ Nacional de Navejaçao

dia 31, ás 2 horas,
unia Brasília, dia 30,

35

ao meio-

de A.
dia 3-. ii 2 horas.-

Cred iiz% de Pinheiro
ás 2 liuras. .

Fallencia rie A. Sampaio Ribeiro, du.
30, n 1 hora.

• /unho: ,.-¦¦:_ ...
Fallencia de Joaquim Fernandes .Nu

gueira. d-a 5, ás .' lioras^
Credores de Anselmo Simões S.

dia s. ás 2 horas.
Credores rie t-emandes Pinto Si -

dia 5, a t hara.
Concordaia de Silveira Ctriloso

C. dia :, á l 1)2 hora.
Fallencia de llanset,

t, á 1 hora.
Fallencia de João Baptista nbieu

dia 6, à 1 hora. *

Ir,:
hora

ustria! Fluminense.

Red

Força,

.....ndita Th
dia 3U. ás 3 horas.

Sesurcs Lloyd America-
i t hora_.

.Saciur.al Constructora,
r.ora_.

de Administração Oaran-
ao meio-dia.

Lavanderia lly"ienic«
horas
Brasileira de Tramway

dia 31, i 1 hora.

ria lndu.trial
meio-dia,1
Commercio e

ra.
ua. Cantareira

Sul-Mineira,

Ir.JuStria, dia

e Viação Flu-

C0.NC0HKHXC1AS

PAGAMENTOS -vwrxciADor
Iiinlio; ,, _ ,. c-
T)ia , — Companhia Tecidos bao

loão, juros. ,.
ma 2 — Companhia Tecidos Alhan-

ça. juros.
rji_ j — Companhia Lantarelra e

Viação Fluminense, dividendo de réis
"uia ' 

a — Companhia Manufáctora
Fluminense, iuros.

OAM.nin
H-.ntem este mercado funccionou

durante todn n riía muito irresular, len
do v:j-r.d.. conforme o nanco. para
„ fornecimento de c_-*ibiars as taxa*
<te ii ¦!-. 14 '713-'. *"'~1'6. M "9IJ-.

;'? e 14 J1I32 d.
foram

14

•.fio:
rpa;ti*,_o 1
s, para o
c.uíaeira.-. u-rio-dia

;', Estrada
pata u

* _c ültò

As lettM de exportarão
» V\r\n \T>ASi das a 14 5!S d.•V\->*'r>V. T.Mii.l.LAS QOS BASCOS

calçados^^I
Curam-se radle-lm-nt*. .-m In 3 Q"« V. Ex'. ealçnr bem e com apurada el«-_ancia?B

tervençãfi cirúrgica, com tx Ma H ' Compre aa Bj a
niilhna. Umi única applicaç". |B __ __ __ K .1,
fa* (le-cppareccr a irritação cio- « ff^ A ^2 Ja |J_H2 /« __5 ¦ __- 1^
ra-milloi e «» dire.. A' venda an H 1. _ P*S- *_JX_ii 

____.___m_T_L___l__._L_l W ltoda» ai íharniacl-s e Jro.iria» m® 
"%«*_»'!-_•'«¦•«*¦ 9xWm ¦_•«« ___* __> __¦_ K ?

Pote, j|"ooo! pelo correio. 5$ooo H(4toi) Ruu Seto «lc Sctombro, 135 —Tel. 5438, C. Rpt
Pi-resirello <*- '•¦ ^__B__gM__i__B___^BM__B_Al_^H__B__BB__B___WM__^

ma Uruiiuayana, 66, (9"^o) *&BmUÊmMmBmmÊ___WmmtMMmÈmm__._m

8 -PRIMOROSOS MOVEIS.DE TODOS OS ESTYLOS' 'Ças^Matriz1 _ J
I ;. .1 PhRK TODAS kj DEPENDÊNCIAS Rus^ifoncego, 

ni. ¦

I I M> rua7d£setembro'32 ^^^^4l^I^h^ 8 x
B >¦ Ns^ :__ / ¦> *-Cf\ío de JAnEiRO-  iSil ~ 

|ps""" W m ,,..
«|k "" || I,'  __w_W misr.à

(I0186) . .__

AS«l'C\ll Ditas idem. io. is. a. . . iSs$500 -• N.. o- Bra* _ 
,,_DOú

PKWÜ) .-V.lt 
Alt de Be|lo y^ ,, _ t.f... i.Jooo

I /Ü1 
"y Fntrarias em 27; não houve. _„, 190*000- . - t .arrua- 62S000

V-i*. XJ Desde 1-1 90.o4o saccos. [lilás de Nictheroy, 42, 100, . | S'ins. . . . ° .
I Saídas cm -•;: 2.679 ditos. -00, 91*000, . nal rie M.a- ,.„-0oo

EDUA1.D0 AÜALMO íi C°. Desde . -i 10521; saccos. \ ¦£, do Rio. de 500$. nom., , sem. '• ¦

. Fxistencia em jS, de taide: 110.14-i - 490*000 Ararangi. . .... "°*ooO | >ooo
 Rllll Municipal, 3S — 

'HIÒ. «HW.. 
, , ,.. B. 

'be 
Minas Geraes.., 5„, 

-.-: 96o$ooo Mere^-^u-iic.-* ~_ *;>"""

de lei, ; 1W do mercado: lume. .-^.R-. U. :?l').. 5.,..,; ^ cearia' Braluua .75*000
Prestam us it.i-lliore*. contas. I CGTaL'Í.FS i 

D" 1C ' '"¦"••¦•• 9,:»0 
Cl X. Brasileira Jioiout

(C i-*7o) ' "" _ ' rj "-^ Salutar .... 2-.o$ooo 200J000 .
' Branco erystal, . . . S;"- 2 *"'" 

„, n 
¦_ 

250*000 lnd Fluminense. 250*1.0..
¦ Ideni '¦• serte. . . . S;-;. > •-*' ..,;,,. r_, .«* sooíooo —

MOn.MEXTO DO OAPE* Crystaí amarello . . . J690 a . S7-» .:..««: _S5| eiri Diamant!
«4HTÒS Miscavmho "noo 5;oi • \\\n3_ 5. .leronvmo, 500. (.-'.ro.' 70*000 55*ooo

Di!, ,.. 
¦--"¦"• "-U-- 

Mascavo *5« $360. rjltas idem, 10», a. . f.6$oor,; 
'"**•:..•,.,¦.••' '*,

Sacras .rTTTTTT-rt I üii?! '*""¦ "^ V|C' 3" *..*__ Docas de Santos. 215*000 214*500
•Fnfailas . ... 18.091 , A100IM0 j dias, a. . . ¦ ¦ . . 6?*°oo . ,..._. ... ;

ricsile 1- 4--4.S.1Ó. F„tr1(I.„ em „. ,0 fardo.,. :-«-* M'n-;--- -""• a- '„' 7°5-,° séiie. . . ..... *¦*""*"* '-*'?'-""

\IU1, . IS.7J5 n j . ._ .',« Jlti. Dilas riem. 1*0, 300. 500, r. ..\uto-V a-
n i--.» k-',uV,ò 7.0'n 072 '_*';'* ,: 

!:¦'.-.."-'f-?*':-. 1 «00, 1.000, ..000. a. *'*•--¦• csÓ. ... iooJooo
Saidas. . ...*•. - ^-de5.*™.76«Í5ditos DiLVidem, joe. v|v. 30 ,., Mfnuf. Fluminense llitoòò
Wstenca. . -. ,.¦_¦'._*. f^.^^t''^, 31,À ,-fc,-.,; &£_ % >,%»] America 

Fabril^. ^ 
^iooo

T.VPO 4. .'.":: * .'--o* ; 
-.^ 

do mercado: Estável. | ^TZn^ pÕr../ 13. a Ufall 
.^".^W 

IJÜSS
Fo-içau uo meV^lo; estável? „ 

irtAí-fths | Dthe„,u„s._ t*. Umbert. . . _. 2.0*000 
-

Pa„,aR,?$3oo ¦ fflria»r,i 
'. 

\ ?fâ » ácidos Botafogo, „, .. . I25?ooo| rrar.soort e C..; ^

Vlr.lrarias em 27Í 
^ 

O. K_H IAS Vg?. f .M fl' 2oojooo -

K, F. Central . . 749 AOKXCT.* COMMKlinÁl. DO Uecid^Aliiança 
'. 2.0I000 

lofsZ-.;. F. Leopoldina --.71.3 1'A.NTO 1-OIM'I.MJ DE AtoUc" V' 
°' 

, ¥..:?-. .,'?«»' 2Ò15000 195*000
[hirra 

a iLntro . . _ aiiv^^ fjirií.ira Unlformiradas, . 07-Sonn 073S0011 Tecidos Majeense 180Í000 160S000
Cabolagem. . .  *¦¦ 

u\h V SANTO-."." O. 
'do 

Porto.' . ." 9*o'*ooo — Cerâmica lirasiieira 2005.100 —
- i u • °**.*>í'-,:> Th—miro 2\narctica . . 311*00» —

h..^0ti!i' 
' ' ' ' *'*'' 

x.,.421- Rua ¦v*'-'-"*;PJ.|. . '-V'".3 re"''"' 'b7S portarior.' "."".'". 9?o*ooo 969J000 
(.r0, Industrial. -

V". V"  -i-7, ÁniX~~ -r-., r.- Div FniissBes. 9755ooo 970*000 s. Felix —
n^«í--i' 

•¦_ 
Uilhõ 

• ' '.6o-'õó' PREÇOS POR 15 KItOS lju:,,ura ' 
; _„-._, Brasil Industrial. 200,000Pesd- . ..e ,.tlho . . . ¦•--•--*._. E< 

A. M. Gerle? 96|S,oo 955 000.
* 

Fmhar.iuW em 27: 
" 

I ta/.íao-U. « | t./fifle oulraj ... do Rio U »!'Jl çEJooo 97*000  i;. j_ M|_„
Unidos. . 500 \ Veste de Hinos \ rrv.tJenciot Ditas ao portador ir,.Um _ _ ._#_„¦... l nuu.J. -."" n.,it rom 5oo$ooo 49f(l,on 

IS,.!;?1*;' • to°5 'rrvoí\-o.\^lSW%: «_&_•, 190: = -sss RE^,,;™^r
«.aBotajem. ... so_-  üi!as rlc I9M. . . 190S000 - RF.CF.BEDORIA DF. MINASLa 2 . . '-•*s'8| '¦'f-8;: Ditas nom. ... *""|"*'' arrecadação do dia 2S io:o.-6$o8i

Total  7-732 3 . - «j-g "|"6,Çn-s de .9.7- . . '-^oo 
r,re \ 28. . . . . . ¦¦. 4*6:507*;.?

Wtât _:¦£ juiho ¦. : : ,.IU$À i-.\ . I » » -jm gS ->='"». w. : 32Síooo 32oSoon ^nn^x,0:° .d" 231:405-0.5
FMSleocia em 2S_. . • *J3..*4*: «• •_ = 

^jf*[**» j gj«.^^ 975soo 9.7ooo
CE 19S201I IQS7I2Í .... '.'.ri, Ho.

5 .* xi- "¦ iSSjSSj i3S:94 I ri,ome • iSSScoo
_:o*-Sooo
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(ROSINHA)
Antônio de Oliveira Campos

communica a todos os parentes
e pessoas de sua amizade o fal*
leriniento de sua iriolatrada es-

posa ROSA DOS SANTOS
CAMPOS, oceorrido em 23

do corrente, na cidade de Palmvra, Mi-
nas, e convida para assistirem â missa
de sétimo dia do seu fallecimento, que
se lealizará sabbado, 31 do corrente, ás
9 i|_ huras, na egreja de Nossa Senho,
ra da Candelária, ficando grato a todos
que fiztrem esse acto dc reüciio.

(E. 625.)

Albertína Santiago de Sá
e llenevi.les c filhos, Roberto

dc Saldanha Ramiz Wright. es-
pn<,* e filho. Maria da Ponte
Santiago, Tn_é Luiz Ferreira

Fontes e filhos. Gustavo San-
tiatro. n»_e irmãos, cunhado, sobrinho,
avó. tif-s c primos de PAULO FER-
RF.IRA FONTES acradecem aos pa-
remes e ami cos que se dignaram de
acompanhar o enterro do saudoso cx-
tinetn e de novo os convidam para as-
BJst-rém á missa que pelo repouso etet-
no dc íua alma mandam rezar amanha,
sex! a-feira, *o du corrente, ás io ho*
ras. na egreja de Xosso Senhor do Bom
Jesus rio Calvário, _á rua General Ca-
ma-a, esquina de Uruguayana.

(E. 634.)**_*_"_1 itw-"it--U__- """m

Virgínia Peixoto
Amorim

t
gra

Maria Gonçalves
Saraiva

FALLECIDA EM PORTUGAL
Antônio Gonçalves Saraiva, '

senhora c filha, 'Manoel Gon- :
çalvcs Saraiva participam', aos j

seus parentes e amigos o íalle* !
cimento em iPorfugal, de sua
inesquecível e idolatraria mãe,

sogra e avó MARIA GONÇALVES ,
SARAIVA e os Convidam nara assisti-1
rem á missa de trigesimo dia que pelo I
seu et _. 110 r-ipouso mandam celebrar !
na egreja de Bom Jesus rio Calyarioj ]
sabbado, 31 do corrente, ás o rJ_r horas, ¦
confessando-sc des.le jà muito gratos
ás pessoas que assistirem a esse piedo-
so acto. (E. I.U2.)
»_____________---_B_SBB_S»**
Gracinha Lopes de,

Souza
..osr Lopes rie Souza, filhos,

genros e mais parentes cunvi*
dam para a missa de trigesimo
dia dc sua esposa, mãe c sogra
GRACINDA LOPES DE
SOUZA, ás 9 horas, na egreja

de Nossa Senhora rio Rosário, anteci-
pando ãgiadecimentos.

(E. 623.)
____B__________-__-__S-3S--.'-->-ll

Kwaenio Francisco
Magarinos Torres

Hnraciò Rodrigues Torres e
familia, dr. Eugênio Macedo
Torres e senhora, I.avinla e
Murillo Torres convidam seus
parente-s e amigos nara assisti*
rem no dia 11 do corrente, ás

lioras, 11a egreja ile S. Josc. a
rie i"' anirversano do falleci-
ie -eu saiiriosn socro, pae e avo

EUGÊNIO FRANCISCO MAGARI
NOS TORRES. tf** 1.095.)

Domingos da Silva Amorim
e familia vem muito penhora-
dissimos ágraUecer a todas as
pessoas que se dignaram acom-
panhar os restos mortaes de
sua chorada esposa, mãe e so-

VIRGÍNIA PEIXOTO. AIMO-
RIM e ao mesmo tempn convidam to-
do* os parentes e pessoas ile suas re-
lações para assistirem á missa de se*
tiníb dia que mandam celebrar amanhi.
sexta-feira, 30 do corrente, ás o horas,
na cgrèja da Canddaria. Por e.se acto
de religião riesrie já se confessam sum-
maínente graros.

(E. 684.)
|-

'IFLORICÜLTORA
DAiíBAOEXA"

Asspmblén 11H. T. t**T, C.
Corôns c Palmas «le flores n-v-
turaes por pi-eç-os moillcos.

_ri*-Hg-_fl_~H-R__i
Pedro Pereira da

Costa Lima
Sua tamilia antecípadamer.to

agradece aos demais parentes o
amigos que se dignarem assis-.
Ur á missa que pelo descanso-
d.sse saudoso finado seri rc\
¦_.._ amanhã, seMa-íeira. 30 j

rio corrente, ás S horas, na matriz rio
nrimeiro anniversario de

(E. 534.)

t
Sacramento.
seu passamento.

mmtmm~*^*m^>~mmm*emt

E^merílda Monteiro
da Silva e rteria
antonia da Silva

HES*

Lustro para
engommados

O " Brilho M.-iríco " communica
um extraordinirio lustro a camisas,

punhos, collarinhos e a qualquer
peça de roupa. Endurece e pro-
longa a duração dos tecidos. Vi-
i'rc iS. Feio Correio, 2$. Ná "A

Garrai;.. Grande", rua UriiRiiavana,
tió Em Nictheroy, Drogaria B..r«
cellos. Ein Campos, Pharmacia Pa-
checo. (07481

f
I-ALL-CIDAS FM AUP.O

PANHA
(6- ME?)

Iziriino P. da Silva. Car-
fnen, Áurea, Isabel Horacio,
Victor (ausentes), Dario. Izo-
lina _*flv_ Campos, r-**oso c

filho., Emilia Monteiro Carra-
pato/o e Antônio Nfonteirfi

Carrapatozo convidam os amigos e pa-
rentes para as<istirem k missa oue por
almi rie FSMKHILTjA MONTItIRO
DA SILVA e MARIA ANTONIA n.\
SIT-VA mandam celebrar amanhã, sex*
tn-feira, 30 ár corrent-*. ás o horas, no
altar-mor da egreja dc S. José.(E. 670.)
1.11 1 ji -, mw*>mia**m.vim>i* *¦
Almirante Antônio

Lins Cavalcanti
d'01veira

(6» .MF7.)
A viuva, filhos, noras, nc-

tos c sobrinhos convidam seus
parentes e amigos para assis*

ttrem á missa de sexto me? que
por alma de seu inesquecível e
idolatrado espn-in. pae, souro,

tio ali'irantr ANTÔNIO LINS
CAVALCANTI JVOEIVEIRA man-
dan celebrar amanhi. sexta-feira, 30
do corrente, £s 9 i|a horas, no altar-
mór da esreia dc S. )osé, confessando-
se desrie já aRrariecidos.

(E. 66o.)

t
av.

TAPEÇARIAS
Stores, cortinas, capachos

e cortinados a preços bara*
tissimos.

Capas de mobílias 7ó$000
Bandenu.v com meias cortinas,

tecido ile seiln, forrnilns
a 100SOOO.

CASA HELMO PINHEIRO
Quitanda n. 33

XB_EPHOXB
c. 1.850

(11363)

Cor natural aos
cabellos

Oiitern-se com o uso da Tintura
EUNICE a enr preta, castanho es-
curo c castanho claro. Caixa, 10S,
pelo Correio i_*ooo, á venda naj
pérfumariasi drogarias e pharnia-
cias e no deposuo geral, rua do
Theatro n. o. Perfumaria Silva —
Tel. Central ij6S. (9506)

ASTHMA
Cura radical, po

vo, espç-jial rua
n. 249. das 9 ás

: um processo tio-
Francis--*-! Eugênio,

3. (D 29''--'i"

Farinha dc trigo
t* qualid-ide. . . •

FeijSo
Preto, especial. . .
liem. regulai....
Mul-tlnho, especial
Idem. rejular. . .
Fradinho
RraiiM, manleila
Ameiiríomi. enxofre e

semelhantes . . .
Vinagre e semellun-
tes
Fitbè de milho

Mimoso
Fino. .....*
Grosso, especial, -t
ljcni coxmuin. . .'

44 kilos
_')$000

rj ti'o-
22 $00(1
iS$-oo
22$oon
iSSoou
jiSooi,
jS$oo'-

i6*oou
kiljs

-qSoüo

ia*....-
í.-S.-o..
luiouo

cri.*;c
43 vi-

e 6 ca-

FUMO

36S000 a j_$_ou

—- 45S000
-toíooo
35$ooo

Total  7-:"-
De«de Io
Pesrie 1" rie jullio. . . .
F.MSte.icia em ;S. . . ¦

; Águas e Ohras Pu-
fornecimento de ctmen-

de pinho de Riga, dia

de Ferrn Cenlral d.,
•nrnecímenta de S'.00*'
lubrificante, tí:a j. <*"

.-.raria rte Ferro Central d.. Urasil.
« lorceumcnto de cantoneiras <!e
t ouHüS arügos, dia 4, ao meio*

*¦¦ _r; «.Ao <ie Aguaa c Obras **•-•
para »» fornecimento de 10.-43

. rie taií.l.iia. a-j preço máximo de
ir-is jor lilro e 3 ooo lítr-s de

x de •_ -crJto>. ã-i preço -M-urno
'*.!•") 

por litro, dia ;, ao meio-

•- ,r! v... rte A'uas r Obr;
¦ _.-a ¦ ír.r-neciT.etito d1

s^-bresalentes jata Lydromeiro*-.
¦ --:*- Kcni 'Ua ç, ao meio-dia'
ci-artiça-, «le Ar--»s e Obras Publi-

fari e furnedmento de »ubresa
"r para hy dro meiro--. do fabne-n
rr«« Taverel, dia 6. i i hora.
ireetoría tia Rêd; de Viação Cea

!»ra

Tu
pe-
do

Io-

I.ondrts.
Taris. .

I,multes
Paris
Italü
itel?ica
Portugal. . . . •
.Nova Vork. . . .

; Buenoi Ares (pt"
miro)

; Eu-n* Aires (peso
papel)

Suécia. . . . • •
lapão 

! Hespa-iha . . . .
i Suissa. . . . . -
! Xoruera. . . . -
í-yr-a
Mn-:teridec. . . . •
Dinamarca .
Jtnüanda
Beyrulh. .
Vales, café

Vales, curo

il ila a
Sr-" a

14 1" \V
t«6|

14 s!|S
$565 a
$446 a
$-6o a

1S130 a
3$5oa a

jS5ao a

1S50" a
5960 a

%72-. a
$-15 a
$04'. a

14 :=!'-*"'
*J*ti

S;7>
2?-»2"t
3$í«30

3S533

l$6>o
$9""

2$0!0
S745
$r.'o

•*.:vas. ty 6. a «
-liaria dT Ferra Ce

forncciment.
hora.

Ltnlral rio P.ra«-.I.
::rr.ento ile material *.¦<¦*•

*¦• "ítctic". d:a 6, ao meiü-*iia.'*'¦:j_-;:;i'> 
de Águas e Obra*. Publi-

.« i-i*a o í<jrnev!i."iento lie peca» *•-.
-esj.ealej para hvdrorr.etros. do &-_¦
-te Kreí-r, ria Coiapafníè des Com-

•»si;« d'Ea-1 "tle 1'aris, «ila r. ía
-.o-di.
i.sira-ii. _e-.F»rí!...Cer.tra! 

*» Bra-
X para o fr-saecísi.-Mo ce i*e.um
*r-3tr.!r« de bitoU la:« e iío."*->

. . . ••ijo a

(flonra) ii4,-i a

:S

CAH
J.onireí. .
Paris. . .
Ítala. . .
tiespanha. .
íutssa. . .
Horts-al. .
líjF-rnr-s Aire

sc. rapei)
Suécia. . .
Ncmeja. .
lapio. .. .
v.o-tcviuea.
Xotí .ycrlí.

S = i

50-
i*48

S:6
iS«?

14 M3-
S--7* í

Honlem este mercado abriu firme,
co-n cs coinpr-dmr-i retraídos e muito
cate á venda, tendo siri.-, effe.-tuarias.
de rnaníii. transaccõr> de i 040 sae-
ca«. nas bases de wS-loo. o americanoi
e i.jSSoo, o europeu, por arroba, pelo
typo 7.

A' tarde (oram realizados negocies
rie .* «6 saccas aos mesmos preços da
manhã, fecbando o mercaria em posi-
çãc inalterada. ,

A Bolsa rie Nova 1 or',- abriu
1 roít-s rie bai«a e .- a o de alta

Passaram por Jundiahv t6.oco
cas.

NJo houve entradas.
COTACOii» POR ARROI.»,

Americano ÍTura/
;i$6oo
íiSdóo
20$43J
lOSj-O
10-400
iS$o«w
iS3'oa

c-.-m

sae-

NOTA Mercado firme; os cafés
inferiores ao typo 7 estio depreciados
— A. J. rfo Cvttã Pereira — Sabino
de Rciertx'.  . _

Farinha do trifio argentina

2 2$r.D0
2lSIOO
20S60O
ío$300
10S-O0
iSSioo
iSJJei

Typo 3.
Tvpo 4.
Tvpo ?.
Tvpo 6,
Tvpo -.
Tiro s.
Typo ..

COTAÇ«*ir.S DB itOCHA
PARIA -.- CIA.

Cair. nesíal. no. Hr.d. tele-r.
Rc-'-iafiri«" rr: B-eno- Aire» n. l5c
¦ andar), Ria de Janeiro.* 

Preços fi* is M-*
Jóoo a 2-Jcoo

e 4

Preços da»
•¦lan — Buenc
Rio. Procuc

Sultana.
Gallia.
L-J'.et:a.

Molmõs Rio de
Aires (depositários i
Warrant Company)!

 25S_co
.... a4$5oo
.... -*Soõo

u

Bul.-i.-1
VENDAS

miúdas, ré!»

O74$0Q0

T*ro a
! Tjrpo -
Tyo 4
Typo 5
TjrlKJ 6
Typc 7Tn» s
TJ;o 9

J» «,3*6

MESCAPO

2!$10«> a
jr.Sôo-? a
20*100 a
•çSreo a
içSioo a
:S5«50 a
•SS400 a
FIRME

iS;.oo
215-3 00
J0S300
2rS;ou
-9$70*_
íçSjoo
i!$,-co

Uniformiiadas,-0(.j 9«oSooo
fitas de l-.ooo$. ao, 26. a 9;«'ooo
D.t-s lira. 1. :. 4. 10, ix.

3. 1, 1. -'. a, «o. M, ¦!¦
'-• •••_.•:¦-• ' ' ', '

Üi.crsas _-nissces, miudas.
: -900S, a.

Ditas idem. 2:5=0", a. ,
D:tas de _ :ooo$. -, 6, i, '¦;,

21, to, ioo. 
Duas idem. 7, io, 10, 12. 14,

l4, 16. ro, ío. 55, 60, a
Ditas miúdas, juros inecra*

jdeics. Sc o $. a. * - • *
I Ditas de 1:000*, idem. 36. a

Dius iJem, 30, 3*. *• • •
Dilas idem. <-. }c. i. . . ¦
C. do The-rjrc. sor!.. 1. a
Ditas idem. 1. 4. a. • ¦ •
Dita «idem. t. ;. to. 20,

Ditas de 1b. 20. .
Pitas nom, . . .
Pitas 'de Nictheroy

• •-. • :•.*¦!.. Ho.
ri-onit

Ditai de Campos
Di;..* rie Petropolis

Bancos :
Bra«il. ..... 25!*oooMercantil .... :5>Sooo

I Commercial. . . . 'aoeJooo
Ljrvoura 200*000

'- 
Porti-g-.es do Brasil ijçSoío

1 Natif.nal  —
I Commercio .... —

1'rrJ .; do R. de
Janeiro. ....
t jí* E. de Ferro

Minas S. Jeronymo
Rede Mineira. . .
Victoria a Minas. .
Norte do Bras;!. .
I. Bola-lieo. . . .
Dilas cj *|". . • •
Goya2

C. de Se-iiroí :
Brasil

I Garantia
Integridade. . . .

I Arcos Fluminense i
Confiança. ....

1 Angia Sul Ar-.cri-

Do Kio Grande (em fclriait
Amarello. de I- . . 4i$aoo a 44*ooo
Idem de l' jf-Sooo a 40S00C.
Communs, de l". . 3S£ooo a 4o$o,i^
Idem de -••. .

Colônias:
De i*
De 2*
Ue 3*

Da Ballia:
Uotes corridos. 3**000

Mitas (em ccr_a):
Especiacs""". ... 3*°°o a 3*4*>o
..* oerl-res .' 2$ioc a íTj.oo

joSoõo i Kegularès." .'.'.. I$;oo a j$ooo
iSsSooo Baixos 1*300 a i$jjo

De Gcyaz:
Espeeial. ..... jS-ioo a 3S500
Regular  2"-'oo a 2*4°"
Baixo. ...... iSpoo a 1*900

Rio Novo;
Kipecial. ..... 3'"* a 4S0-10
Superior  ;5'eo 1 3$.'oo
Keiralar 2$_oo a 2$4oo
Baixos. ..... 1*30-1 a i?,'oo

Manteiga:
Mineira (kilol. . . jJroo a 55ooo
Riachuelo (lata ii->) 2$9JJ

24SS000
253$ooo
100S000
iBoSooo*5o$ooo
31 o$oon
: - 'Sc.j

7*iJooo —

PREÇOS CORRENTES
Por cairá

3-S000 a 36S000
loíooo a .I2$oao
33S000 a 34$ooo
3o$ooo • 32J000
3_$qoo a .12SOCO

*3 kil.s

6-5"o*>
7l$JO0-¦jSooo

3-Scco

1iSSooq
60S00O

I3D$300

I2_$000

ft$5o_
70$;3O

iç :$-p*j

* S: -.0

•Jootooo
iocScoo

rixTo IjOPES jè c.
Xv-a llent-c-.ines. 2}. C«s___s*ari<)-

de^-íé, oi-tel** e cereaes. Í.242.)

M A.paes. de :oo6. per;..

Pit-s de
Ditas de

ui4. port.
19T. F-

940$coa l car.a
9*c*ooo • Varejistas

C. ttr Te::i_< :
oraSooo j Fabr.l S. Antônio

Moraes 5a.**_ent->. .
Alliança
America Fabril . .
Petrapciitana . . *
Conf. Ind-istrial. .
l.sperar.ía ....
Mag»er.se. ....
S, Felix

C. é'.z «•?"«- :
Docas da Bahia. .
uiaca» ce Sartcs.
cem

_ Ditas p.-rs. . . -
lcr-as e Cclcnira-

ÇÍO. • a a «. _

or;$eo„

Oi.Scoo
oófJoao
070*000
9-1S000
ÇrStSOÕt-
953*000

Q70$00O

rL, 4-6, a iljjooo

23_$0D0

iiSTooc
2;5$C0C

;sc$c_o
24_Seoo
:q:Scoo
3-=$CS-;t>cSooo

r*wSooo
:7ofooo

ooíooo

122S000

l4*-50

2? >$ __>0

:c:$ooo

:23$_-30

-SjSooo»
I4*»3

/JjiíttJ mineraes
Caxambu*
I.ambary
Salutans. ....
Cambuqulra. . . .
S. Lourenço, . . .

Arroz
Agulha, especial .
Iftuape. de :'. . .
Idem. de 2'. . . .
Me:--, rie 3*. * *
O-.ialiddde míerior.

Assucar
Iiranco. erystal. .
Urrn. 3â sorte. ,
Crystaí amarello .
Mascave
Mascavinho. . .

Bã^tiháo
Especial
Regular
Inferior

Rio Grande. Icilo,
Bltatzs

Hspeciaes. . . .
Re|_i;ares. . . .
Inferiores. . . .

3'eu
Claro. ....
Escuro. ....

Cimento
Dava
Atlas
Diversos. . . •

Cebolas
Especiacs, grandes
Médias e pe-r-esas

Farinha ce rr.ondio:*
X* *;-_ta*:«iadc. . . .

_.** ^_-...«_ -» • ¦ "

Por
$;6o a
$;go a
SÍÇO a
$5-0 a
$6:0 a

Caxzt

5-Í000
4_*0O0
4-Çooo
jíSooo
5-Sooo
Hlo

$Sjo
$3oo
?700
$3 5o
S;oo

Ki.'o
x.2.0
2$30G
:lcoo

1 tilas
2$040

Kilo
$36a
$3^0
S-ae

.-So liirot
S.Soco

.Nora.nal
Per orreba

4o$c->o a aiSíoo
«cScoo a 4«S**so
Jc$3C_ a -i-Sooo

À'llo
$9co
$-00

45 **•'«"
2.;Sco«

i«**5S«

Paulo)
Presunto

Nacional (S.
Estrangeiro. .

Phosfhor O
Olho. . . .
«r-.ihante. . .
Rio Branco.
Outras marca;

Queijos.
De Minas (po

jo) ....... •
Palmyra (caixa) . .

Vinagre de Lishoa
Tranco. .....
Tinto

Vermouth
Italiano
Pcrtu-ue*. . . . ¦
Francez

Pot
5S000 a
7$;oo a

*ilo
• S-Oj
SS500

Lata

?6$ooo-5S000

7_S;cj
Nominal

0AKN-.S VKRUES

MATADOURO DF. SANTA
Abatidos horitem: 60; rezes,

telliis, 14^ porcos, 20 carneiros
brito*.

Rejeitados: 4. 3H e 2.% rezes, 11
porco; e _ cabritos

\'cnriidas em Santa Cruz: 41 l|8
"Ni) 

.ENTRFPOSTO DP, S. DIOGO
Fora.n vendidos hontem: ;6o, 3I4 e

i|8 rezes, 48 vitellas, 20 carneiros, -t
cabritos e \"\\ porcos.

NO MATADOURO — Gario reco-
liiirio an Matadouro rie Santa Cruz pa-
ra a matança de hoje: 807 rezes, ¦¦_
vitellas. 61 carneiros e 175 porcos, per-
tencentes aos seg«Ínte_i marchantes :
Bssilio Tavares, í.ima <- Filhos João
Pimenta rie Abreu. Arthur Mendes ir
C.. 1'at.riirio E. ae Mello. Alexandre
V S"brir.ho. Oliveira Irmãos & C,
Alicu'10 M. Motta, F. P. Olivei
Fernandes cr Fillios. F. ?. P
Durisch «- C, Josí Pacheco rie
e Cooperativa rios Retalbistas.

"Stock" geral. 3.392 bois.
1'reíos ria carne:

R-es  J900 a
Poros  ~
Carneiros  —
Vitrlhs '*0Í10 a

A matança começou âs ; choras c
terminou ás • i horas da manhã.

O trem cheeou ás : e 4« ria tarde
na "*are" da eslacao de S. jjioço.

orlinho,
A;iuar

Í9'o

2$*)00
,$200

transito;" Ser v.i! o
para Sai
nes", em

para Montevidéo. vap. nac.
Dourado?, com v ?eneri _i

rn- van. americ. " .^íorte Pi*' istro; para Dakir vai.

EXPEDIENTE
DA ALFÂNDEGA

Esta

francez " Kdith-Covell" cm lastro; pa-:^
Ffarbados, vap. americ. ** Rljuland**
em lastro,

—:— Movimente do Caeí d"» Porto.
Embarcações atracadas aos armazéns
em i«5 do corrente: ^ ¦

Lugar americano "Mary I,. Baxter?,
desc, carvão, arm. i; vapor in_**c _"VW.ttr D. Munso-i". ar-r.s. _ t f,
chatas diversas cjcarjra do MC"a'i'..**,
nrms. 3 e 4; luRar americano "Ar:.a
I.aura Macícerir.ay" carvão, arm 3;
liiEar americano "Florcnce Thurlow ,
carvão arm. 4: luRar americano Ta-
nucoM, artus s e 4; vanot irplez "Por*
5 «n Prince". arms 6'e S; vapor na.
rionnl "Caxias** arm*,. 7 e 8; ci*í
tas diversas recebendo minerfo, ar 1.,
S e pat. 9; vapor francer "DupIeiN**;
arms. o e 4; chatas diversa» (serviço
ce cabotasemí, pat. ioj luga rarríe-
rim no "Perry Seteter". rremb. !e

triRO arm 10; vapor uruguavo -"Ama-
zonas", riesc. trjso. oat. n; va;-.ir
naiinn.il "Pidelense" riesc. trig-i, arm.
11; chatas diversas c'c. do "San Fran*
cisco", arm*. t <; e S; vapor nacional
**-l'apaiór". arrni 16 e 8; vapor hol-
landei "Delfland". arm. 17 e 6.

M0VIMF.NT0 DO rOTtTO
VAPORr.S ENTRADOS

Do

hontem.
rie renda

quei-
tS-oo a 3S0C0

9O$O0O —
Per fi»a

720S0OO a 73-$ooo
;_c$or<o a

Por
r5$-oo a
:_:$C_0 a
75*000 a

$0.

So$oco
«SOCO
* i :- 1

.JARQCE

MOVIMENTO SEMANAL

Entraaas
R.o Grande. .
Rio da Pra-.a.

Saia ai:
Rio da Pra--a.
Rio Grínde. .

hxistrnc-.a:
Rio da Prata.
Rio Grande e

rior- . . -

Fsrdos huos
4*3.003

6.301 35.-C-50

!ím gros
Especial, k:Uj.
Superior. k:!o.

__ varejo:
Especial.. . .
bupericr. . .

COTAÇÕES

(com descem :•;•):

zS40<-

repartiQão arrecadou
, tancia rie 232luotSoSs

sendo ng:Sa2$oi7 em ouro e 
112;16 = Si£3 em papel.

D- i a 28 d.- c.rrente foram arre-
caçados 6.,1-jó:6SSS.39.

Ern egual penedo do anno passado
foiam arrecadarios 4.ç4*:i2''*:'.,i 5fn-
,*o a differença para mais no corrente
anno, de 1.4-»-"* •''¦' >""S .

_•_ A' Cot:sidera;âo do ministro
da Fazenda foi enviado, ai-im de se;
ouvido o Tribuna! rie Contas a respelí
t-. mn ren--eri mento da Compnh.a
Amour do Brasil t.erimria para despa-
cl-«i livre de direi'..-,-, diversos anfc
ir.aes de rasa aue importou pelo^
v-ioor "Gler.afnc", entrado em aoru
!_'titHO. - , .

 Devidam-nte informado foi
renituido á directoria da Receita Pu-
hl.ca. um processo em que c mie-
re-sada. por parte da Fazenda, a Al-
íandeca de Sar.tos.

_t_ Foram .leferidcs os seguintes
requerimentos de direitos pagos a
mais: Maeeda Junior âr C. roi$6oo;
E. Salalhi cr C. 7=oSí.io: Couto «
C 2_4$77g; Cesta Pereira Sr C, reis
_ i'<i$6-2-. Carvalho Silva & C. reis
44C$oz6 e Vieira Chaves ít C. 430*001

—:— Os comrr.andantrs dos vapores
Chorltm Ha'.t. A. Jãurgríberry t
Vr.rra. foram respnnsahüizados pel->
p..«amer.to dos direitos de mercaditias
extraviadas de volumes importadas por
Francisco Camenno. Mario Taveira
Mello e Castro Lopes & Brandão.

— :— No reouerimento em que V!
ctor-Uslaender & C. pedem carcelia-
mento de um» nota de revisão tirada
em -".ce dos despachos 16.158 de fe-
vereiro de 1013. o inspector resolveu
Indeferir o pedido .marcando o rjfaso
d: S dia? rara que aquella firma en-
Ire cem a devida importância para os
cofres públicos. Essa importância e de
_M)t;«*b.

„•— Fcram disíribtiidcs bonttra,
r.a 1* secção. OJ seguintes n-anifestosf

N. 403 — da vap. ins. "Desna".

prved. de Buencs Aires, cora ácido
s-.líarico, ao sr L. P.arbcsa; _

N. 404 — do vap. americ. "Par.uce .
f.roc. de NewYcrk. com v. gêneros.
ao sr. L. Barbo-a.

—:  Embarcações dfspjchacas:
Para Philadelphia, «-..«* r.orueirEera

"Di;-iv". com nar.car.rz: t-ara Bue-
cos Aires, rap. hsü. "De:i__¦á'• e=

Para e escs.. nac. ' 3. rauiu ,
ao Llovd Brasileiro.
Nova i'or* e escs., amer. "ri-

v. g- a E. Johnson.
R-o Grande do Sul, noruegue»
II", v. g. a Wilson Sons 5- C.
Aracaju' e escs., nac. "iMonte-

', trazendo a reboque o pontio
Azamor

ao

MARÍTIMAS
VAPORES ESPERADOS

Portos do sul, "LaEuna". . . .

Kio da Prata, 'Highland Ladiie"
Gênova e escs.. "Ré Vittorio". .
Inglaterra a escs: "Deseado". . .
Rio da Prata, "\estris". ....
Inglaterra e e.-cs.. "Highland Priie"
Rio da Prata, "Darro". ....

VAPORES A SAIR

Santos. **Es?Írito Santo". ...»
Porto A!e;re . es:s. "ItauSa".

Manács e escs..
Monievidío
rado*

Rio da Prata. -Mostro" . . .
Manioi e esc".. "Bahia"
Mossor.i, 'Rio Aq.iry"

/«¦_.:
Perto Alegre e escs. "Itap-hjr". .
Iníiaterra e escs., "HiíbU-id La-t-
die" - * ¦ -

Bahia e Pemambucci- *l'--^_ia

M.sscró e es_s.. "lafít--», * . .
Rio da Prata. "Ri Vittorio . . .
Rio da Prata. 'Deseado". . . .
Larura e escs.. "Mavrinlt*. 

. .
Nova Vorlc e escs.. -Vestri*.". . .
Para-.agui, "Mcntr::egr-i". . . .
Recife e escs.. "lavar*.1. .
Rio da Piai- "Híghjar.d Pride"..

I.-.»"ate.-7a e «-Ci». ""Darr»". . .

-Bahia*.
escs., Serrulo Dou*

V. 8
De

n_c_"
Do" Orn
De

negro'"Aspasia" v. g c madeiras
Guimarães.

•De Santos, nac. "íris",
Llovd Brzsileiro.

VAPORES SAÍDOS
Para Pelotas e escs., nae; "Ita-

pacv".
Pira Santos, amer. "Calai»".
Psra P^rio Alegre c escs., nac. "lta«

juhà".
Para Cabo Frio. hiate "Rixales II"

e r»\ "Hellespor.to".
Para Liverpool e escs., ingiez

"Desna".
Para Buenos Aires e Santos. norne>

gner ** $alonica*\
Para Buenos Aires, íranceí. "Ga-

ronna".

=s

i

z«
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CORREIO Í)A MANHA — Qhfhfn-fóita. 20 de Maio dc 1910
^'wwwyy^.tsyj!

„'<,.,„

NAO "MOVEIS A PRESTAÇÕES" — Rua da Alfândega,
Motollla- m» casa quem não -Q.i3.er

nn

'fii

|.w

ató il
(13 309)

TOAS EM LEILÃO

ÜSAO de penhores
ÍSM 4 T>S JUNHO DE 1910

J. Liberal $ Cia.
i? ait Luiz «To «CamOe», 58 o 60

!<¦,•) 
Muitel-w vonclilat-, poclen-

fl.) oa »vs. mntuítrlou
ti '.-a* "<* reCornial-US

ili.ir».«£n lelllfo..

|Íp DE PENHORES
m 3 k junho

ABOIH & COMP*.
2}5 - 7 de Saíeinbra •-235

TU LEI'H. CliNTRAL 4011
(11707)

ir${rad0 a caridade

AljUGArSE 
uma hoa sala com duas

fae-ii.hii de [rente de solirudo, da
rua da Ca.dnea n. 85, entrada uelo beco
11. 9; serve para escriptorio, consulto*
rio, ,-vtelier, etc. Trata-se das 10 ás 3
lioras. (E 55».) E.

ALUtJAM.Blv quartos e salas
amplos e atrejados. a moços doamplos e atrejados,

commercio; rua Itspirito
IÇOS

Santo n.
á ,179)

A LUCA-SI* uma boa sala e um quar-il lo a cavalheiros distinetos; á rua
lladdock I.olio 153, sob. (13 (13) K

s

Lapa e Santa Thereza

."sVfíltâ PDJOH/VKO, viuvi. mm
S*> «taiía* ds edade, campletamentt
if.ra. v inralytíca;
i ÍJíWri EMTXIA B08A, pobre vu-
fc..''iii. com ,0 ini o> de edade:

IKAIIUIA, viuva, com tS> annos
«Il Ma de. q*usl «CRáfs;

.••/NA 150 MnAKAL, viuva, cega
« piiíx iíi.ío iluefiift e sem ninguém
I* ni eomasnhla, recolhida a um
*VsV*,A*"i">7,**tV 

74 aunaa;
lARtOTA, pobre velhinha sem re-

iW.VJKA DK CA:! VALHO, pobre
mê >x e ;»m afmtãro tin í.i-nilia:

¦7SAN-CISC/I T»'. CONCEIÇÃO
fl < f"tR03, cega fie ambos olhos e

li-tifxik;¦ JísTÍNTÃUVAnA, r. Senhor de Mat-

}B-inboi, 

14, ilojr.ts. iinpossililitad»
•- (rablilhhr, tendo dui,-. filhas, raa-
r uir.» tiiherculosa;"JOÃO DA CRUZ — Menino cego,

bi a'y'>o e mudo, sem recuisoo
¦.iiíJ-.A, àuva. com oito tilhoa me-

tki.fes;
SOM11S3, vinra, velba sem peder

ffe, í>ltV-l*''.'ÁfíIA RUGT5NIA, pobre velha,
Kio menvr riciirso para a sua sub-
mi,- ene'*,;

,-iitrlTC'S viuva, com í8 annos de*rf°.di, s-.ive.-nrnre doente de males-
11,t incuráveis; , .

VtilEí.EZA. iiubre scgumha «em au
•'^Svi?,nStt'"uM JORNALISTA,
fr.i. u inenúi juçara.

lias seçGãs e de leite
V'v tlir.levili. :j. v tltp
ÍT.ivare»

uma ama dc leite, por-
ieite; trata-se na rua.

Uatoa n. 114; Cattete.
 (U 39863) A

SSnffifyS/.-íííÇ üe uma 
"liníã 

secca
iA (moça branca); |,ara menina de 4
í. ikm; V. da iatria n. 2(ÍS.

(b. 40O

A'I,UGA-SE 
11 «asa á rua 1'onseca

Lima n, 30, 4 quartos, 2 salas e
mais dependências,, para familia; tra-
tar e chaves, largo da l.apa, Café .Pa-
milhos: telcphone 2.486, Central.

(F. 364) «?
rua

A

L/UGA-SF, um quarto
k. ranguape n. ni, 1° andar.

(D. 89.834.) F.
LUCA SF; a casa nova da rua San-

to Alfredo n. 34, Paula Mattos,
cnm duas sass. Ires quartos e outras
deprnd-ncias também tem um puxa-
do cnm doia ttuartos, etc; aluguel ao6$
ineaiaeii trata-se na mesma.

(D. .'9.809.) F.

Maynardina
SO annos do existência.

Extrai.tor Infallivel dus
callos, em 3 dius.

(10095)

S. Christovão, Anda-
rahy e Villa Isabel

A
raná

LUGA-Sl"* um bom porSo, em casa
dc familia, independente: riu Pa*
11. 1, S. -Cliristov-ju. tF, 447).L

AIAICipred
MICAM-SE bons commodos em

dio nuvo, 'para famílias e lava*
leirás dc 35$ a 50$, \ rua Mariz e
Barros 11. 354, bondes de 100 réis.

(E. 543.) L-

1TI0 — Vende-se um com boa
casu, com quatro quartos, duas

salas, cozinha, banheiro, tanque o des-
pensa, anua luz clectrica, e uma boa
varanda, com grandes plantações,bondes ii porta, nâ Estrada Monsenhor
Felix, 2», esquina da rua Alineriiida,
Irajá — Madurelra, (D, J99Q7)D

STTÍÜT Vende-se uni com pe-
quena casa, terreno

com 100 x 200, com mil efixertos
de laranjeira» novas, 500 pés de
fruta de conde e muitas outras es-
pecies de frutas. Crande quanti-
dade de mandioca, aipim, cannas c
hortaliças. Cinco minutos distante
da estação. Atfua encanada e trens
de suliiirbios. Para ver e tratar na
eí-tação de Andrade Araújo, linha
avxiliar, com Aleixo Vieira, só nos
domingos. (TC 4'-">>
rpERKKNO — Compra-se um de 11
X por 30 de fundos, 3:000$, de Sam*

paio para a cidade, transversal i rua
24 de Maio; tr:tta-sc á rua do Unge;
nho Novo n. 5.  (D gQ75$) N
TrKN'DR.M-.SK dois loies de terrenos,
\ medindo 14x40, rua Figueira, 3'3',

trata.se na mesma rua n. 17.
CD 29026) w\

RHEUMATISMO
«@dfaâgá

Esie extraordinário depurativo. formula do notável syphiligrapho
inglez Dr, Fred. W, Romano, apresenta diariamente attestados de
curas verdadeiramente assombrosas. Cura radicalmente: — Syphilis,
rheumntisino e moléstias da pelle.

Aítesta o distineto major do Exercito Sr. Barbieri Filho: — Sem
que me lenha sido pedido, é com prazer que lhe conitminico que,
soffrendo dc rheuinatisiiio. fiquei completamente bom com alguns vi-
dros do depttradòr e tônico "CAI. BNOGAL". Tendo cgualmente o
aconselhado a alguns amigos
medimos e ¦ surprchendenles.
sente.

A' venda nas principaes .drogarias e pharmacias.— Casa lluher, Drogaria Pacheco, Granado & C, e B>

estes tem obiido sempre resultados im-
Se lhe aprouver pude publicar o pre-

Depositários
irrini. 70)

ALUOAM-Slv, 
.1 dois ou tres rapa-

zes d« tratamento, cm casa dc fa*
milia seria, uma sala e um quarto, mo*
bilados e com pensão; rua Taylor, íS.

(ÍD 29*58) li

AI/UGÀ-SE 
uma bonita sala bem mo-

bilíidá; cr.in vista para o mar e um
qua tn separado, a pessoas de tratamen-
to; rua da Gloria n. 3. (Lapa).

(D. 29.846.) F.
f*»MM'"»»»''".S»,'"l"*""^''»*''"°"MM»»

e Gávea
Cattete, Laranjeiras,

AÜUGA-SB 
ou vende-se o chalet da

ladeira do Ascurra n. 130;' aa
chaves no n. 133. (J* ^27) G

Ai^UGA-SF, 
umaího;i casa com 4 quar.

tos, duas salas e grande quintal,
á rua Jardim Itotainco 467;
n. 469, ¦como r/aulmo.

trata-se no
(K464)0

ACÜGA.M-SÉ 
a preços muito reduzi*

dos, aposentos muffilados com pen-
são, luz clectrica e telephone. Pensão
Familiar, Praça
14, Catlite.

José de
(D.

Alencar
29.913.) G.

ALUCA-Sll 
uni' bom quarto com peu-

são em casa de familia a rua Ben-
jamin Constant

A I casa de familia.
(Gloria),

CE. 55,-)

ALUGA-SEpoluo II,
> annazcm da rua I.eo-
6, como commodo parafam lia: as chaves estão no 11. 4; trata-

sc pa rua Senador Dantas n. 04.
q>. 2o-8i_i^) J..

rua I*uiz
.rua SãoA I.Ut.A-SE boa casa da

Barbosa n. 7 e trata-se á
Francisco Xavier n. 100.

(E. 517.) T,.

1
"RHEUMATISMO
.ia dures desappnrecemf

em 5 minutos.
17TV1 MENTO MARINHO

Ruu 7 de Setembro, 1S6.5

(1070)

SUBÚRBIOS
ALUCA-bc,, 

á rua .ür.
Cruz ti. 176 (Meyer),

Dias da
., ttm optimo

armazém, de construcçãõ nuva, pos*
suindu também boas qccommodáções
para moradia; chaves na próxima rua
Mapilliães Conto ii, 13 e trata-se ,i
rua Sacliet n. 12, sobrado.

C» *95) M

¦fTENDEM-SE em prestações, no En-
V penbo .Vovó, quasi rm frente a es-

lação da K. l'„ magníficos lotes de
terrenos; fnforniaçües e prospectos ria
Companhia Predial, 28, rua da Alfan-
'le«a. X4"4J) N

^"^l•^VDE.^t•SE 
em pequenas presta

ções, ao alcance de todos, magni*
ficor. lutes de terrenos, no magnífico e
novo bairro denominado "Campo dos
Cardosos". listes são ns melhores ter-
renos e que são vendidos em presta-
ções'. São servidos pelos trms da U-
nha Auxiliar, com as estações "Cavai-
canii" e "Engenheiro Leal", bondes dr
Cascadura e listrada de 1'erro Central,
pela estação de Cascadura. Escriptorio,
r. dos Cardosos, 352. Cascadura. Prós-
pectos com plantas na rua da Alfânde-
sa 11. 2S, Companhia Predial.

Um) N¦TTEX-DEM-SE, na estação do SapêJ
! T salúbérrttna; localidade da Unha
Auxiliar, niagníficos lotes dc terrenos,
desde ,100$, a prestações desde 5Í000,Prospccros são distribuídos no escri-
ptorio local u ria rua da

2S, Companhia Predial.*\7"*'>,*DE-SE um predio
1 Andradas. reconstruído

Alfândega
(4l29)N

na rua dos
ha tres an-

ritís, com todos os requisitos da hy>
BÍeiie, com ampla e espaçosa loja e
dois andares; trata-se com o sr. No*
gueira, á rua General Câmara n. 30,
de 1 ás 3 lioras. (E 429) -N

ESPLENDIDOS APOSENTOS MOBILIADOS
FIJL.TA1L. DO HOTEL VICTORIA—Diárias desde 4*00O

JU7<\ 13 »R MAIO N. 25 — TELEÇHONJE, CMVTRATj 479ÍÍ — DEFRONTBi 1)0 T HJRATRO MTJNIÇIIPAI/. d5'o)

ffozlfliieiios e

S>>*E< 
T"ò/-.-*?I'* dc unia empregada,

par» eoainhar r lavar roupa de 4
Alice Figueiredo, 31

(1.1 29761) D
íitni-iinoiii •, .i nu
»• Uineiuirlo,

ÜTitEcTíA-Ãr: 
de"

nu. ' ' r uma
Salvador Corrêa

cozinheira;
1. 38, Leme.
(E 493) H

nriREClSA-SÊ de uma boa cozialieira
j Jo iriv.»l para casa de petjuetia
fií.ililiai i rua Conde de Bomfim 615.

(D 29917) 15

A LUCA-SU um apartamento e
J.X. quartos pára cavalheiros de

duis
fino

Talanientn 011 casaes sem filhos; rua
Pedro Américo 16. T. Central 55;!,Cattete. (E 564) C,

AI.UGA-SE 
em cisa de família, á

roa do Catteie 197, sob., bons
commodos conjt pensão. (K 6oo) 1

EM 
casa de familia — Aluga-se uni

quarto com janella, a uma pes-soa de respeito; rua Bumbina n. lis.
(E 412) C

N1N0N, O CREME DA MODA
em todas as perfumariás

(1117a)

\ EUGAM-SE, c» Cfisa de uni casal
JTX. sem filhos, uma sala e quarto de
frente, a um casal nas mesmas condi-
ções ou a moços du commercio, á fua
Elias da Silva ri, i?o, estação da Pie-
dade. Só se alugam a pessoas decen-
tes. (E 409) M

Ai-UUA-SE 
por 83$ uma cai

Souza Barros n. 42; trata-,
do no n. 40.

casa a rua
se ao la-

(D. 29.9S2-) M.

BOCA
T1\A*
frasco.

Um só preventivo e
curativo das. affe-
cções bitcaes exis-
te: é a ''OAIiMET-

Vide o folheto junto ao
A' venda em toda a parte.

(«4*4)

Empregos diversos
f/7 CCEl'1'A-SE uma moca com algu-
Ui. ma pratica chaiiéos de senhora;
*, Ma-iJin des Modes — Rua Con-
Ci.vc..: Dias 4. (D 29985) D

» íil)GA-SE uma moja portugueza
,/'_ pura :r-umadeira ou copeira; tra-
l- ic ua r,ia D. Luiza n. 57.

(E.6ia) T>
í'\í'FrRKCn"SE uma lavadeíra para* •'. roppa lisa, que durma fora; rua

rl*tnliciro Guíraarãc-. u. s«J» casa q.
(K 42.1) C

}i'KKCiS.'M 
SE agentes com prati-¦ca de agenciar p;*.ra associações.

VENDE-SE 
uma

Eavellella,
casa 110 morro da

. cam 2 quartos, 2 salas,
despensa, cozinha, ele.; trata-se na
rua Visconde do Rio Branco ri. 6a,
loja. (D 29336) M

A/^ENDE-SE 
um grupo de duas ca-

sas, na citação du Rocha; infor-
mações á rua Felix da Cunha n. '3*1.
Não se acecitam intermediários,

(D 29160) X

(¦|'-ij?.-í: ordenado
«u*>j Andradas n. 85,

commissâo;
andar.
(D 35028)

5">K/iC'I.SÁSE 
de boas costureiras i

niao para Hngeric fina, Dá-se eus-
lira pan tora av. Mem de Sá n.1
(, oh.i (D 2oiC,-;) U

.*T,i i!":.C, -;A-;*.I-" de perfeitas bprdadçi-'.e ras á 1 i?o pãgn*5e muita bent, av.
>'tni .le Ç'.i 11,1 Isob.) (D 2916.O D

5A-SE um meio official cotn-
pnViiór typographo; á rua Frei

Crineca a. 20*7. (D 29906) D
i.VltKCI 5A-SE de um menino jiaraJ. cirrcpar marmitas, na rua Coro*
r "l Jn-.o francisco n. 37 — Mattos o,
perto da praça da Bandeira. ,

(D 29905) D I

íjííiÈCÍS

11™""*" % I
H ^ Kna Buenos Aires, 59 * H

m farrilifssi M «» I
I SERRAS UE FITAS WM

1SJXOS DE TRANSMISSÃO H
|| ÓLEO PARA MACHINA M *

H « A, preços extfemameate t^B

WÊm vantajosos 11650 jHB
Mtt—»i» Mm ..ii'1. 

' 
1. 1 y™??l¦IfflMBBjMHljli^

BgMlrli^WBPHÉiiifliiJui^

VIÍjNDIv-SK 
"ma boa casa, com duas

salas grandes, cinco quartos, sen-
do tres dentro e dois fora, cozinha
com pia, varanda ao lado, água c luz,
jardim, pomar, etc, na Kstrada -Mon-
senhor Felix n. 349, Irajá, bondes ú
porta, trem do Jíiu d'Úuro; preço :
12:000$; trata-se ua memsa, das S da
manhã ao meio-dia. OE 423) N

m/TiiNDíC-iSE um esplendido terreno,¦.eni Icaraíiy, na rua da Acclama-
ção, com 14 metro* de frente por 53
dê fundos; trata-ae com 'I«eopolda, no
largo da Carioca n. 17, sobrado, salas,

Oi 4112) jj

\rENL)E-íiE 
lindo predio, novo es-

tylo, á.rua Conde, dc Bomfim;
trata*se na mesma rua n. 1.066.

CE 486) N

i'.t-CT;-'.*..SÉ de lima boa costurei- fn, rarj oíficína; rua Senador)
__ hr-.do. (E 410) D
TF.ÊcTs-TSE

J
IHantas r>.

uma arrumadeira,
J paia casa de pouca familia; á rua
T "uimin Cor.stiint n. 32. (E <a6) D

,T>KKC.1?A SE de unia copeira e ar-
J.. rumadetra de condueta afiança*
idsii k rua Itapiru' n. 39*. Pagamento
Ç rto. (U 2977S) C*V)KÉÇfSAM-5E pedreiros e c.-irpin-
X. teiros para trabalhar numa em-
X>i.-!X4 industral, distante desta cnpí*
tf' 3 ho;a.* dc viagem; Tnfornmç*"es;
J T.uida Kio Branco 117, 3o àiu!arf
•'-« ''__ (K .-.m) ü

JÍRtXIS/.M-SE 
serradorrj com ;prai

tica dr engenho e berra circular
f-fa trabalharem nun a empresa in*
.d ,t.-:?i, distante desta capitai 3 lio-
c * t'c viagem cm saluberrlmò clima
é- montanha. Informações: Avenida
l.o branco n. 117, 3" andar, sala 6.

(K 484) D
ifillRECISA-SE duma hm cõpeTra e
¦I arrumadeira; rua Baião do Ama*
r 'no n. 94 (Engenho Velho).

(E 580) C

Leme, Copacabana
Lebion

À".iT>UGA*SHi o predio de porão habi-
xV tavel á rua Prudente dé Moraes

Í*REC1SÃ"-SEl-rali:-' de
de

caia
íí. fc*\t'nu Fí»'jdí:
í^nECÍSA-SE

um caixe
de pasto;

LiL
ro eom
ua prata

dc uma menina de 11
C\ .t i'' ánnps pata serviços leves; rm
f''-,.\'í"r-" -'•¦• .-^.'..''"dar. (V. $02) Ç
(>KEÇ1SA*SI; 

dc uma rapariga para
cCMnfcar c mais serviços leves cm

ri-w -te pequena família.'_ Ordenado
,3 $oooj a rua Dr.

jiacm)
.\fa:a Lacerda o;

(D .-9902) 1*1
(VfROÇÜRA-SE uma mocinha do 15 a
fi '8 ann.ifl nara pancar unia crian-
ci-ili e !a"ar-!hc a rouna. Trata-se
i Av. AMantic-i n. .-ój. Tclcphoiie S.
¦ .0 Pntpí-se o borde. (U 211971) D

e Gommodos
sentro

Ipanema; chaves
ã praça Ü-Moriano; trata-se
Quitanda n. i$, 2° andar.

A 'ÚUC.A-SE n espaçoso e~conforta-
J7\. vel predio n. 1.108 da rua N, S.
de Copacabana, com 4 quartos, 2 salas
e mais dependências;
maÇÕes no armarem '
da íígrejiuha n. 23.
neinn, r.4jp.

pharmacia
á rua da
,iE4Si)ll

chaves e infor*'Amazonas", rua
Telephone, Tpa-

(E 406) H

Compra e
prédios e

venda de
terrenos

CASA 
—

isolada, por 15:500^000,
1 habitada, com
mais dependeu-
lado e quintalmesma, á ma

Vende*sc
ainda n

3qunrt03, 2 salas 1
cias, com varanda a
murado: trata-se n
Souto Carvalho n. 4.1, Enireiilio No-vo, .1 minutos dos bondes. (D 20755) N

1JKEDX0 
no centro do commcVciõT

\'einie-se ou aluga-se pur conta.Trata-se com o proprietário, á rua
da Alfândega 11, 134, das 10 lioras auma da tarde. (E 438) N

\ 
TEN DE SÉ uma pequena chácara

com J033 metros quadrados, fren-
te para duas ruas, toda plantada com
arvores frutíferas e boa casa de mora-
da, construcçf.o nova, com varanda em
vol ti e bella vista para o mar; para ver
ua Penha, Villa Lusitânia, -R, Coim-
bra; trata-se com o ar. A. Oliveira, a
rua da Assembléa n. 123, i° andar,(D. 29.816.) N.

fENUEM SE os pequenos prédios ií
rua "loirfim ns. 96 e 9S e Lima

I Bafos ne. 8 e io, em leilão, segunda-
I leira. 2 de junho, as 4 horas da tarde,
[ pel leiloeiro J, Lages, que se acha

autorizado pe'o dr. juiz do Espolio do
fimdo João Lopes de Carvalho e os
quatro e meio prédios da rua S. Ja-
nuarío ns. 263 e 265, do mesmo espolio.

(D. -9-795• )_N-*\*"-r'N'Dlv.Sl" o excellente clialêt da
V ladeira do Ascurra n. 130; chaves

no n. 133, e,trata-se à r. Acre, 82, iu
andar. (D 29864) N
\7"ENDl;*Sr. o"bom e elegante predio i
\ com jardim e gradil dc ferro e por- !

tão á frente e grande quintal, a rua [
Costa Lobo n, 3.*., em leilão, pelo lei- ,
loei'0 I. Lages, que se acha autorizado |
pelo sr dr. juiz do Lspoliü du finado ]
Jeronymo José de Macedo, sexta-feira,
30 de maio, ás 4 horas da tarde, Esta
rua fica ent.-r as ruas Anna *\'cry e
Jockey Club Bondes de Jockey Club.

(D. 29.794.) N.

~~~~ istTÊtwmmwaaBB

Só 3 dias Só
ê o tempo preciso para curar a go-
nhorréa mais antiga e rebelde com a

íSTínnnTn i

rua liarão de
1 Raliel,

*T7*EMD.E-SE a casa
V Cotegipe n. 9. Villa isa-oel, praça

Sete; a mesma acha-se aherla das io
ás 16 lfÕras; trata-se com Leopoldo, no
largo d.'» Carioca n. 17, sobrado, sala 2;

(E 4t*3) -V
V^EN,UEM-SE os uredios 2204, 2260

> 22d() da Avenida Suburbana ailti*
HA Kstrada Keal; trata-se no n. 2264-

(E 509) X
\ 7 KNDK-SIC uma casa, duas salas,
V tres quartos, cozinha, luz electri*

Cr», terreno regular, 3*ooo$qoo; rua
ferreira Leite n. 148, bonde de Cas^
cniiuia. (H ^t)t]77) N

IKM 1
3s corrimentos das senhoras des-

apparecem no Io dia de uso.
Á VENDA EM TODAS AS PHARMACIAS

J8403)

AiUC A-1
¦ V. te,

bilia, bonita
"} I DÜÃ-SjK .
( \ dio òa r:'.
L (.; tr.it, se

ama
n solteiri
vista;

a sala de f:cn-
iü í«e*>i
do Se-,

9699) r.
rua

Saude, Praia Formosa j M
e

\ rKNÍJlvSlí na rua General Cláudio
junto á rua Bernardo Savagrt.

íí st ação de Marechal Hermes, uma
Lasa com dois quartos, duas «nlas c
cozinha. Preço de oceasião. Trata-se
cum í. Pinto, rua Rosário 142, sob.

I» 29032) N

\~"TE>XDlv-Sl-i 
um terreno no Meyer â

rua Miguel Ângelo imito an *,. 503
cum 13,-0 x 110 por a:oúu$; trata-se
á ma do CaV.içu' n. ;j. (IC sap NT"•{"TENDE-SE uma casa na rua S.

Francisco Xavier entre o Collegio
Militar e Mariz c Ilarros. com 3 quar-
tes. duas salas, cozinha, banhritu, des-
tensa e quintal; trata-se no café Pau-
lista. Carioca »~. (IC 550) N

casas em Hnpe-
rua Augusta n. -S^",£^'PEM•SK 

fluas
nho dc Dentro, r

e 2S
ri. d

trata-se rua Barão tle
(D

Felix
10951) N"

\7"KNDE*SU 
uma boa ta?a f!e sobra?

do cnm 2 sala"», tres quartos e
r-ais dependências, à Avenida Mem
dr Sá; trata-se á rua Carioca 8; das
2 â-: t «horas (D gq044J ,A»

ti bom quarto, no pre-
Iturdo de S. Gonçalo

!'» armazém.
.•C«K.-

Ã l*^"C,AM-SR as magníficas lojas
! Jr\i»:ira negócios da rua Santo Chris-
1 to dos Milagres ns. 109 e zot; trat.í-

,. ) íp com Costa Braga & C.a; á rua SE 1 1'cdro 11. 72. (D 2„6o3) I

RIOS e irrrcnns — Quer com-tar ou vender .lisura ou oliler di--om uir.-iniia hypothecariã, a ju-rr,. módicos? 1'r.icure Mourão do« San-.os, a rua do Kosarid n. 161, soluado.Ulephone Nortr. ;h,6. pois tem sem-ire compradores, bons negócios c capi-t.es para collocar; tratando lambem dciicucios federats e municipaes.
(E 335) .V

üIKjA sli uru bom quarto; ã rua { __^^___^^-_^_^__^_^_^____^_ I M

ffi0íJz^£':à j Gátumby, Estado e«Ji Ia .Go.ties rretre n. S9. J f

:;?FmJã^M¥É\ Rio Comprido \í
%ÍJ 1». n ei. IP» -i-t--f,i R —,  9

le I 3
j LUGAM-SE

r areio f*z zwicí
e ItTStza, a rua
t ">r»do.
"*"-.iv"«-!si-: b
XX Ku: l:.-r!,^ia
c -j u a-iíij
i «"li X";'X r;;a d*>5

is quartns, com•-ír-rrradcs do
rm filhos, com
áo Mercado

lin-
tom*
luz
14

4 LI ÜA-SE"V ll.ipasipe

(D £0,-So)_F.
s quartos*%a \ illa
traía-ic na me-ínia,

írador, sr. Lobato. En- j

casa ila rua liarão
t. 425, servindo para

queria officina ou outro ramo dc nc-
cio, tei:do também morada pira fa*
Ü.i; trata-se cem Costa Braga •& C.
rua í". Pedro n. ;j. (II 29602) J

Invaiiiif.
(E ^4-J*t K

. IMG.
Ji 1 ii*

A.-í-r: :¦
¦lectricas ca»Ja;

(E
lamnJ-
ua do*
;r2> E

\ LUGA-SE .1
i~V nella, enu
próprio -jara ti
cio: não tem t
saudável* iuj d
tJCIíJ.

m liom quarto, com ja-
reiro e luz flectriTa,
>is> moço? «io Comraer-
ntros mr.rad-jres. logar

c >. Cario* n. 101. ICs-
il) 207101 1

K

l»Ut*^I-SE ü&$ lindas quartos dc
::.^hH* i âcm t'ill.^, com-j. K~IJir.ru n. 05. .'" andar. j . , V-.\.^ --
„__^ IT>. *>.9*6.) E. | A Quat-i. dS
A' -*.* -S" um «rspaçoso quarto c J <iiíindp.i. quir.:;

üHaddOGk Lobo e Tijuca prédios
_, .

IMPOTÊNCIA
BstorlUdade,

Neurnsthenia,
lusoiniiius,

Espcrmatorrliáa,
Cura certa, radical c ra-
piila uo Gabinete «Klcctro.

therapico tio

Dr, R. Neves ila Silva
jLARGO DA OAItlOCÁ XO B
i ("unsiilta^ tle I ús 5. í

1716)

tua
(E

rrei Caneca {
;io.l K.

nça erü «dcp.^-tto
'"rancisco Xavier

í.A-Sc -in.a

res teieftàbuie
i a Ctctra) n.

tiujrto ¦
hanhosI

caía cot. dois
e mai-t «contruo-
elcctriira. j»or
na avenida »!a

n- 613. 35 cha-
. ?ij.96o > K.

«vens -
d*

iMaaã.
iejé-i->-

t.i:<-.A-íi
Affonso Per

nina de Gene

r mo? a I.iia da rua
rtas).

por-

K 11ERREX0S
Q 11 v r centinir

11 òli-r dinheiro
co:n garantia faypothecaria. ã iuro?
módicos? Proc-.ir.-sc J Pinto, ã rua
do Ko=an'o n. 142. sol,rarlo. Tel.
íi-.Çí) Norte, pois itm sempre com-
pradores, br-n.s nt-gocíos c capital
para collocar. \ i.ic photofn-^phiaí-das jrop-Jcdades i venda, n.i Re-
vi?»a -i-atria Koxn"1.

(1D4JI *'

"\T1"ÍXI)K*SK 
por 7:000$ um ter:eno

> na rua*.Moura Brasil, junto ao 42,
Laranjeiras, com ? x 17; trata-se com
Vigler, ua travessa do Rosário n. 0.
sobrado, das 12 -. 1 e d;is 4 ás 5 lio
ras. (I) no;6.-) .N"
Ti TlvN IMi-SK em praça do ju:z da 5*

vara eivei, no dia 2 tle |unho pro>
xtmo, b novo e grande armazém da
rua Conseliieiro Magalhães Castro
n. íoi, o melbor ponto commercial Ja
estacio fio liiachuelu, avaliado em 15
contos dr réis. (R ao6) N"VrSKÕE^SS -.ini predio silo I rõá

Y Souza I*"ranço (Villa Isabel), corn
dois quartos (sendo um grande), duas
salas, «cozinha, quintal, tendo no q*.iin-
tal um íurrácão com dois q-.tarios ei-
meniados: tratase na avenida Passos
n 25, livraria. Preço q contos.i 1-. i;;i .\
"17"END"5MtSE terreno, rm prefla-çôes desde 10$ por rr.n e destle n
prrc-i de 350$ o lote, na estação Oe
Vjgarío Geral, Estrada dr Ferro i-eu-
pcUiu.i. 35 minutos de viagem; a e.*>*
taciti è r.o propriu'terreno. Tei
canalt/ada; passagem ^; iiU 1
300 réis; tem terrenos próprios para
olaria, hortas. t&tabuio> e cap:n?ac5.
que iá existem !.á se encontra quem
mostre e para tratar Í rua S janua
riu n 80. das -1 da tarde em dcarüe.

(D .-fiijS) N

Loteria de São João
ESilHetea á venda

NAZARETH&C
AGENTES QEFIAES

Rua do Ouvidor, 94
VENDlvSR 

a caaa dn moradia, comi TrivNDLvSlC a 700bastante terreno, lui electrlca e V papel pintado, 111usua encanada, «ita á rua do l"ngenlin
Novo n. 4ç, produzindo a rendj men-
sal.de 75$, por 51800$ (preço de oc-
casião) ; para mais efebrecimentos,
cartas a J. W., neste jornal.

(D 2SJ5*) N
LlW—!!!!~'~*,> • ' "«*>¦¦

VENDAS DIVERSAS
lirBNDBM-SK inovei» de sala de

V jantar; rua Professor Galiiiro 100,
(E *4<) Ocasa 4,

VENDE-SE 
uma seira circular, no-

va, medindo a mesa 130 .\ 60, á
rua Frei Caneca n. 4Q. (D 29513) O

reis a peca de
papel pintado, ua rua do Itòspl*

cio n, 190; ver para crer; casa Araújo.
(IJ 347,-4) o

/illl..llip(i Iá7#i 11 li i p il# I El i"i II II llTi II ii 1 I 14uu.uyu^uyym: **t *bw ¦ **t *bv **w 1 j ?*w y^r ^0 m ^
iMMIIMMIMMMMMMMIIMIMMMMMMMtlMIHMIMBIMMMM,^,,,!

,' loti.-,-,

Nervosismo
cura lmmodlt-ta com

DrNAMOGBNOL
(10731)

jg5"*gggg«*gBE>**'*^S*«BB
f rENDRM-SE duas cacliorrinhas !.«•
) T lu' Pomerania, brancas, legitimas,
com dois inczeá; rua S. Januário, 89.

(E 410) O

ANILINAS
"aTESâVCOS K31VE STOCE:

Aeul Directo
Vermelho Conqo

Fuch»iiie em Crystaes
Verde Malachite

Beta JXaphthol
JParanitraniline

A&ul Methylene
Violeta Methyl

Saffranine CVmc.
Extra et o de JPau Campeche
Diaz, Mattos & Cia. Limitada

RUA BUENOS AIRES, 208
(29908) Telephone — Norte 5984

BAZAR 
Vill.-it.-a

ca n. 126, ei
vende; talheres para mesa, i.|$ e iti$,
**4 peça:}; collicres cara sopa, dz.**
4$noo, dita?» para café, 1Ç500 a dr.A;
pratos a luÇ a du/ia e (erros de eu*
Koiniiiar a 4$, e innumeros artlsgos
que sc liquidam por qualquer preço.

(E 43.1) S

C1ARTAS 
dc fiança—"Empresa Co;il;

.' mercial Auxiliadora do Inquilina-
to", orçada com o capital de 100:000$
para esse fim, dá "cartas de fiança",
panando o aluguel em 48 horas caso
niio o faça o afiançado. Rosário, 17-*-
sobrado. Tel. Norte 3366. (0516) b."0MF8Ã!

J dos. R,
SI"

7 de
livros novos e usa*
Setembro u. 100, sa*

087) sc , 'O *""
tOMPRAM-SE moveis, pianos, ma-

^^líNDB.W-SE 
uma carroça carvoei-

ra, nova, e 3 burros especiaes e
arreios para os 3, em Guaratiüa, '.Mat-
to .Alto, Bento da Cruz Cabral.

(E 260) O

Neurasthenia
especifico desta moléstia
— DTNAMOGEJtOL —

_^__<ij'":3íL
["•"ENDEM-SE" filhotes dc canários
V fnncezeí; á rua «S. Christovão n.
og; faz-se qualquer negocio.

CD. 20.S39.) O.

."J^iENDE-SIÍ uma mobilia em perfei-t to estadu, de peroba, estylo inoder*
no, para quarto, salas de visitas e
jantar; para ver e tralar á rua Dr.
í/ins de Vasconcelos 11. 313, ,1 qual-
quer liiira. (E 443) O
T^-i^-^M-SE duas cacliorrinhas

V niack-Tfrricr, raça inglesa, lima
preta e ontr.i cinzenta; rua S. Chris-
tovfio n. 400. com o sr. Carvalho.

(D, 29.838.) O.

VriiNDiEM-SE 
moveis para sala de

jantar á rua Professor Gablzo
100, casa 4.

VEND.EM-SE 
ternos

na a 30$ 40? c
S. I.uir Gou.uga 11.
da Veiga n. Co. .

(Ü._^9-JÍ07.)J>-
casemira fi*

5$, liquidação
132 e rua Kvaristo
(D. 29.84.l-) O.

SAIBAM TODOS!!!?
Que a ÁGUA BRANCA NE-

VAL é a Deusa tia belleza, o ami..
go da pelle, o sonho das senliot
ras elegantes. E' um produeto de
tal valor que tuna senhora já coin
os seus 60 annos, usando apenas
um frasco parece mesmo unia mo-
ça com as suas 25 primaveras -~
Garante-se o resultado. — Pre-
ço, SSooo, pelo correio, io$ooo.
Vende-se em todas as perfumariás,drogarias e pharmacias — Depo-
sito geral CASA GASPAR —
RIO •— Praça Tiradentes, 18.

(4246) -

2981 ;

chinas, louças, tapetes, cortinas,
metaes e tudo que represente valor;
paga-se bem; atlende-se n chamados
pelo telephone C. 1601, a ma Frei
Caneca n. 167. (U 39873) S

CIOMI-HAM-SE 
roupas de homein,

J uüadas; pagam-se bem; attende*
chamados pelo telephone Villa,
rua S. Luiz (ioiun^a n. 13a.

(U 29S44) s
Bnipigens;

Frieiras,
Daithros, Eczemas, Espinhas e, Bro-
toejas, curam-se fácil e completa-
mente com "Dcrtnicura" (nâo é po-
maijn). Km todo» as Drogarias.
Dep. aer. Drogaria Leal. Rua São
Pedro, 156 e Pharmacia Acre. Rua
Acre, 38. Vidro 2$ooo. '"">. 25540)

INSEGTOL
jos, cupins, bicheiras,

— Infallivel
contra perseve:tc.

(D 25.174) S

JOVEN 
dactylographo, procura col-

locação no coiumercio, podeudu

porSala
M
55.

oi*cupar*se em outros misteres. Cartas
favor, á C. V. i" de Março, 8o.
7. (E, 5o6)S

ME. Rosa mudou da rua do Reren-
de, io8, para a rua dos Inválidos

1» andar, telephone C. 5662.
 (E. 545)S

MODISTA 
francesa — Chapéos

chies; preços baratissimos; 1S3,
Avenida Central, a" andar, esquerdo.

(U 477) S

iM-.cliei Vleiias, participa ;,lemes que continua n mi,priiçn da Republica, S.i. fnzendi 
',„'"

s.-iKcns com machina electriei nm!a± '!.'.£^i_'-
O maior amigo da lavoura~:
Fòíhilclda Paschonl, Escriptorio •¦•Buenos A>res lao, sobrado

 ti) aSfeSni ¦
HENSAO. Ac-
JL fornecemos
casa de família;
caga x.

•itam*sr ,,
comida .

ruu lleiilu

í „
Ai tes,

i.n*i-:i.u
Io,
75-

manual,
eoiuura-;

25"t.lS, perfeit". 11.1 rua li
(D 299?

Comichão

"lOMPRAM-SE, í£5_-¦endem*se c ¦ tro*
catn-sc cofres, machinas registra-

doras, prensas, objectòs de escriptorio,
moveis commerciaes, familiar, tudo
que represente valor; na Casa Ency*
clopedlca; rua Frei Caneca ns. 7 a
11. Tel. 5092. (p__:!p634) S

IOMPRA-SE de tudo; moveis anti-
Kos, crystaes, loucas, raridades,

prata rias c auti«uiiiades e todo e qual-
quer objecto, novo ou velho; á rua
da Conceição u. S7, sobrada, cm Ni-
ctlicroy. {È 290) S

C

cc

CtÓMPRAM-SE 
moveis, machinas,

> pianos, louças, tapetes, cortinas,
cortinados, metaes e tudo que repre-
sente valor; pa«a*se bem; altende-se
a chamados pelo telep. C. 4129; Frei
Caneca 181. (D 29981) S
/-^l AS Ala- precisa quarto mobilado, com
\J pensão para um até 12o$ooo, pa*
£amcnto vencido em casa de torfo res*
peito. Resposta a O. II. na redacção
deste jornal. (lí 617) S

COMPRAM-SE 
inoveis e louças, me-

taes c casas mobiladas. Teleph.
Morte, 4506; rua Uruguayaná n. 95.

(D'_297<*4)__S
até

em bom estado.
Sapataria Gil.
(D 29933) S

C^AIXA 
d'agua compra-se uma

J 1.2'
líua

:oo litros, usada,
Assembléa 24 —

CARTOMANTE espirita haliiaua.
V' Faz trabalhos fortes e garantidos.
Vae também a ddmicilio. Preço da
consulta sSoon. Kua Coronel Pedro
Alves 131. Praia Formosa. (E 520) Y

Prects.itn se per-
feitas e com pra*

fabrica para camisas, cerou-
e pyjamas. Fabrica Coutinho,
Haddock Lobo n. 408.

(D. 28480) S

Costureiras
tica tle

ffr*EN'DE-SE uma sala de Jantar, de1 V estylo. com 16 peças, por 500$;tiata-se á rua S. Pedro n. 184, das 11
ás 2 horas, com o sr. Pinto.

(U 29783) O
,"\7*ENDEM-Si; dois motores êTêctTi-

um de 10 H ü?,
49-

(D 29512) O

cos, um dc 9 H P
rua Frei Caneca n.

"VrENDE-SK uma cadeira americana
?' com rodas e mola para doente,

completamente .nova; ver e tratar nu
rua dos Voluntários da Pátria 154.

(li 569) O
T7"EM)E-SE ou troca-se uma casa

V por outra na Travessa Paraná n.
rt-, Encantado; com tres quartos, duas
Silas, 11 metros de frente —'65 fim-
dos. (IJ 570* O

X7"ENDB-SE um deposito de pão,t vendendo de 30Í para cima; ver c
tratar á rua Barão de 'Mesquita, 4S4.

OE 482) O

2 AO DK1TAR...
Tomae nm calix rle

ÍGuaranesia
'•^m9wmu*9mm9Mmmm
(S407)

/CARTOMANTE PORTUGUEZA —
v,** Mme. Rachel, recém-chegada de
Lisboa, onde íez grande suecesso em
trabalhos dc alta cartomancia, dá con*
sultas da especialidade cm sua resi-
dencia; rua dc S. Carlos n. íoi—Est.
de Sá, das io horas em deante. Só
recebe famílias. (D £9333) S

(1ASAMENT0S 
— Tratam-se dos

J papeis por 35$, no civil e 20$ no
religioso, mesmo sem certidões, com
rapidez e seriedade. J. Borges, na r.
Sf-te de Setembro igo, sob. Teleph.

*^%j
ALEXANDRE

E' o único tônico que nã 0 contém nitrato dc prata e além dç
dar a côr natural ao cabello d epois de branco, extingue-se a easpa
que é a verdadeira causa da ca lvice, desenvolve o cscimenlo e
amacia o cabello, tornando-o n bundante.

A Juventude já conquistou os maiores louvores das pessoas queleiam pela conservaçio do cr hello, o que o seu fabricante provacom innumeros attestados. PR EÇO, 3$ooo. Pelo Correio, 5$óònA JUVENTUDE nSo olf f mIe a pelle. Foi hppruvada pela Di
rectoria Geral da Saude Publi ca c premiada com medalha tle ctuo
da Exposiçíío Nacional de 1908,

A VENDA eiii todas as pliarmacias e drogarias do Rio de la-neiro e em S. Taulo, Baruel & C.*, em Maceió, Pharmacia Central
(Rua Primeiro de Março 11. 2 7).

KV1TAR AS IMITAÇÕES PEDINDO
JUVENTUDE ALEXANDRE

Depositário: CASA ALEXANDRE, rua do Ouvidor n. 14».
(,1.681

M'EDIUM precifa de um incorpa-
rativo, trata-se na rua Visconde

Itamaraty n. H8, c. 2, 4"s 50S e 6*s
feiras das 8 ás 10 da manhã.

(D. 2»9I0)S
ACHINAS de costura em presta-

ções de io$ooo mensaes. Vendem*
machinas usadas, desde au$ para

cima. Trocam-se, concertam-se. Man*
da*se o mecânico domicilio. Grátis
bastidor e chapa para bordar. iJçpo-

acsito:
Nort

rua Senador Euzebio n. 97. Tel.
169S. (D 2862S) S

ME. Sarmento, faz vestidos pelos
últimos figurinos e a preços mo*

dlcos; rua Marechal Floriano 11. 15.
Tel. 3320, N. (D 29871) S

w

NÍNON, O ROÜGE CHIC
em todas as casas de períu

iriarias.
JENSAO

bòa q 1 -
Chincza; ma

- T. 24.,- Ç,
Ilenlo

d- s
TD.RISAO de ventre, cura-sc rapidiX mente, cum o chá de S. Gerumtie Andava; da A Medicina PopiilaMia, do l-tosario q6. (1\ çtía)

J50NT0 
a iolir c picot a 200 lei"I.a Fciunic Chie; Ouvidor 141.

Cent. 2112. das 10 às 6 horas.
(D 2037.O

CÍ10.FRES 
americanos New York,

J são os mais resistentes c mais ba-
ratos. Deposito, rua S. Pedro ri. ig8.

(ü 29700) S
/IOMPRA-SE roupa usada, de ho-
X.I mem. Paga-se bem. Attende a cha.
mados; rua da Carioca n. 61.

(D 27235) S

CCOMPRAM-SE 
moveis, espelhos e

J louças usadas, paga-se bem, atten-
ide a chamados. Telep. Norte, iiüS —
Casa Nacional. R. Sen. Euzebío, 30.

' (D. 29217) S

^rl•;^iÜl*;¦SE 
uma

burros, com
:<-ios. •
11.179.

carroça com dous
s competentes ar-

licença; rua Domingos Lopes
Mádureira. (D 20974) O

A melhor finlura
pâr» ds.Cabeilüs

; *Guiiry~Ri(j
(C. I681)

TfKNDBM-S.E por metade do valor
T tres portadas de cantaria, próprias

para uma frente dc 5 a 6 metros, boa
altura, c é composta de dois maincis
e duas ihtimbreiras; para ver e tratar,
a qualquer hora, rua Visconde de Sil*
va n. 46 lliolafogo). Cg 158) O

IMPOTÊNCIA
enr» potij poncau calheres

do DYNAMOGEXOi;.
(10,-31)

•ITENDEM-SE seis
^ quasi novas, com

n a Lopes da Cru-*, i«
portas de aço,
im.40 x 3in,,*io;

12 Meyer.
(D 200C4) O — Rio

DIVERSOS
ANTES 

de comprar
aconselhado, saiba

Drogaria André; 7 de

remédio
a o preço, na
Setembro 39-

(737) s.

A 
PRESTAÇÕES; elcR.-intes colletes
cintas e porta-seios. Mme. Blanch

— K. Vise. Itauna n. 131* Attende a
chamados. Tel. Norte 2722. Attenção,
com o novo n. 131. (D 29523) S

A prestações ternos sob medida en-
tresa-se na i" prestação; rua I,a-

ra d io soj Alfaiataria. (E sfit) 5

C10MPRAMSE 
moveis, tapetes, cor-

J tinas, reposteiros, machinas de
costura, louças, crystaes, bronaies, an-
tiguUladcs, assim como casas mobila*
das de qualquer valor; paga-se me-
lhor preço possível. Attende-se 3206,
Norte; rua Senador Kuzebio 11. 89.

(D 25277) S

Borracha-) Mangaba
e outras

vendem-se naCasa Raul Sem
—Rio de Janeiro, Rua Visconde de Inlíau-
mu n. 63 — S. Paulo, Rua Libero Baduró
n. 201 —- Buenos Ayres, Culle Moreno
n. 927

|(rooi8)

MME. 
Abigail modista executa ves-

tidos pelos últimos figurinos, ile
ia$ á 30$, aprompta lutos com brevi-
dade e reforma vestidos por módico
preço. Tel. 3190 Central. Frei Gane*
ca, 35, sobrado. (li. 586)S

MOVEIS 
de familia c de escripto-

rio, tapeçarias, pianos, crystaes,
metaes, compra e vende v. encaixota
para transportar, J. ,T. Martins; r. da
Alfandega n. 124. (D 27448) S

PIANOSestado
Cartas paia

pOMPRA-SE vende-se, aluga-se
V.-1 móveis, fazem-se, reformam-se col-
chões a preços rasoaveis; á rua do Cat*
tete 50 lei. Central 374..

(D 24043) S
/XIMPRAM-SIC> J se bem; Av.
Trlen. C. üo?.

movei:
Mem

lizados. paga-de Sá n. 77.
(D 2qpQ4) S

CIOMPRAM-fafc. 
moveis, machinas de

) costura, casas mobiladas, louças,
tapeçarias; paga-se hera; chamados
pelo telephone C. 1200. (Ü 1*8599) S"1ARTÍ-ESc de visitas,

Ourives n
cento 2?ooo;
60.

(D 2Í799) S

DINHEIRO a tunccio-
narios pu-
plilicos ei-
vis, apo-

sentados,' pensionistas do Thesouro,
desoe *iod$ooo a 6íooo$ooo — Pra*
ro. ,-if, mezes. Fazem-se quilacões.
Carioca. 41, sobrado. — II. Fi-
gueireilo. (D 26985) S
DINHEIRO para hypothv

cas a juros de
7 -M0 a 12 -,|u ao anno; promissórias
e outros empréstimos; adiaiua-í,
para certidfies e impostos; módica
corretagem; com J. Pinto, ma di
Rosário. 142, sobrado. Telephom
2069, Xorlc. 5973)

OKICCISA-Si*. de unia machina par;J. calcular, neciuena", usada e cm bou
esta*do. Rua Municipal u. S — sobra-
do. (lj 5571 £
IJI1GARK0S; curamí-sc rapidamentí
J. com o Garról. Droiç. Leal, Phar."
Acre, Orlando Rangel Granado í

ri "mu. (D 27 mo) S
— Compram-se em todo
e dc qualquer fabricante.
A. M,; caixa postal 1971

______^ (1.) ai;6;i) S
«ÍTÍERKOS de t» ordem a pTestãçôesl
X Avenida Rio Branco ijs, por cima
do cinema Odeon. (8110) S

CHA' DE Mir^FÕLHÃS^"
(ACHILLEA)

O Ácido urico e suas conseqüências desapparecetii
com o uso do Chá de Mil Folhas. Effeito positivo. — De>
posito FLORA BRASIL — Largo do Rosário, 3 (E 674)

ODISTÀ — Fazem-se vestidos e
bordados a preços módicos, na

travessa Carvalho Alvim n. 17.
(D =8275) S

Mc

"ÜXOVEIS usados — Compram-se e,
iVL não deixeis de falar parh o telc*
phone N. 4849; esta casa compra tu*
do e paga bem; rua Visconde de Sa*
pucahy n. 101. Compra moveis cia-
ros c escuros. Casas mobiladas, tape-
tes, loucas, machinas, lucyclettas, ob-
jectos antigos. Queiram ouvir nossa
olferta. Paga-se bem. (O 289811) S
HTXCHÍNAS de escrever — OIlici-
lti na mecânica de concertos, lim-
peza, nickelagem e reforma com per-
feição; rua da Alfândega n. 137 —
E. Magalhães. Tel. Norte, 34511.

(D asJQo) S

MOVEIS 
USADOS — Compram-se

e pagam-se bem, casas mobiladas,
etc, avenida Mem
quina de Lavradio,
Ram-sc moveis.

ile
Te!. C. 305. Alu-

(E c88) S

ORÁCULO 
DE DEI.PIIOS, cada

pessoa sua própria cartomante,
palpites certos e seguros. Cartas rr
lestes, astraes e zodiacaos do Dr
Schíloli; assombrosa descoberta da in
Bpiração Divina.( Com estas carta.sIcadii pessoa pôde instantaneamente
conhecer o presente e o íuturo, podaiilo pi-oiii|itnmentc evitar as dilficulda
des pu qualquer desastre nu latalidádc
inimiiichtc, llaralho dc irinta e sei!
canas coloridas em finíssimo impei e
artisticamente Kravadns, com o modo
dé usai-o, preço io$uoo. Ac'ia.se
venda nas nrliicipnes livrarias e lair,
liem na minha residência, Avenida
Rio Branco n. 301, Nictheroy, eulrr
tfa-se o baralho a domicilio; cônsultas (rratis com cada baralho.

(D 29645) S

AGENTESrimbas
tados; pei;
H. da Sllv

- Precisam*se para ca-
«gravuras. Só nos Es-

çam condições a Antônio
rua General Câmara, 149

(E aa) S

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS

Ml
(9454*)

fraqueza pulmonar, racliitismo, es»
crophulose, anemias e lymphatismo
curam-se com o

ELIXIRDEBAICURÚ
(Puramente vegetal). 4 grandes prêmios.

Valiosos c innnmeros attestados. en-
tro pllrs dos Drs. Nalim-o tle (.'ouvi1»,
João n.Lnceriln Sobrinho. José dn Cos-

ta Harliosn «¦ muitos outros.
Depositário: Casa Fluber, 7 de Setem-

bro, 63.
Fabricante: Laboratório Goulart — Rio

Grande do Sul.
Representantes no Rio: C. C. T.ibernlli,

Rua Escobar, 66. Tel. V. 611.

\ rl'M)t'-M' uni piano allemão. de
> bom fabricante, novo. com cepo

dr metal ç corila* cruiadaS muito em
<onia. de particular: r-.u Rezende jo

IK 558) O

ATAQUES

\ TTIüXfAU — Vendem-se a pres-*\ taçües qualquer objecto a pre*
ços «baratissimos, Blusas a 10S. Ca-
mi<as luxuosamente bordadas, a 65.
P«e*;a dr morim a -4$, como também
capas c m^-.wcauv. cortinas etc., rua
Vise, Itauna n. i.u. Attende-se a cha-
ni.i-l"». Xorle 2722 (IJ 20124) S

DINHEIRO
õ. Liberal & C.B

sobre íoi
auorias, fai

Kmprestam dinheiro sobre jóias,
ternos de roupas, mercadorias, fazen*
das, armas, pianos, metae*-, e tudo querepresente valor.

RUA LUIZ DE CAMÕES K. 60
Telephone Norte 1972.

Aberto «ia:* 7 •lula** da manhã ás
7 tia noite. (ioon)

DlXffElRÒ 
sein conunissão, em*

presta-se sob hypotbecas, na rua
Uruguayaná n. .\7. l"ia- (È 487) S

DKS.\l'>ARK("i:U 
da ma Tnrría

Dutra n. 78, ha 15 dias, um re-
loiro de mesa, fechado em caixa de
vidro t- cobre. Recompensasse a quem
o encontrar ([¦* 494) S

B0TA1-"0UU — Ponto í jour,
mrdados c costuras; rua S. João

Baptista n. 16, sob. Mme. (leni. At-
tende chamados. Sul 3332. Preços mo-
dicos. (1) 20325) S

li lio

ÍJU.EMK.VTOS 
de architeclura—Ue

j accordo com o programma da
Escola Polytechnica do Kio de Janei-
ro. t.*m volume, 15$ouo, pelo correio,
16$. Oscar N. Soraes, editor, rua dos
Ourives n. OoJ (1) njEun) S

F1NCADERNAÇA0J donbradore
aprendizes
losé. i;.

precisa-se de
folhas (obreiros) e

com pratica, rua de São
CE. 503IS

• io

.\,u'iOS
; curam

tholada. A'
ço n. 10
C. Vi;lro

Uh MAK Lvitam-se
J Je curam-se com a líficcharina men*

endi á rua i° de Mar
Alfredo de Carvalho &

3*500. (C 1702)

ESTÔMAGO - FÍGADO £ INTESTINOS K
Digestões difficeis, gastrites, dôr c peso uo estômago, R
vertigens, asia, enterites, hepatites e todas as moléstias |ido apparellio gastro-intestinul, enrum-se com o ElilXlR »j

MUPEl-TICOS do Professor lír. Uenicio de Abreu. A'
venda em todas as pliarmacias o drogarias do Itio o dos
listados. — Depositários: Alfredo dc Carvalho & C.— Rua 1" de Março n. 16. (,|iigi

mi ¦'uni iiii aa
MACHINAS 

Singer —
tregam-se
bastidor,

usadas por

Novas; én-
10$ por mez ! I ! Dá*

chapa e óleo. Trocam-se
novas. Concertam-se e

vendem-se usadas e novas, 20$, ju$,
50$, 8t)$, 120$ até 200$. Chamados
A. Cotrim & C.1, rua da Alíandcga
n. 213, sobrado (esquina d* avenida
Passos). Tel. Norte 1065. (Di;g66)S

MOVEIS 
E PIANOS — Compram-

se c pngain-se bem. Moveis avul*
sos, casas mobiliadas, crystaes, metaes,
tapetes, cortinas, cofres, louças, ta*
lheres c tudo que representar valor; à
rua du Hospício n. 271, Tel. Norte,
an66. (II 25074) s

UiMA 
lâmpada eleetrica

25 e 32 velas, porrua doi Andradas, no.
e s, io, 16,
yoo, só na

(E. 1731-
XTW1U.LU0S — Compram^"I todas a.< qualidades, ;i ruanhõr
5176.

dos Passos
Norte.

148, sob.
(D ,1=)

"\ni'I'lUIOS 
e

1-T sr e paea-se
3S4. sob."tT-ESTIUOS 

de luxo e
V medida, a prestaçõesBranco; entrada, rua S.

missão gas compra
bem; r. Alfandegi

(D augfi.i 1 S
taillnirs,
avenida

José n. i
(Riot,!

R

XA 1
ALTO

RI
EXPLOSIVO BRASILEIRO — Patente n. 9970

do Tenente da Armada Álvaro Alberto
Adoptado na K. V. Central, do Brasil, E. F. Oeste de Mi-

nas, e outras; na Companhia Nacional Conslructora (Bahia).
Prefeitura du Districto Federal, varias minerações de manga-
ncz, construecão do ramal tle Angra dos P.cis a Capiv.iry,
Obras de Nova Fribürgo (Minislerii, da Marinha) e muitas
nutras. — Potência extraordinária — Preço módico.

Fabrica cm Merily—Escriptorio
Kua liuenos Aires, 95, 1".

(10469) TELEPHONE : NORTE, 3974.
F. VEMNCIO & C.

171A 
Ml LI AS

são Vellosi
de Abrantes n

c cavalheiros — Pen-
. Sul 20; rua Marquei
9J. (II a;!"o6l S

1J10RNKCE-SE 
pensão

Avenida Central u. 1/9.
(D

domicilio;

;8o;i) S

Agentes .*¦'" ,"i''
; nbc"lra Acceilam-íe

enrn nipidrt com
DYXAMORE.VOTi.

(I073Q
- ua è&rZ3E?&Z^iltt~iíBr!V&gK&lrnlla I

çoe.i.
dia.

'.z borracha.
Casa Torr-

ifi, sobrado.

a parte —
para c-trim-

As rneüncre* condi-
rua dj Mísericur-

«q di de S. fosé.
(D 2qpir,l S

POS

rVDi :"R
na

Uarrcie em per*
, do Xia^hielo

(1) .-oo3.il O

V ¦:-.-* 1;

XrKXDfcil-M; dois terrenos, mn com)
V 22 por nr, ç outro com ti por 34-j

5 minutos dys bondes e 5 da estaçioi jIr-par saudável; prcçt.s 4:ooo$ e 2:000$;!
trata-se á rua Senador José Bonifácio *
n, Jm, con- o proprietário, estação de f
Tt;d>)s o< San».^. 11» 2^41) N
T^HXDKM-SE em preitaçce* *jm<; c^ ¦nrrms, no Reaíengt», na Estrada
lie.i! de Saata Cruz; tiata-^e com o
sr. Marques, ca K**trada ííea! àç Sarta
.Crtii n. 103; uiais ininrmaçõ****, á ma
«a Alfândega «. aS. Coaioanaia P,*r-
*roi. '-.?$) X

UNI
Hiare.-

r!.**utadas dr
lnformaçOes
Alberto.

bom boteiu'*» e bi-
lama tia»* rua» u:ai* movi-

bairro de S. Oiriítovio.
ã t do K-!*ano ~2. com

(E ;íi) O

\*EXUi**SK 
um piam

uma p:ano"a com a
Manoe! Victorino ico.

\7ESDE-St-
t -para casal

r*rz; á rUa Prole

Pleyel. novo e
mostras Rua

i. de Dentro.
(D .-tijii) O

uir.ã cir-a de peroba.
cotn uso apenas de tim

KNTCi — Cavalheira de so-
dade. pr«eci5.Ti tle um quarto e

quarto -yrnr.de tern mobília,
com pensão, cin ca«a «He familia dis-
lineta, onde não murem mnitos hos-
pedes Km BotafoRO 0:1 Copacabana.
Carta á rua Hos Ourives n. ro, pbar-
macia, com ü-i condiçôeí. a Lacerda.

(K ani S
garantidos
rua Gen.

aq*;*i. Norte.
(1) 18067> s

A
sab

\ FIXAÇÃO e concertos
a\. per pouco dinheiro; z
Caldwtll 162. Tel.

Aemo urico

fe"D!
(D .-'.o;.) ¦ ".

com o chã de Cinco
ma da A, Medicina
Rosário, 06."5 T!*XI"E-SI" um collessar st">fk

^ calçados, inclusive vitrines. ¦
mações. ba!eães etc. Xa Travessa
**. Francisco Ae Pai^o* "ií* lnj?.

suas conse-
radicatmeate.

Folhas e Tayusu-
Popular. Rua do

ire 5«3)s
,4 FIXAÇÃO e

^TV Rua <:mera!
irS — Bntaftwo. Te!.

!e pianos-rtlo
M7. Sul-
(il i<^24l

n.

1KANUE linluraria A' Brasileira,
,T conducçâo grátis. Chamados pelo

Ia 4648. Especialidade
trabalhos a preços mudi-
Lufz (ion/.*nrn n. 13^ c
da Veiga n. «£19.

(D 20F421 S

G
teifphone
em todos o«
cos; rua IS.
ma Evaristo

(IO.VOKKHEA, 
aguda ou cllronicj,

y ctira-se radicalmente, com i» ÇhâBlenocid.i e Kayté, da A. Medicina
Popular, ma do Ro<3rio, 06.

(li. s8a)S

Hemorrhoides
caçu

suas
-ornpü-

f:<;5iiras, rretites. íis-ulas.
retoscopia. par.-" exame de turno-
les, etc. Hemon-hòides e fissuras:
nua applicacáo alivia, es. io e 20
roram. Avenida Gomes Freire. 99.
Das - ás 7 horas, pelo dr. Annibal
Yarges. Pode adquirir cartão de
h->ra marcada. (D. 2t56;2i

TACARAN
•I das. íoi:

NUA' — Cadeira*, ce-mmo-
» e todos os moveis de?-

ta madeira, o Petít Trianon compra
e paga o melhcr preço. Ouridor «6o,
«n írtnte ao Cascata. Teí. 42$b. S<tr-

MRS< ROMANELL Professor dc

seus clientes que mudou'o scií gabi-
nete de cartormincias, chiromancias e
telepathias para a rua da Conceição
n 82, antigo ou ij6 moderno, Nlcthe*
roy, aonde contínua a dar consultes
todos os dias, das io horas da. manhã
as 2 e meia da tarde, e nus dotnin-
gos e dias feriados, das í* c meia dd
manhã ás 11 horas. Tel. 614.

(l) J4-6;) S

?dCOI.EST1AS DOS CÃES — br.
il JL I'rado, especialista, com longa
pratica nos hospitaes ú^ Europa; rua
Sachet n. 4. iu andar, da> j às 5 h*.
Tel. kS;5, C. (E 2.15) S

5
'•¦e***

quenctas, Cor.
completamcnt**
radical; injr.
çõe» IXI)'J-

I.ORES, de sua preparação. Ar:
606 c ou. Assembléa n. 5(, ns. '
is 18 hor^s. Serviço do dr. PEDRO
MACALUAES. TrJepbone loeo, C

(D --H.

TÔNICO BAY-RÜM
Deposito: rua 7 de Setemliro i:r-
O melhor tônico para os caln!''"
i2ü — R. KAN1TZ. .'-!>»>•-

PERNAS COM
r eriziptlas, etc, tratamento com c
dao. ataduras elásticas c de crepon,
RAL DES. Uruguayaná, 14;—Uamos

VAKIZES
a das n 1 elásticas. AIco-

etc.; comprem r>a CASA GE-
VALES para BRINDES.

(U7W

MME. 
Vaguimar Lanxonj — «Carto*

man te Iirastleira, somnambula-cla-
rividente r prophetica; lê com clare*
za as linhas das mãos; note o publi-co, que esta tomnambula é a mai,
Antiga dc Brasil. Consulta em sua re-
sidencia ã rua de Saata Rosa a. -*o3.
Nictherc>^ (D 29673) S

PIANO 
— romprí-se cm qualqueresiado. Cattete n«. 7 c e. Tel. C.

37QP  (U a.-Srj) S

Í}ONTO 
à jour a Sito. seda S-oc.

. bordado obra bem itita, r. «das Do-?"apfiiU ern Todcs
(D atii7f))

GONORRUEAS»!..-
Tanto no hemem como na rna

Iher cura radicalmente com o uri
co especifico vegetal, Pilulas ir
Brnrzi. Únicas usadas em hesp-.-
taes e casas de jmide. dn Crasil «
da Europa. Kão estraga orgain sV
guro.

Depositário fjtral — Drcfar.i
pacbe.-xj. P. dos Andradas ar

(8401»

1 tj

A"

A1'
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jjjjás seccas e de leite
_&

Precisa-se dc uma,
Avi-iiidii dn I.IkiiçHo

(15 6.13) 'A

Cozinheiros e •
cozinheiras

-TTr \Vr uma hoa cozinheira de
V-Triío c losfiòi orilcnudo Hu$ n

• ». '....,.. .rruniailciia, 6o$; ú run

rnatiucs
uiiw arruma

Guimarães n.

\%íímaTTeíRAS.
\ irunficir-is',,„ rcfcrenut.19, a

Tel. __SJ2-;-íJ'(-.A-SI--, uma
-j trivial pur 4.<S

6o — Bota-
(D Co8) B

copeira., cs*
nacionaes. Alugam-se
i rua, do Senado, 36.

(1! 685) aTo

entrai
nnziNiiElRAS
,. ,- (oifi.o

boa cozinheira
dá referencias, á

35, sob., tel. 319c
CE 709) H

(orno.Io trivial e
Alitgnni-se com-boas re-

ua do Senado 11. 36. Tel,
(K 685) B

'i)i?r'lS\.-SU de u'"a cozinheira do
imiaí i rua Dr. Maia Lacerda

Estacio de Sá. (E 1043) B

fÍBFfísXSE perfeita cozinheira,
r tarando alguma roupa, para caía
.L. ri'al sem n\hm. Exlge-so attesta-
.' 1.. ,,,-iliicta; 18, rua das Palmei-
:l't iEfogoJ _g______B.
rjSS-f-Ã^SK-í de uma perfeita^ cozi-

que ilè referencias. Itapa-
(Kji^B

íiltrtCl.SA-iih, de uma boa
i n, á rua General Câmara 11. 102,

uma boa cozinhei*
mira n. 103.
(E 718) B

nRFCISA-SH de uma cozinheira, &
Ma flomes Freire 11. 151 i or-

amado (••<<_• (E696) B

Greaüos e creadas
TI UflA-SK uma perfeita copeira e
rV 

'arruniadelra 
por 50$; dá referen-

.tu* rüa iirel Caneca n. 35. Tel, 3190,
Cintral. CE £_T__'! 

mC.VSÜ uma boa lavadeira e en-
\ jnmniadeira por 50$. sabe dar lus-
... Jí rfícrcncias, á rua Frei Canr-.
i. j6,' sob., ________ C- _____

AlI.-dA-Slt 
uni opllnio qnnrtn nara

senhor serio, cm casa de familia,11 rua do 'Lattctc n. 50, sobrado.
(U S9«33) G

Leme. Copacabana
Leblon

A^UpÃSE 
— riecis.-i aiiiR.-ir c;'Dirija-se 'a Empresa H.ife, a

Precisa alimar casa?

Compra e venda de
predios e terrenos

Síicliet 11. o, telepliuiie, Central, 36,niiç (liariamentc lhe fornece a lista de
Ioda» a» casa» vasias dn l.enie, Copa-eabana e Ipanema, com informaçõesminuciosas e completas. (i; C67) H

(nOMPRA-SE 
uma rasa até 14:000$,

J cm centro de terreno, estylo mo-
demo, com tres quartos e outra» de-
pendências necessárias, jardim, varan-
da ao lado e pomar, cm rua calcada
e muito próximo a uma cstaçüo, entre
T, o_ Santos c S. Francisco Xavier,
Cartas a Amaral, á rua Fazenda da
Bica it. 1, est. Quintino llocaytiva.

(E 66a) N
TERRENOS á vendi

VIAS URINARIA»
Syplillls, moléstias ve-

noreus o du pelle. (iabinc-
te Kleotrotliernpico do
Dr. BelmiroValverde
Docente da Faculdade e da

Academia de Medicina.
Tratamento rápido e garanti-

do dos estreitamentos da ure-
tra, gonorrhéas, cystites,, hy-
drocetes e hemorroidas. Exame
directo da bexiga e uretra porapparelhos próprios.

Consultório: Largo da Cario-
ça, io, da ¦ ia s. T;1. 309,

.'ml
ca, 10. \
Centrai.

Saúde, Praia Formosa
XLUtíA-SE 

— Precisa alugar casa,
. na iiaude ou Praia 'Formosa? Dl-

rija-se á rua Sachet n. 9, telephone,
Central, 36, que Immediatamente lhe
informara a casa que v. ex. precisa.(E 667) I

ALUGA-SE 
uma loja própria para

qualquer negocio ou deposito, á
rua General Pedra n. 143; traia-se no
n. 93, casa n. 1. (D 1067) I

espaçosa moradia |
lEm Olaria, rua Plulomena

grupo de dois prédios modernos;
Petropolis, rua Silva Jardim, gi
de vivenda com bom terreno;

nRKCISA-SE de uma creada para
I ijrio serviço menos cozinhar, pa-

-¦ casa de pequena familia de trata-
1.,-t'n- rna Vieira Bueno 11. 39 —Silo
"".W_TelV¦ 

4307.'-V.'-'-'(B'-'.686) C
rfílKCÍSA-SE dc um empregado pa-
I .,í limpeza de casa, á run Sena-
jor Vergueiro ii- _3| (_ 10S7) C
'(IIECISA-SÉ para todo o serviço

!f .tm casal, dc hábitos recatados,
>. (oilo o socerjo, de uma creada edu-
>.___ e AFIANÇADA. E' só para
unico interno. Terá 03 domingos li-
¦-í Prefere-se dc meia edade e que

reslc do soccko. Dirigir carta para
i.i; jí.ni.-il, a L. P. S., indicando on-
„ ie pôde mandar tratar. (11801) C

1Í5J5C.ISA-SE dc uma copeira e ar-
i rümadeira; rua Pedro Ivo 11. 63,
|->ga-se bem. (E 1009) C

nRÊCISA-SE de uma perfeita lava-
1 difri e «igotnmadeira de lustro;

' rua das Palmeiras n. 35 — Bota-
,;„. (D 1031) C
vfUKClíA-SE de uma boa creada
1 vaia todo serviço de casa do pou-
•1 lamilia, ea rua Jannuzzi n. 15 —
E, diristoviio. (E 1087) C

riitKCiSA-SE de uma creada de 15
i jni'os, para cuidar de uma crean-
-,\ c serviços leves; na rua Lopes
-,-rraz n. 5 —¦ S, Chrislovão — Bar-

ir, Vr-rmellio. (F. 1065) C

)HEC1SA-SE de uma perfeita co-
e íirmmadeira estrangeira;
Palmeiras n. 35 — Bota-

(E_i___Ç

í peira
f nu fias

OREClSA-SÉ de uma perfeita copei-
l ra e arrumadeira, para casa de

ci'.i! sem filhou. Exige-se attestndo
i: condueta; 18. ma das Palmeiras —
Botafogo. ______> c
ORECISA-SE d» uma pequena para
1 serviços leves; rua S. José n. 5a,

: -jn.Ur. (E 1008) C
.")'rlEl.'lSA.SE de um rapaz de 10 a
V !i ionns, para serviços leves; á
,,, General Câmara n, 102.

(E 710) C
'OllliClSA-SE de uma creada de
,. coi"i pava ajudar a todo serviço

. -,i>i de familia; com abono de sua
rondnclas rua Theophilo Ottoni, 33,
.'" andar. (E 676) C

Haddock Lobo e Tijuca
AILUGA-SE, 

a um ou dois rapazes,
. um esplendido quarto, com pen-são e com ou sem mobília; rua Ilad-

doclt .Lobo n. 13a. (E682) K

AJÃIC.AIM-SE 
boas casas 110 Ilãd-

dryck (Lobo, Conde de Bomfim e
transversaes; informa-se na rua Sa-
chet n. 0. Tcl., Central n. 36.

(E 667) K

CASAde unia para pequ
avenidas: Mem de Sa e Gomes Frei-

Precisa-se, com urgência
de unia para pequena familia, nas

re, nas ruas Estacio de Sá, Haddock
Lobo e Conde de Bomfim; aluguel
atC25o$ooo j>or mez. Cortas para An-
tonio, rua da Alfândega n. 371, ou
pelo relpehone 5560, Norte. Gratifica-
se com 50$000 -a pessoa que se queiraencarregar disso, (E 664) S

IJUEDIOS. — PRÉDIOS!
Na Aldeia Campisla, rua Pereira Nu-

lies, com a salas, 3 quarto», etc.;
Em Botafogo, rua da Passagem, gril-

po de 5 predios dando boa ren-
da;

Em Copacabana, rua Santa Clara, com
2 salas, 3 quartos, etc;

Km Del Castilho, travessa Santa Cruz,
com 2 salas, 1 quarto, etc.;

No Engenho Novo, rua da Matriz,
com 2 salas, 3 quartos, etc;

Na Fabrica das Chitas, rua Dezcm-
barRador IzMro, com 2 salas, 3
quartos, etc;

Na Gloria, rua Pedro Américo, com
2 salas, 2 quartos, etc.;

Em Jacarépngitíi, rua Cândido Beni-
cio, 2 pequenas casas cm terre*
no dc 22 por go, arborisado,

Nas Laranjeiras, rua das Laranjeiras,
Kraudc e confortável prédio;

No Meyer, rua Cardoso, boa vivenda
com grande chácara 60 por 100;

Em Nictheroy, rua. S. João, solida e

Nunes
lemos;

Em Petropolis, rua Silva Jardim, gran-
.__  com bom terreno;

Em Quintino Bocayuva, rua da Re-
publica, grupo de a predios, dan-
do superior renda;

Em Ramos, rua Andorinhas, moderno,
com 2 salas, 2 quartos, etc;

Em S. Christovão, rua Ceneral Bru-
ce, com 2 salas, 3 quartos, etc;

Em Todos os Santos, rua das San-
dade», boa vivenda, com chácara;

Em Villa Isabel, rua Torre» Homem,
solido predío com 2 salas, 4 quar*
tos, etc.

E os TERRENOS:
Em Ipanema, rua 20 de Novembro,

10 por 50, 40 por 50; em Águas Fcr-
reas, rua Senador Octaviano, 14 por
3ou; em Santa Thereza, rua Joaquim
Murtinlio, 10 por so; rua Aqueducto,
13 por 23.

E muitos outros predios e terrenos;
fazem-se hypothecas a juros módicos;
com J. Pinto, á rua do Rosário, 142,
sobrado.' (11804) N
ÍT-TENDE-SE o prédio da rua Itapiru'

V n. 419, Rio Comprido, bondes â
porta, com terreno dc 12X 50, dividido
em salas dc visitas, de espera c dc
jantar, seis quartos,t copa, quarto de
banho, despensa, cozinha com fogão a
gaz. luz electrica, etc; trata-se com
1. 'Pinto, rua do Rosário n. i4a, so-
brado. (11806) N

Buarque de -Via-
tra-

rua Buenos Aires n. 198.
(E 666) N I

Cancro duro e
Gonorrhéa

Declara o sr. João Augus*
to de Souza, residente t'iri
Gravata - PERNAMBUCO
— em carta de 9 de abril de
1913, que curou-se com o
ELIXIR DE NOGUEIRA, do
Phco. Clico. João da Silva
Silveira. (416)
PERDEUSE 

no trajecto da egreja
da Gloria, á rua Bento Lisboa,

75, uma medalha em esmalte dc um
retrato de menina; pede-se á pessoa
que encontrou, o grande obséquio de
a entregar na rua acima. (E 691) Q

PERDEU-SE 
a cautela n.786s""de

1919, da Caixa econômica desta
capital. (L> 29767) Q

P" 
KRDEU-S1S no dia 26 do corrente

uma cruz com brilhantes do tra-
fecto do Meyer a Central: quem achar
fará o favor de entrei.ar ao Dr. Ucta*
via; Ascoli, rua du Uo.ario n, 112.
Kerâ hem remunerado. (Ü 20914) tj
11 CERQUEIRA; 54. rua Luiz de
XV. Camões, 54. Perdeu-se a cautela
desta casa de u. 81.304. (E 453) Q

Garde-Meuble
(Sol» o patrocínio «lo indus*
íriiil LlíANDRO MARTINS)

Guarda e conserva Moveis, Ta-
peçarias e todos os objectos que
líiiarnecem o interior cie habita-
ções, cm edificio expressamente
construído para esse fim.
Deposito; Praça Marechal Deo-

doro n. (i — Tel. Villa, 2552.
Escriptorio provisório:. Rua dos
Ourives, 41 — Tel.: Norte, 1500.

  (10562)

TRASPASSES
rpRASPASSA-SK umã casa de íruc-
X tas e molhados finos muito hem

localizada e fazendo bom negocio; o
motivo da venda se dirá ao comprador.
Para tratar por favor com os srs.
Pinto, Bastos & C, rua da Assembléa
n. 60. (D. 299.H )P

TT-iIJXDE-SE, i.
f cedo, um terreno de 11x3

(llll Flatulencias. dvenensias-nrisãolll!!!Flatulencias, dyspepsias, prisão
de ventre» hepatites»

infecções intestinaes,, ete,

[WIIIS ffiOlIiItl
i

2 iv 4 em caem
refeição,

Ma;rnesi_ calcinada
Bicarbonato dc nodio
Papaina
Benzonáphtoi

rNiix-yomica

É lll(to,52. Silva Araújo III É
X»^^'^_»*^M»'^_-»*MS^*»^Sj»^>S»*1»»S^»»**'Í.^»»*»^Bj»»'*ga»»»**

SenhõrãTsen

Tofrje senj denjora^IODAL
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AÜTOCÜRA-PHYSICA
Vindo de Sio Paulo, commiinlca o

DR. MOURA LACERDA, ex-lentc de
bii.lo.la e sciencias physica» e natu-
'urs, a sua diiiiucla clientella desta
C»p(t«l e dos estado» oue, unicamente.
até 14 de Junho, renovara as euns
iònhecldai e efflcazei pnicrttcfes
.Imã BQVfll eousidtas e contnictai.i.
¦unilicanienie, tratamentos novo», em
leu consultório a Rua Maranvuape n.
16 — das 12 ás 4 horis, excepto soa
'.ilibados, sendo as consulta» reduzidas,
•1 10$.

1'nra es Estados: Todo» o» doente»
du Interior do Brasil, mediante relato-
rio em carta de sua» respectiva» en'
lermiilailr» chrouicas, on sub-aguda»,
internas ou externas, de qualquer na-
tureza, poderio receber, reguladas
relo correio, suas prescripções conluie-
ias, para seu respectivo tratamento, por
t mezes, reiuetteiiilo com o iclatoilu*
o respectivo preço de qoSouo. Mais de
>.irs mil doente» ji autocurados atte»'
tam sem contestação possível no Rio
le Janeiro como em todo o paiz, o po-
der tlierapetitico das nossas prescri-

Kõss c a efficicia maravilhosa dos nossos medicamontos veajetae», purajneii'
te vegttaes, da flora indigenu ou eiotica. Vis nivaiminx imlurof. S4 a
Natureza pode produzir remédios e curar — pois drosas sio drogas. Sao
v.uienos. e venenos não podem curar. Nunca as drosas curam pessoal ai-
ituma. E' obséquio renovarem cs noscis distinetos clientes as suas prescri-
irües e contribuições, até a data acima, ffilmo. pois, á Nattiresal

(E 693)

1 àwwffi$K$ÊsttttLi___r "¦' -íriílriSII B^^H__fijW ^^\i-^«__â-__8___i
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PENSÃO 
— Dá-se para íóra e á

mesa,  '—'cm casa familiar
asseio; rua da.Carioca n. 47,

(E

de todo
2" and.
723) S

PIANO 
— Vende-se um ligeiramen-

te reformado; só serve para es*
tudo, exclusivamente; para ver á rua
dos Andradas n. 7i, 2o andar. Ultimo
preço, aSoSooo. (E 715) O

PI 
ANO — Vende-se em bom esta-
do, por preço de oceasião, á rua

do-Rezende n.' 110. (E 708) O

PRECÍSA;SE 
de uma casa com

grande terreno nos fundos. Jníor-
inações para a rua Theophilo Ottoni

sobrado, a Arthur, do melo-
dia ás 2 horas. (E 692) S

PIANO 
— Compra-se um de bom

autor, 1I2 armário, para estudo,
dc particular. Telephone Norte 2640.

 ._ (E 689) S

SYPHILISSyphilina
— Cura radical com a
Fournier; agentes para

todo o Brasil, á rua Uruguayana, 66.
( E 11 o i) S

Hydrocele, tumores
dos selos, ventre

•e escrote
HYDROCELE — Cura radicai,

sem" dôr, sem operação. cortante e
sem privar o doente ae suas oecupa*
ções hahituaes.

DR. LUIZ -B MARCOS — Ura.
guayana i«5, sob., da» a is 4.

(«Uu)

rnOUOS os que têm syphilis e são
X fracos, devem usar a Syphilina

Fournier; mata o micróbio da syphi*
lis c tonifica o organismo; agentes
geraes, á rua Uruguayana n. 66."

(E 1101) S

Dr. Alvino Aguiar
Pulmões, estômago e rins—Tra-

tamento das anemias, esgotamento
nervoso, ete. — Consultório: rua
S. José, n. si. Telephone, 5868,
Central. Residência: travessa do
Torres, 17. Telephone, 4265, Cen-
trai. (R 26098) R

TTLCERAS, síío curadas com a San*
\J toiiina; vende-se á rua Uruguaya-

na n. 66. (E1101) S

VEx. 
precisa mandar fazer ou re-

formar qualquer colchão mesmo
em sua residência ? E' só telephonar
para 1864, com o sr. Carneiro.

(E 1013) S

NIMAES para carroça ou canu-
tihão. Vendem-se mansos; á rua

Marqueza de Santos n. 57, largo do
Machado; (__""ta). 9

_. CCÉITA-SE costura, vestidos" ou
_T___oupas brancas; á rua Pedro Ame*
rico n. i49,_Cattete. (E_io62) J3

S feridas fecham, rapidamente, a
supuração e a dor cessam, com a

Sanltosina; vende-se 5. rua Uruguaya-
na 11. 66. • (E 1101) S

BANHOS DE LUZ
E BANHOS HVDRO-

ELECTRICOS
.Rheuinatisma, asthma, sy-

philis, anemia, eezema, obe-
siilade, arthritismo, nioles-
tias dos olhos e tios ouvidos
de oriycm syphilitica ou ar-
fhritica são curados com
grande êxito com estes agen-
tes physicos.

Tratamento dos , carcino-
m;is das palpebras pelos
iRaios X. Tratamento da tu-
berculose «onjunctival e do
trachoma pelo methodo de
Finsen. Tratamento com
bom resultado do GLAUCO-
MA pelas correntes de alta
'freqüência.
Gabinete de Electricidade

iMedica do Dr. Neves da
'Rocha. Avenida IRio Bran-
co 90, das 9 da manhã ás 4
horas da tarde. (E 1056)

_,«_____r_)»____S-B____->

TOSSE
Tomo PBITORAX —:¦
—: !-— MARINHO
Rua 7 de Setembi-, 1SS

DENTISTAS
DR, 

SILVINO MATTOS-
traccSes, absolutamente

tendo o marido quasi
irapre ausente, deseja uma sala

.... quarto com pensão cm casa de
pequena familia de todo respeito, nns
ruas Estacio, Haddock Lobo òu ad-
jacencias; preço 110$ a 120$; respos-
tá a A. M. Cl., nesta folha.

(E 1071) K

! (JONSTIPAÇÕES
v Torne PEITORAL —:—
I _.. j— MARINHO
V l!ua 7 do Setembro, 18C.

.Tí.Tiscrc;

Empregos diversos
illU 1 AI. <lc pliarmacia, precisa-se

ua rua 24 de Maio n. 36.
(E 705) O

H0___0P_.1HIA
Rua da Quitanda, 27

um,

in RECE-SE uma senhora para
tocar piano cm ointmas ou reu-

lamiliares. Cartas por favor nes-
mal, a A._A. (E 1020) D
ms.VSI-: d" uma boa florista,
..1 falirlca de flores, á rua Marv-

il flòriano Peixoto n. 51; paga-se
(F. 687) D

nuECi
l e.-qu,

tiras a,

naüo.
X*Si: de utn bom jardineiro
encere casai á rua das Pai-
35, Dotafogo. (E 1032)1)

1-KliCl.SA-SE de um companheiro
J- dc quarto; rua Moraes e Valle

¦¦ 4'1. andar térreo, quarto de frente,
im ,1; familia. (E 704) D

pREClSA-SE de uma menina dc 10
a •'» 13 ahnos, para serviços leves,•si ciii de familia; rua Rúfinó do Al-
l.-eida 11, j.j — Aldeia Campista.

(E 678) D

Casas

i i,r
-'V. X||

e Gommodos
centro

V'\'. SI. unia sala de freittc (
¦ i contígua, com pensão e mo

Pliarmacia, funda-
da em 1888 de Adol-
pho Vasconcellos

Tosse? Tosse mui-
to? Usae a

Bronchigi»
infaÚiyel*em qualquer
tosse.

Constipou-se ? esta
com a Grippe? faça
-tizo da

CSrippina
Um dos remédios

c.uc mais curas fez na
Grippe Hespanhola.

Está Rheunuilico?
lem dòiea, uze a Mi-
lacrosa
Rheiimatina

Medicnnierito de
Kratule _____•

Boulevard 28 de Setemhro
363 filial (8068

ftfENDlv-SE uma chacarinha, logar
T alto e saudável, casa nova, de pa-

redes dobradas, telha franceza, com 2
salas. .-. quartos, cozinhai terreno de
m por 33, todo cercado e arborizado
e todos os melhoramentos á portai a
3 minutos do bonde e a 6 da estação;
preço 2:800$. para liquidar; trata-se a
rua 'Domingos Persco n. 59. Principia
110 fúti da rua d.13 Mangueiras, listrada
Real, Piedade. ('E ioi4) M'\r1.;N'PI5'S*r';.

trata-se

COMPRAM-SE 
moveis, tapetes, lou-

ças, mctáes, antigüidades c todo
e qualquer artigo em geral; pagam-se
os melhores preços. Não se desfaçam
d« seus moveis ou qualquer objecto
usado, sem consultar nossa ofíerta;
attende-se a chamados pelo telephone
com urgência. Central 3537; rua Frei
Caneca 11, 138 — A Guanabara.

(E 1036) S

-Ex-

tracções. absolutamente sem
dòr, a 5$; dentaduras a 5$ cada
dente; concertos em dentaduras a

j 10$; obturações a 5$- Trabalhos

I parantidos e pagamentos a presta-
| ç6es; na rua UrHHimjrana. 3,
\ esquina da rua da" Carioca; das 7
i horas da manhã ás $ da tarde;
I telephone — 1.535 — 'Central.
1 (E 1079) R

AOS 
Srs. Dentistas— Vende-se um

martello automático completa-
. mente novo, de S. S. W. Tratar com
l o sr. Olavo, ii rua Uruguayana n. 31.

(D 29840) R

a DR. SILVINO MATTOS
confecciona dentadura* de ouro,

trabalhos dc ponte — sem auxilio
tle chapas —, bem cpnio quacaquer
outros apparclltns ortluidontlciis, se-
gitndo os principio* du odontologia
moderna, cujos progressos aconipa-
nlm par e passo.As dentaduras podem ser colloca-
dits solire as raízes dentárias, pois,
na maior parte dos casos, não hn
necessidade de extrahil-as, e sim
de conserval-as, uitu ver. obturadas.

Todos esses trabalhos s.n feitos,
em poucos dias, com perfeição c ga-
rantia, sem a menor dòr ou incom-
modo para o paciente e por preços
razoáveis.

Processo especial para apparelhos
obturadores cio véo do paladar e
abobada palatina,—Rua Uruguaya-
na 3.  (_ '"85)

d
DENTlSTA~6'r. 

C.
extracçíe» sem

dicos; rua Vise. do

Figueiredo,

m?
extracçíes sem dor; preços 1110' Kio Branco, 20.

 (D a«»o») H
l.AURENTINO — Denii»-

"comme II laut"; trabalha ha
ralo e garantido, nas creanças alé ¦ 11
annos, ludo» os tratamentos são lei
tos gratuitamente. Uruguayana. 77- ¦ 

N. 4860. (I)

"5 K

sala rTel. (1) 2758") it
ENT1STA — Cumpra-se liaram |

uma cadeira de viagem, mn ap-
_¦ .1 1. _.. *ii  tt....parelho Scliarii 1

Kuayano, 77. Sala
ou Marrison. Uru*

3. (D. 29986)R

PARTEIRAS
PARTEIRA.

PARTEIRA

m
OFFEREGE OS HOVOS MO3EL03 DA BPlEUfll.H |l
Elegantes

Ultra-mo tiernos
Mechanicamente perfeã.on

Mme. Palmy.
ra trata dc j

moléstias de senhoras e suspensão j
por um processo rápido e Raranti- j
do; consultório e residência, rua j
do Rezende n. 60, Teleph. C. 4777.

(1) 2;o7s) I
Mme. Francis* jca Reis, diplo- ¦

 tnilda, 'attende .
•¦i»»»»»»»»»»*»»»»»»'""»*»»»***»»»''»»»!»»»»»»»»^^ a partos, to*
dos os trabalhos da sua profissão, fal* '
ta de menstruacçãn, corrimentos, cnn-
sultas a qualquer hora e grátis. Rua
General Câmara n. no. Telephone,
Norte, 3.^68» próximo da avenida
Central. (D ?o.>o;) V

Mine. TA-
VEllilA MOK-
GADO, tendo
pratica dos hos-
pitaes da Eu-

ropa, trata de moléstias de senhora»
c de suspensão. Attende a chamados
a qualquer hora gratuitamente a pes-soas pobres; rua Buenos Aires 192
1° andar, próximo A Avenida Passo»
Teleph. N. 802, (IÇ 1041)
T> ATíTTiC moléstias das Se
¦"- X\JMM.\'0 nhoras e operações,
por bons MÉDICOS que curam cor-
rtmentos, hemorrliagias e' suspensões;
fazem apparecer o mcommodo nos ca- !
»es indicados, sem provocar liemor- '
rhagia, lendo como enfermeira Mmc. '
JOSEPHINÀ CiALLINDO, do Ho»-
pitai Clinico dc Barcelona; cônsul- ; _ta» diárias, 4 rua da Consmuiçlo, 40, : 9
sobrado. Grátis aos pobres. í

(E 332) Y ^

PARTEIRAi

SENHORASPartos —Mo*
lM-as das

Tratamenio
doa abortos
c suas conse- 'vmm^mamnmwmuMmmammmm

quencias, dos corrimentos, das coli-cas utero-ovarian»» e da» regras Ir.regulare» e prolongadas. Assembléa,
_' 

"ii." '?ó .Serviço do dr. PedroMagalhães. Tel. 1009, Central.
(D !L-"ifí

DENTISTA 
a 2Í000 mensaes, para

obturação a granito, platina, cura-
j tivos desde o primeiro dia; trabalhos
1 de chapa, coroas, pivot, etc, port pre-I ços mínimos e trabalhos garantidos;
I na Auxiliadora Medica, na rua dos

Andradas, 85, sobrado, esquina da rua
General Câmara. Tel. N. 3157.

(D 23027) R

DVOGADOS
ADVOGADOS 

— Drs. Pontes de
Miranda, Jorge Severiano e (3on*

çalves do Couto. Acceitam causa» ci-
veis commerciaes e criminaes, inclusi-
ye defesas no Jury. Escriptorio "Jor*
nal do Commercio", i° andar, sala
14. Tclcphoiic 446, N. (D 35758) S

QEHTISTA

6BAVIDEZ

Zina Teixeira
de Carvalho,
cirurgia den-
tista especia-

lista em tratamento de dentes dc
crianças. Rua da Assembléa, 29,
i» andar. Telephone Central 1217-

(D. 24705)

Evita-se.
usando o s
Pessarios

*»,"*,*»»»»»»»»J*»»»«»*«"»»»»»» Americanos;
são inoffensivos, commodos, dc
effeito seguro e antisepticos. En-
contram-se á venda no DEPOSI-
TO, rua do Carmo li, 1" andar j— Rio de Janeiro..

AVISO — Remette-se re-
gistrado pelo Correio, «ara I

qualquer parte do Brasil, nieuian- '
te a quantia de ?$ooo, enviada em
carta com VALOR DECLARA-
DO. ao Agente Geral — J. DE
CARVALHO — CAIXA PÓS-1
TAL N" 1724. — Rio de Janeiro.

(7SI9)'

DENTISTAS 
— Vendem-se: uma

cadeira Wilkerson novo modelo e
uma cuspideira Clark, informar a rua
Uruguayana n. 10, com Gentil Mar-
condes. (E 1108) R

um terreno a r. Paula

Buenos Aires n. 198.

(E 666) N
\7"KNDEM-SE, á r. Voluntario«7"-l}

T guns predios e terrenos; tratar á
rua 'Buenos Aires :i. 198. (__________

Ki )i

T^ENDlVSlv «ma casa com dois' t quartos, üuas salas, cozinha e VV.
C, com 22 x 30 dc fundos, á rua Er-
nesto Nunes n. 39, lE. do Encantado;
trata-se. por favor, r. Sete de Setem- 1
bro n. 81, 2o andaij (E 1039) >f |"30 

itÇrivNDE-SE cm leilão, amanhã
. T do corrente, ás 4 1 j 2 lioras da iar-
de, o prédio da rua Tenente Costa no,
em Todos os Santos, coin 2 salas, 4
quartos, copa, \V. .C, despensa, cozinha
grande com bom fogão, gaz e luz electri-
ca, em centro de terreno que mede
21,70 ecuts. por 31 metros, de fun-
dos. .Leiloeiro, 'Arcliimedes.

(D 1096) N
prédio novo solido

VENW.-SE 
- .

da rua Adriano n. St, em todos os
Santos, com dois quartos, duas salas,
etc., ctc„ jardim e grande terreno mu*
rado e plantado; negocio urgente; tra-
ta-se no mesmo. (li 1100) N
E-\7?NDiE-SE um hom sitio, água en-

V canada e bondes á porta; na Es-
trada 'Monsenhor Kclíx n,

São Christovão, Anda-
rahy e Villa Isabel

"A .I,Uün-SE a easa da rua Leopoldo
__. n. 16; chaves no n. 14. casa 9 I
trata-se na rua da Quitanda n. -151.

-.li-':'.-!' -V
lugar casa ? ' ...

887 (Iraji).
(E 637) N

m
casaca dÍ«tinctos;

. andar.
rua S. Beii-

(E 700) E
— Precisa alugar casa?
á Empresa Life, á rua •

''ícárt n. 9, telephone, Central, n. 36, i¦;.c diariamente lüe fornece o mappa!
••e-ildas .•¦ casas vasias do Rio dc Ja- \íciro, cnm informações minuciosas e.
Çrâpleus. (_E 667) £. j
Vl.l'('.A-gE um bom quarto, em casa;

*> dc familia, mobilado e com pen-
d, .1 tíí.-.l sem fillios ou n-.iiis se-.

* do l.avradio n. 127.
(E 1076) E

! 
"i~(f7ÜG!'\-SF — Precisa alugar
A. Dirija-se íi Empresa Life, a rua
Sachet n. 9, telephone, Central n. 36.
que diariamente lhe foniccrá a lista
de todas as casas vasias de S. Cbristo-

Andaraliv e Villa Isabel, com in-
minuciosas.

o-: 667) >u

-A-iLÜCAM-SB boas casas cm São
__ ChristovHo; infortna-se na rua Sa-
chet 11. 9. Tcl. Central u.,36.

(Ií, 667) 1*

formações completas e

rtyiKX.PE-Sli. em Jacarápagua, em
Y ponto muito saudável, uma Impor-

tante situação, com cinco predios, po-
mar. tres boas e grandes parreiras de . 
uvas finas, água nascente, cocheira, Janeiro,
tanques, chiqueiros, pastos, caunavial,
com portões de ferro á entrada, duas
casas juntas, vista deslumbrante para
o mar, 15 minutos do bonde; infor.
mar. cm lacarépagiiá, largo do Pccliin-
cha n. 61b. (E 1063) N

KXDivSK por 11:00^,003 bmn a
grande prédio no l;SlacÍo; tratar

com o ?r Carmo, r. dt Carmo *7< dr.s
io-ás s'. .... Oi ?:0 N

VENDAS DIVERSAS

Ferro Electrico
Ultima palavra em garantia [

Um 3o$ooo ,
CASA BRAGA
R. Gongalves Dias, 8!) QÔ924
/¦CABELLOS lisos por mais encara-
\J pinhados que sejam. Use';Naditior, ,
Uruguayana 91 — 2$ooo. (E 1116) S ,

JMiTÒMANTE D. Maria Einilia,
a celebre e i" do Brasil e Por-

tugal, consagrada pelo clero, nobreza
t' povo, como a mais perita em suas
predicçÕès, com milhares dc curas sei* ,
cutiíicas, intimas e commerciaes; ás jexmas. famílias do interior e fóni da |
cidade, consulta por carta sem a pre- i
sença das pessoas; unica neste, ge- \
n-^-o, máxima seriedade e rigoroso si- '
gillo. Consultas em sua residência, á ,
tvi.t da i_onyçição n. 87, sobrado, per* l
to das barcas, em Nictheroy, Nota:
— D, Maria Emilia é a cartomante 1
mais popular cm todo o Brasil. Cor* f
rcspondeiicia e informaçóes, etc, á

lixa do Correio n. 1688 — Rio de
(E 619) y

C10.\11'RAM-SE 
moveis usados, pia-

J nos, cofres, metaes. Chamados a
J. llias; rua da Carioca 11. 27. Pho-
to-Eljas, Tel. 4795, C. (E 741) S

IMPOTÊNCIA
espermatorrliéa, neurasthenia, estreitamentos urethraes, mo-

lestias das senhoras, das vias urinarias, syphilis e hydroceles.

Tratamento electro-medico especial, rápido, certo, pelo dr. Cae-

tano Jovine, de 1 ás 5 — Rua S. José, 56, sobrado.
(D 27012)

_____M__M_MlM_aUUl|l|l ll-IU»TWWWtT»T___-_l

i ílnn * •>es»w»ret'e- '"¦¦ |il i I IIP nms s6 ,r,cçSo del i ií
•| * * * marinho! I
9 Rna 7 de Setembro, 18.. 111

(1070)

MÉDICOS

grátis
Pelo dr. Luiz de Lima Bit-

tcncoürt, da Faculdade de Me-
dicina da Bahia, medico ope-
rador, especialista em

Doenças dos olhos
ouvidos, nariz e

garganta
Todos os dias, rias 3 ás 6

horas da tarde. Rua Rodrif.o
Silva. 26, Io andar (entre As-

sembléa e 7 de Setembro). Con-
sulurio perfeitamente appare-
lhado. (D 29263)

Dr. Dnrval Azevedo
C'nicr. cm geral e partos. Cônsul*

tas das 10 ás 12 na "Pharmacia Reis",
Senado- Fompeu, 41. Kesidencia: rua
d. Anria Ncrv, ioo. Tel. Norte 57-1.1.

(D. 27738)

i

,,_ 0m .. • ' nriir" —* 1 "' " m.

1U' a-si;

,1-1 «.AM

quarto hem mobila*
SÔ, cm casa de fami-
av. Central, -•" an*

(li 1089) E
SIS boas casas no centro.c Mangue; informa-mos ã

lado 11. 36. Tcl. C. 867.
(E__S)__

frente a CâSfll OU moços —
e com hoa pensão e todo
ua Evaristo da Veiga 133,
•entda Mem de Si.

(E_ioi7) E
de frente hem mobilada,

ft com optima pensão em
Jdo 1011 torto. Avenida lio-

11. 92. (E 679) E

TEM VEftWKS ?

fO VGBMIKUOO
s^ílIfíimhcstock

* !¦¦ *y^B|i'lVfr'"''*Ntt^ ___fc__^

(Ti) a cura earaotlaa-

\7i;N'l)li-9Iv uma bancada com duas
jV machinas de hordar, Carnclly 'L. c
uma de ponto a iour. com um motor,
na rua Benedicto Hyppolito n. 12,
loja._ (E 66.1' O

\7-ENDESE 
um piano allemau, de

cordas cruzadas e armação de aço
rua Saiit'Anua "• 120 (Cida ir No.m)

(li .-o-;) O

5pa e Santa Thereza

^______Li

^Tl-NHICM-SK. causa partçnza, sale-
>' ta de jantar, dormitório, salcta dc

vimes pintados, louças e outros obje-
dos, tudo quasi novo. Oceasião pro-
pria para um casal distineto; das 11
ás 12 c das ó em deante. na r. Club
Athletico n. --.7, _________>

Aflua Sulfatada Maravilhosa
" 

O grande preservativo da. doenças dos olhos
veada em todas u boa» Pharmaeias e Lirof_r'-*«

•^g°IbIaesI0S GRANADO & CHIO DE JANEIRO

Completo sorlimen-
to para homens, se-
nhoras e creanças.

— CASA STEPHAX —

Ittiu Urugiiiij-nna n. 12.

leias
(85S9)
nu M PR AM-SE/JIOMPRAM-SE roupas, armas, la-

\J lheres, binóculos, machinas nhoto-
graphicas, ferrameii-as de todas as
qualidades; paga se bem; na rua da
Carioca n. 77, loja. (E 732) S

DURES 
de (lentes — São debella-

das promptamente com o EMIL,
Vendc*se á rua Uruguayana n. 66.

(E íioi) S

(Em 
centro de grande par-

que, ao abrigo do ruict» "

Íila 
poeira, esta apparelha-

«lii para «jualquer inter-

tvenijão 
cirúrgica ou oliste-

tricu. Preços íiiodicog.
4 Director, Dr. JAY>IB
J POGGI, cirurgião do Hoa-
I pitai da (inmbôa. — Mar-
J tine», de Abrantea h. 192.
I T. Sul, 155. (D 25529)

DELICIAS 
dc amor. Valsa. O nu-

mero "14" rag time. Coração cm
luta. valsa lenta c Travessuras do
Cupido, foN-trot para bandolim e pia-
no; A venda nas casas Mozãrt e iíe*
vilacqua. (E 1111) S

IEMPRÉSTIMOS 
rápidos — Fazem-

__5e em QU&lTO horas a pensionistas
de montepio e meio soldo e a func*
cíonarios publicos ac tivos ou aposen-
tados; tratando das 10 ns 3 horas da
tarde; na rua Sete de Setembro nu-
mero 100, i° andar, sala n. 5.

(E 644) S

(593)
armazém.

atte

de familia. a.,.Ba,c con. J l^VÜ-VSK .«* 
^Pa^« _„a, um bom conlmo- | 

^a»»7a_„!a; Ca„to de rua
dc parada á porta, na rua

n. 1.037; as chaves estao
lc ferragens, onde

(E 624) l-

mio Knni.ro n.
luratort. (r

antiga
720) F

c pes-
liarão

te, Laranjeiras,
jotafoflo. e Gávea
!¦ *—K — Precisa alagar casa.*

•¦ ?e á Empresa Liíc, á rua
u telephone. Central, n. _:>.

nte lhe fornece a lista de
1 .i*a* vasias no Cattete. I.a-

.•"Ufo_o( com informações
-v c completas. (K66r) ^*
A-SE, 3 cavalheiro de trata-

».' am ÍKini quarto, mnilo
-i". tom opttma pensão. In**e;tp„<j3e c perto dos ha-

car; tua Almirante Taman-
(K_ito3) *¦

A ->r*. í»j a cavalheir.» do com-
13. u-r. pequeno quarto, beta

r<r j5S raensne«. a dni»
Ha_t.C-.go: rtia Ferreira

— - --- iii «9^ o
\*MS bica íala moõriada.¦ *. fia easa de fam.lu;

Mesquita
aa lado.
sc informa

loja

SUBÚRBIOS

"^'I-.MJI.-Sli um hom bote.iuim, em
V'bom ponto, ou admitte-se um sócio;

rua \'asoc da l^atua n. 152. O motivo
se cxidicará ao pretendente.

rir 646) o

TrÊN.nhM-SIi. 
de particular, -..ma

mesa elástica de peroba clara e seis
' 

j cadeiras de estylo moderno, com dois
1 mezes dc uso; preço 1 to$, á rua Frei
: Caneca n. 340.  tE 103SI O

4*
qUÍ ti.

nhas e
rua '• bara-

lama*

lUARTOS
\£ do u

Ll'0-AM-SK boas ca;
em Vai i-pbô, .

(sr. laymcl.
11). .-Q.9.10-» >?-

— Alugam-se dois, sen-
de frente com ou sem

pensão, su a raives e cavalheiros de
I-atamcnto, em ca=a de tamilia _e
todo o recito: riu Boa Ret.ro n.
llS..\ _ «Ingenlio Nc-c. I ¦ lagU ¦''"llCTHEROY

4'S ItKFKIÇOiíS...
lim ciilix lo

Guaranesia

\ i.V'.
XX. ii.
tnobilía.

.A-SE.
14». 1-
a família

rr.a

!o«-è nonifacto
do com ou sem
tratamento: tra-

joio n. un. oa ã rua

KXDKM-Sli. por ir.otiio <!e viaeem
Y ;ugemc, mobília encusto cítoiado e

raestnha de cabeceira, necessitando H*
peites reparos: preços ie oceasião; rua
|i Clara de Barros n. 21. estação do
Riachuelo. (_ 1046) O
¦\r:-;N'l)H-hi-; um piano superior, alie

S T!*ão. reca de gosto, por preço de
rccasiio: rna Silva Manoel 11. M.

Ounvus n. 104. sobrado. Rio.
CE 640)

' ¦ ""'' ¦¦ j c suas cc-püetcõe». Cura raical por
tu no-! i=r-;,resí*í** *eer'?o*' e rap.cos. Ljr.

ir3 <r«vr. „ _ ,_ fxni-! lOAO -VüKEU. Di5 S ás ti « dai

Achados e perdidos

y.„i><-
(E io»l».«•

i.cr-"-í»: '*J r!*' S. IV
<7-0>

/-»\MrKl.I.O .V 1-.. Rua
V. n-.-xs .'6 — PcrdeiiM
r. !2*t-*í6.5 dc?ta caga. (E

caulelis
cji) Q

f-IAMPELLO & Ca — Rua Luii de
V- Caxn^cs v.. j!6. rertieii-se a cau-
tela n. 1.15.129 dcsla casa. <E «MO O

LINIMENTO MRINHO
preparação de resinas e
essências do Oriente, cura}
qualquer dôr em 5 niinu-1

| tos.-R. 7 de Setembro, 18G.'jí
_____l-____________-_M_-________________-______i:>__i»--__»»-_nM_-MSSUVi-___a_____--h_t~-ii-_i'

(1070) '__
TITACHIXA e caldeira a vapor, dc
i?_L 16 III*., fabricante Lidgewood,
prompta a funecionar. Vende-se á ma
Coronel Pedro Alves r. 22-A.

(E Õ57> S

M0D1STA 
— Par vestidos para o

verão e inverno. Cbapéos e rc-
formas; vende boas de petuias brancas
e borda; rua Uruguay n. í;o. Anda*
r.hv. (E ou > §
4 ^S anthnutes e os tumores d_ qual-
i/ quer espécie, são curuJo3 com 1
SÁNTOSINA. Vende-se á rua Ura-
giiayana n. 66. (K itoi) S

Catarrho dos pulmões
Cnra rápida eom o

* PEITORAL MARINHO
Rua 7 de Setembro. 1SB.

DR. 
Valle .Tunior. homocopatha. re-

sid. rua Aristides Lobo n. 65. Te-
lephone 301, Xortc. (D 28737) R

DR. TALAMO '
MEDICOOPERADOR

Diplomado pelas Faculdades
dc Nápoles e Bahia. Com cur-
sos especiaes e- pratica nas Fa-
culdades e Hospitaes de Paris e

*Vie;ina.
Especialista em tratamentos ra-

pidos e seguros das doenças ute-
rinas, com mcthodos eipeciaes e
indolores. {.sterilisacãn da mu-
lher, POR INDICAÇÃO MEDI-
CA. com methodo absolutamen-
te imlolor. .#

Cura da fraqueza genital dos
homens com methodos especiaes,
novos, securos. Blenorrhagia
chrontca. Syphilis. estreitarnen-
to urethral, anomalias congeni-
tas e adquiridas. Atrnphia e tu-
mores dos testículos, etc. Con-
sultorio para homens, das o __
11 horas. Consultor?, para *;e*
nhoras, das .• ij ? horas. Kt'A

S. TOSE" Jí. 55- (D2gC44)

[Dr Raul Pacheco: especia-
lista emi

moléstias de senhoras ei
operaçõrs por tumores doi

ventre c seios, hérnias,
. nppeudicitrs. ns.-indo os

mais aperfeiçoados me-1
thodos e a melhor technicai
operatoria. Partos sem dôr*
Ouvidor 17S e Cattete 2.':S,

Dentista, O DR. CABRAL
FAGUNDES, Çirur-

üião Dentista, com consultório. no
.Largo do Machado n. 2, por cima
da cav. de calçado "Atlas" convi-
da .1 V. Ex., caso precise trabalhos
dentários, a comparecer no seu ga-
binete, onde lhe será feito exame
e orçamento gratuito, podendo,
caso resolva o tratamento, fazer
pagamentos parccllados.

A longa pratica e perfeito co-
nbecimento da arte permittein-lhe
collocar apparelhos perfeitos e de
aciili.iinento sem egual.

Faz obrurações á porcellana syn-
thetica, tão perfeitas que não se
destacam da nttance dos dentes
naturaes. Colloca apparelhos para
corriair anomalias a quem tenha
dentes desviados ou avançados,

pondo-os em ordem natural. Faz
extracções sem dor alguma, e em
caso de necessidade, torna a col-
locar o dente extrahido, íixando-o
em me-103 de 30 dias.

Como existem, outros gabinetes
dentários no mesmo largo, recoin-
niendo reparar no letreiro da saca-
da. que é em letras de ouro sobre
vidro negro.

Consultas: das 8 ás 5 da tarde
e das 7 ás q da noite. Teleph.
li. iMar 6.'. (_ nos)
-j^EXTISTAS — Vende-se um gera-
J / dor dc gazolina completo, k rua
Uruguayana n. ioo, com Gentil Mar-
condes. (E*notí) R

KNTISTAS — Vendem-se: um
quadro electrico, um vuteanizador

Cross-Barr, 2 nmfalns c uma cadeira
Wilkerson, penúltimo modelo, ú rua
Uniguayana n. io, com üentíl Mar*
condes." (15 nor) R

D
zador.

ÉNTISTA — Vende-se uma ca-

Barato; Andradas n. 46.
(E 735)

DR. 
SILVIXO MATTOS, lau-

reado especialista em den-
taduras parciâes e duplas. Brevi-
dade, garantia e preços razoáveis.
Consultório: Rua Uruguayana,
3, canto da rua da Carioca; das
7 da manhã, ás 5 da tarde; tele-
phone itíí — Central.

(E-in84) R
T\ENTISTA —
•L- mon d,

Marina L). D rum-
cirurgia dentista. Clinica

especial para senhoras e creanças. A's' r, <í."s e sabbados. das 8 ás 17: rua
.lo-c 11. 116. Tel. C. aog. (E ei) R

Dentista _»¦'-. Concertos
em dentadura»

de vulcanite ou ouro. leitos em
poucas horas, por mais quebradas
ou defeituosas que estejam, ficando
como novas e garantidas; confeccio-
nam-se quaesquer trabalhos de pro-
these dentaria com brevidade, per-
feição e por preços razoáveis, no
grande laboratório pruthodontico do
1>R. SILVIXO MATTOS, á ma
1'ruetia.viiiia, 3. Teleph. — 1.555
— Central. (E10S0)

Professores
e professoras

ADACTYLADEXTKA 
q. se ven-

de na r. Quitanda, 72, a°.. nao
escreve; mas, fazendo nella exercício»,
em poucas lioras, qualquer fica a cs-
crever á machina, bem e depressa.

(E 626) /

ACADÊMICO 
de Direito, com lon-

ga pratica do magistério, prepa-
ra para o Pedro II e Concurso, por
15$. Port., franc., ai-itlun., etc, 5$
cada; rua MavUchal Flòriano 11. 7- „

(E 35___

A qualidade STUDEBAKER, dominante durante
67 annos, está reflectida nos seus novos carros

Pela razão de que STUDEBAKER constróe com-
pletamente em suas p roprias fabricas os seus mo-
tores, eixos, carosserias, caixas de mudanças, diife-
renciaes, direcções, mollas, capotas, paralamas, e
corta as suas próprias engrenagens e outras pe- |j
ças vitaes, os iucros de intermediários ficam cli-
minados.

Com vantagens fabris tão inexcediveis, e pródu-
cção em grande escala, pôde STUDEBAKER offe-
recer carros de QUALIDADE SUPERLATíVA A
PREÇOS QUE OS TORNAM DE UM VALOR EX-
CEPCIONAL.

LIGEIRO de 4 cylindros, Touring, S
logares 8:00ü$000 |

LIOEIRO de 6 cylindros, Touring, «
logares lOi.CCÍOOO |

LIGEIRO de 6 cylindros, Barata, 4' £j
logares 10:500*5000 |

GRANDE de 6 cylindros, Touring, fa
logares 13:000$000 |

A preço addicicmal podemos fornecer: cariei-
nhas auxiliares nos Ligeiros de 4 e 6 :cylindros,
que augmentam =« lotação para 7 logares, e rodas
de arame.
LEMBRE-SE DE QUE O STUDEBAKER REPRESEN-

TA 0 MAIOR VALOR INTRÍNSECO m
CADA CONTO DE RÉIS PAGO

CURSO 
dc violino e bandolim —

Profcssoni formada pelo Inst. Nac.
de Musica, lecciona em sua residen-
cia a rua D. Polixena, 105 ou 11 do-
micilio. Preços módicos—Uotafogo.

(E 651) L

W IÍÉÈI [QWtii Oi ÉÍ3
A. MOSQUERA, Representante.

Avenida Rio Branco, 180 -¦ Ediflcio do Club Naval
TELEPH.: 5 497, CENTRAL

' rio 33_ss j-âk-Nras-rao
ic 10810) 0

A cura radical k impo- \
teiicia, debilidade e ir»-

queza SEXUAL
PELO

r^UHSÒ PROPE0EUT1CI) l'ra-
C^UHi.  

..
J ça Tiradentcs ti. \6. lei. 5013,

Central. Taxa 20? mensaes. Prepara-
torios, concursos, commercio e outros
[ins. Aulas geraes e particulares.

(D 27321) i

("HiltSO 
DE VIOLINO — Mamcile

J . Costa, violinista diplomado pelo
Kcal Conservatório de LelpzlR, ex-
alunino de Cezar Tliomsoii do Conser-
vatorlo de Bruxellas, mantém, em
sua residência, á rua Corrêa Dutra
11. 141, Cattete, uni curso completo
dc violino, sob as cxinencias da. es-
cola moderna c progressiva, seguindo
os programma» d.iqucllcs Conservato-
rior, c o do Instituto Nacional de
Musica. Acceita tambem oUimnos par-
ticulares. (ü 23806) l.

DESENHO; 
pintura õ vários iralia-

lhos dc arie, m$ mensaes,. ccim-
plcto adcantainento cm poucas lições;
rua da Carioca n. .12, 2" andar.

(D 29772) /

DENTISTAS 
— Vcndc-se uma com-

binaçüo S. S. White, uma cadei-
ra Wilkerson novo modelo e uma
cuspideira de fonte Clark, bacia du-
pia, á rua 7 de Setembro 11. 115, 2"
andar, com Antenor Costa. (E 677) R

DENTISTAS— 
Vende-se uma com-

binaçSo S. S. W., completamen-
le nova, a rua UniRiiayana 11. in, com
Gentil Marcondes. (E 1113) K

>ynamogenol
{GERADOR DA FORÇA

(1073O___*__g____g________!
INSCREVER 

á machina com dez de-
J dos, sem olhar para o teclado.

Lecciona-se á Rua- B. Cotegibe, 811,
Villa Isabel.  (D. 2Q94.O

COI.E ROYAL — Dames (rançaE ses venez apprendre Ie deaiin,,
pinture, travnnx d'art, to$ mensuel,
vous obtiendrei en peu de leçons, un
resultat «atisfaisant. Inscription ou-
verte; 42, Carioca, a" étaae.

. (D 20771) '¦

XNCI.EZ 
pratico e theorico, ensina

professora ingleza; rua Paysandu
n. 25. (E 645j__

IXtÍLEZ, 
Francez e Mãihematica —

I*rofe5*-or inglez ensina c?ta*. ma*
terias. prepara para Escola Normal
e Pedro II; preço .10 alcance de tniln
mundo. 77, Crusliavana. Tel. 4-ít'C..

(I). aoçisiZ

DENTISTA Heitor Cor-
rèa, especia-
lista em tra-

balhos a ouro
e dentes artificiaes. Gabinete mon-
tado com apparelhos modernos de
electricidade. Preços módicos. Da»
7 ás 6 horas. Domingos, até ás 3
horas, á rua Sete de Setembro n.
te;, canto da travessa de S. Fran-
cisco de Paula. Teleph. n. 3440
Ct-nlral. (4050»

DENTISTA 
— Vendem-se uma cv

deira cm l*om estado, c um mo-
trr ds White quasi novo; nta Maré-
cha! FjonattO v. ro. sob. <E a:6> K

i> R

PENSÃO 
em casi dt tamilia. fome

ce-sc a domicilio, com linapez^ e
Eututa* não c ca*a de pensão: na rna
Evaristo da Veiga n. 133. junto ã
Aveuida Mem dc S_. (,E tuig) S

PEXSAÒ 
de casa de família limixi.

e varia.la, iurnece-«e a dcxmcxho;
rreco &'S: raa Neva S. Leopoldo 7*-

(E uSS> S

A\olcstias das Senhoras —
Dr. Octavio de Andrade,
"feccailita do» cctpitaes - da E2~
:..ri- trata de suipentí.. hcxnor-
.hag-Ia. nteríaas, corrímenlo*- o?*-
-10S. ele., sem operações e seta d=r.
Xcs case* Incicado» p.*ía $c:ea-

cia evita a concepção, sem prej^i-
cicar a satide. R_a S.te de Se-
ier-,'-n> n. 1S6. ca» 9 i» ü e de
s is 4- Teier-Osç ».55t, r--r.:ral.

tE 1023)

SRS. 
DENTISTAS Compram-

se dc boa procedência e em bom
esi.ido: motores e tornos electri-
cos para consultório c laboraíorio:
íunis de vidro para cuspideiras:
i.iolas victorias: broess e demais
insímment05 próprios de officina c
f/ahinere. Paga-se bera e á vista,
na rua Vrugíiayana, 3, sobrado,

cor.i o sr. Antônio. lE 10781
F.NTISTA — Ver.dtse

electrico, rr
Andradas, ?;. sobrade. (E. ;42)R
DENelectrico, preço» 3_t>S, rua do?

INGLEZ 
Mr. Rodger (americano) —

Ensina este idioma todos os dias,
das 6 da manhã, ás IO d.i noite: pre-
ço módico; rua ila AUanden n. 109.
lohrado. Tel. Norte 46.T- (D 2Q76S)7.

INGLEZ 
— Uma senhora dc Lon-

dres, ensina e>te idioma na «ua
ca» ou cm casa dos alumnos; á rua
Henrique Dias D. -7 — Rocha.

(D _.iq«o__7.

Inglez! 
francez — Moça !ii-

plo.-nada. ingleza, ensina inglez,
francez. prepara r-irn exame. Escola
Normal* cur«os diurno e nocturno ou
particular. Resposta por favor: A£fo*i-
so Penna n. ti. Tel. Villa 1107.

(D 2So.-o> 7.

PROFESSORA 
de esmerada educa-

ção recebida na Europa, ensina
portuguez, francez. theorico e pratico,
arithm., ffeogr., bordado?, cie., á rua
da Quitanda, r-* *'- Ver a domicilio.

(E 4071 I.

-J1ANO — Professora paciente ensi-
1 na pratica e theoria a principiantes

í, riia_jj(i_Mattoso ir). (D 249')1) /¦

IJiROFESSORA— Prccisa-sc de uma
JL pessoa dc real preparo, para um
conceituado collegio. Procurar o Dr.
Duarte, rua 7 de Setembro/215. sol;,
das 3 ás 5 __u (E __) '¦

P" 
ROFESSORA —Precisa-se dc uma

interna, para leccionar curso pri;
mario e auxiliai- na disciplina. Cpllu-
gio Sylvio Leite; rua Mariz e Burros
n._25____ (O 1045) Z

JDROEESSORiX Ingleza procura bôa
I sala ou fmulos de sobrado entre
rua S. Josc c rua BucttOS Aires. Rf"

«ista com c omlições. (D

PROFESSOR 
de theoria

bandolim; violão theorico
lico e outros instrumentos,
rãi. dc Ubá n. 73. casa 7L Tcl. Villa
4?.°4-

goS-l) Z
aoHcjo
c pra-

Rua lia-
.. _'cl.
(D 252.17) Z

1)ROFESSORA, com o curso cum-
.1 pleto do Instituto Nacional de
Musica, ensina pelo inetltoilo dcs»e
rstobclecinientó, piano, musica e sol-
feio. Recados ii Casa Mozart, avcin-
da Rio Ilranco 11. 137, 011 neste jnr-
nal a Professora S. M. F. (tl5_i_

iUEM nâo estiver para cursos,
quem *-ó á sua vontade,

por*
tuguez; irancez, arithm,, alg., etc,
lem professor, na r. Quitanda, 75, 2°.

(E 627) Z

QUEM 
iã

i-.t,> é, .
(|UÍ2er aprender depressa c bem,

SENHORA 
com pratica de ensino,

lecciona cm casas de familia, fran-
cez pratica e theori ca mente, portu-
fTUesti geoRrapltia, historia, desenho c
pintura. Para tratar: telephone Ipa*
nem a 569. (0 jS_53) 7.

TTMA pessoa ensina e dá gratuita-
<U mente, para a cura de riualquer
ferida c todo c qualquer sofírimento
externo, somente nas terças e sextas
rle cada .emana; á r. S. Chrífttovão
n. 82, fundos 

'da 
Escola Ideal.

(D 37621) 7.

ia p a ra o
diagnos-
tico e tra-
tamento

das doenças do esto'
mago, Intestinos, fí~
gado, pulmões, cora'
ção, rins, o8SOS,etc.,
oeloDR. RENATO DE
SOUZA LOPES, Pre-
ços módicos. Rua Sõo
José 39, de 2 ás 5,
ás terças quintas e
sabbados.

'C 2:256)

Brinquedos

T.' 

JU _ g

E;SO;Of
MEDICAMENTALLY

(tratamento moderno e garan*H_
tido) ig

Prospectos e inforras* |
ções — Caixa Postal SO, |

Representmtte:
WISTREMUNDO A. 8. _

Al venda — RUA DOS»
] OÜRilVBS, 88 — RIO •--!_

DROGARIA ARAUJOB
FREITAS 

'& 
C. (11K00) M

TENDES TOSSE I
Tohiae XAROUROMO. O allivln *

rap w. A' venda nas drograrias t ,.l-,ar-
ma, as^ (1I...1J.)

As pessoas de cor
Conseguem tornar os seus cn-

licllos iisos, por mais ondulados ou
encrespados que sejam, com o
LysoJor, que é infallivèl. A ixn-
da em todas as pcriumarias, no-
«árias, pharmaciás e na "A '.ar-
i-afa Grande", á rua Üruguaynaj
n. 6ó, Perestrcllo * Filho,

Em Xicthoroy, drogaria Burcel-
los. Em Canvpos, Phanr.acia Pa
checo. Preço síooo. feio Cor-fir.
4S000. C07*3r

i Dí>en^e:as do pulmào 
'

—Dr. f. C«tio do Hoipitií
dos Tuberculosos. Docrate da
faculdade dc Medici*i« do R:o
de laneiro. 73, r. da A'..-.rii-
bifa; eonsultnt du u bor.13 Sj

em deante. Teleph., 4207, !_. ^
(97ií) i

mmtSÊsmmmmmmWiWmmmmata^mmw^at^iut.^^.
V

MILA

PROFESSOR 
— Precisa-se de um

esplicador de port.: ing1., arithm..
e e<cript. mercantil, para concurso.
Carta*, com rei. c condições a A. Cos-
ta, rua Co-iselheíro Autran n. F.

(D iuc6) 7.

PROFESSORA 
.1» piar.o. bandolim.

theoria e solfejo por preços mo-
cicos, frarantíndo adiantamento err.
pouco tetnpo; á rua do Matto«o>, 14.
sobrado (E isioí 7.

PROFESSORA 
— Ensina ronn

guer, ;Va~cer, inglez e piano: re-
cados ã roa Uraguayaoa n. 37. _5j/-
macia. (E JOj7.) Z

da Fabrica Eclair
Exposição permanente para tornar

cõnUecidòi oi numerosos modelo? cuja
peneiç.:'0 riva i?a com os con^enere3
cJtrangeiros. Vendas a varejo c por
ai_._do. ?.ua da Carioca n. .\6.

(11-725.)

UM SENHOR
ue esteve atacado por uma forte
i-.berciVose e de extrenc grávida-
le, ofterece-se p?ra indicar gra-
j:tam*n:e a todos que Boffrein
le enfermidades respiratórias, ai-

ra como tosses, bronchite», tos--
onv'2lsa, asthma, riberculose, pneu-¦unia, etc. um remédio Cjue o eu-

-.: completamente.
Es.:a indicação para o bem da hu-

lan-.tiane e- conseiiueccia de um io-
-1. D:ri;ir-'=e' por ;_r't' -!o *T. En-
enio A\c!!ar. C^ixi do Correio,
ia. Rio de Jantiro. <543S)

OURO
Prata, platina, brilhante e cautelas

... Mente de Soccorra, ccmprani-se e
-agam-?e beim; na praça T;-ra*_er.tt»

a. fa. — CASA GAKCIA, '737)

Bri!_an'._ia concreta, cora pe-
troleo, deliciosamente pertutr,- Ia,
com penetrante e escoliida ê>»eifi
cia. dá brilho c firma a cí.r òá
cabello. ao contrario das dirmii
brilhantinas, que tornam os .•. M-
los russos. Vidro. 3Í5to. Pelo _or-
reio, 4$500. Na "A Ijanafa Grin-
de", á rua Uruguayana n. 45.
Em Niítheroy, Drogaria )'-.rc:l-
los. Em Campos, 1'haimacia Pa-
checo. (g/jj)

PKEDIO EM .
PETROrOIJS

Vcnde-sc um esplendido sobrado »*.?
con-trurçio solida e moderna, c:*iu )
quurtos _ salas, jardim e rasto t**rcno,
nf» coração da cidade, próxima a-.s l?;i-
des, Ptcç_»e coadi»;ôcs vantajbia1 ac
pret-ndenteT Informações: ar. Kin*
tenuauer, rua 14 de Julho 11. ii, em
iVt-npoi s. ou i rua da Carioca n. 471
loja. nn Rio de Janeiro. .......91..}

"915 Komraatlis"
EM TABLF.TTCS , _,"P>ti_ í*Dvnams?aç_o ern prrf.:*. ^yenre»».

ral do eu f Neo-Síivarsan ), v»l;
: harmaceutico Theop''.!a d« -Vnlr-í-Je.
•"ura radicalmente a SVPHlt.Iò -r.
toda» as sue» manilestacSM- "íz e»
tio rheum.tisnso. terid»* prtape^ww _*
pefle, ecerr.as. empirg.nj. espinVts. e*
riot>hu!a«. d.rthroi. eijttipçUs. o^fc^lc»
tsrtnorts, etc Nio ten dieta. l*tco,
;?«o. Granado fc C, i* -ie Mire-;. »«;
(,__ !:..-.! e >- -¦-. -. ¦-.-.:. s>-¦Í71U
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ffig. ' Esta machina descasca perfeitamente qualquer quantidade dc caff, sejii j
¦ 'secco, melado, etc, separando a casca do grão, c deixando o enfó poífeltn- Bfljffl

gfll mento beneficiado e prompto para o mercado. KRgj
HH Ab machinas "ENOELBERO" utnericanas pagam o seu custo na jiriuicirn ¦

1 safra, porque produzem MELHOR TYPO c o caí£ alcanpn 1M.ELHOU PREÇO M

E3HH Temos 4 tamanhos destes Descase adores ______\

§sH x. O com capacidade do 500 arrobas de enfé limpo W___\
Isfijfl N. 1 com capacidade de 300 arrobas de café limpe _Wlm

X. 3 com capacidaito de 150 arrobas de café limpo __&___
WBÊÊ N. 5 com capacidade de 60 arrobas de café limpo WjSÊ

IMJM Peçam catálogos gratuitos e preços reduzidos a: _w!m

IF.UFTON&Ca.l
| RIO DE JANEIRO S. PAULO J
I Av. .Kio Branco, 18' Larjço S. Bento, 12 I

'-¦ ti y\*",ri r-r^^.W^l^^-g^F^-^-Tmj-;.*.'':

„ || I

i_r___\ _______j!*TwtKtô/JVf_n^^ ^^^mBÍ^^-"5íllVt\

_mn_w!^____^ÍM^Í_f'(fiiWi rAiiWvilX^» ^JíA^mwUr
WÊuÊJS&ZMUauWA. *? JIlMlEsS&íiSJiv//
\___\\__v_%_f_^__^_^_y^SSAi L______ 

' 
y__\__yw9^^m^^^_^Gà9Tf_ry

á_)Êmmr^ o ^^®|K5§mJ
m tWÊ^f, Vigor do ^ WÈÈM
xSHffijP Cabello ^8»S||k
_\\__jr Ayer ^i^ll.

H/JrTj l'»* "* h

mlBM 
' t'Bln,a ° seu crescimento. JJMUÍIft

lllipg uas,

queda do cabello, cs«"
tlinnlu o seu crescimento.' venda nas drogarias e perfuma-Agente: Caixa 2014 — Rio.''9"94>

DESCAROCADORE
oeAL&ODÂO

w
•:i

PENSÃO
Uma senhora, com tres inemrms,

procura 2 quartos com pensão, meza
separada, em uma pensão 011 casa Ue
familia,' na Prai» uo Icarahy ou im*
mediações, Offertas com preços para
H. D. neste jornal. (D 29921)

CASA MOBILADA
Aluga-se esplendida casa completa*

mente mobilada, com louças, crys-
tnes, etc, á nu -das Laranjeiras, 3.52,Pode ser vista todos os dias uteis
das 13 is 17 horas. Par» tratar no
Cosme Velho, i»6. (E 507)

VENDEM-SE PREDIOS
/ Rua Silvei-,i Martins, 'Praia dc Bota*
Fogo (p-iacete), rua Bario de Itamliy,
rua 20 de Novembro (Ipanema) e rua
rio 'Rezende 

Tambem empresta di-
jiliolro sob liypotliccás. Trata-se com

¦ Costa Braga Sr Comp., á rua S. Pedro
ti. 72. (15. 29.606.)"~ 

VENDE-SE\
O Sl'io do Prado, distante um kilo*

meti o da est.-ção de Cro. Paulino, E.
\'i I.erpoldina, districto de Nova Fn*
bu«-i>o, «Ia qitnl (lista cinco kilometros,
con endo 30 alqueires de superiores tei-
ras, com lavoura de café bem começa*
da, bons pastagens, 25 cabeças de bom
gado leilc'ro. animaes para trabalho,
bòá casa de morada, moinho com enijre*
nanem c mais outras lieinfeilorias, cli-
nia íalilicrriino. Vara mais informações
cmn o sr, Luiz Veira, cm Cro. Pa.uli-
no, (E. 4o8.)

T" 
GABELLEIREIRA

, »ringe-se cabello em todas «ts
tWres: preto, castanho escuro
»« claro; louro, bronzeado, ver-
jiiellio, nenjú com henné; la-
vagem de cabeça. Ondulação
Mareei a 3$000. Vendem-so
postiços, últimos modelos. —
Trabalha-se em cabello caido.
sSíme. AUGUSTA, tuo Uru.
guayana n. 22, sobrado. —
trelepli. C. 1551. (D 28029)

Doenças
tle

ouvidos,
garganta,

Cora ?rnran-
tirla

e rápida «Io
O-ZESINTA.

V IMPOTÊNCIA
Cura ladicri! sem uso de drogas.

Prospectos e informações grátis. Dr.
M. T. Sanden, rua da Quitanda, 51,
iD andar, sala n, 2, caixa postal 903.'D 29810)'

PREDIO
Onuva-se um, de boa construcçío,

com tres ou quatro quartos c mais dc*
pendências e- com jardim na frente,
até 28 tonto... Of lertas á caixa postal
n. 1534. (E. 341J

CONSULTA GRÁTIS EM CASO DE INSUCCESSO

ti HYGENTERIUM 3D
"Marca registrada INDIANA"3 -i.

Medicamento homoeopathico contra a PRISÃO DE VENTRE
Pharmacia Homceopathica Raul HARGREAVES & C°.
RIO — RUA DA QUITANDA, 17 — Tel. Central 2529

(10963)

José Henrique de Almeida
Enoíirrcfta-sc dos serviços de cala*

fnle. beütmar, encerar assoalhos, ia*
vagens de casas, vidros c ladrilhos.
Tclephohc 5346 Central; rua Pedro
Américo, 2, Riq. (D 29994)

Terreno — Ipanema
Vende-se um maçtiiíieò; sito á rua

28 de Agosto, medindo 20 x 50, me*
tros. Trata-se com o dr. Eduardo

tantos, 
á rua do Rosário, 103, soli.,

as 13 as 17 horas. (D 299*10)

CHAPAS
VENDE-SE UMA PARTIDA DE 1.000 CHAPAS DE JUNCÇÀO PARA

TRILHOS DE 25 KILOS — 44,.Rua Theophilo Ottoni, 44. (E1102)

.Negocio de oceasião
Vende-se ^3 bois de carro, novos,

sendo mest-iço a zebu', e outros
caraçuf; o motivo é o dono não
ter pasto. Trata-sc na Raiz da Ser*
ra de Petropolis, com o sr. Quin-
tino Escossia de Andrade. (E 201)

JÓIAS
Ouro, platma, jóias usadas com pe-

dns preciosas, cautelas dc penhores,
compram-se c uuein melhor paga c a ca-
sa da r.ia Bi<enos Aires ti. 216, antiga
do llo.i|icio, officina de ourives c la-
pidação dc diamantes. (E 654)

EM STOCK
Para entrega immediata aos

melhores Drecos do mercado
' 

COMM ARÁBICA - GQMMA COPAL
SAL AMARGO - ZARCAO
ASQL ULTRAMAR — BARHILHA
SULPHATO DE COBRE
BICAI-B3UT0 DD SODA
BlUCm DE PAU CAMPECBE
PARAf FINA

fllAZ, MATTOS H*, limitada
Ru» Buenos Aires, 208

Teleplione Norte 5984 (80007)

f0ÊkmSÊMa
_Wja ™ilif_&?ybè&&T_Wn

_t^m^^^Sm%

Enfardar
A1VIÀG

Ét'
fl MOTOR.

u

f€~ =^i

^ fk J.^^ODERNO STOCK
Preços Módicos m ¦¦. ¦

%a&€z gro^
Ay.Rio Branco,20-Rio deJaneiro-CvPostal-IDQI
Rua Florencio de Abreu,S8"S. Paulo-CSftwwuÕr

(9838)

PROFESSORA
Piecisa-sc de uma para leccionar a

trei creanças próximo á* capital, que
sai'^n utn pouco de piano c francez. Se*
rá tratada como pessoa da familia. Car-
tas a C. I,., nesla redacção.

(D. 29.874.)

Perigosaí* iíégligencia
Póde-se quasi affirmar que todas as vezes que se sente .,.„

xaquecas, dores nas costas ou nas espnduas c, sobretudo, mio s.'?:u
ua booa de manha ao levantar, o ligado não está funccionniido bem,

As pessoas nas quaes se manifestam esi.es tyni|)larius, ãpp.iren.
temente sem importância, estão bem lonRe de avaliar n que ,;
passa 110 seu qrgalllsmo c, por isso, delles nau fazem ciso.

E' MUITO PERIGOSA ESTA NEGLIGENCIA
e todos aqueiies que; assim procederem, estão arriscados a nuls
tarde soffrer as graves conseqüências de nüo terem tido o necei.
sario cuidado, logo depois dos primeiros indícios da moléstia.

A demorada e imperfeita secrec.5o de bilis pelo fijado pan
o canal alimentar começa qunsi sempre por provocar a iirijilo üe
ventre, enxaqueca, falta de appetite, azia, lildipcstSo, dyspcpsi.i,
infartação depois de comer, ataques biliosos, itnpiitezti dc banine,
lierda de energia para o trabalho physico e mental, perda de me'
rnoria, cansaço, paltiaçio do coraçã», sonini dosassocègaddi urin»
carregada, tristeza, debilidade geral .proslrrcão nervosa, insoimiii,
hemorrhagia, perda do poder sexual, etc.

"As Pilulas Universaes Melhoradas de Perestrello" ssJo indi*
cadas com a ainior confiança, devida n excellencia de sua cnm-

ÍiosiçSo 
puramente vegetal. Não {êm resguardo, não produzem «,.

icas, Dor isso oue aíem brandamente. São purgativas e depura.
tiva3.

Preço: uma caixa, 2$5»»; uma duzia, 25$00b.
Polo correio- uma caixa, 3$; seis caixas por 13$ e 17 caixas

p.'i- a6$ooa
Vende-se ém todas-as drogarias e pharmacias e na "A' Garraia

Grande". -
PERESTRELLO & FILHO

66—'Bl)A URUGUAYANA — CA)
Em Nictheroy, Drogaria Barcellos. Em Campos, Pharmacia Pn.

checo.
Não se acceitam sello» nem es Umpillia (0754)

Um cavalheiro

Collegio á venda
Vende-so uin bem montado collegio

C ei pleno ,'imccionamenlo visto o scu f. .,n'_s;p0,,a_
dire. tor uio poder üirigil-o, tratando-se
com o sr. Iron.mo Villela todos os
dias, uts-is das 8 ás 10 lioras, 4 rua do
Uruguay 11. 1S6., (K. 4"J.)

que durante 18 annos sof fre 11 de bron-
cliitc àstliniatlca, tendo-se curado na
Kuropa com a receita de um medico ai-
lemão, envia" gratuitamente copia da
receita n quem a pedir por eseripto, re*
meUendo enveloppe com endereço para

Dirigir canas a Anicrico
Silvritai rua da Relaçáo n. 3, Rio.

(D. a.6.saí.i)

Banhos das Caldas em casa
CÀÍ.bÁf- ROMANAS SUPl-UROSAS

: CURA QKRTA
das moléstias da pelle, do rh eu ma lismo,
nrtliritishtb (e da caspa em trcs dias).
Kua iu de (Março ns. 9 e 13, rua Con-
çalves Dias u. $9, rua Sete de Setem
bro n. 61, rtia Presidente Wüson •.
3.!, iarg».. ila I.apa n. 6 e rua .ls- S. ":¦
dro n. is., (li. si.jSj

Casal de creanças
Procura-se um casal de creanças, fi-

lhos de Jião Marcai, ipic deviam ter
cherado no dia 2 do corrente, dc Por-
tugãl, e quc devem se achar em casa
de um senhor uu.Rio, .Tctlc-se o obse*
quin dc dirigir cartas a João Aragão,
Barra Mansa. Estado do Rio, visto ha-
ver-se perdido o endereço do senhor
em cujo poder se encontram,* (D, =9.315.1

Pulseira de brilhantes
Pcrdcu-se hontem, ou no bonde do

Ipanema no tra jecto da rua N. S.
Copacabana para a cidade, entre ss» c j
3 horas da tarde, ou no percuráo da !
rua Sto. Antônio ao largo da Carioca,
uma pulseira de brilhantes. A pessoa |
que encontrou, pede-se entregar flo
sr. Campos, rua i° dc Março II, 33, I
sobrado, que será generosamente gra-
tiicade. (D =9958)

>
*¦¦*-¦*¦¦*,*¦ -^^_t»AJ.AAAA'

.MOLÉSTIAS NERVOSAS
Neurastlieiiin, rtôrcs de cabeça, Iiysteria, insomnia,

fraqueza de forças são curndas com grande exito com
os B»AXnOS de Electricidade estática e os banhos Hy-
dro-EIectricos, em curto tenipo, pelo DR. NEVES 0A
ROCHA.

Estas ápplicações, inteiramente. inoffensivas, produ-
zem sobre o sj.stcma nervoso uma «cção efficaz e dura-
doura, restitiiliídò áo doente a calma, o somno e o bem
estar Gabinete dc electricidade medica do DH. NEVES
DA ROCHA—90, Avenida Rio Branco—Rio de Janeiro.

Preços módicos. Das 9 (la manhã &s 4 da tarde.

mi

BHÕBINS'

(II02I)

Usines du Rhone
(Ácido Ácetyl-Salicylico) ¦

Aconselhado em moléstias'
Caracter febril

Particularmente efficaz contra:
GOLES üEVRiLGIGAS

iNEOUTISMES,
[HXAQÜECAS e a BHgPPE

Agente exclusivo : F* BÍ5E
133, Rua do Rosário - RIO

1 "Srs. Fazendeiros"
i

Passeio marítimo Automóvel Delaunay Belleviüe
O Passeio Chie, abrilhantado por uma I Veiuji. se um Landaulet l.imoiisine,

orc(,cslra de professores, que se reali- j em perteito estado dc conservação,
zar? a bordo de uma das barcas da ; coin ÍUuminà;ão electrica lileriot e
Cantarrira n< dia 8 de junho, os con* Laccumitlãdõres lídisòtij pneus quasi no-
vile; serão encontrados na rua Senador vos, fc ramentas. ioda , Stepnéy et:
Euiebio n. 45, sobrado, de 1 ás 4 horas Par.,1 tratar na Avenida Oswaldo Cruz
da -arde. (E. 445.) I 73, com o sr. Otto. (D. 2939=)

-yi m, «y tf y y y tf Y tt T
CE 1072)

l:
geta cabello-cae?

Teve a g
Seja qual fôr ò motivo da queda

do seu cabello use o
DINHEIRO

narir B(fetidez do narizuuuí c processo inleira)
bOCa meule novo
DHv-EUniCO DE LEMOS

professor livre dessa especialidade ni
i-aculdadc de /Medicina do Rio de Ja*
lieíro, Consultório: rua. da Assemblea
li. 63, scD.-ado, das is ás 6 da tartlo.

05 1016)

Grande pechincha 11
NEGOCIO' IDR OCCASIAO

Vendem-se 9 casas, 7 estilo alugadas
é 2 occMpadád por seu proprietário, sen*
do uma com negocio e mffradia, no me-
lhor couto pnra negocio por scr a pri-
íite'ra<» ia enfada dc uma zona produ-
ttiva, tem anncxa ao negocio um sunc-
Ho- moinho para fubá, uma machina
pára bentficbr arroz movidos a ele*
çirHdmV, installação de luz em todos
os coninartimt ntos, agua cncannada,
lim .grande barracão coberto de zinco
para d-p.,sitr, de madeiras, lenha, co*
cheira par^ inimacs e inflanimaveis,
umà excelldrr chácara cm franca prós*
perdade, 10 ininutos das estações da
i.coi«p!il.na c Central ilo Brasil, final-
picutc só venlfi! Paia ver e tratar com
n^ proprietário na niesma casa de nego-
eto Alt erto Domingos Ferreira, á rua
Condessa do Kiò Novo n. 63, em En-
tre llios, K. 1'*. C, do Urasil, Estado
do Kio. (ü. 1-9.136.)

Magnesia Carminativa
CURA 

DOENÇAS DO ESTÔMAGO; Dyspcpsia
hálito, etc. — R. SETE DE SETEMBRO N. 

" indieestoes. máo
(E 721)

=s I

j Mobilia de quarto
Um particlar empresta sobre hypo.l Vendc-sc usna bcllissima, de itnbüyn.

theca: tratasc. nn rua da Uruguayana com oito pcç-is. P-ira vcr na rua Mar-
n 1*8 sobrado, com -Magalhães. , ques n 29, 'argo dos Leões.' "¦ (E. 

4-|6.) .*->• 29-75-1-)

GONORRHÉA,
IMPOTÊNCIA

As plantas curam sem preju-
dicar — FLORA. DRASIL —
Largo do Kosario n. 3.

05 675)

ÇABELLEIREIRp
Executa todos os trabalhos

-•ui cabcllos postiços, tinge-se
cabcllos de todas us cores com
Jíennó. Penteados especial!-
tíudCKCpnra noivas. Ondulação
Ríarcel. Serviço a Domicilio.
JIiiUit, rua Cattete SOO, 1°
íuhIiu', largo Machado, 'Xel.
üeira-Mar, 959.

(1) 29736)

CASAS
_Altigase. Precisa alugar e.isi? Di-

rijarjse ,â Empresa Life, rua Sachet,
o, tcl. 36 C, ([lie dia riamente lhe
fornece o mappí de todas as casas
Vüsiíís do t-Rto de Janeiro com infor-
iiiaiíões minuciosas c completas.

1 ti, 6;jS;

Este homem conhece
a sua vida

O professor Schiloh, qtie jâ traba-
.lhou com ruidoso suecesso nesta ca-
pitai etn 191 1, 1913, 1015 c 1917, es-
tá novamente uo líío. Sendo o profes-
sor Sçhtloh ó mais celebre chiromantt
de Paris, cllc explica a vossa vida, o
vosso fuiuro c o vosso destino, pelo
unico iijri.i das unhas c traços das
hãns. Consultas diariamente em sua
residência. Hotel Glubo, Av. Riu Bran-
c.i iii 301 — Nictheroy; acceita clia-
ciado a domicilio. Últimos dias.

(D. „'9ÍMG)
r- ,^-~— 

Apólices perdidas
Extraviaram-se trcs apólices da div!-

J.i publica d i um conto ue réis cada
lima. jüiijs «Ie 5 *¦'** ao auno, ns. íS-M-t?
t .?6.4.y, emittidas em 1877, perteit-
çentes a Maria Magdalena llarbosa,
rjuva, c Martinho Verano Barbosa, ca-
íadv\ ambos brasileiros, sendo metade
tm usotr-jrto r metade em plena pro-
pri edade. Ri d de Janeiro, S de maio de
1010. ) p. '.'ictor Moreira da Costa
Lin.a. (D, 26,501 i)

FQRTALECtHDQ
Keáiiineiecu toaas

funeções o
Vinho Tônico Phospha<
tado das Tres Quinas

Bittencourt.
111. R. Uruguayana, lll

Minha senhora
Querois ver ;i vossh íamilia

livre das perigosas
doonças intecoioiuuitos?

ProceJei á limpeza do vusso '
domicilio oom

o podenní-o desinfüctanto

0*$%

i GONORRHÉA E' ÜM...
mal terrivel que pode ser debellado com o uso do chá
de plantas medicinaes BLENÔDIO.—Deposito: FLORA
BRASIL — Largo do Rosário n. 3. (E 673)

HEMORRHOIDÀ8
Tratamento scientifico, sem opera-

ção. Ora garantida.'- Dr. M. Mussu-
üu, p»-si a Tiiiidéntcs n. ió, das «j a;
11 e dns a ás 5 horas.

(D 39176)

Bordados - Riscos
JCíecuiam-s-í todos os bordados mo-

demos, faztMii-sc riscos sobre papel e
fazVnda; barato e rápido. I.argo dc S.
Francis.o dc Paula'ni 6, i" andar.

(D. 28.899.)

Tratamento rápido, radical, racional e scÍp»Jifiro

(S413)

Convém a todos
saber que o " Tridiuestivo Cruz
é o unico remédio apçrovado pela
Directoria de Saude
cttrn as moléstias cio
intestinos, Assemblea,

prG,„^„ ,,„,.
Publica, que'

estômago e
75- (4074)'

GONORRHEAS
cura infallivel em 3 dias. sem
dor, usando GONORRHOL.
Garante-se a cura completa
com um só frasco. — Vidro,
3$ooo; pelo Cor/eio, 5$500.
Deposito geral : Pharmacia
Tavares.. praça Tiradentes, 62
— Rio de Janeiro. (713O

Pinturs de cabsllos
Mme. Ribeiro, particularmente, tin* \

ge cabellos com um preparado vege \
tal inoffensivo. de sua propriedade, j
Trabalha lambem com llnisc: Kua S. 1
Joaé h° 67 sob., próximo á Avenida '
— Tcl. isS_i, Central. (D 11367) |

Enconlra-sc á venda om
Iodas as pharmacias. lojas
de ferragens e armazéns
de i* ordem. 01515

S\«3TíPCflt^ft
CURA-.sftRtUAS:OARTMS .tCZtftAS

i\<lS «OlíSTWS DA Ptltf.., hi¦;¦

Zumbidos dos ouvidos
-Tratamento pelo Dr. Xeves

fla Rocha, com evito seguro,
flos zitmliiilos ilos ouvidos, pe-
Ia; ninssn^eiii vibratória, pelns
:orrentes continuas e pela»
rrirrrtitos ile alta frequeiicia.
Os zumbidos iliiniiiiiein logn
nas prinieinis npplk-nções o
ccsabúm desapparecendo eom-
plctamente. Consulta^ il«* pri-
nielrn classe dns 12 ás 4 lio-
ias da tarde: consultas de se-
Ciiii-.I.i rlas.se. de 1 ás -i- horas
«'a t:inle.  AVKMDA IIH»
BRANCO. 00. (B 1073)

| Teinturerio Parísienns I
j Casa dc primeira ordeni; ij
| tinge, lava, limpa a secco. K
j Attende a chamados; en- K

tregu a domicilio; rua tj
I Marquez de .Mirantes 20; P
1 Tel. Sul, 1.049. (7452) 1

ENQSCUt''A VCNDA EM tOIJO-0 HUNDO:

Sementes novas
de capim gordura caüngiTÍro; vende-
se á rua do Ouvidor n. 57, casa da
índia. • («jooi)

Óptica Rrasil
Óculos e pince-nez, lunetas de Ij

todas as qualidades por pregos
sem compet.dur. Exame de vis
ta, grátis e officina para con*"e-tos. cutelaría fina. ^

51, Una da Assemblea S'* -
(CfSS.-l l

AULIIA
K«tra-T|P!mc in 15 anno? ue pratica

«n falrtica <\t ninas» e camisas dc raeia
c outros artigo* de malha. r?tanín ha
•«-t^ annss n" Brasil, procura logar de
mestre feral ou mestre na pfaça ou
int riur. da.s.'o Jc fi a; mtlnosrts ri
ferenelis. Canas p*'rã «*,. U--

KSTOMAGO
Tridiçcstivo Crur. é o unico ri

taicilò que c;ira as doenças do cs
loroaco e in'.t*nos. Drogaria e
pT»--:na'*'4«. VÜÔro. :$5.r-y * wG*

S. B. Homccopathicos
VÍÜentes

e*cr:t>tnr*n -'-. folill

todos que 50:
rem *:r qualquer mo

e*ta sodetlade beneficente re
diasEnostíc*. 5« jmktiâmT nome
resu^neüa, p«>Ü**5o e ente

:--.!a«io S"- • ••—'-*-»-!. 1'%-x
<J0)poVtil i»2-. (5-«Siil

Rua Buenos Ayres 1',.-, LATA 1500
(lin";)

PHARMACIA
Trecisa-se dt* um rapaz com alguma

pratica' e de condueta afiançada. Hua
Kvaristo da Veiga n. 14b.

(!¦: '>q;>

A SANTOSINA (ptuii»aita seccativa) c o rcmeilio aconselhado
para o tratamento rápido, radical, racional e scientifico de qualquer
ferida nova ou autisa .

A SANTOSINA dest:.sj as carnes esponjosas, madurece e faz
rebentar os bubões venercos, os panaricios, os unheiros, os anthia-
ses c os tumores de qiiãli|iicr es|'ccie, sem ser preciso rasgal-os a
ferro, inipedc-os dc gangrenar cicatrirando-os radicalmente.

Cura as chagas ou ulceras, os golpes e as cortacluras.
Desincha as iiíchnçSes, taes como as erysipelas, us pernas incha-

das, rcstittiindo-as ao seu natural.
Cura as empigens com bolhas vermelhidão as destróe e as

sarnas.
A comichão desapparece em poucas horas com a applicação des*

ta pomada. >
Cura as heinoirlioides externas, allivia como por encanto o pru-

rido ou comichão desesperada no ânus e desfaz coiiipletamente os tu-
iiiore5'lieiiiorrlioidarios ou niamillos. Cura as queimaduras.

l\áta pomada c muito fresca, não exige resguardo e deixa tra*
li.-ilh.ir. lVcçn .-$íoo. Pelo Correio .SS500.

Encoiitra-nü na "A' Garrafa Grande", á rn» Triiguaj-ana
ni 60, Perestrello & Fillio. e em todat as drogarias e phar-
macias.

Km Xictlieroy: Drogaria Bunellos. Em Campos, pliar-
maria 1'aehec" (973?1

ARMAÇÃO BICYCLETA

P1TR0LEI

E' ura interessanti o substancioso FOLHETO
publicado em portuguez bem claro, que trata do
interesse geral do todos c principalmente dns
Srs. Fazendeiros'» Lavradores, Agricultores,
Negciantes, Criadores de gado vaceum, aves,
etc.e mesmo para qiiaalquer particular.

tia longos annos que vem sendo publicado
annualmeiiie, com ampliações varias pola lia-
dium Mèllióráting Medicamentatly Cn.
A qual fornece gratuita me nte o Folheto,
com o titulo '-Sr*. Fazendeiros", a Iodas
aquellas pessoas quc o pedirem.

Dirijam-se ao Representante no Brasil .

WIST^ERflUlDO. A. S.
Caixa postal n. 50 -RIO DE JANEIRO

BRASIL
aVISO—lisle annuncio sairá todas «as qiiinlns

feiras, afim de relembrar o avivar os interes-
sados. — Se não qui/erdes pedir hoje, devido
ás vossas grandes occiipçõcs, cortae ao menos
este pedaço de annuncio eguardac-o... F.izei ihto
agora, já. Amanhã, provavelmente será bastante
tarde 1 1 1

10703

POLICLINICA S. ANTÔNIO
opera»

ili
que e efficaz.

Não acceite eçn. substituição ou-
tro qualquer. Exija o de OLIVIER
que terá resultado seguro.

A' venda em todas as perfumarias
e no deposito geral

A GARRAFA GRANDE
KUA UKÜGUAYANA IM. 66 '

(07.10)

DIRECTOR, DR. JULIO LEITE
Assistência mcflico-cinrgica e de clinicas especiaes. Consultas,

ções e curativos, iodos os dias, das 8 ás 10 tia níaiilin c tias 2 ;
tvde; Aos domingos, de S ás io da toa"i'5 — GRÁTIS AOS POBftÉSÜ
Tratamento d.i sypliilis e daa molest c so.irpotu soiajtl tod a BwuaSjn
no homem e na muljie:. Attende com íp.tW-'-.de au'omovel propnb,uhumaios a domilicio, para o quc sacjtuaS soyflao eop o bvsçajsii bo1
X06, Rim ila Mispricoi-diii. — Tc-l. Cl. 4?5. (7*1*9)

Teirenos na rua Ali-{ EMPEESTA-SE
_,,___ ___, T <i|»iit !<kii>«iL< 

'dinheiro sobre hvpothccas, promisso«L«U» Ji<ll «Iltjlll .1.1 I ,iaJ _; contna «lo Governo, alugueis »li
Vcnd^ sc eni prestações mensaes des-' prédios juros ou caução de apólices

de 40$: trata-se na travessa Fcrnandi-, mor^cpm^c todos os negócios. Través?!
na u. o.(. das -t ás 5 horas, com o en-ii do Rosário ri, 9, sobrado, com Vigiei
genheiro Jtnò Jermnnn. Tcl. Villa 13. i dc 12 ó 1 c das 4 ás 5 horas,

(D. 29.;sSs.).J (1). 29.561.'

ESCRIPTORIO CASA SOLIDA
T-Mspassa-st. um completamente mon* i Vende-se na pittoresca ilha de V<i-

ta«io, inclusive tòlcplione, cm ponto quetá, com 2 ssilsis c 5 coniniodos.
central mcd'ante pagamento dos mo- podendo scr alugados alguns a rnpn-
vels que n K lariiccein; Para tratar dns teu ou pequena familia, teni grande

lions, no 2a andar do "'3or- quinta!; agua com abundância, Intór-15 as 17
uai do Lpmmtrcio

I PròfiÉr. Ovityohio Leal |
3'SYPHir.lS — MOLÉSTIAS ÍnTRHNÀS E NERVO-1

Trítameíto- radica! da Nysteria, NewasA
\ thema, Epilepsia, Insomnia, Dores tle ca- \
; beca, Impe iencia, Hfticção no leito, tsner-1
• instorréa, Aneurysmas, Verrugas, Para- )

i lysias tio movimente e ría sensitie idade, i
|Largo da Carioca, 12. Tel, 4711-Gentral —Das 2 às 5..Í
(10460)

sala n.
(D.

ma ções com os srs.
^9.763.) na mesma ilha.

Mello ,t rrmão,
(D 29901)

Vende-se uma muito chie e em. Vende-se unia inglesa, .com duas tra*;

perfeito estado; ver á avcnidi Rio vas pelai li«re. em perieito eslado e|
llranco 126, e tratar á rua dos Ou- licenciada. Rua Riachuclo ti. jos.
rives, 51, sob. (E 513) (D- 29.SS7.)

JS.»*SftI*(rwy?W*t.M>»SUr'r --'?• <WKrz7taaj**w*k?*w*vmumi*m-mi**-' .,..*—

Doenças do Coração e Asthma

LUPUL
CEVADA

Q^ ______________
Cbegatdos peloss nltimos vnpores

entrados cie New Yorlr

EXTUIGA. IIMUKDIVIA

DIAZ, MATTOS ÍC" Limitada
Rua Buenos Ares, 208

Teleplione Norte 59.S-J (D. 20000)

Caldeira e .motor
Vende-se uma caldeira ti motor,

forca de io cavallos, esto.ndo em ser-
viço, por .5:oob$ooo. Estão no inte-
rior, próximo de estação, tratando-se
na rua Municipal, 8, sala dos frmdos,
com o sr. Dutra. Vendc-sc por mo-
tivo de substituição por força ele-
ctrica. (Ji 559)

CHAVES PERDIÒAí:
Da rua General Câmara á Galeri 1

Cruzeiro ou no taxi que o levou 1
Copacabana, perdcu*se uni molho il*
chaves. 1'edc-sc á ' 

pessoa que o cti-
controu ou o( chauffeur qne a c .;
jviSMReiro scrviu( o favor de ''.ir
informações á caixa postxtl 1927, cjn<
será gratificado, Çli 54S.)

Í"A E' a unica agencia de Pu- j jj
blicidade nesta Capital quc '
maiores commodidades c
vantagens nos preços offe i.
rece ao publico em geral:: I)

PROPAGANDA"
Ayciicia Geral de Publicidade

j Rnã 15 de Novembro. 5!) (sob.)
Caixa ilo Correio 101; Teleplione, sSS.-j
FELI JP iE» 15 13 Hi T^nStLÃS*.

Agencia que se incumbe de fazer annuncios e publicações
nos jornaes mais reputados desta cidade, do interior, do Rio e
dos Estados. Correspondente no estrangeiro. Assignaturas de
revistas, jornaes, etc. Tanibm se encarrega de reclames nos
bondes do Kio de Janeiro, Sanios e Bahia; estações e carros
da Companhia Paulista de Es-.radas de Eerro, paredes, andai-
mes. taboletas, cartazes, etc. etc.

Acceita represcentações de r.rtigos estrangeiros e nacionaes.
fazende a propaganda dos mesmos com grandes vantagens. (11102)

i

Suffocacões. lironchite astlimaiica,
ções, cansaço, pês inchados, hydropjias,

ICoHi] Cura tia ca-
larata pur

processo
opcràtorio

de exito coniprovmlo pelo
DR. NEVES DA RÒCHÁ,
(iciilisla com liiui-a prati-
ra ile sua especialidade—
AVENIDA RIO BRANCO

X. 90  Das 12 âs 1(5.
(K 1074)

shiado no peito, palpita-
„..,.._ 'alta de ar, vertigens,

batimento exagerado das veias e artérias .arterio-sclerose, oneuns-
mas. dores e agulhadas do lado esquerdo, dilataçâo da aorta, ne*

vralgias, cardíacas, syphilis e rheumatismo^ no; coração, curam*
sc com a receita do" sábio americano dr. King*s Palmer, ou Ca-
rtusL-enol. Milhares de curas 110 llrasil. Depoíitarios: Drogaria

UCraiiado & Filhos, rua Uruguayana n. 91.
Drogaria Berrini, rua do llospicio n. iS; J. Rodrigues, rua Gonçalves
Dias n. 50. *¦'• >3rL

PHARMACIA
PrcciíO-se de um empregado

alguma pratica
n. i5«, Caju'.

um
rua

Aos Srs. Pharmaceuticos e Perftimistas
e ao Commercio,cm geral

O abaixo assignado, estabelecido á rua Theophilo Ottoni, 163,'te-
lephone Norle .1440, afim de bem servir os seus niuito estimados
freguezes e amigos, participa qne tem uma boa colleccão dc plantas
medicinaes nacionaes e estrangeiras; cápsulas «le estanho e uma co-
lossal colleccão de botoques de todos tamanhos, rolhas, especialida-
des para perfumarias, homccopatliia e pharmacia.

Ainda mais participa que de hoje cm deante fará venda de ro-
lhas ou troca por outras ou comprará qualquer quantidade; tudo
isto para bem servir os seus amigos e freguezes; egualmente par-
ticipa que continua sendo o agente geral do_ Oleo Indígena Perfu-
mado e da llomceopathia l-Vra Crus e do Talisman de Jerusalém,
produeto já bem conhecido.

Esperando suas estimadas ordens, assigno-me Antônio Joaquim
Henriques. (10891)

GABINETE DE PHYSICA E CHIMICA
Precisa-se comprar completo, para Gymnasio. Pro»

postas a Instituto Moderno — SANTA RITA DO SAPU-
CAHY — MINAS (10857)

Gonorrhéa... ((
CUI UHUÜ?,

AGUDA
ou

CHRONICA(
Assemblcn, 54

.., du manhã a 51 du noite
(l)r. Fedro Magalhães

(D

General

CABELLOS
l.o.âo RELI.KZIXW: faz crescer

io: Granado & Filiios. K. Uruguayana

I Projector Pathé
comi Vnde-se utn projector Pathé. trata-

Gürjáòi se no boulevard iS de Setembro, ai6 j
(K .= -•;) (D --99iS)

Queda depois da Intluenza j
Hespanhola, febres, par-1
tos, anemias, doenças no
couro cabolludo, caspa. co-
.nicliões. cura-se com a

novos, bonitos e sedosos. Deposi-
a. oi. (E 738)

Brilho psra engomraados GRAPIIITE
O l-xtra.*tr, íe I.iiftre sSinivcs dn

Iinrnle tir.'.ho limio e durável
ròtipa. Vidro iS. rua tio Ouvi Irua ài ^anu

s;S. Casa Crasltley. (D. J»)jo;> lserva
dor n

As melhores qualidades do paiz. De-
pesiaritis: Tanowitíer. Wahle -S* Cta.,

n. 49.
(D. J3.77S.)

;c.=t*a,
nietir
eir.le.'or-»»-

Casa de machinas
lEt.l.rHOXE CENTRAL 1*03

A prestações de dez mil réis po
.iix-u. vende je machinas SINCÇX.
larse concertos com perfeição, atten
dcntcHse chanados a domiciíio. Veníe
>e machinas usada-í em perfeito esis
ào, tiesde r* ?oo^ e, tamhem troca-Sv
nov.í oor ítsaJa». Avenida iiome*
rr.ire —»¦ — •-«- J. -.«, .'.o Sí-i-n
«lc.«. <D. i-iiii

Sypliilis - Moléstias da pelle - Rheumatismo
A SPIRO CHETINA

Mote.siias do sangue, syphilis. rh eamatismo ósseo ou muscular. eç*e-
mas. danhos. e«crofuTas. espinhas, c ravos, islctracões. tumores, lerdas,
manchas svphiiilicas. corrimentos. E' o mai.ir depurativo da actualidáde!
Estupendas" curas: receitado rela* ao tabiiidades. Nas plarmac-.as e droja-
rias. Deposito: Granado l Filhos. Rua Cruguayana qi. Rio. (ErJ7)

JÓIAS VELHAS Li'(,,MI>RAMÍsFí
Quem jisim melhor é l*rn-

¦_¦! «vsiü.i :>."-
(t *=¦*)

Ouro. a. . . 2S150.
Platino. 16S000 n 2U.S00O.

IRLGLAVAXA. 9---
'E 6-,:)

Cofres de aço á prova de fogo, prensas
de copiar, fogões, ferros de

engommar, etc.
Fabricam e vendem L. B. DE ALMEIDA & C.a, á

RUA DOS ARCOS NS. 28 A 42

Lingerie pour dames
iiARCO T,H S. FRANCISCO DE

PAULA N. 6, i° ANDAR
Poupas brancas tinas, com gosto e

perfeição; enxovaes para noivas, fatem*
se sob i.icdid.i c por preços módicos.

(D. 28.898.)

Telhas de cimeüto,
lisas

Vendem-se 2 a 3 mil telhas em bii
estado; ver e tratar na avenida I
Urdi co D. toj, com David & Comp.

(E. 4'*

(10632)

THEODOLITO Oü TRANSITO
Lnmprz-se 1

perfeito estadi
S. Sophia n.

m com accessorios, em
Cartas a T. S. R.. rua

t>:. (D. 29 S32.)

Barata 11 x 14 HP.
Vendc-sc uma reformada de machina

e pi tu*a, preço 2:500$. Rua do Ria-
cbu-Io xi. 20;. (D. S20.SS6.)

PUTflM
2^100

A JOALHERIA
vende brilhantes.

GKAMMA 15S000
de FELISUEItTO ile OLIVEIRA compra o

jóias, bem como as fabrica, trora. concer.
tn ou reforma por preços commodos; compra platina, ouro,
prata, dentaduras, dentes, cautelas; garante concertos de
relógios. — Ninguém deve vender estes artigos sem ve-
rificar o valor máximo da offerta desta casa. — RUA
DA CARIOCA. 28 — Tel. 4Õ56, Central. (E 46í)

| Os srs, commercian
| tes do interior

que desejarem negociar cora Homoeopathia queiram es-
crever para o grande Laboratório e Pliarmacia 11"-
mocopathlca de Lago & C, á rua Senador Euzebio, ~>'i-

Rio de Janeiro. Este Laboratório estando apparellini!"
para grandes fornecimentos, é o que melhores van-
tagens offerece aos srs. commerciantes. Perfeito
acondlciouamento, e absoluto escrúpulo no preparo tl""
medicamentos.
Tinturas, tablettes triturações o glóbulos
Grandes descontos pnra as vendas em grosso. fl

(10784) .J'^9e»9C9999999O9<9S9C999990999999Oe9e»e«eOC3:^*

"GONORRHENO
Cura radical de cua!q\:er Ronorrhêa Gftrmnte-se a trat-ment;». uni

dio c*.ina c* corrimentos: t>sra homens e ser-beras em 3 dias e f-tv. t
no ^aeo. Fabrica e dspes:» deste e dc Diçtrino — cura radical ã
!*».ttas do *•/.-- :.c- — Kua General fedia -&Í — Pharmacii* tü

5)
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^^^g^f|Í^ UORREIO DA MANHA -- Quinta-feira, 2» do Maio de 19
T^"T^T * '* r\

11

E!M STOCK niintii fura CiibfcI
imenío portland marca "Leão"

fiplj

w

•PRIMEIRO DE MARÇO, 96
find. telesr.: AL.IV1IIMKO

Teleph. Norte JÍ?,7,1[2.611

OINHOS oe VENTO
AERMOTORie

BOMBAS

^5f ftjv PRE9°?_4 »tffi MO&ícoa,

AV. Rio B ranço,2 O-Rio de Janeiro.
S=g CAIXA POSTAL NtlOOl? . ¦ . x,

RuaFlòrenciodeAbreut58-S.Paulo
CAIXA POSTAL N;277.%

(9839)

PHARMACIA
Compra-se á vista ni capitai, su.bitruio» 011 interior. Carta explicativa

rua Senador ICuzehio, 158,
(E 547)

A. M
sobrado..

PRECISA-SE
I.imadorti. caldelreiros,'' lerralhel-

il-os, carpinteiro, e um ajudante
pratiro de hçmbairo bydrtiullco,
Avenida Mem de Sá, J17. (15 5.15)

DIADERMINA
V-tidrs' um produeto rigorosamente

r.i.'l. M- metade do jircço-, infornia-
im i ria i-nc dc Setembro n; 99, com
!r, Camlllo. lE. 468.)

PHARMACIA
Prcc^a-sc de um bom pratico dc ma-

nipulação e balcão, dando boas refercn*
cias. Rua Ki.chuclo 11. 205.

tU. 29.888.)

PLACAS DE FERRO ESMALTADO
VENDEM-SE chapas especiaes para
obras esmaltadas. Trata-se de ferro
puro, completamente desgazeificado,

evitando bolhas de ar no esmalte.
Preços baratos.

AV. RIO BRANCO, 109 — Saia 43.

Asoseseee

ENPES FILHOS?
Dae-lhes para sua TOw-

SE, bronchite, coqueluche,
(catarrhos, chiados no peito-defluxo o XALIOPE DE
TOLO' E ALCATRAO

«COMPOSTO "MEDICA-
ffêiENTALLY" (Legitimo).
l Dep. rua dos Ourives, 88
fi (10700)
^ysooaoscogoaeccoocccoooogoecoccoooogcogoeooce

1
Ácido

• Mi'
Bénzòico

C-E.NSTERN * COMP.
;u\c se rm vidros de 0,2$, o,50i

c . -a.o, ua rua dus Ourives n.
sobrado (li. 46i.)

AUTO - BARATA
Ccmpra-.se Min cm perfeito estado,

¦Cartas dando preço e outras informa-
coei; neste jornal, a I.M, S. A. C.

tf.. 491.)

bicyciettes::Vcndcni-so <i
compram - .se

novas c usailas parn homens,
senhoras, meninas e meninos
ínotocyclettns lliuley, liulian,
inotosacoche com e sem sld-
car, trlcyçles com caixa para
padarias e outros negócios,

__ assim como executa-se qual-Casa Martins qllcl. concerto dc Wcyçlettea
ou motocyclettas, — Cliiimados Telp. Central, 1ÍJ57.

-.•—.Al. HAMILTON MARTINS.-.—
UUA DO CATTETK, 117. (11(819)

Surdas — Cravos — Espinhas — Pannos
intallivel mente com poucos dias de uso doDesapparcceiu rápida

nmlho&a ireine

MIMOSAHIL
uaostorma a pelle mais áspera e rugosa em uma tez tina e avclludada.
qi"ns ohter este? resultados, pedi sempre MIMOSAHIL. Vende-se
perfumarias. Vidro 4.000. 1'elo correio, 5$500. Deposito: rua Juckcy-

1 n. j:o - J. Cunha. Uou-O

.• PIANO
Vende-se um importantíssimo e liar-

monioso piano em caixa de mogno.

§ranile 
tòrmaid, cepo e armação de

rotise, cordos cruzadas do recqnhe.
cido fabricante allemão " Becksteiri",
preço dc ocasião i igooÇooo^ rua d
Carmo, 7". 2o,

CASA

6». r,

í .. agar uma com 3 n 4 i
mais dependências, eoníor-
?od$ooo, nas proximidades

çlt Lobo, Conde de Itom-
íoa, etc. Informar ao sr.
:.u Larga i?^, icl. Nort,

(D 299iCil (I) 39955) i

A SYPHILIS
(em todas as manifestações,

phases e períodos)
moléstias da pelle,

rheumatismoy chagas, e
todas as doenças

provenientes de sangue
impuro

Tratum-se até a cura radical e completa com o
muis forte e enérgico preventivo e depurativo anti-
sypliilitico, inteiramente inoffensivo,

DEPURATOL!
Marca registrada o approvada pela Directoria de

Saúde Publica do Rio de Janeiro.

SUAS VANTAGENS
As vantagens desle poderosu depurativo e anti-sypliUHi-

co são muitas c qualquer dellas de per si o torna superior
a qualquer outro preparado congênere. Vamos no emtanto men-
cionar as principaes:
Substituir qualquer outro tratamento SSdSJSffáSSdl
vãmente o conhecido OOO e 914, e as fricções e in-
'jecções mercuriaes, processos velhos que todos devem arre-
dar de si por incominoclos, incíficazes e dolorosos, desde que
se tratem .pelo DEPURATOL.
Nãft t'pr àlría Mnprial Ü.l,u'a ranl:'Kcn,'. de grande valor,
11 dU ICf UlCltt GbpcMúl vjst0 ll;;. 0 1Ueiltcamento em si nao
exige dieta, mas apenas a doença em certos casos de bas-
tante gravidade, devendo o doen:; :ilntcr se .simplesmente de
salgados, picantes, bebidas alcoólicas ou espirituosas. Em
caso de simples preventivo ou de manifestações ligeiras, não
tem necessidade dc se abster de qualquer coisa, podendo
usar de tudo.

Nãn lor cahnr- ° 'll,e é llc '"":i S™mlí; vantagem para as
nau ici aauui. pessoas qttc rípiiguani (onuu remédios. Sao

pequenas pululas que se loniar.i facilmente com um gole de
água.

Traz appetite e o bem estar ^l*;, ^4?g£
e tontttras de cabeça, dores pelo corpo, placas e chagas pro-
venientes do mesmo mal. As melhoras tornam-se bastante

¦ sensíveis logo no fim do primeiro tubo ou no decorrer do
segundo tubo. , >!,

Spr nnrlatil Toda a Eentc emutrí-a cm andar com trascos
OCI puiialll j,. vjdro na algibeira que, além de terem o

risco de se partir, tein ainda o inconveniente de se torna-
rem incommodos, O DEPURATOlj vae acondicionado em
pequeninos tubos que andam perfeitamente ú vontade até na
algibeira do collete. .

Qar inaltaravnl P0rciue nunca perde as suas propriedades,
ÚCI llldllCtaVCl aem com ootempo, nem com o clima, e
pódc ser tomado em qualquer estação ou época do anno.

Não necessitar de outros tratamentos rs"sPcomo"bS"-
eheehos o gargarejos mercuriaes, pós, pontadas e
águas para lavagens, visto que o iiud está no sangue
e purificado este pelo DEPURATOL, nada mais pre-
cisa para que dcsappareça por completo.

PERCORRER TODO O ORGANISMO DO DOENTE,
sem a mais ligeira perturbarão e ir com a corrente
circulatória ou seja,, com o sangue, n toda parte: fi-
gado, pulmões, cérebro, garganta, órgãos genitacs,
braços, pernas, e emfini, a todas as vísceras, çxteir-
minando o terrível isente da sypliilis.

Numa palavra: O DEPURATOL é o unico medica-
monto que trata e cura a sypliilis sem o mais leve incoin-
modo para o doente, sem que este precise tirar algum lem-
po ao seu horário, visto que pode andar nas suas oecupa-
çõ:s hnbituacs c á sua vontade, e sem que sej'.i explora-
do, visto que gasta pouco dinheiro c com todo o proveito.
Além cie tudo isto, c inteiramente inoffensivo.

Que o use quem nelle tiver confiança e que soffra c
gaste sem proveito, quem delle duvidar! O DEPURATOL
encontra-se á venda em todas as boas pliarmacias u
drogarias.

Tubo com 32 pululas, S a io dias dc tratamento, 5$ooo
— Pelo Correio, ninis 400 réis — G tubos, 27$ooo; pelo
Correio, mais i$uoo.

O DEPURATOL encontra-se á venda em todas as
boas pliarmacias e drogarias.

(Jeral - PHAKMACU TAVARES

UMA

COiSTIPAÇÀO DESPREZADA
6 • porta abarta

a iodas ao doonçaa
aa GARGANTA,

dos BRONGHIOS
e dos PULMÕES

Rio DESPREZEM uni COHSf IPACÍÍ COlU-f 1
npiiumtt, rafliciimenti sei iilti iupm,

pelo emprego du

PastilhasYÀLDA
ANTISEPTICAS

VENDEM-SE
M todas as Pharmacias e Drogarias

Agentes geraes :
Srs. FERREIRA A VASCH*

Rua General C»mera 113, Caiii N« W*
RIO OE JANEIRO

-:- LOTERIAS-:
Loteria da Capital Fe-I^'
Resumo dos prêmios di l.nieri

da Capital Federal, e.Mt.ml.i em
aS de maio de 1019.

4S7 (Captial) . . . 20: $uon
7\22  3 ;uuu$oop

493 .  1 :ooo$ooo
,1.;oijt  1 inooS.ion
5851  1 :oop$ooo

PREMilOS DK soo$ooo
5'io.H Mjfi.í 59,Í85 2155J

P.B 13M1QS DI5 200.000
3177.1 5360.I 579.14 49335 1643-

1.176 301,13 IO57 -974'! 45IK1
5635 45700 51053 2700 54437

PfiiBMiluS DE iooíooo
2860 2765 13168 4S95.I 23353

10713 45445 56015 51958
563S3 35099 37487 143-6
44042 1S90; 52052 t-'7-'9
32315 55558 7550 49685
47538 39634 4946i 24886
APPROX1MAÇOES '

e 488 . . 2oo$ooo
e 7423 . . ioo$ooo

DEZENAS
490 , * .JO$000
430 . . 20$000
CENTENAS

PRÊMIOS DE ioo$ooo ,'—.
4044 8-'ii 18305 27598 4S342'

50629 63158 6460J 84403 93010'
ÀPPR0K1MAÇ0ES .'; 

'¦;:
40004 c 40OO(> « • i.O$000"84- e 7S44 . . 4ojpoo-

CENTENAS •'.-;¦ .
;?oi ;i 7900 . , 4$poo -

40001 Ü. 411100 t . cfooo
Todos os. números terminados" tm

5. lèiu $600. . 
' ¦'

14155
35107
58630
47245
206-'0

486
/42'

•421 a

LOTERIA DO ESTADO DE
S. PAULO

Resumo ilns prêmios da 971*. e.v.'.
tiíiccáo, 341*25, realizada
1919.

309S . . .
2468 . . .

46475 • • •
21762 . . .
55597 ¦ • .

loteria du plano 11..
em 27 de iuaiO'd<.'

. . . 2o:ooo$ooo.
. . . 2:ooo.$ooo.
.... 1 :soo$ooo.'
. . . i:ooo$ooo'
.... 1 :ooo?oo0

401
7401

500 . . . 12S0110

7500 . . 8$ooo
Todos os números terminados em

S7, têm 4$oon; totlos os números
terminados cm 7, têm 2$ooo; ex-
ceptuando-sc os terminados cm 87.

O fiscal do governo da UniSo
Manoel Cosme Pinto; O director
assistente, dr Antônio Olynllio S.
Pires vice-presidente; O escrivão,
Firminò de Cantuaria.

(9956)

FABRICANTES DE FOGÕES
VENDEM-SE chapas pretas de ferro

puro, resistente á ferrugem (bom con-
duetor de calor), de 1x2 metros. Bitola 16.

Preço barato.
AV. RIO BRANCO, 109 — Sala 43.

(11-67) >

AUTOMÓVEL
Vende-se um bom cano trabalhando

na praci, Rcnaud, tior 4:5005000. Car-
tas netta folha a K. S. Oi 498)

Negocio de oceasião
Vende-se casa dc pasta, no centro.

Infr.rme, rua Camerino n. íoq, coin
Rihólró? (D. 28.786.)

Deposito
Pinça Tiradentes, 02 Rio de Janeiro

(8336)

Aos officiaes de Marinha
Vende-se tini í.c»taiue etn pçrfeilo

estado pthi metade do custo. 1 rata-
.. ,-nm o sr. PcixiltO. II UU "O l.«-

LENHA

vradio u. 9$, lòjn. (K .v)8)

Precisa-se pnra estância ute i.uou
metros por mez, pagamento ;'i vista;
trata-se no hotel Koy.il, rua Çlapp, 3.
com Antenor üàstoa. (R üju)

TANQUES, CALHAS E CONDUCTORES
VENDEM=SE chapas galvanisadas dc
iVrro puríssimo, resistentes á. feiru-

cem, têm a duração de cobre.
Preços baratos.

AV. RIO BRANCO. 109 — Sala 43.

V:
mse-

SEM INJECÇOES
Cuuse en p.m.u» dtü « uuuurilica ou ou

tro quilcucr corriraent» com 2 uso do l»U-
Gono-

MilH • «to quilqutr corriraenio com j mo a» ««
UW&U NOCELLE; nio tem dieta ne.n ailect» 101 onllrt
cir> iniMtino». E' en. ublcues, P^r i»o tom»»' I.HMH
.I1F\ tac!«:uu«o. c'iec a$ooo. Denosno. ? !-eiem WMIU»

WWliU hro 61 — Ca»» Huber. x7*l*)

CHAPAS DE FERRO
PRETAS E GALVANISADAS

Feitas de ferro puro resistente á ferrugem.
Preço barato.

AV. RIO BRANCO, 109 — Sala 43.

VÈRMIOL RIOS
SALVADOK DAS CREANÇAS

E' o unico VERMIFUGü-
PUKGATIVÜ de composição
exclusivamente vegetal, que
ixitiic as grandes vantagens de
ser positivamente INFALLI-
VEL e completamente lNOt''- (
EENS1VO. '

Póde-se, com Ioda confian-
ça, administrnlo is creanças.
sem receio de incidentes noci-
vos á saudei Sua efficacia t
inoffensividade estlo cumpro-
vadas por milhares de attesti-
dos dt abalisados médicos e
humanitários pliarmaceuticos.

A' venda em todas as phar-
macias e drogarias. Deposita- (
rios: Silva Gomc3 & C, rua
S. Pedro. 4». (C. 4025J

^-f'° '<~\j^^-'4 ^''-^Êm

Chácara ou èitio
ENTltlí RIOS

A)u«a iie mi comi»ra-se cliacara
Rrunile ti11 siliú, i'eriü tl.i Ciita<fto.
Inlormucôes del.1liud.1s ao sr. Mu-
nocl Cnniinis. t D 29!)56)

Quarto independente
PriTisn se de um, na Gloria 011

Cáltele, para S'*i occupndo durante
«Iguinas lioras do dia. Cartas no%cs-
cripluriu desta lollia, a S. K. 1.

(Ü agi)57)

XAROPE PEITORAL
de ANGICO COMPOSTO

Cnra Tosses, Rronchltes Agndas ou
Chpònlciis, Catarrhoii Constipaçôes, In-
fliicn/.u, Astluim, Coqueluche, dcfln-

xo, etc.
Vende-se 'em todas ns 1'liurmacins o
Drogarias. Deposito: Wi". Uragnntin»

rua Criisuajaiia, 105.

(4338)

VAREJO
Vende-se, bem centrei. Isrendo

rua 1" de Março; ;s,
(E 531)

bom negocio
j° «ndar.

AFINADOR
Especiaista em reforçar juaiio*

nue nãn agüentem alinação. Tlephone
Norte 2175, café lbeiico. D 21)920)

(T J 769)

fflOOSOB!

ARMAZÉM
.'.ecisa-sr* dc um. grande, próximo ao
largo tia Carioca. Informações ao ge-

rente desta folha. (11399)
soooooooseeoeegoeeeeoseoe

CERÀDOR QlAUTO
)OS£ PIXTO I PrectM-se -lc um, *cm moBitia. para

i>c dr calIaVetar atíagi-Mim serlior d. commercio, cm casa de
rrai.ienMí de a"o.ilhos. 1 família no ¦-entro. I artas á caixa do
Tel. 1538, Central. R. I Correio n. IJS5. a.J; Silva.
•4. (D. ;9J9!.' (E- ••'-•'

i 3 íi. Mii Ta ili
GONOSAN

t K.WASANTALRIEDKI.» ^
Marca rc gi^liaila *";_

r' o e-ntrilico por excellenria para o tratamento dj t.ONORRHr.A.
effeito garentído S;u>prin-.e a dor. Approvado e licenciado j.eia Dire-

ia'(Ver,il de Saude Publica. ,,,,.„-,
principaes Drogarias c Pharmacias Ui4,o)

r
1
I
— i

A. COSTA ARAÚJO
Rua da Constituição xa. 78

Telephone: Central 445*

MADEIRAS E MATERIAES K OOHSTRÜCÇÕES
Completo sortimento de madeiras serradas em todos

os comprimentos, grossuras e qualidades.
— Preços módicos — (8274)

Moléstias do estômago
de origem Syphili-

tica curada pelo
EL1X1R DE 1NHAME

O abaixo assijrnado, resi-
dente nesta cidade á rua
Teixeira dc Freitas, n-A,
tendo usado por longo tem-

po diversos mddicamcntos e
injècçõas e tratado por di-
versos medioos desta cidade
sem resultados, lembrou cie
recorrer ao afamaldk) Elixir
de Inliame Goulairt e foi
com tanta Wicidade que o
itt que iipenais com 4 vi-
dros ficou radicalmente cura-
do da syiphilis e do esto-
uuigo. ..-¦¦'-'

Iim signal de gratidão of-
fet-ece este allestado ao Sr.
J, Goulart Macllado.

Uberaba, 30 de Margo
dc 191S.

(a) João Rodrigues Bar-
cellos
Testcmtinlia ocular Pedro
José do Naaaimento.

Kduardo lfraui;a.
Reconheço verdadeiras as

firmas supra.
(Sobre 500 réis dc estam-

pilhas eslá assistindo).
Ubcraiüã, iü de Abril nle

191S.
Em testemunho .1. I.,. F.

dc verdade;
João I.upes Ferreira, 2''.

Tabellião. (53.12)

Loteria do Estado do Rio de
Janeiro-

Resumo dos prêmios da 23* lote-
ria do plano n. 23, 50» extracção,
realizada ern 28 de maio dc 1910.

40005 (Minas Geraes) io:ooo$ooo

'Ó607I
289 t(i

784.1
25134
66638
95994

PRHMJOS DK
20528 20994 58623

2 :noo$ooo
8oo$ooo
5uo$ooo
50o?ooo

.'iioÇooo

72811 99062

PKEMIOS DE 50ofooo. •;>,
16337 37587 42753 44038 5930!).

PRÊMIOS DE 2oo$ooo 
~ •

9893 10:63 15847 15883 1805?;
24^211 24622 28956 30846 33010
35696 3782-' 449<>3 53986 55330

PRÊMIOS DE ioo$ooo...-.
46 1563 6365 8:39

12900. 13384 16119 20680
30022 3U962 3455'i 3ÍS5Í
37.132 39118 46255 4732J
51464 54761) 596S8APPROXIMAgOES

e 3099 . . 200.$ooa
e 2469 . . 150.003
c 46476 . . ItlOjOOil

DEZENAS
a 3100 , . .
a 2470 . . .

46474 a 464S0 . . .
CENTENAS

3001 a 3100 . . .
2401 a 25110 . . .

46401 a 46500 ...
Todos os números terminados em

98. têm 4$uoo; todos os números
terminados cm 8, têm 2$ooo; cx-
ceptuando-se os terminados em 98.

O fiscal do governo — Dr."
Amazonas Pinto.

Os concessionários:— J. Azevedo
iS- Companhia.

A autoridade policial: — dr.
Castcllar Gustavo.

20359
36S60

3097
246-

46474

3091
2461

5o{ooo
40Í0QC
3u$ooj

8$ooj
6$ooo
4J000

LOTERIAS DE S. PAULO
Sob a fiscalisação tio Governo do Estado

20:000$00Ò I0U 1!»800- amanh|

EXTRAORDINÁRIA LOTERIA PARA

200:000$000 em 3 grandes prêmios,
de 100:000$000 e 2 de 50:000$000 —

junho, por 9$000.

J. AZEVEDO & C. — Concessionários..
(10701) A' venda cm toda parte

S. PEDRO

sendo um'
em 27 de

— S. Panlo.

Loteria do Estado do Rio
Sj-stemu de iirnns c espheras — Plscalisadn pel<>

Governo do Estado

GARGANTA As in-
f lamina

ções, do
res, ul-

cerações, etc. da pharynge previ-
nem-se c curam-se com os garga-
rejos, diários e repetidos, feitos
com a solução de t colher, das de
café, dc "CATiMETTINA", 

para
4 collicres. das de sopa, dc água.
Não percam tempo com experien-
ciasl A "Calntcltina" vende-se etn
toda a parte. (10173)

GADO ZEBU'
trURO SANGUE)

VAKIIvüAD.KS: GIR, GÚGÍRAT,
NRI,ORK

Notável cm poso, produ-
cção Iuclca, leite rico e man-
sidão; Fiízéndii SAUDADE;
Iteiuflcn— E. F. C. B.--Minas,
Proprielario-IKMACIO i-lí-
MOS. Pholographias e inlor-
mes detalhados com o Sr. E.
dc Azevedo, rua do Hospicio
11. 42, sobrado, Rio. (anOl)l)

_:_ NOVOS
— A M IA N H A —

15:000$000
Inttlro, A. . . 800 Hs.
Quartos, íi . . 200 Ks.

— VENUE-Í3E KM

PLANOS —:—
— TERÇA-FIERA -~

12:000$00Ô
Inteiro, á . . ,
Quartos, ú . .

TODA PARÍTlü

800 Rfi,
SOO Rs.

Os prêmios são pagos ii rua Visconde tio Rio Branco

n. 40». — MCfUEROY. (1071.1)

r~v»i,

Loteria (lo Estado do Kio ü raudo do Su! |
KXTRAOÇOES KM iíUNHO

100:000$000, por 30$Ü00, em décimos.
60:000$000, por 20$000, em décimos

200:000$000, por 60$000, em vigésimos.
50:000.000, por 15$000, em décimos.

Soberbos e vantajosos planos, jogando unicamente
18 000 billietes. Unlca que distribue 75% çm prêmios.

U174.4)

o
13
24
30

O-A-SA. MO GRANDE g— li O T K lt I A S I
pereira & Coelhos |

Teleplione Central, 10*08
Cai.\a Tostai n. 100.
Enilorevo teleni-nplilio: "AMIRIS'

I9SCHET >*. 30. ¦
le Janeiro. J

RIJA S?
— Rio ile

s
BORLIDO MAIA & C.

CASA FUNDADA 2M 1878" 
Únicos depositários <lo cimento inglez "WHITE" e "

THERS". tinta hvgienica OI.SINA e DERMAPHTHOL. par»
o círrapato do ndo.

1.; Telephone 274-RÜA DO ROSÁRIO 55-5Í

Njs

Chapéos para senhora j PROFESSORA
l':cri<ai- ,!c t;m.i moça i'.r >.n» | Mo
-. trabalhar nn chapéos. nn Ao Bi para .eccionar o

Moda ã ro« Crnciuvana hal.io» dt aguiny
(II --O095) ¦ iaicr.-jj Caru~ .<ila

ouerece>sc;
mmo primário, tra-

ç puno. em uma
f. 7.. lD .-.io6q)

He tod.5 as inolcs:ias que e:;isten.. a. que mais prejudie
o humano, pelas conseqüências futuras, c a symlis. Ct;ral

um dei cr t.;grado. porque \.ic evitar o sotmmen-.o a sua
Os innumeros medicamentos ate hoje descobertos e que dizem

- doença, limitam-se, quando muito, a debcll-r efleilos: n grr-|'• micróbio, qae c o mal, esse iica: dahi a algum tempo, ve- .
* a mole«:ia. com todo " seu cortejo dc symprot-.-as reapparece
-- iransmitte. por herança aos filhos... " Necessário se torna. ;
Nir um medicamento especifico, que tenha a propriedade in-;

¦• C!-t»a. de destruir o germen causador «Ia syphilis: esse espe-
'¦ a Sjrphilina Fournier. Tomal-a é assegurar a si próprio urra •

'- ~ã. rohiis-a. s':n soffrimentcf. i :cr j'ar* doural-a. ínn.- ¦
. c.'.e;s icre< .-.libres e ítliie» - A SyphiSioa Fcurniíi

-se em t Jdas ís pharmacias e dioc«ias. Aaen.cs gejaes: Peres-1

i Banco Mercantil do Rio de Janeiro
67, Rua Primeiro de Hlarço, 67

Lâmpadas Philips
DE 120 VOLTS

Luz brilhante e econômica
SêLo eie xxi.ell3.orea

GRANDE STOCK
Ao Telephone de Ouro

J". F.BKAGA tSc
48 ,RUA GONÇALVES DIAS

c.
94"J

C. H. Amor e
Fé em Deus

MÉDIUNS INVISÍVEIS
Para obter consultas

e Diagnósticos de Qual-
quer Moléstia, é só di-
rigir á Caixa do Correio
n. 1352 (Rio de Janei-
ro), do Centro Humani»
tario acima, mandando

o Nome, Edade, Profls-
são. Residência e um
Sello de 100 réis para a
resposta. (11421)

PARA ORTER E
CONSERVAR A
BEIiliEZA. Só n
PEROLINA

ESMALTE.
venda c:n tmJas af perfumarias.

ti» JJI71')

9
DBS OBINO e

MARTINS GOMES
ADVOGADOS no Cível,
commercio c crime—Ks-
crlptorio: Av. Rio Brnnro
n. 117. 1* unilar — Tel.
n. 4541. Res. Andrade
Pertence 46. Tel. C. 547.

(ii745)

RÁIOSX Consulta com exame peloí
Rnios X, 2o$ooo, para o
diagnostico e tratamento
das doenças do estômago,
intestinos, figado, pulmões
coração, rins, ossos, etc.—

Ph«,toeraphias.-DR. JORGE A FRANCO EspÉcialista
iS Largo da Carioca, de i ás 6. todos os dias.JTel.. C. 3-a^

24520)

-:- RODA DA FORTUNA -:-

«eSKL
17t

^^^ 
'

2840

tf í
7810 «477

t

A CARIDADE
852
REAL
237

(E Mi

¦M". .»o«a

Fluminense. ... 678
Operaria 927
Noite 676
NK.TH

V. V.
iltOV, — e — çiy.

tE 699)

(I)

Presidente inferira) , ., D t, i COMPRAR Oü VENDER
Leonidas Detsi. "

Dirccior —Açenor Barbosa j joias sçm recej0 ,je prejuízo, só na Joalheria Valen

.{..nnn i.» l).»nnsií()S fl DéStítíatOS ¦ «m. rua Gonçalves Dias 37 Attende-se a chamados, IJ*; .
IHIIICO aí* UÜ[JUOlLV»3 O l/wuviiilví^ , Tçlephone 994 central. Só se compram joias de boair-Jo Owmo síj«. Pedidos i ia,

M TÜDÜJ AS üPi.RACUÍ*> B4NÜARIA3 SUO I procedência, IP 21742) i£j£l£0' 
r' b

AInianàcli <!'"(> Pon-Ii
sainonto

I
Pi;a 1910 (,-• anno). contirs: Pre-i

1 dicção Ú09 p-iv.czpzvf. acontçcim-ntn* i
I dc cada me* — As in«discripçõe* da
< pri; i ..¦» "i.. medo fácil *• rápido dc co-
I r.hec*r a honestidade das pessoas e sea
j caracter — Advinbaçâo peía Borra do
] Café — Advichatio pela clara do ovo,
1 segredo roui*o, itspotta&ie paTa as iho-

çm — Interpretaçio rios sonho» —
fiizef e infflitts durante o anr<>

InU -, jn. R.jt
tE. Í7) I

A GARANTIDA
451 1

A NOITE
682

AGAVE
402

Rio Mensageiro
J-.:nto a tbte jornal — Entrega

volumes a domicilio c recades ur-
gentes f garantidos. Te;. C 3S

.•3S0,

GKANDE iion:i.
I.ARfiO RA LAnJ.

11 : para íamia&s e caTalheirb* !•
trataram!" Optinio» aposento?. ric%-
mente r-. ..:' ¦ -.-* dc aco Asrer.sore»
itlcphoTie etn todot oa ar.ütre». re>
..uiícit' e coiich» de ¦* ordem. •

End. Teiefr- -tírananotel".

<5J2íGABINETE DE INJECÇOES
F*rneic e applica; caixa ic5. Inif-

cão de 914, £0$. buae gratuita. Rua
S. J«iÍ ::- ii- ; is 4 di I--.Í-.

.CE fcjíl.

I

m

i

1

1
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ODEON Companhia Brasil Cinematographica
Sede: Rio do JanóirÒ-Âvbni-ft Rio Branco 137

Director Presidente : F. SI-IRRADOR

Anrcseuttuido Hoje esta obru admirável, níló seria demais pedir a attenção do nosso publico -— «dos exlii-
bídores —. para o caso di« so tratar de um .Um ilaVbri.ii FO.X FILM COKPOHATION cujo trabalho adquirimos
por preço elevadíssimo, visto tratar-se de uma série super extiru* ._.„„„ -.,.„/,

Assim também aconteceu, multo recoiitc.mcnte, com um outro film dn Paramount — JEANNE D ABC — e
nm pouco antes com o "CONDE 1)10 MONTE CHKISTO", du .'atlie, fllms do producções extra destas grandes fa-
líricas, o multo brevo daremos "O-ROPATRA", por Tlie-Iii B/ii„ — da Fosc mim,

Com tudo Isto apenas queremos que se reconheça os nossos esforços para proporcionar no no* publico
—o' aos nossos exhlbldòrcs — os melhores fllms quo anparecem no mercado, ntí afflritliitlva de quo i nielho*
i-es proRi-niumas são  __•_
do ODBON e üa COMPANHIA BRASIL CINEMATOGRAPHICA

í Um romance .finalizado o eseripto por Victor Hugo
Editado pela Fòx Film Corporation

,- interpretado por WILLIaM FARNÜM

-gP

IDEAL Pox Film
TOM M1X

Sangue
de Cow Boy
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Pathé Serial
Continuaçio
0 ('nvnllciro

_ Phiintu-iiia
IIATP Um programma. uoto,destinado UATÜ
flUJ-J*" mui» franco suoceaso "IlUJ-i

Dois.novos episódios do extraordinário cine-
romance mysterioso, que sob!.*ranumenle compro,
vum a sua superioriduüe ante os seus congêneres
O CAVALLEIRO PHANrASMA

Um verdadeiro turbilhão
dc scenas, as mais sensn-
lionaes, suecédem-sc intcr-
ruptsis, em toda sorte de
terreno, despertando o ma-
ximo do interesse, em ca*
ila novo capitulo',

Onjtacámos entre muitas
outras: Um prodigioso as-
salto a um trem, na maior
velocidade, pelos fanáticos" litcas" — Ã luta des-
egual que o valente "Des-
Icinido" sustenta contra os
índios! — O tremendo tlt-
tentado que Os bandidos de
Killman põem em pratica,
para se vingarem!

O inesperado appareci-
mento do niystcrioso " Ca-
vallfiro Pliantasnía" que a
todos intimida! Por fim, a
'apresentação do syrnpatlii-

co " Cow-Boy " Fagundes,
que vem substituir o arro-
jado "Destemido", obriga-
do a partir em cuniprinieti-
to do dever!

^-______ ____r __________________¦

5- EPISÓDIO
A Fuga da Priiiceza — 2 Prirtes

G- EPISÓDIO — A Fogueira da Vingança—2 Partes
No mesmo programmn, il mais iirrpjada creaçào do

ifamoso rei dos «Cow Boys»

XOIVI IVIIX, em
S_í___>â-G.XJ_E3 DE a-_*__.XJO-rIO

- OU -

IP I ow-Bov
Cli\'CO movimentadissi-

mos actos editados pela su-
prema FOX-FILM, reple-
tos das mais extraordina-
rias proezas executadas pe-
lo querido cavalleiro do" Far-West". Tom Mix é
o heroe que todos vence,
e assim nem ante o re-
quinte dos salões se des-
concerta, mas sim, pespe-
ga uma lição de energia,
num dos manequins de ca-
saca. No seu fogoso ca-
vallo, leva avante as mais
arriscadas aventuras —
salta de uniStrem em mo-
vimento, galga muros e
barrancos, e corre vertigi
nosamente por arriscados
precipícios, Coragem, esta,
que lhe vale o_ amor da-
quella tanto o impressiná-
ra

tom' mix ir% A TTjjIT\. fs*--®^.
yox-rilm * r M I II El TOM rviix

HOJE - TOM _VLI___Z - HOJE
O campeão tio Far West

O mais dexlro o arrojado cavalleiro dos Estados Unidos, o ."tei do
luzzo na sua ultima creaçào

SANGUE DE GAUC
D netos da FOX FILM COItPORAllON

0l

l
í;,:!

Segunda-feira »— Jane e Cutl^eriiie Lee,
as duas creaturinhas da, FUX, interpretando p
maravilhoso film Mnscotte do Regimento,
em ü actos, e. a meiga Oladys Hulette, secunda-
da por (ircigliton HaII' no intenso drama Um Mi-
Ihào por mu marido-5 actos de Pathfe New York.

730

^E^_;W t__;....... ¦!¦¦«¦ jfe^jWdfSjMl^V T" !. jriÉJJ^I _^_l^í'^' '¦¦¦ 'W-B' k-^__B__*^L_H^_V*SÍ>^____^__K?^^ ^________Í____V*' __j__Bf MMFtv' JS

Sangue de Gancho ^o^mIx.86"8^1001165 
pelliculas pdsadr,s

Não ha artista de cinema que arrisque a vida com tinia facilidade em extir-
cicios mais violentos, arrojados e tão -uccessivos.

é um ro.mance de amor nas planícies do Far
West em que TOM MIX represent.. a Bosta que

deve ser amansada. Acontece o inverso c o Bruto é quem
captiva e doma pela enerçia, força, pela sua constança e fran-

Saiis-ue de Gaúcho

queza aquella que a principio lhe negava o amor.

TOM MIX arrojado ató á temeridade não trepida saltar a cavallo
i \j .vi ivi /v de um trem vm pjepa marcha.

_>_¦-*._. TOM M IX o svmpalhico heroe dos pampas, niio ha obstáculos
l-ara i »_/iyi m í/\- . a cavallo faz coisas inacreditáveis, transpõe

barreiras, atravessa precipícios, invade casas, salta .janellas...
sempre a cavallo ....mi ns ii S-bresaindo o maior

'dirigivel do mundo :
200 ms. - 25 de

diâmetro

??????????????????????????????????????^?^
llllllllllllllllllllllllllllllllllllCinema A.nVrEJNriDjí%-

Est) lilm grandioso está"'dividido''' em 2 épocas — a ser exhibida uma HOJE ea ultima na
próxima QUINTA-FEIRA. '

' Por so -Iral.-ir de uma s!*rit) Super Exlra o seu preço de compra foi muito maior-, isso nos obriga
a exliibil-o a ii'500 cada época, como fizemos com o film também KXTRA da Paramount— «Joanna d Are».

O maior • siH-eesso de ai: ora — depois de (Jeanne d.Arc», ^ó

=5 _>ycxs___;_-^-^"V"Eis
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1©
é o titulo de mais um "drama" jogado

pistas GíSAí-J-ES artistas

JEFF
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eSe BuxB Fishe~ e da FOX FILM

' 
A seguir — Mais um film GOLDWYN, pela bella e interessante MABEL NORMAND— •

Joanna, a Gueneira
&#0®@@#©©S€)©©©©©©©©©5

1 HOJE - O mais querido dos grandes artistas do éc-*an americano
O masoulo, o elegante, o lixeqKoecii-veJ

TaTALLÀCE _r__ci_d
secundado pela linda, pela encantadora
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em uma producção Paramount que foi um dos maiores êxitos =¦

do "screen" americano jE

Quem espera sempre alcança
HOJE

( OEL-IEVB ME, XANT1PPB ) 1
' Cinco actos que são o maior acontecimento do

dia no "écran" carioca

- WALLACE RCIP e flNH HTTLE
em um sensacional e sfuperior programma

STELLA MARIS A maior das interpretações (ilm duplo papel)
da soberana da tela

breve MARY PICKFORD
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AGENCIA GERAL CINEMATQG^APHÍOA QLAUDE DARLQT

mm # Pià«lSI-EM SE # IBB-IIl

1 |W**

ffllPTDn a marca inimitável, a marca da
flld I l\Wj «elite» americana, apresenta
um rutilo astro da sua gloriosa constellação

MAY ALLISON
» loira e delicada interprete de heroinas famosas,

,é"m cinco actos soberbos, estudo, dns altas camadas s-ociaes,
ílagrante das suas faltas, das suas cbagas douradas• -— wm% —

1D m
J Au ülluln

#•#
Supervisão do eminente Alber. Capellani. Um lavor da

moderna eiuematop-raphia. Uma pellicula digna do publico
aristocrata que elegeu o Parisiense o seu cinema favorito

I: MAY. ALLISON. IE: Metro

LÜCRECIA BORQIA
Um drama celebre

VICTOR HUGO
Um autor celebre

1

FLDRENCE REED
Uma actriz celebre

Sc«*-iiiula-l'Vii*a, Últimos episódios do sensacio-

OS" OLHOS DA ÁGUIA
17-, IS*. 19- e 20- capilulos 

Na próxima seinana.um extraordinário supor-film METRO
A celebre artista VIOLA DANA,

NO CREPÚSCULO sia FELICIDADE!

Com taes elementos, como pode
deixar de ser primorosa uma obra edi-
tada por uma grande fabricfi ameri-
cana e exhibida HOJE pelo

lüxr
®_s_.
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A Ê? IO A — !I0JE " &<*s barras do Ledo, 3- e 1 episódios. -:- Amor de Índio. - Sabbado - Pecc^do* de Ambição e Herdeira de um dia p


