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(Completam-se hoje dois annos que

o rompimento entre os governos dc

Berlim c de Petrogrado precipitou o

grande conflicto europeu. Dando um

golpe de vista retrospectivo sobre

cises vinte quatro mezes de imortici-

nio, de destruição e dc retrocesso in-

tellcctual e moral,.a", primeira coisa

que se distingue, como facto donu-

nante, é a permanência quasi inalte-

,-ada da antiga distribuição do poder

politico na Europa. Socialmente c

economicamente o continente* esta

cm transformação, o commercio c as

industrias prcparalm-sc para encetar

carreira nova sob bases ate agora

consideradas como utopias irrealiza-

veis, as relações entre os indivíduos

c entre as classes estão profunda-

mente modificadas; Mas sob o ponto

,!c 
' vista politico, o statu quo ante

bcllttm continua mais ou menos iden-

tico, apezar dos violentos fluxos e

icíluxos dás-offcnsivas c das con-

tra-offcnsivas. As posições relativas

das grandes potências no palco inter-

nacional são as mesmas que ellas

occupavani na tarde trágica, em que

. conde Fourtalcs entregou ao sr.

Sazonoff a declaração de guerra

feita á Russia pelo governo allemão.

A Inglaterra continua a dominar

os' mares e a ter a possibilidade de

tornar-se preiltíminante como mono-

polista do commercio marítimo c

principal distribuidora e regulariza-

dora do infer-cambio mundial. A

Allemanha tem a hegemonia militar

demonstrou que o

lão itidiscuti-

na tactica naval pcla mina c pelo sub-

-.arino deu logar a que as esquadras

adversas, somente em condições qua-

excepcionaes, se aventurdm a na-

pela zona perigosa, resultando

dahi o abandono do mar, que fica

livre para os golpes dc «ida-ia de

ambos os belligerantes

si
vegar

adolescente,
formidáveis, mas

do continente
scu poder em terra

vel como a supremacia naval britai*-

nica. A Russia mantém a sua posi-

ção de gigante ainda

cujos movimentos

ror cmquanto mal coordenados, po-

dem contundir gravemente, sem çom-
tudo csimtagar o adversário. A Fran*

ça não cresceu nem sc reduziu poli-

ticunieiitc; ella continua, como antes

da guerra, a gravitar em torno do

sVsfêrria inglez na dependência do

poder naval da sua aluada. A Itália,
¦•••assando do grupo central para o

bloco das Batentes, não fez mais do

que dar expressão pratica ao facto

politico d.e que a sua existeu-

cia depende absolutamente da boa

vontade da potência dominante
'Nemno Mçditcrratíeo. . .ei

que a eliminação transitória da Bel-

g',ca e da Servia, como unidades au-

1,moinas, altera a configuração geral

dn politica européa. Sob o ponto de

vista internacional, aquellcs . Estados,

como aliás todas -.. ponmcias euro-

lias destituídas dc forca militar

capaz de transfõrtnar çin realidade
'ai suas sobéranias ihcõricas, apenas

representam o'papel de almofadas

políticas destinadas a impedir attn-

cios. Nas condições actuaes, essa

íuneção tornou-se insustentável e o

eclipse das pequenas nacionalidades,

sttpplantadas pcla alluvião guerreira,

c um plienotiicno passageiro sem in-

lím-iwia definitiva no plano g.ral da

¦nliiica do continente,
Mas ha uma área política onde as

vicissitudes da guerra modificaram

a orientação dos acontecimentos de

modo a crear -uma situação nova e

que terá no futuro importância de-

cisiva sobre o cquilibrki do Velho

Mundo. Durante os ultiutíos dois

wínos, a Allemanha, utilizando ha-

btlmenle a Turquia, cujo papel poli-

tico na Afia a diplomacia ingleza

não soubera avaliar, conseguiu reali:

zar o seu velho plano d-e expansão

pára o Oriente. Desde Hamburgo

;.té Baghdad está lançada a alavanca

..I.. penetração germânica, envolvendo

c protegendo o leito da famosa cs-

irada, que durante os últimos qua-

torze annos representou funeção tao

importante nas relações diplomáticas

uas potências europeus. O alcance

deste facto é extraordinário e, por

uma curiosa applicação -da lei da

acção politica á distancia, é exacta-

mente de todos os aspectos da guer-

i-a aquelle que, por cmquanto, mais

dircctalniente afíceta as nações neu-

iras do continente americano.
.Quando em agosto de IQI-t as

gi andes potências romperam hostili-

dades c a guerra patenteou o cara-

der evidente de um choque anglo-

germânico, cm ¦¦in- •••> -¦•¦•¦'  -

paradas pelo mar du Norte iam

disputar a supremacia do mundo, lia-

lia duas hypothcscs únicas que se

apresentavam como possíveis solu-1

ções lia crase. Se o poder naval bri-

lamiico conseguisse conter a expau-

são do militarismo germânico para o

mar, a America ficaria livre da

ameaça iiií.ucdiata de uma aggressão
imperialista. porque- naquella época

o espirito liberal e as fortes corren-
tes pacificas que predominavam na

política e na opinião publica da Grã-
Bretanha inspiravam ao mundo iu-
teiro a idéa de que a supremacia na-
tal ingleza nunca seria uma perigosa
fonte dc pres.ão internacional c dc
conquista. A outra hypothesc — a
ia -derrota da esquadra ingleza —

afigurava-se ccímo o ponto de parti-
da de um vasto ataque allemão, com

o objectivo de encaminhar a onda

pan-germanista para os territórios

quasi desoecupados c frouxamente |
policiados das republicas latinas da

America.
Nenhuma dessas hypothcscs sc

verificou. £' certo que a frota inglc-

ia tem impedido que os allemães

cbtenham o dominio do -tia.. Mas

em vez.,do resultado claro c defini*

do, que sc antecipava, a guerra naval

«penas determinou até hoje uma si-

tuação sem precedente, na qual ne-

rhuma das potências belligerantes
¦ domina o mar. A revolução operada

Comtudo, o

poder naval britannico foi bastante

rara que os allemães se convences-

sem da vantagem dc adoptarem no

mar «ma estratégia defensiva e de

concentrarem a sua energia para a,

formidável expansão aggressiva nas

diversas zonas da campanha conti-

neutal.
.\ tenacissima resistência franceza

e o vigor cum que a Russia tem

combatido, tanto nas suas ofíensivas,

como principalmente na iucompara-

vel retirada do verão passado, for-

çaram os germânicos, pela tendência

natural, a procurar a linha dc menor

i esistencia, a concentrarem uma par-

tc considerável das suas forças na

avançada militar e politica para a

Ásia. Seria difficil dizer até que

ponto este grande movimento, que

constituo o traço mais importante c

decisivo dos primeiros -dois annos da

guerra foi' consciente e deliberado.

Não ha duvida dc que elle ha muito

tempo fazia parto da política dc

Guilherme II, que, com pertinácia c

«terminada coherencia, esteve du-

rante cerca de vinte annos preparar,

ao as bases 'diplomáticas do golpe

militar que tornou a Drang uaçh

Osten c a estrada de Baghdad, que

O a expressão econômica e militar

da formula de expansão para a Ásia,

realidades consuininadas - provável-

mente definitivas. Mas é bem possi-

vel tambem, que a fatalidade das

condições militares, que impediram

uma solução mais rápida do contli-

cto, tenha impellido a Allemanha a

bnca.niiiha.-c P»ra o Oriente.

Sob o ponto de vista americano,

este facto é dc inexccd;ivel impor-

tancia. A expansão teutonica para

a .Ásia 'eqüivale ao afastamento defi-

i-ltivo de qualquer ameaça allemã

para a America do Sul. A verdade

absoluta desta proposição só pódc

ser contestada por aquellcs que per-

sistem em fazer sentimcntalismo em

política internacional, esquecendo que

as guerras e as conquistas, a paz e

as allian.as, dependem exclusivamen-

te dc factores econômicos, geõgra-

phieos e militares tão positivos como

cs elementos de um calculo astrono-

mico. A bondade latina, o liberalis-

mo inglez e a. inveterada, maldade

que se attribue hoje ap ger.munjco,

podem ser factos : indiscutíveis.

mas nenhum desses predicados

entra de fôrma alguma no de-1

t.rminismo dc uma guerra oo

dt ui.na conquista. /A acção po-

litica e o esforço militar, que a tra-

duz, dependem da conligtiidade géo-

grapliicá, ou dos -meios de vencer os

osbstaculos materiaes á expansão do-

minadora. A historia mostra como o

imperialismo, em todas as épocas, se-

guill linlia.. definidas como as que

orientán as águas ua crista de uma

cordilheira. Kssa lei inevitável de

determinismo politico tomou agora

tão impossível uma aventura impe-

niilista da Allemanha na America,

coiiv.i poderia selo um àlaqire

cto e immcdiato das massas

contra o Brasil.

Os acontecimentos do verão e .lo

outono dc 1915 sellaral.ni definitiva-

mente o destino da Allemanha cimo

potência çónquistadora. O imp*. ia-

lismo germânico está voltado para a

Europa oriental e para a Ásia e, de

lemos, deste lad

quista, afim dc compensar a enorme

perda que, mais tarde ou unais cedo,

elle soffrcria no Oriente, o espirito

militar, renasceu promptamente na

Grã-Bretanha. Foi somente então

que as resistenias oppostas durante

o primeiro anno da guerra ao servi-

ço militar obrigatório puderam ser

removidas e que se iniciou cm larga

escala o movimento, oujo epílogo

será collocar nas mãos do governo

inglez a maior, somma de poder, qtfe

un 'Estado jamais conseguiu reunir.

Dispondo da mais formidável esqua-

dra do 'inundo e tendo tambem ao

seu serviço um exercito que, com os

íeforoos das colônias e da Índia, será

arenas inferior em numero ao da

1'ussia, a Grã-Bretanha poderá sem

anciedade encarar a sua grande ta-

refa imperial na bacia do Atlântico.

A Allemanha. preocci.pada com a

líussia e assoberbada ainda pelos in-

números problemas da politica conti-

n.ntal, uão terá provavelmente meio

ce fazer uma opposição séria á sua

grande adversaria tle hoje. Para re-

duzir ainda mais o poder naval e mi-

lilar, muito problemático dos Esta-

dos Unidos, está feita a alliança ja-

poncza,-que, no momento opportuno,

servirá de instrumento para um ata-

que á America pelo Manco do Paci-

{•¦co.
Estes são os aspectos políticos mais

importantes da phasc da guerra, que
hoje conta dois annos. Os perigos e

ar, possibilidades que delles podem re-

sultar são acccitavcis e ;:. .veis no

lerrono puramente raciona,

dar-lhes uma realidad.c concreta, attri-

buiaido-lhes o caracter de factos,

seria fazer obra charlatanesca. A

Europa .-stá sendo agitada por tre-

tvendas correntes internas que, dc

dia para dia, alteram o pensamento
2 as tendências das populações. Essa

profunda revolução psychologica, que

já vae repercutindo na organização so-

ciai, contrasta comi a persistência do

systema politico europeu a que me rc-

feri no começo deste artigo. São for-

cas novas, que vão ccrtainento in-

fliícnciar a futura orientação da po-
litica externa das differentcs po-
tencias. E somente quem conhe-

cesse o mysterio dessa incógnita

poderia predizer qual será, depois da

paz, a verdadeira natureza do pro-
biema europeu, que é, em ultima

analyse, o problema .mundial.

tismo naval inglc:, é o primeiro $61-

pe sensacianal da liga scandiwva.

Parece-nos que a situação inter'

racional chegou a um ponlo em _ <«

a questão da nossa neutralidade me-

nca ser dc fado considerada pelo

presidente da Republica. Aquelles

que, sobrepondo a causa alliada ao

futuro do Brasil, atacam insidiosa'

mente o governo, qualificando de
"estúpida" a nossa neutralidade, por-

que ella não serve os interesses da

Inglaterra e das suas confederadas

,u medida cm que a diplomacia da

Entente desejaria, são vlifficcis de

contentar. O allioúophilismo do Bra-

sil começa a loniar'inas um casa iso-

lado ciihv os neutros. Ha quem jul-

i/m. necessário que o Brasil pratique,

para servir interesses dos alliados,

actos de pirataria 
-internacional qnc

para sempre nos deshonrariam^ uni-

camcnle com o intuito dc impedir
direito de ca'

das
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Si" Portugal (escudos)" Buenos Aires (peso
ouro). . .' • . t *" Nova York. . . ," Hcspanha

Jv^trcuias ,„ , „Caíxn matriz i-.1 » « ia--7l3_
Uancario tt_|8, . . ,2'l8

Gafe — o$40o por arroba, pelo typo .•
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HOJE
Está ile serviço na Repartido Central ile

Policia o *° delegado auxiliar.

leres administrativos _c uni governo lio-

nesto, que se conserva dentro da lei,

defendendo o Estado contra a cafila que
o estava vendendo.

Na Ia pagadoria Jo Tliesouro _..aç«iiial
.'.tram-se as. seguintes folha-: Cheíe de '«s-
tudo c seu gabinete, Tlwsourò if,aciona,
Tribunal dc Contas; .Supremo . r.bunal,
Junta Commercial, Corte dc Appellaçao, bç-
itflilórès, Deputados, Secretarias do Senado
e da Câmara, Illuminação Publica e Avulsa
da Fazenda.

Na Preíeilm-a iKigiini.sc ns seguinte* fo-
lh-.is: Prefeito, Gabinete dó prefeito e -.yi-
a-Jlio Municipal; o Professores de escolas
iiDeuirnas. Coadjuvantes do ensino e ¦t;\-
pediente dc cursos nocturno*. referentes a
J ...li0.

ruli-ioii.õos n poiliilo
ièèminendador Saitelw rança, Asnatico.

O commandante da 7" reg-.,.. foi au-
toiizado a mandar .tldii a um dos_ cor-
pos dc infanteria da referida região . o
major do i. batalhão José Joaquim
Cardoso, cujo corpo não tem effcctivo.

Motivou essa ordem ter fido o retc-
rido official julgado prompto paru o
serviço c não ser necessária a sua pre-
sença aqui,  .

GRAVATAS - I.in_s«inias _- Só
Casa Manchester—«ua Gonçalves JJia»

A. AMAUA..

A REAGQÃO DOS NEUTROS
nos
rc-

ire*
unezas

ora em deante, podemos
du Atlântico, encarar com equaiuim-

dade o fantasma do extineto perigo

allcmãb. Infelizmente, o desnppare-

cimento da ameaça germânica não

ros deixa livres dc quem substitua o

prussiauismo .pan.germanisia com

idênticas ambições de dominio c- de

conquista. O navalismo britannico,

reforçado agora pela organização de

um dos mais formidáveis exércitos

do mundo, está oecupando o posto

ameaçador ein que se achava a .AUc-

manha até o dia em que os acoute-

cimentos a encarreiraram para o

Golfo Tersico. Pódc-sc, portanto, di-

/er que, sob o ponto de vista ame-

licanõ, os factos predominantes dos

primeiros dois anuos da guerra ai-

ropéa foram a expansão germânica
livrou da possi-

Dc dia para dia, augmenta

pitises neutros o movimento d>

sstencia ti politica naval . cmniner-

r..!Í da Inglaterra, nue, como di-

rectora do bloco- alliado, prosegue
,m 

'execução 
do seu plano dc apro-

¦eeitar a guerra para prejudicar, não

iúmcnlc o commercio da Álleinaulta

e da Áustria, como lambem o dc to-

dos ns outros poises. Agora . rfn

Seandinavia que nos chega u ifotí-

da de uma acção combinada contra

a lista negra c conlra as iniiovaçães,

fniii que a Grã-Brelanlta eslá des-

Intitulo completamente todo o direi'

io marítimo.

tfYii. é esle o primeiro geslo dos

poises scandinaws em defesa

seus direitos de neitlros.

eomcçn du guerra, a Siucta, a -Vo-

ruega e a Dinamarca têm dado nm

exemplo de corrccçüo e Jc dignidade,

fiii. bem poderia ser meditado pelos

rm enlre nós Imito se preoccitpam
agora cm fasçr da nossa ncntralida-

dc um /ra. " t""'« cobrir os negócios

c,uc se projcchiin á sombra do allia'

i'sni6. Ua alguns meres a Suécia

mostra» como uma nação, por ser

fraca, mio está desprovida de armas

defensivas, desde que ponha dc lado

considerações supérfluas e uliliseas .
cfjicicnlemculc-- os recursos políticos

e econômicos de que dispõe. A In-

glaScrra deteve indevidamente um

vapor sueco c tomou outras medidas

que o governo de Slocolmo conside-

rou injustas e lesivas aos seus tulcr'

esses. Como represália, a Suécia pro-

hibitt logo a exportação dc papel de

imprensa c da polpa indispensável ao

scu fabrico. Na Inglaterra houve no

primeiro momento uma tentativa dc

Iesistencia, mas no cabo de alguns

que nos recusem »

{pirar ua futura reconstrucção

leis intcrnueioiiacs. Bstc perigo

começa a tomar corpo, mas a

sua origem é diametralmente op-

posta. Nunca poderíamos aspirar

a partilhar do encargo da reorgam'

saçãv jurídica do mundo, scnã:> ua.

posição dc neutras, porque, como. bel-

ligcruutcs, não passaríamos da subal-

lernidade cm que as chaucellarias da

iMitente collòcâm os seus auxiliares

i,i en ores.
Alas paru que possamos falar mais

tarde como neutras, é preciso que-

.abandonemos um alliadophilismo sen-

Querer | timcnlal c piegas, que nos pódc anga'

var os elogios passageiros c nicnlair

i ente reservados da imprensa espi-

rituosa dc Paris, mas .IV nos vae

t ¦mando despresiveis aos olhos de

lidos os oulras neutros. O nosso

silencio está svndq tomado como o

reconhecimento Incito das innovaçãesi

barbaras c das violências retrogra-

das, com que a Grã-Bretanha está

¦ollocando a pirataria e a aiiarclua

ande existiam o direito c a ordem.

¦O. /•-/ffrfu- Unidos prplcslam con-

tra a lisla negra e reagem contra a

presença de crttsadores (figlef/s nas

visinhoii-is das agitas lerritoriaes

america, s. A Hollanda está, ha dois

anuos, lutando energicamente pura

que o mar, dc oiule no século'XI'II

os' almirantes batavos varreram as

corsários ingleses, mão volte a ser o

empo dc acção da pirataria britan-

nica. A Hcspanha mantemSc cm

uma altitude digna c- protesta cow

tra Iodos os aclos qnc affectam os

seus interesses. A Grécia, humilhada

e opprimida pcla invasão que foi rc-

pelir em Salonica o que a Allcmanlia

híivia feito cm Liége, lambem proles'

Ia. As nações scmidiitavís, fracas e

còjíacddiis cm i/»i| posição' geo^ra-

phica que tonta iniüto' fácil as repre-

salias inglesas, reagem , defatdenda

os direitos dos neutros e os prinei'

pios da civilização.^fe i
Apenas nós, que^ínino-s insul'

tos diários do esíi^iigciril que nos

1,-ala como pais conquistado, que te-

mos recebido du Inglaterra offciisas

que a nenhum wttra netitra têm sido

jrilas, que sdòdinas, ou que devemos

saber, que uma boa parte dos prece-

dentes illege.es que eslão sendo esta-

beleeidos podem servir para futuras

manobras políticas, navaes e economf

eus, dirigidas conlra nós, continua-

mos de braços crusadas em uma apa-

tida ubjeeta. A ¦nossa attitude eslá

impedindo que a ArgcMina e o Chile,

juntamente com o l'ruguay, façam

uma demonstração sul-americana, em

favor du qual '..'' grande e a correu-

le em todas as republicas _l_i':._!i..f.

(.) exemplo dn Scuiidinaviu deve

ser um incentiva pura que o presi'

dente Ja Republica, se compcnclran-

do de que entre os de.veres dn

seu alto cargo está, em logar

proeminente, u defesa da soberania

e dos interesses do Brasil contra a

aggressão estrangeira, trate dc /»;o",
inovar; em harmonia dc vistas eom

as oulras cliancicllariás do A. B. Ç._
ui» movimento continental conlra o

bloqueio c contra a lisla negra.

A carne
Para a carne bovina oosta boje cm con-

jmino nesta capital, foram afincados pelos
in.-.ixbante3. no entreposto de S. -».go, <M
preços de $5-0 a $5-0. devendo ser cobrado
,i<i niiblico ò máximo de $780,
, Carneiro. i$5oo a i$8üo; porco. 1Ç000 e
iSioo, c vitella, $600 a $800.

: 11111 sa-
economia

dos
Desde o

Xão funecionou honieni a Câmara dos

Deputados, por falta dc numero, mas

numero teria havido sc a mesa, como

dc outras, vezes, houvesse para a aber-

tm-a da sessão, ultrapassado um pouco
a hora regimental.

Com certeza os directores da Câmara

é que não quiseram sessão.
Dizia-se, no Monróc, que a Câmara

náo funecionou para não ser lido o pa-
recer da comniissão de Finanças, como
dcjvia sel-o. Kalou-sc em crise polilica
prjbmovida pela bancada paulista, adver-
sa :'i nova tributação sobre transportes
aventada pelo sr. Carlos Peixoto c

acceita pela commissão de Finanças.
'.fTeni toda vérosiniiliiança a crise pro-

pulada. Não se reuniu tambem aquella
comniissão convocada para ás - horas

da tarde, não obstante estarem 110 pa-
lacio legislativo, aquella hora, nove dos

sciis membros. O sr. Antônio Carlos,

presidente daquella commissio, nem sc-

quer foi á Câmara, c dc casa telephonou
mandando convocar uma reunião para
hoje ao meio dia.

Realmente a bancada paulista - con-

traria ao imposto cm questão. Mas dc

uma pessoa ouviu o seu leader, sr. Al-

vaio de Carvalho, pronunciar-se nesse

sentido. Em toda a tarde c nas primei-
ras horas da noite rcalizaram-sc varias

conferências politicas para chegar-se a

11111 accôrdo, mas sem resultado. O go-
verno, isto é, o presidente da Republica

quer 
'(pie 

a Câmara vote integralmente

0.parecer do sr. Carlos Tcixoto. Julga
indispensáveis os impostos por esteiem-
brados. Entretanto, segundo corria, o

sr. Calogeras se alliou aos .paulistas

contra os impostos de transporte ou as

taxas sobre as mercadorias, ein transito

nas -estradas tle ferro, porque prefere
-SÉ_rav_r os impostos sobre o consumo

Ci gêneros dc primeira necessidade.

__-.0 sr. Calogeras contra o sr. Wénccs-
luol-Onde já se viu um ministro contra
.- presidente? lslo acontece porque o sr.

Wenccsláo o conserva 110 governo, quan-
do ha muito devia tel-o posto 110 olho

il.-i rua, para que pudesse livremente
fa:vr engenharia cm empresas dos be-
n.iiciados por elle com a bandalheira
do dique da Ilha das Cobras.

E' o que dizíamos aqui ha dias: a

remoção do Senado para outro edificio

mais digno, mais hygienico, mais seguro

do que o velho pardiciro que ali esta

á esquina da rua do Areai com a praça
da Republica, surgiu lambem como um

exceliente pretexto para aiguns -cava-

lheiros espertos mctterein as unhai

afiadas nos depauperados cofres do The-

souro Nacional.
O aproveitamento do palácio Monróe

e conseqüente mudança da Câmara duo

ensejo a que sc façam duas despesas

colossaes, quando uma só já
crificio incontestável para a
do attribulado erário publico.

A dupla remoção, dobrando assim as

verbas que terão de ser orçadas, não

pode deixar dc encher de eiitliusiasnío

aos taes cavalheiros muito conhecidos

da Mesa do Senado.
Vários senadores, como o sr. Bulhões,

reconhecendo que a câmara alta do

Congresso está mettida dentro de um

casarão iinnuindõ e ameaçador, receiam

justamente esta mudança porque ella

vae nggravar os compromissos do The-

souro. Acham a medida iniiilo justa,

porém inoppoiluna.
Porque, então, se ha de fazer não um,

porém dois sacrifícios?
A installacào tia Câmara 110 Monrée,

110 anno passado, custou algumas cente-

nas dc coutos dç réis. A do Senado para

qualquer outro edificio uão custará me-

nos. Arranjar-se cm vez de uma, duas

installações, é um negocio que só en-

contra applausos por parte dos que que-
rem sc locupletar á sombra de uma idéa

lançada com intuitos mais nobres e mais

elevados.

estar hoje a fazer parte ia sociedade.
Os advogados de porta de xadrez e

os profissionaes da "escolha" dos con-
seíhos dc sentença, ali de novo
admittidos, tém conseguido desmoralizar
mais uma vez o Jury, que já sc estava
"regenerando".

E' a prova de que essa instituição,
"rigorosamente constitucional", é uma
coisa que presta e uão prcsla an mesmo
tempo, Ha bons jurados, e ha mios ju-
rados, conforme a direcção que seja
determinada aos trabalhos do Tribunal.
Mas 03 crimes e os criminosos diífe-
rem liem pouco da sua expressão. São
quasi os mesmos, sempre.

O Jury é unia coisa cotidei",nada por
força do uso que delle fazem entre nós
os julgadores occasioiiaes do» deliu-
quentes. Agora, então, c que elle não
se torna digno da mais pequena dc-
fesa.

Esperemos que unia reforma consti-
tucional possa abolir aquelle artigo que
o mantém. Alé lá as controvérsias sobre
a sua utilidade podem surgir á vontade.
O Jury ahi estará dc pedra e cal...

Banco Nacional Ultramarino
SEDE EM LISBOA-FUNDADO EM 18G4
Rio dc Janeiro—S. Paiüo—-Santos

Cnnital 12.000 contos fortes
SAQUES A' VISTA E A PRAZO

sobre todos os paizes b todas as opera-
ções bancarias nos seus variados ramo.
nas melhores condições do merendo.
R. ila Quitanda esquina Alfândega

Abcihíii, l-açn 11 do Junho.

CAMBIO.
lAté que cm fim I...
Ü governo coinprehenkletJ afinal

<jtie não poderia permanecer por
Mais tempo de braços cruzados, dei-
xando o cambio entregue ás o-.illa-
çcõs em que st* tem mantido desde
que o Banco do Brasil sc retirou iU
mercado, deixando-nos lá tnercò da
especulação estrangeira.

Finalmente, o Banco va« rcencetar.
as operações cambiais que têm esta-
do paralysadas, mas que, sc não ti-
vessem sido interrompidas, teriam
evitado que da casa dos 16 «1. cais-
setmlos para a de i--, em que nos te-
mos debatido.

Acreditamos que tem andado eni
erro .quem aU.troti a iixaçã" do
cambio ha taxa actual. w>m o pre-
texto de melhor garantia á produ-
cção. O Correio da Manhã combateu
sempre as tentativas dc exagerada
alta das taxas caiuNiacs, em que o
sr. Búiliões se notabilizou com os
grandes prejuízos dados ao 'ílicsou-

i*o, porque previu as conseqüências
daquelle violento c hial baseado cs-
forço. l'V evidente que o „us.o de-
sejo não pódc deixar de ser o dc
ver augmeiilado o poder ácquisitivQ
da nossa moeda, mas queremos che-
gar a esse ponto scgniindo as neces-
sarias etapas, afim de qnc a con-
quista do aiigtnento do valor do di-
nh_ro brasileiro seja obra uluradou.
ra, que fique definitivamente, e não
simples produeto dc uma exploração
de momento.

iSe não acompanhámos', portanto,
as fantasias altistas do sr. Biilhõe?,
alóiií da taxa qtte no momento se
impunha, tambem não acompanha-
mos agora os 'de.sfalleeiinentos de

quem apparenla ignorar que ò Ibasil
viveu durante annos com as taxas de
15 e d,c iíí d., sem .prejuízo, para
ninguém, e sem que O inercatlo
acousasse tendências occillatonas.
para querer agora quo voluntária-
mérito eslabeleçal.TWs a base de i-
como padrão da moeda .uicional.

iA boa verdade -manda reconhecer
(pie não é mais sã do qtte a nossa
a moeda 'de outros paizes que ainda
pretende pesar no nosso mercado
com amesqninhamentos dos nossos
valores fidueiarios. A falta dc Ias

Apresentou-se hontem ás autoridades
da Armada o capitão dc fragata Zeie-
rino Maia, commandante do ci.uzailor
Barroso.

•Dc Beucns Aires chegou-nos uma no-

licia que deve int.rcssar a quem tem

acompanhado a politica brilaimica em

relação aos paizes sul-americanos, Um

tòlcgramnia de hontem. diz que vae ser

vendido cm -hasta publica uni navio

mercante austríaco.
Como parece que o cônsul inglez em

Buenos Aires ainda não iniervciu para
impedir ç|sa transacção — essa viola-

ção de neutralidade por parte da, Ar-

ina — é natural que nós, aqui,
altitude dc surpresa.

_' inacreditável como se_ conta a
historia no interior destes Brasis! Para

panno dc amostra basta citar este te-
lcgramma, publicado pcla Tribuna do
Povo, de Jaguarão, a 30 dc Junho pro-
ximo passado:"Porto Alegre, 30 — O senador Ruy
Barbosa, que vae representar o Brasil
nas festas do centenário dc Tucuman,
dirigiu de liordo do "Jnpiler", ao dr.
Borges de Medeiros, presidente do Es-
lado, o seguinte railiogramma:

"Saudo cm V. Ex. ;i pátria querida,
a cuja vontade vou obedecer."

Tão dcscahellada patranha não pre-
ciosa de desmentido.

O facto merece apenas ser citado 

para provar como se iirina o prestigio iro garantidor das emissões banca-

de" do Uio Crande, com | rias francezas 011 inglezas reduziu 1111
do "papa verde
invenções pilhcricas deste jaez.

 ia»»— —
CAMISAS—O nue lia de melhor c elegaii-
te—Casa Manchester — Gonçalves Dias 5.

O presidente da Republica recebeu
homem, ás 3 horas da tarde, em audi-
eiici.i especial, no palácio do. governo,

nador Ri .
expor ao cheíe

Barbosa, que foi
do Kslado n resid-

tado da sua missão na Argentina, como
Ciijbaixador du Brasil nas festas do cen-
tciiario de Tucunian.

... cx., que se fazia acompanhar ue
seíi-'secretario dr. Biiptista' Pereira, foi
i-eocbido lio saguão de palácio pelo ça-
pitão-lciicntc Álvaro Pessoa, que o m-
uoduziu 110 salão da capella. onde o

presidente da Republica o a
1-.11 companhia de seu secr

i ll-.Jio Lobo. Ò embaixador
l _F .1  ,. . .-.

Tópicos & Noticias

rdava
ano dr,
brasileiro

cer *io p-esidente a representação
n. .11 desembarque, tendo depois confe-
ivnciado sobre n sua missão, insistindo
sobre as provas dc amizade carinhosa c
homenagens que recebera do povo e
do governo da Republica vizinha.

S' ex. retirou-se do palácio as.-l ji-'.
seKdo acompanhado até » porta principal
nelo secretario dn presidência e pelo
ajudante de ordells que o recebera.

ROUPAS brancas'— Sortimento sem egual
_. Ca-a Manchesier — fionçalvcs Dias ...

-,.,_-. , _. ¦

O dr Arrojado Lisboa, director da
Contrai do Brasil, não compareceu hon-
iem ao seu gabinete dc trabalho.

O sr. _~ercdo continua a manifestar

os seus proposi.os de conflagrar Malto

Gr|sso, apezar de saber qnc

paiz se revolta contra esse

publicamos hoje 11111 tclegraiimvi

cebldo pelo deputado

geli
estejamos muna
e espectativa.

O governo inglez, que não nos per-
niiiliu nem o arrendamento de alguns

vapores allemães, porque esse nrren-

(lamento seria vantajoso para a Alie-

manha, pcla mesma razão deveria

oppòr-sc á venda annunciada cm Bu.--

nos Aires.
Sc se cffectiiar essa venda do navio

austríaco, sem um protesto da parte do

cônsul britannico na capital da Repii-

blica vizinha, disso nós deveremos

inferir que a Grã-Bretanha resolveu

modificar seu modo de tratar com r,

Argentina, diminuindo a pressão que

ieni exercido sobre esse paiz.
Ora, 110 Brasil, os cônsules britan-

nicos continuam ;i ser os mesmos fun-

ccionarios inct.tcdiços, c arrogantes'; e

como ii situação dos dois paizes não

mudou eom relação á Inglaterra, é

curioso indagar a causa dessa diffe-

rença dc tratamento.
Kssa causa não parece sei* oulra

senão a reação que os abusos da Grã-

Bretanha provocaram na Argentina.
Donde se concilie, que a altitude

inais conveniente dum paiz, mesmo

dcante da rainha do? mar.-, não são a

inolleza c a indiftercnça, mas a energia

c o zelo pelos seus justos interesses.

Consta que será nomeado director da
Kscoia Naval, o coiitra-almiroile Hon-
rique Boitcux.

As noticias particulares vindas dc
Victloria narram o regimen do terror ali
implantado para as familias dos chefes
das repartições federaes. O governo do
sr. Bcrnardiiio Monteiro não perdoa
aos que não se manifestaram cntliusias-
tas da sua candidatura, quando pcla re-
ccnle campanha eleitoral.. Sabemos, que
110 dia era que foi ali divulgado o te-
legramina referindo o voto da Câmara
c do Senado, sobre o casu do Espirito
Santo, policia e capangas ás ordens da
situação de facto andaram pelas ruas
insultando as familias de muitos em-

pregados federaes, principalmente dos
directores de serviço ali em comniissão,

O inspector da Alfândega pediu logo
a sua demissão. O delegado fiscal so-
licitou, depois, a sua .transferencia para
Curi.tyha, 110 que foi attendido, c o in-
spector dos Correios acha-se aqui, sem
animo de tomar passagem, alarmado
com a sorte dos seus que ficaram na
capital capichaba.

Além da miséria que significa esla
completa falia dc garantias para quem
não 10 pela cartilha dos Montciros, dc-
vc-se acereseeutar a anarchia que lavra
nos serviços públicos. O sr. Wenccsláo,
que mantém em Victoria 11111 conlingcn-
tc do Exercito, não ha de .pcrmitlir que
este regimen de -terror continue, O
coinmaiidnitle dcsie contingente allega
que não .tem ordens a respeito, esperan-
do todos que o presidente da .Republica

garanta ás autoridades federaes e ás
suas famílias, 110 Espirito Santo, ao
menos o direito á vida que o governi-

'cho do st,. Bernardino não lhes quer
reconhecer

mm+~m » mi

BENGALAS -¦- líleganle
Casa Manchester — '">

• rbs.stC-.-e_. —
ilvcs Uias 5.

A ÁD.IlNlS.RAÇAo do Correia rfo il."-
nliií, assim como iodos os seus agentes
c viajantes, acceita assignaturas para
a revista portugueza O Rosário, uma
das mais bem feitas publicações catho-
licas editadas em Portugal. Anno 6$ouo.

 nu » «¦ * —

para a .Ásia, que no;

bilidádc do perigo allemão, c o coral-

brio lógico daquella expansão, que é

-i apparectmcnto de um perigo inglez,

decorrente, não tanto do espirito mi-

litarista, que está sendo cultivado o

estimulado na Grã-Bretanha, como

da tendência natural da Inglaterra a

vir buscar no Atlântico a compensa-

cão ás perdas que a penetração teu-

tônica lhe causará gradualmente nas

rcgióds da Ásia Central, do Mar das

índias c do Pacifico, A propósito

desse novo perigo inglez, convém

desfazer uma idéa errônea, que sc

vae formando em muitos círculos

sobre a verdadeira significação do

f.eo-militarisiuo britannico. Não liou-

vc ontre os inglezes uma reviravolta

psychologica que os tenha converti-
r.o em gente bellicosa c conquista-
dora. Instinctos de conquista e capa-

cidade para a guerra os inglezes os

tinham, como todos os povos ainda

cheios de energia c de vitalidade.

Mas as condições -do mundo eram.

taes que esses instinctos e aptidões

ir.ilítares estavam um tanto atrophia-

dos pela falta de uma necessidade

urgente de os pôr em acção. Logo

que a expansão allemã para a Ásia

mostrou ao povo inglez que era pre-

ciso iniciar um novo cyclo dc con-

Í,P 1, Xoci
i.jo, chega

TR10XS DIABTOS

V. !•' C-_m_. — (Bonraí de S.t Paula)
— SP >. 1ÍM>-. Pane úa -«ilia. »ii*»*i
chega uo Norte As st.iy, RI' ,1, K•>..••
parte da Central ás 7.00, cliegii a Luz, •_*•
iK.,6; NP I, Nocl.. parle de. Central ¦'"
iS.l-, ches*! á l.uz ás .....I
I.ttxo, pano da Central as
u.._m_ <!.;..,,-. - s s^"',.'.;
di Central ás 3.0.., chega a Laf«»fto •
io 08; R >. Ral»-, r"1*' <ln *-.l,|U1'1' •'¦
6.00, che.. o B. llorizoiite as 21.17;
N 1 Noel.. parte da Central
el.oRa a 11. Horizonte. 111 10.4.

j.Koi-oi.i.i*-!. —. (Rania
tiui _ Vivtoria)

Pixp. Parle d<
Noct. Parle d.

10- >...

ie Cinipos, .1/1-
_ Barca, ál .'-3o;

Nictheroy ás -.30, clicga
Campos ás 13.30 e a Mir.1ce1n.-1 ás ao.is,
tiarca, -ás ao,ooo- ¦*'¦-'¦' *'¦¦'". ie *N''

7.í>0

O TEMPO
O céo, liontcm. apresentou-^

dias a imprenso cnmprehendia a gra- {U-rant^todo 
o 
fâ^ pjjff*. £"--

lidade da situação e o governo in'

tjles transigi» e cedeu, para que ns

jornaes de Londres 
'não se vissem

Clll ,,.___¦ hgsiçãn erlrema':n:'itlc eiubii-

raçosa,
Agora, os poises scandiliavas pare-

cem julgar que c tempo de um movi-

mento combinado ¦afim dc faser um

protesto formal conlra os abusos

praticados pela Inglaterra e conlra

os precedentes que o governo britan-

nico está procurando iusidiosmuente

firmar na praxe internacional, Bsla

ccção conjunta é interessante para
nós, porque cila decorre dc um

accôrdo concluído em condições

mais ou menos análogas ás dn

./. B. C. sul-americano. J.ngo que a

guerra começou a prolongar-se c que

as arbitrariedades da Inglaterra fo'

ram tornando precária a posição pre-

sente e futura das nações marítimas

destituidas de grande poder naval,

ús governos de Slocolmo, Copenha'

gen e Cliristiania resolveram pôr de

parle, as antigas rivalidades c as quer

.ws passadas, para discutirem amiga-

\clmente a situação internacional e

estabelecerem um accôrdo, definindo

as bases da acção communi dns po-

lendas seandinavas.

F.sle accôrdo foi assignado em

Malma, cm uma conferência a que
compareceram os soberanos da Sue'

cia, Noruega c Dinamarca. Depois

desse pacto internacional, as tres na-

ilcs do norte agiram sempre de

mãos iladas; mas o protesto, que
agora vae ser feilo contra o despo'

aoi
pessoas
conimerciaes

_ A os

cthcrov ás -í.ou, chega 111 Campos a
c afVictoria ás 1S.15. Corre somente as
sc-tttnila- c sextas-feiras. „ .

(_«„i_ de Prtbitrgo, CanlagalIo_e ¦ "t
Mio) _ Barca, ás 6.10. l-.xp. Parte dç
Nictheroy is 7.011, Jc Cantagallo .1-. i_ 0.
<• chega a Portei!., ás '7--.*

Trens ie fassrin para .,,_,.*-
sabbado. ou quando íór aniutnciaio.

Barco, ás M...0. Parte ile Nicthcroj
,5.35 e checa a 1-nburço an 19.0o...-' 

7','vn.' ie passeio ie Pribii/na — As -e-
,,,„,-.- r..:-J n,, .mando í»r nnnunciado.MTrens 

d"PAroPol>'.- Partida da Vtm
Pormosa, nos dias uícis ,.,.,. ,__
6.00, 8.35, 13.3_; IS.,50, 16.2a, i,.|_ --.10

Chegada a Petropolu ,,
- si 103:, is.-*3, 17.1=. 1S.1 . 10.J,-.' ''Partida 

ile Petropolis, nos dias «leis 1
6„S -15, 3-15- Iu--t", '-'••'-• ' '°' 

Chegada á Prnia Formosa :
e.oo, 0.20, 10.3-, .12.03, 14..0

Partida .Ia Praia tonnosa,

fo.: 7.3", 8..1S. io*3?. '5.S0, t?.*-
Chegada a Petropolis:

7.5.1, 9-.3S..' _!5.

¦ 7.55. -'.."•
ao. uorniit*

_'">.I0

todo o
attentado.

, rc-
Pereira Leite, em

.pie se refere que 11111 destacamento da

policia estadual, cm serviço no inlerior,

bem "convencido" pcla gente do sr.

Azvredo, se revoltou, incorpoi ando-se

cmentos da rebellião, inalando
ndefesas, saqueando casas

roubando eivados c dl-
,•_-.!_. íí. R"*-""'"  r * " ,

ij,' uma coisa que se nao comprellell-
de 

'neste 
momento.

U caso de Matto Grosso não c (Pago-
ra. A acção das forças federaes foi rc-

conhecida eomo necessária ha muitos

dias para os (ffei:os do auxilio ao rc-

síabct. ime.iiln da ordem no Estado.
¦Ma., a verdade é que o general Car-

ios dc Campos, apezar dos seus tele-

graiiimas ao prcsidcn-lo da -Republica,

demora algum lempo em lançar mão de

todos os seus recursos para chegar a

Cuv.ibá antes que o azer.dis-.no consi-

ga, Corrompendo, dar o seu grande gol-
pe contra o general Caetano.

1 _i por effeito da corrupção que um
major da policia inaito-grossense conse-

guiti subleiar o batalhão que coinman-
dava. Dei-o á corrupção o destaca-
meijto de qiic sc trata fez causa com-

... , -b «.. , ....**..iifl«iii na rr.....,_- I
tilUQi COlll wj ii--_ *-.----..--  »--'

doies das terras dc Matto Grosso.
O sr. Wenccsláo Braz está cansado

de saber que o vice-presidente do Se-
nado explora com o scu nome, através
da amizade que o insignificante sr.
Bernar-. Monteiro mantém com o sr.
Azeredo. Quer isso dizer que, para dc-

monstrar; que é governo da .Republica,

Afinal, toda a trabalhcira da commis-

são de Finanças da Câmara não foi

mais do que um passatempo.
Xão houve quem não suppuzcssc que

das reuniões daquelles illustres repre-

sentante- da soberania popular havia dc

sair alguma coisa bem proveitosa para

a solução do problema financeiro do

A Recbcdoria do Districto Federal ar-
recadou do dia 1 do correnie até hon-
tem a quantia de 3.-S3:735?.o'.

Em egual periodo do anno passado a
nda foi dc 3.i4(i:7!.o$470.

¦ « — . mi

BRANDÃO ALFAIATE
Av. Rio Branco, 10

paiz.
Deu-se justamente o contrario. -.

commissão só apresentou como amostra

di sua s-,bc.lo,;.-i os alvilres augincii-

latido dc . °|° a taxa ouro das impor-

tações e creando uma taxa de 10 °|

sobre o transporte de mercadorias.

]¦• ahi está. Num tempo, cm que os

productos estrangeiros, jh gravados pelo

feroz protcccionisníii vigeuís cnlrc nos,

oduetos de que necessitamos, sáo ven-

hora da morte, a commissão
ilida mais os encarece.
transportes sáo feitos a

diffieidlando grande-
Ie gêneros dc con-

De accôrdo com a proposta feita pelo
director da Inspectoria Federal das Es-
liadas, o ministro da Viação designou
o engcnhciro-fiscal de 1* classe addi-
do, Carlos Avilcz Barrão, para substi-
tuir o de cgual categoria, effcctivo, que
se acha em gozo de licença.

¦ 1 » » m
NÃO comprem perfumes r.nte.í de visitar a
Perfumaria Nunes — L. S, Francisco 23.

Pingos & Respingos
pr
didos pcla
de Finanças
V, quando os

preços caríssimos
mente a acquisição .1

sumo por assim
de Finanças augmenta ao com-

á industria as difficuldades
lutam. Pheiiomcnaes financis-

tas os dessa commissão I

E saber-se que cllcs levaram dia a dia

a cogitar de soluções "importantissi-

mas" segundo faziam constar, para o

grave momento cm que nos debatemos.

Dessa gente é que precisamos real-

mente...

missão
mercio e
com que

deÜm sujeito de volt-a da Exposição
Gaülnhns 1

Uma belleza I NSo imaginas que bel-
1,15 galítiili-S Bral.ma t

llralnna ? Qual o que i tudo aquillo
foi montado re'o Sá, da ITanseatica.

natural proporção o valor acquisitt-
vo da moeda desses paizes, e 110 cn-
tretanto os bancos francezes e in-

glezes tratani-nos «ínio se a nossa,
moeda, só. tivesse soffrido deprecia-
ção. O cambio em -Portugal está eni
situação desastrosa: o valor da libra,

que ao par serta de 4..500, eslá ele-
vado para r$30o, e, 110 entretanto, a
moeda assim depreciada julga-se no
direito, tanibem, dc depreciar a nos-
sa, impondo-nos a taxa de 30° %!
Assim, suecede este facto curioso:
com. o nosso dinheiro, no llrasil.
cumpramos uma libra po»' -o$ooo,
mas, em relação á moeda portugueza.
essa mesma libra custa-nos 21 $000!

Evidentemente, isto c um ab-itrdó,
que aliás se não daria sc o governo
não tivesse deixado entregue fi com-
pleta revelia o mercado do ouro.

Õos paizes jíeutros c o Brasil o'
unico que se manliinl ciri baixa,
quando nenlntma razão existe que
tal justifique, a não ser a explora-
ção estrangeira.

O Correio da Manhã vem desde na
muito 'demonstrando com algarismos
que os bancos estrangeiros somente
aqui sc estabeleceram etn obcdftciicia
aos Seguintes interesses: cuidar da
cobrança dos valores exportados
pelos paizes a que pertencem, e ao
mesmo tdmpo impedir a saida do
ouro desses mesmos paizes, por meio
da acquisição das _am1)ia_s represen-
lativas dos valores exportados pelo
llrasil.

No seu magistral trabalho apre-
sentado á commissão de Finanças da
Câmara dos Deputados, relativamen-
tc aos orçamentos, o sr. Cincinato
Braga fez notar (pie, ciiiquanl.. qu..
nos Kstados Unidos lm~pr.csc11te.1uen-
te cerca dc 4ez mil instituições ban-
carias, 110 Brasil não chega a haver
cem. .l'V verdade, mas pena íoi que
ü illustre deputado não completasse
a exposição, frisando que a maior,

parle dos c5tabelecimentoSi bancários
que possuímos 6 estrangeira, e que
esses não vieram ao Brasil liara o
exercício .normal c corrente das ope-
rações 'bancarias, -mas unicamente on
¦principalimcnlo nara explorarem os
câmbios.

,A reentrada do 'Banco do Brasil no
mercado cambial vem 'cm boa ocea-
sião. Coincide com a safra di. caie.
isto é, com o maior movimento de
letras, c chega opportunanienlc para
impedir que continue a obra de rc-
tenção do ouro, que nos iiertence,
nos mercados da Europa, que . ao
que -.isalm os bancos estrangeiros.

Incumbido da orientação do mer-
cado está um homem competente, e
esse fica tendo sobre os hombros o
encargo de procurar obter a alta dc-
sejada, não somente pelo interesse
geral do nosso commercio. mas ain-
da porque o governo taní urgente
nucessidado d.e procurar __Hiores
condições para. a acquisição do ouro
que lhe será necessário para acudir,
aos encargos da divida externa.

¦E vamos ver agora quem tem ra-
zão: se quem, como nós, deseja
a alta, não por fantasias ou simples
caprichos, mas porque o Brasil já
possuiu sem relutância taxas de 15 e
-/. „1 ai« oe m-p rnmo-__._ir_.iHa 'íí' f-.fí_"._ .„., w„„^.,---  "--  -
da protecção a producção nacional,
querem a queda do padrão para a
t_ X_, <lc 12.

A situação vae em breve desenhar-
sc edm perfeita nitidez.

hontem a exposiçuo d.is PUNHOS e collarinhos —¦ Especialidade
— Casa Manche-t.r — Gonçalves Dias 5.

Inaugurou."
An _ar.llis--.s.

Mas é dc lamentar (pie todos os
nossos artistas não sc tivessem feito rc- _ 

^ AIcxan(*r;no it Alencar resol-
presentar. "' pcrfeitamente pratica a sua

Que nueres 1 Entre 03 pintores lia *.u i""1*" -¦_• \,_i„_c.o rioacção em beneficio da cxploiaç.10 00
quercllistas em
lista"-.
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Para fazer parte dc uma commissão
nue tém de examinar artigos . entrados
__? denosito d" Material Sanitário do
Viercito, foi posto á disposição do chefe

lodc^tameiito do pessoa o.e* tenente
Alfredo Augusto Ribeiro-JuniQf.

T-m \ista~o_s graves e perniciosos cs-

candalos registrados ultimamente no

Tribunal do Jury, tém vindo a publico
condciniuiido franca-

Isso, aliás, não é
O que c diguo dí

conhecem bem
11C3-

.-íí :!:
O presidente do quadriciniio fatídico, di-

ze.n oi jornaes, fará a sua viagem S Eu-
ropa ú sua própria custa, sem ajuda nem
ti.!.--.. •

Tinha graça que o homemsinho ainda
nni7e«c pezar no nosso miscro orçamcnlo !

* ,
Protesta ura vespertino contra a inaugu-

r-,ção dc clianitarias, onde dc facto, se
montam arapucas do jogo do bicho .c outro -

carvão de pedra nacional.
Amanhã parte para Santo

o Rio Grande do Sul,para

varias opmioc.
mente a instituição
nenhuma novidade.

Na
farias

mais explicável : naqucllas cliar-.i-
o dinheiro vac-se coaio fumo,

c não protecíor do sr. Azeredo nesse

scu immoral negocio dc Malto Grosso. , , „
o „ Wcncesláo só tem um caminho os bastidores do Jury sustentem e

seguir: fazer apressar a chegada das te momento, que tal como esta funecio

for s do Exercito a Cuyabá. nando, o Jury é apenas admirável.

D0 contrario, os capangas alliciados Seja tudo pelo .mor de Qeu.1 M

pelo a-eredianio tcrüo tempo dc sobra ha nesta grande ^'W£*o**
L,a investir sobre a capital matto- ja capacitado de que foram absolvidos

g"_ensc, onde sabem que só existe ha pouco alguns criminosos rcpeU

una força ,-ediRÍda, servindo aos mis-! lente,, que de fórnia alguma devam

O deputado lldefonso Pinto apresentou a
Cornara uma emenda ao orçamento da
Guerra augmentando a verba da Aviação
/Milhar;

Muito bem ; o que cumpre agora é evi-
tar que, dentro da verba sejam nomeados
aviadores de requerimentos e petições que
nâo costumam subir senf.o nas 3?as da
ffina-ia,

. Cjr«_o A C, ,

e dali
o vapor

Carlos Comes, a bordo do qual seguirá

o tenente José Gomes Couto, engenhei-

ro machinista naval, que, por ordem dn

ministro da Marinha, vae adquirir mil

toneladas de carvão da mina do Anoyo

dos RatOS, destinadas ao nessos navios.

O Cario- Gomes leva -carga para San-

tos c Rio Orando, trazendo na volta o

carvão.
E' assim que o governo dcM: agir. e

o sr. Alexandrino dc Alencar dá ma-

gnifico exemplo, O problema do earvSo

será resolvido praticamente. O próprio
sr. Arrojado Lisboa, *nre<_or da Cen-

trai, qive muito hostilizava o carvSo ua-

cional, únodiiicou a sua opinião depois

da visita que fez ao Paraná, onde ve-

rificoti a existência dc grande* jazida!
de bom carvão, que deve ser immedia*

tamente aproveitado.
Assim c que o Brasil ba dc progr".

ídir: é aproveitando e desenvolvendo a*

Unas riquezas.

1 -__a
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A GUERRA

CORREIO BA MANHA — Terça-feira, 1 de Agosto de lüifí

m-

O sr. Brito Camacho
e a conferência eco-
nomica dos alliados

Os coiiuncotartos que,-sobre a c on fc-
renda econômica dos alliados, «> sr. Bn-
lo Cailineflo Sei em um reçtnte artigo
ila Lucla, apreseiitain lim novo interes?
se de actualidade. -. .

Apezar 
'de' 

ser uni nllindophilõ iu-
transí.cnllo e que representou .papel
proeminente «o movimento que levou
1'ort'itital a entrar na guerra^ o sr. Bri-
n, Camacho não concorda com os ine-
iliiiil», que a Inglaterra quer impor ás
shíiõ alú.íb-is para forçar uma guerra
conniierciífl contra a Allcniíinlia. Tomaii-
«Io o .ponto.de vista elevado ,1c «iiicm
«iefende os interesses -eraes da civili-
zação, o político'pontugiKz mostra com»
n granteã industrial «Ia Aljçinaiilia
decorre da sua cultura scientifica e
como seria, niohstruo.o atacar essa
grande força de progresso «• dl! civili-

Tão interessam, é o artigo do ar.
[Irito Camacho, que a«|iii damos a trans-
cripção dos seus trechos principaes."A guerra actual, como se fosse uma
caixa dç stírpresaí, teiii-nds posto ein
facc-ilc realidades «'«• tal modo extraia-
.antes, que as crerianios invenção dc
novelistas, produetos deste moderno la-
lento literário que íaz as delicias «las
píssoas futeis, sem consistência men-
líll. Xão diremos (jilc esteja neste caso
á tentativa da reducção á unidade Ao
iodos os orocessos de lula .-— militar,
econômica, financeira c politica, alvura-
• Ia jior estadistas de grande reputação
jiara com mais rapidez c segurança ven-
«íci-eni os Impérios Centraes; mas não
será, cffectlvamontii, uma rara extra-
Vagancia, pr tender crear de todas as
pecas, subvertendo iodas as regras e
preceitos clássicos, uma economia po-
litica que ao mesmo tempo concilie os
interesses divergentes de uns, e fira «le
iiiorlc. os iateresses, algumas vezes liar-
monicos. rle outros?

.- A guerra, não obstante a sua exiten-
são, ii um accidente na vida das Na-
ções; terminada ella voltar-sc-á ao re-
lliiucii de direilo, quê em relação a fa-
Hlos econômicos é uni regimen d.- liber-
«lado.

He «me serve tomai- liojc o compro-
«nisso «le não fazer comuiercio, termi-
nada a guerra, oom os inimigos da ves-
l« ra, so esse compromisso, effectivan-
«Ia-se, representar um estado «lc guerra
nifüs funesto, a despeito do seu cara-
vier pacifico, dc que a luta a mão ar-
«nada?

ds suecessos milhai', s da Allemanlia,
pelo «pie significam de revivescencia
barbara, merecem a nossa reprovação e
cnncitani o nosso protesto; mas os pro-
grossos conunerciats c industriaes da
Allemanlia, pelo que significam de tra-
lialho intelligente, dc esforço metliodico
c esclarecido, forl^meiitc «lisciplínado.
merecem a nossa admiração c eoncitani
ii nosso respeito,

JCntão 'havemos de -calar cs-ín verdade,
.*uj'o desconto cimento pôde ser funesto
a loilós «pie se empenham na luta con-
Ira a Allemanha. unicamente porque
essa covardia, unicamente porque essa
torpeza ..ria agradável aos profissio-
ii.«es «lo insul o grosseiro, do ataque sem
nobreza, «Ia aceusação sem dignidade?

A Allemanha «leu ao scu ensino 'te-
clinico o máximo de extensão, como
>¦• vê das estaús li cas, e ás respectivas
Uscolas c Cursos, onde esse ensino sa
faz nos seus differentcs grãos, deu
unia organização quasi perfeita.

Alguém impediu as outras Nações
¦le faz.rem a mesma coisa? [inpede-as
l)Í_lieni, ncsle momento, dc fazerem
pdr imitação o que não souberam fa-
zer du iniciativa .própria?

15 não tia duvida, liara nós an me-
nos, de que odas as colligaçõcs eco-
mímicas tins alliados resultarão imiteis,
çnuto arma conlra a Allchianha, se
não iissetitarem solire a 'base racional,
<!" uma reforma larga e funda ilo cn-
sino. tcchni«*o, .ommercíaJ «- indus-
Ijíul. jior mo«lo que ti producçao, cres-
condo como quantidade, c melhorando
chio qualidade, sc torne barata na
mais larga medida das possibilidades
cVconoiuicas.

Ainda lia uns seis annos o sr. Ali-
tire IVlIelsu. sub-director. da liscola de
Minas, em Paris, escrevia «-las pala-
Vras t It.iijuc1.tc9, que os 'politicos seus
compatriotas, ao que parece, não to-
niiiram na devida consideração: — l:m
França, uilo ha que rcfaritntr o ctsüio
teehtiico. ha que creal-o, l\Ão consta
«jtie tal creação se fizesse, e talvez
uão seja licito attribuir essa lamenta*
mí insufficiencia do ensino francez ás
lii innbrns diplomáticas c guerreiras do
lístado-Mnior allemão, que nunca lcgis-
íbu em Pari».

Se os números não fossem fiborrc-
cidos, havíamos .citar aqui to.las as
[•'scolas stípciores c médias do ensino
(«'clinico n;« Allemanlia c ua França,
bem como os Cursos Ae aperfeiçoa-
menla para industriaes e commcrciaii-
ns. deixando ao leitor «i fácil traba-
llio ile oa confrontar e concluir.

'Aquellas palavras «Io sr. lídivard
Çircj', num 'iscttrso em Londres, a
ijcspeiio da l--ta. em tolos os campos,
«-.outra a All«-ni,_ilia — Precisamos ad-
optar os seus mcthodos para a realiza-
Oi'' das wssos fins — são principal-
mente venla 'eiras. no que «liz respeito
a compctcncia technica, comnicrcial c
industrial, jtifamcntc o terreno onde
-.•-. uHematcs venceram os seus adversa-
rios antes d? se atirarem contra elles,
armados com o canhão 4_.

A Allemanha produz muito? A Alie-
mMti.in produz -barato?

Mas sc isso, cm vez de ser unia
razão para que os outros trabalhem
mais c melhor, fôr apenas a razão
par. que os outros .se concluem para o
seu itiiniquilnnichlo, a que fica içdti-
zida ;i dignidade dc .(*..', ílio, e a qtteni\,'i bnixa a nobreza «Ia intclligcn-
cia?...."

VIDA POLÍTICA
Preparando a revolução

O sr. Azeredo despachou para .falto
(nosso todos os seus logarcs-tencntcs, tifim

«lc auxiliarem a acção revolucionaria da
i.Ssscnihléa «lo listado, na prcmeilitaila Ini-
moralidade da deposição «Io general Cada-
no de Albuquerque,]

Para o inicio Aa -movimento já se lencon-
travam naqucllas paraeeps os srs. Alfrado
Ma.vl.hter c"Joaquim Caracciolo,, ambos no
dcacírinenlio de missões especiaes e reser*
vadas.

O sr. Caracciolo, que além «le presidente
da ¦ Assembléa • acciiuuila as- fniiçgiics dc
vice.presidente «lo listado c de correspon-
dente especial dó Jc-rmil do Coniinçrcto,
id.-r.til partira cdiiduzinilo armamento e as
ultimas ordens .para a hernírdaí 

'.

Agora, por ultimo', fazendo parle «Ia co-
riiitlva «lo general Carlos «le Campo», .ie-

guira o sr. Annibal «lc Tolpdo com a in-
cuiniicncia «le fazer a catceliese «laquellc
militar c o silio em torno do niesmo, para
que nüu pudessem cliogar aos seus ouvi-
dos os depoimentos ide pessoas insúspciliís
ou mesmo dos interessados da parte con-
traria. . - '

listará produzindo effeito a estratégia
«In vice-presidente do Senado ? Se de todo
não e?tát dc alguma forma c de estranhar
nue o general, Campos enviasse a Cuyabá,
couimamUndo o 58" de caçadores, o major
Tácito U-rncr, dcsàffecto do presidente
n.ntlo-grosscusc...

Que interesse nacional se contêm no
actu da deposição do general Albuquerque ?

Xão j.á foram mostrados ao presidente
da Republica us ílociuneittos que deixam
ver a injustiça dó processo que sé engen-
dra contra aquelle poder constituído ?

O sr. Wencesláo não tem o direito de
illudir com o sr. Azeredo. Ajudar o

v.ce-prcsidcnlc «lo Senado a afastar do go-
verno o general Caetano i t#rnàr-se os-,
tciislvamentc cúmplice dos róubadoreji das
terras matto-grossenses,..

— » em » —
O director chefe do gabinete do Mi-

nisterio da Fazenda comniunicoit ao in-
spéctor da Caixa de Amortisação que
se acham caucionadiis no Thesouro ioo
apólices da divida publica, dé i :oooSooo
cada uma, pertencentes ao lianco Com-
tnercial do Forto, afim de que Ferreira
da Costa _ C agentes do mesmo es-
labclecimeuto em Belém, Pará, possam
cffcctuar operações de cambio.

Instituto La-Fayette"
R. HADDOCK l.OP.O, 419

Tcleph. Villa, 2.910
Inlernalo, externato e seini-intcriiato.
Jistão abertas as matrículas para os

cursos primário, g)'innasial c párii o
comnicrcial tanto diurno como nocturno.

O ministro da Viação solicitou do
scu collega da Fazenda as necessárias
providencias afim de qnc, por conta da
suli-consignação ".Material — Combus-
tivel", da lei brçaiiiciitaria vigente, seja
distribuida á thesoiiraria da listrada d_«i
Ferro Central, a quantia de tres mil
contos, para attender ao pagamento de
combustível, durante o corrente anno.

O SENADO INTIMO

NO CLUB MILITAR -«Pífcf:

conferencUma interessante
coronel Comes de Castro

ia do

Ferreira diveríi*a-.c numO sr. Pin
grupo :

— A Mesa iwlc levcir-mc para onde cila
quizer. para o Monróe, para o -Guanabara
ou jiara os Surdos-Mudus, contanto que
não seja para a praia da Saudade. Km-
birro com o Juliano Moreira...

* * *
O sr. Pedro Horges aununciava ao sr.

Urbano, que está estudando uma emenda
ao orçamento da Receita mandando cobrar
dos jornalistas que trabalham no Senado
a taxa de 50 reis, por cinca ra dc café, c
dc 100 réis, .por cliávena de eliá consi**'
midas ali. Com esta saliia medida, s. êx.
espera prestar o scu primeiro serviço â
Nação, duraiite um longo tempo dc manda-
to legislativo.

•fi ¦!. Aq. -i- &
1-,1'ITAWllOS :

problema de mobilinr uma casa
••oni a-tr, conforto e niotlicidade

'foi resolvido pcla firma Lcniidro
Martins tí O., rua do Ouvidor

ns. o.l <• 95 e nos amigos armazéns ;i
rua dos Ourives ,10 a 43.

O DlÂ DO PRESIDENTE
o prcsíuvi..;. da Republica recebeu,

liontem, no palácio do governo os ini-
nistros da Agricultura c da Guerra, «íuc
louleriiiciaiani sobre assumpto» de seus
iUparlamentos c que se referem aos rc-
spcclivos orçamentos paia o exercício
futuro; scnn.oies Pedro Borges, Aiiol-
plio Gordo, lipitacio Pessoa, Ribeiro
<louçalvcs, GonV-aga .layrae, I.copoldn dc
Bulhíii- e Costa Rodrigues, deputtulos
Pereira Leite, llosann.ih de Ülivcira,
V:iis do? Santos, Moniz Sodré Alberto

Siirmcnlo, Ramos Caiado e Álvaro de
Carvalho,_ que se oecuparam dc coisas
«Ia (1d111iui.tt.cS0 c «Ie politica regional.
Ü senador Ado!|>lio Gordo e o deputado
José Maria 'íoininho foram agradecer,
u piini(iri), o telegramma dc pezames(jiie s. fie. lhe transmUtira por ocea-
siàn «Ia morlc dc sua progenitora, e o
segiuidu o «lc felicitações pelo sui an-
iiiversario natalicio.

S. rs. fcr.-sc representar: pelo com-
11 iindant. Thicrs Meming, sub-chefe de
sua eafa iniliiar, no enterro «lo contra-
almirante Americano Freire « pila capi-
lão Carlos Kiras, na festa com que a
Associação Christã de Moços conimemo-
rou o anniversario dc sua installação c
o secretario, dr. Hélio l.nbo pelo auxi-
iiar de gabinete major Barbosa Gon-
(alves.

Uni.', s. ex., de accordo com o «iuo
já estklictcCCll, não receberá pessoa nl-
guina.

MISSAS OE HOJE
Rezam-se as. seguintes por alma tle:
Annibal Vieira de Pomes Corrêa, ás

o ij iu.ras. 110 uiiar-nlór da egreja da
Candelária, c ás 8 boras. na matriz de
N..S. dc tourdes, em Villa Isabel:

linu.-ui Pereira de llarros, ús o hor.is.
naaegreja dc S. Francisco dc Paula;

>-t>io Joaquim «le Castro, as o boras,
na vgrija de S. Francisco do Paula;tlr. João Alves Meira. ás 1, i'.- ho-ras. 110 altar-mór da egreja de'S, Fran-cisco di Paula:

Ur. André Marques Pinheiro ás 8hora-, na egreja da Lapa;
_ Francisco Anseio, ás o horas, na cqrc-
ja do Sanatório (Cascadura);

Senhõrita Alrira de Souza Moreira
V 

". ''- ,,nras, no altar-mór da matriz4v i>. José'
Pi ocopio Alves Mendes, is q horas,

sa egreja do S. S. Sacramento.

A, 'Asercia

¦ Ua cova chegando ao ¦seio,
Jinlrc responsos e psalmoe,
Km logar dc sele palmos
lfoÍ batendo... sele e melo.*

*•_*¦ __ _ as, . ___,,

O Conselho Consultivo da
Bibliotfieca Nacional

"OM 
OPPIOIO 1)0 MIMSTIIO

DO 1NT1.IU0IÍ
O mirristlro do liitcrior enviou ao «li

rector da Bfbliolilieca Nacional o se-
guinte officio:"'iHm referencia ao vosso aviso mi-
mero li tn, «le. i.' 80 corrente mcz,
jrelativo á duvida suscitada pela 'Dire-
ciaria do Interior da Secretaria «le lis-
tado deste «Ministério «manto á contri-
buição nlo 'Conselho Cônsul.avo Üe.s.sa
Bibliotheca, declarou ipie, na confoniii-
dade do.s arls. 12=, e 8" do regtilatuen-
to annexo ao .tec. 8S,i5, de 11 de
julho dç nu 1, combinados com o artigo
2", 11. 2S, da lei 11. 3.0S0, de 8 «Ie
janeiro do corrente anno, devem fazer
parte do dito Conselho os quatro biblio-
tbçcarios, directores de secção, não po-
dendo ser incluído o secretario quealem de servir nessa qualidade nas re-
siiccüvas reuniões (art. 11 11. 5), tem
a categoria «lc sul, Iniiliotliecario ou a
dc simples ofíicial, inferioíres, a exiiji-
da 110 citado art, 8 «lo regulamento,
Como membro que soi-i do Conselho
Consultivo cuja presidência vos cabe c
de accordo eom o disposto no ar-., o.
n. io, podeis vos manifestar sobre o
merecimento dos funecionarios dessa
bibliotheca á visia das iinformações do
director de secção onde servirem ou
baseado nos que por observação -pro-
(iria, houverdes conseguido quantoaquelles que ten lia lll servido na secre-
taria e na thesouraria".

¦¦¦ « as, * —in
HAXSE.Vnc.X .'iiinia fle Iodas !

—em-*m*mm*m 

ia
A' audiência diplomática de Itonlcm,

110 palácio Itamaraly, coniparcccram os
srs. embaixador americano, ministros
da Hespanha. llollanda, Itália e 'Cuba.

_— Acompanhados do dr. Erasmo
Callorda, encartregado dc Xegocios do
Uruguay, visitaram hontem 110 palácioitaniaraty o dr. L. ?•.!. dc Souza !Dan-
tas. ministro interino das Relações rtlx-
teriores, os srs. tenente coronel Sil-
vcslro .Mato c tenente Josc Trabal. |c0!'-respectivamente, chefe -ajudante da
coiuinissâo tiruguaya dc limites com o
Urasil.

— Xo próximo dia 6, data da inde-
pendência da 'Bolivia, o «Ir. José C';i_-
raseo, ministro daquella Republica jun-to ao nosso governo, dará unia recepção
ás autoridades c á sociedade carioca na
sede da legação, á rua Pereira da Sil-
va 11. ,i,i.
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"UNIVEBSAES" Cigarros especiaes
para ^oo réis. com
valioso*; brindes.
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Exposição de
Avicultura

A classificação será publi-
cada amanhã

A Exposição Xacional «le Avicultura,
devido ao máo tempo, não teve liontem
uni dia concorrido, limrc as poucas

1 pessoas (|tio_lá estiveram, vimos o pre-' sidente do Estado do Rio. que percorreu
dcmoradaiiiciite as diversas dependen-

I cias «los pavilhões armados nos terre-
! nos do antigo Convento da Ajuda, c teve

palavras de lonvor*para o ccrtanicn,
A classificação das espécies expostas

j c conseqüente distribuição dc prêmios1 serão publicadas amanhã, p.->r ler assim
I resolvido a còmniissão directora do rc-

spectivo «ertamon. Podemos, entretan-
to. adeantar «ine só os magníficos pio-duetos «l.« Villa Ideal, dc propriedade >lo
sr. J M. Pinto, entro os primeiros,segundos e terceiros, obtíverí
menos de 217 prêmios.
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O coronel Comes de Castro realizou
honteni, á noite. 110 Club iMililar, a sua
annunciada conferência.

O nome do conferencista, por si só,
bastaria Jiara attrair ao salão nobre do
Club (Militar a assistência notável, que
hontem ouviu a interessante dissertação
daquelle illustre iniliiar, sobre ."A dupla
missão, nacional e internacional, do
Kxercito".

¦Disse o coronel Gomes de Castro:
"Meus camaradas
..' o cumprimento dc um imperioso dc-

vei para eom a minha classe quo aqui
me traz deante dc vós. V, a preoecupa-
ção dc bem servil-n que me impclle a
esla tribuna, ]•;' a estima queMlic voto «me
ii*': condiu, n este recinto, fv no desculpe-
nho desse dever, dessa preoecupação, e
dossa estima, tanto quanto -possivel, eu

Vi 11 fio que o eiitliusiastuo do meu coração
alente ;i dcficicuciã dei meu espirito, qne
o calor das minhas, convicções bafeje a frieza
das nthíliãs palavras.

Alu tendes a um tempo o alvo social des-
l"« conferência e u disposição moral com
que a envpreticndo. Dc um lado, ha minha
qualidade de soldado, eu me atrevo a vir
aqui lembrar aos mons irmãos dc armas a
relevância,da nossa dupla missão, nacional
e internacional.! no harmonioso concerto das
differentcs classes sociaes. I. de outro lado,
na minha qualidade de positivista, eu o vou
fazer colaborando os meus pensamentos pcla
cpmhinação normal das imagens e dos si-
gnaes sob o impulso preponderante dos meus
septintentos.

ICsta conferência se impunha, de um modo
inilludjvel, pela sua oppurtunidade. .Mas
uão sú sc iiu-pmiha, cumo ainda era aqui
e a um dentre nós une se impunha. Seria
de todo desejável, sem duvida álfftima, que

ix fizesse, com o brilho -th sua palavra, com
a autoridade d" seu nome, um dos o rna meu-:
tos da nossa clãssej nm genuíno reiiresen*
taiite do nosso Kxercito. Km falta delle,
venho fazel-a en, convicto como estou da
sna riecusidade e da sua onnortunidade. V.
ap tomal-a solire os meus hombros, couscio
da sua importância, esfurçar-me-ei por pro»
feríl-a com a clareza, tt precisão, e a con-
sisténcia que constituem o cunho lógico das
inabaláveis opiniões positivas. A autoridade
que mo falta será supprida pcla daquelles
cujos nomes invocarei. V, desse modo serei
alunas o consciente portavDZ de iuconcussas
verdades.

i'ara apreciar com scguran.a a perma-
nentf funeção social do exercito perinanen-
te, o fim dos meus esforços, precisamos
lançar mu olhar retrospectivo solire o nas-
sado. Só assim, remontando conveniente-
mente o curso -das edades, poderemos sentir
an vivo a grandeza da nossa missão. Esse
rctfospecto permittir-nos-á como oue apro-
fundar as próprias raízes históricas . das
nossas instituições militares. A historia e
,1 mestra da politica, e sem cila nenhuma
instituição é nitidnmcnto comprelicnsivel,
Compnísando criteriosamente os arcanos dos
seus veucrandos annaes, ao abrigo de todos
os preconcuHos 
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soplusmas, ainda os mais

eloqüentes ou rhetoricos, veremos então,
com a clareza, a precisão, e ;\ consistência
de que já vos falei, que nós somos um dos
elementos fúndainentaes da ordem e, por
conseqüência, da prosperidade nacional. Isso
nos reerguerá aos nossos próprios olhos,
fazendo-nos seni ir, com o irrecusável peso
das demonstrações positivas, de par com a
relevância do nosso encarno, a eminência da
nossa responsabilidade.

15' nma these de sumtna Importância, meus
camaradas, que en cMou stwentancu aqui.
U penar -que me domina, e bem intimo 'pe-
zar, é uão ter a competência au*: --1'** rs-
quer. Mas esse mesmo pezar é de aluuni
modo contrabalançado pelo muito amor que
cou.asro á minha classe. Klla é o guia da
minha adolescência, o prolongamcuto dn meu
lar, a escola do nuu civismo. As mais gra-
las impressões, moraes c mentaes, da mi-
nha vida publica, de mais de ,i6 annos de
serviço, estão gravadas no seu seio. A gra-
tiilão civica que lhe devo. pelos relevantes
serviço*, prestados á minha Pátria, 6 que
.pode explicar a minha presença nesta tri-
liuna, a braços com tuna tarefa do muito
superior ás minhas forças. K' que eu dese-
ii retribuir, na mcdidíi dessas forças, a essa
iuolvidavcl uratidão. Kelevae pois a audácia
do vosso hitmiM. camarada. __

Taes são as dispasições dé animo com
que me abataneci »i vir aqui oecupar a vos-
sa attençãh, K' propriamente o meu cora-
ção pois que vae talar, pondo em jogo as
contribuições do meu espirito e du meu ca-
racter. K' bi*:ii verdade que as prateadas nc-
ves da melancólica madureza já caem sobre a
minha cabeça, mas por fôrma alguma sobre a
minha alma. O une por ahi sif chamam
ai amarga:; desilluaies da vida, ajfezar doi
,pc sares, próprios e alheios, jamais conse-
Ruiram arrefecer nem o meu amor, nem a
minha fé, nem ;¦ minha esperança. Dc sorte
que é eom o'mesmo ardor da minha niocí-
dade, desenvolvido e consolidado pela mi*
nha edade madura, que vou aqui abordar a
ininln lhesi.

IJiseipulo'- de A. Comle, litravés de llcn-
jamin 'Constant, o vou fazer com o con-
curso simultâneo o cuncatenadp da lógica
idos sentimentos, da lógica das imagens, e
da lógica dos signaes. O meu trabalho cn-
feixará pois, tanto quanto me for possivel,as duas partes suecessívas i\e tod:\ n elabora-
ção mental: a concepção c v. expressão, o
fundo e ;i .fóripat>o pensamento e o estylo.
Isto é, eu vou raciocinar consoante as regras
do raciocínio, induzindo, deduzindo, e cou-
struindó como cs deve. O meu entluisias-
mo .será até certo ponto uma segura ga-ranlia .!,, meu e\iio. «ira, a admiração pre-
liminar, reconhecida indispensável á api-c-
ciação do bello. não o é menos ao estudo

| do verdadeiro, como á elaboração do bom.
O meu discurso, sem duvida alguma, não
logrará "figurar em ncn.utns annaes, nem
históricos, nem parlamentares, nem uni ver-
sitariqs, mas talvez logre penetrar, com a
sua sinipliscidadc e a sua sympathia, o seu
duplo cunho luuico. nus corações dos meus
camaradas, o «111. «'• o quanto mo hasta.

Vejamos o retrospecto histórico «iuo deve
constituir o preâmbulo fundamental da mi.
nha conferência. Quer quanto ae mcthodo,
quer quanto à doutrina, vamos meditar ahi
seientifícauunite, isto é, tle accordo eom as
leis naturaes que regem "o líosso entendi-
uai.Io e os plicnomcnos dc que su trata

Meditando cm ma thema tica, por exem-
pio, ni'^ empregamos o mcthodo dedueti-
vo na pesquizi das leis dos (actos mime-
ricos, geométricos e niceliaiiieos «lo espa-
ço. Meditando cm sociologia, como o ia-
zcinos nriui. nós lançamos mão do me-
lhodo de filiação histórica na indagvição
das leis dns acontecimentos estáticos e dy*
uamicos da sociedade, 'feda a cautela é
pouca, como saheis, pois que estamos nu-
ma época -.lc espalhafatosa e dispendiosa
veabiagçm, uma espécie «le retrocesso liis-
tonco aas tempo.-, dos snphístas gregos.

, Constatuinos pois :« luminosa filiação
histórica das modernas instituições muita-
res: o. scu surto no passado, o seu des-
cuvolvinionto no presente, c a sua trausíor-
inação uo futuro. Como plicnomcnos so-
ciaes que são. .elas estão intimamente li-

I Radas ao desenvolvimento geral ila socicd.v1 de. Temos pois qce acompanhar esle'desenvolvimento, 
no seu interessante pai-nel, para «lariuo -nos conta d «quelle surto,

I daquelle dc-cnvolvlinento, e daquella fran-
sformação.

I Da mesma sorte que o indivíduo, des-
de os tempos mais remoto*, ate boje, a
sociedade naturalmente apresenta diflercn-
tes phases rle cresci incuto ou de evolução.
Um uma proRicssão tentaria podemos eu-
feixar todas ellas: infância ou selvageria,

I adolescência ou barbaria, madureza ou ei-
viHsnçi.o. Ist'" é, a nossa espccic offcrece,
através dos «eculos. o imponente e com-

I movenie espectaculo dc um organismo
| que, partindo das mais .humildes origens,
I encaminha-sc -para i> miais grandioso por-
j vir. Através dos svisJos, «Haia Pascal, as

gerações _ suecessívas constituem como que
um só indivíduo, *i**e aprende sempre e
se desenvolve continuamente. Essas pris-cas eras são lão mesquinhas, como ainda
hoje vemos, que A. Com to pôde dizer,
com a penetração do seu incomparavel gc-
nio, riuc a Humanidade ê um bello pro*
tongamento da nninTaltdaile. Nada mais
somos pois do que o primeiro dos oui-
mães. I". o Mestre do saber accrcscenta

doramente que ê preferível ôer o
primeiro dos animaes, a ser o ultimo dos
anjo-.. Ora, n primeiro tio- animaes, o
homem, c um animal bom, ao passo que n
ultimo dos anjos, o demônio, é um anjo
máo.

A civilização a mais requintada é o re-
soltado da natureza e da arte, ou ainda
se qui/erem, é o produeto da natureza
rtfíeiçoada pcla arte. A modificação <\o
mundo e do próprio homem pelo bornem,
tal é a consistente summula do progres-
s«.t. Por toda jiartc, a vida, individual ou
collectiva, vegetal, animal ou humana, con-
sislc numa intima e profunda 'harmonia,
ao mesmo tempo especial c geral, entre
o organismo c o meio. A^çâo do orga-
nísmo sobro o meio ou elaboração, c rc-
acção do meio sobre o organismo ou ada-
ptação; tal é a luminosa concepção vi-
tal de ltlaiuville, systematizada por A.
Comtc. Desde a simples vida vejetaliva,
ou da d-.-pla troca de materiaes entre o
orijinssmo e o meio inerte, até a compli-
cada vida moral, ou da dupla permuta de
emoções entre o meio orgânico c o org.v
uismo; tal é o magistral arcabouço da
vida.

Assentado isso, pcrlongemos jwi iyssu
o lento p escabroso desibrochar da civili.
zação, pelos séculos afora, através os mear.
dros do arcabouço da historia n.uc (acima
delineámos. Como é intuitivo, a principio
o mundo c o homem, n eterno dualismo,
sc encontra:"» no estado d.e natureza bruta,
a natureza é tudo, ea arte é nada, 1" ò
primitivo estado sclva.gçm, <Ie vida nômade,
em que o homem vive errante, entregue
a si mesmo, c lutando contra tudo que o
cerca, para viver, natureza morta -du natu*
reza viva. Hss.i luta é ao mesmo tempo
uma fatalidade c uma necessidade, quer
dizer, é não só inevitável, como c impres-
ctndivcl. 'E* delia que vae essencialmente
resultar a _ lenta e continua elaboração do
progresso, isto é, o aperfeiçoamento do mun-
do e do homem, ou ainda, material, physieo,
intellcctual c moral. K- pnr outro lado,
soffrondo o eontra-choque da sua própria
acção, cila >>e vae naturalmente transfor-
mando, passa a passo, com o progresso que
ella mesma proporei .ini.

Ahi tcudts ,; primeira origem da guerra,
do primeiro inido de actividade humana,

da civilização militar, em uma- riattvra.Klla resultou iiuis, de. nula dupla fcl.li.
-ti?,,*., 
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'b "0SS:l »atu"*»i e da nossas UlaÇâo., Da nossa natureza, porque seainda hoje, em jjlena civilização, o cco-s-nu
ür&íS1 S0hTC,", "Jlrilis'lho "a "aliií*hiunaiia;,çou, redobrada razão nessas pris!cas eras do berço dessa «'ivilização. )•' d,.«lossa sntiação. parque as, primitivas Infru-ras do meio Imptinfiãm a'principlo ís .vastaç,,es prej.araiorias ,l„ theatro litimailo.ura. «ão so dos dois mstinet-bs do ansrfèiçoaiiiento, o destruidor ou mil!t_. ,££„'
,f„ ,S0'',''c'-a «"lstr»«»r ou industrial, c„mo tambem o próprio meio, coniTas s-ias«isperczas, como q„,. c„l5o evarcwbal-a dsa&S.om,m"ci*? *»**«**. ™^-
. %^Tii^n-Í^t _!KrDelia resultou, pois, 0 priiueiro perS,Vnienlo huin.iuo.da nossa natureza e ,1, £.situação, apertcicnamciito moral, á 

",.&
felçoanicnto.material. JvM.-t foi a vcri_d.fr.escola do civi-mb, isto «-. das Vi t,_l,r M.tnotlcasi conio lambem foi a est_£_l___dora «los inaprecíayeis hábitos d* n %i_impulsiono,, „ desenvolvimento de t,Ls,saspectos, moraes, Inlellectiiaes, . r_ c,i.a nossa natureza. JC ella tniibcin ro i Vveu a incorporação forçada llos 
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o conseqüente advento da industria Tal'fo ti saa dupla c benéfica ncçfio moiJHpohtiea, ,„, passado. JC a _",' p*,»^L'j'foi iniicri-ile a esse passado, ,L olite-,«iwile só podemos personifieál-ó ,|é , ijusto e digno, nas suas duas pha es
Mares, dois extraordniatros vu tos, Ce-ir.o-conqiuslailor das Gallias, e Carlis Jb_n7o fundador da Republica oecidentalA guerra foi, pois, „ iuSubstlluivcl c *l,-•iineriio instrimioaio «Ia paz. sT"is-hael'ii,

<"<• c-vi V, V ,"";10 d:i '"'¦'"'leneia militar
ilehiifa r,,,¦ , 

,oda ''' |iar!e' I""™ Roma,
lio, ,, \""!'.":/" <-' Para Carthhgo; deteVdi
nin -, mis» 

'""W.; sobretudo histories, «lo-
ria „r 

' 
;fKae- An ™»V> «Ia l.islo.ru, jiara |)roccil«.-r com acerto, temos n i-

gan" SE,""«fN-h»* ÍS íemi,o'C'e ns"!»!
tos9 o , ,™_ •Sl'ecíssil0 d««s acontecimen-
Temos _ni6."11"10 deges aemitocimcntds;'Itnus, ,pos, que glor ficar essa aihniravei
d ,io fiViz1 

civili«fw guerreira' T mu.-a gloriosa Kp.raa e o incomparaveú César _dM «.ternos reprcstiitàhtís. O insoirad esfr
íò^fr-ÍSS1* 

,iiu ha" e.»..iceWda%„S
sos... |rCSSí' 

""s sms iaiiiiortacs ver.

ríiift- ,. .«*.., <<tlb Romano)Uilda o ni indo tm reger: lerás per artesA Vir. e a le, ditar, c os povos todosPoupar submissos, debcllar soberbos."
-Mas a soçiabilidade militar evolui, nc.cessarianicntc. como tudo 0 mais ) , VRrcsso «i uma erande lei natural: t lúdono mundo, na sociedade, «¦. no bòn.éui, ¦ .'«ido por invariáveis leis naturaes. Assirac que a actividade liiuiiana, do seu ponto |_-pari,,!,, (ruerreiro. tendeu cada vez n a_ itornar-se pac íiea „u industrial. Ks a ?n_S-formação radic.il tende a opcrar.se par cot,.,plelo mediante uma .previ.-, _ |)rQf„ „,, ^tl-fira-ilo da actividade iniliiar. A princípio« iqius adora, ella tornou-se em segL da ¦-

fensiva segundo os caracteres próprios , ãa'.UKindade e «ia edade-inédia. do i n rio rdo feudabsiiio. Preparada por esse irrès s-ivcl movimento, a invenção da pólvora nostempos niodornos, na sua primeira iihãso!pcla siiupbficaça.o «Ia taetica, vem cDuinictar a instituição transitória dos exércitos.
permanentes, dispensando os bocidentaes deuma educação militar contraria á sua uovi"actividade.

Mas, coiicomitantciiiéntc com' á actividade,'a intclligcncia e o seiitimcuto lambem des.eiivoIvernm.se, «lo modo - uroduzir a elabo.ração iiilesral da alma Immann. O espiri-Io. das ficções _ IbcoloRicas as conceiiçõessciontiiicsa, mediante as abstracções meta-physicis: ou ainda, das vontades arbitrarias-s leis naturaes, mediante as entidade*»josiractiis. 1-, p_ coração, da soçiabilidade do-mesiica a soçiabilidade universal, mediante a."'inabilidade cívica. ,' ' ¦'.
Assim se destacam nitidamente os cara-'eteres próprios ás civilizações peculiares ao.passado c ao futuro: de um lado, regime,tliçolosico-milttar: dc outro lado, resimen«cicatifico-indiiitriol. Mas o atitasonismoeijlie os '.lois regimctu ornanicns é tal, quenao era possível a passagem direela o int-n.ediata «ie um ao outro. 1C dabi a falai nc-cessiilade dc um regimen de transição, pu-ramcnle inorgânico ou negativo; o regimenmetapliysico-lcgista peculiar ao presente,i ai e, eom effeito, o duplo caracter eo-veriiamcntal, espiritual e temporal, tlieoricoc pratico, ila revolucionário passado mo.demo. Os antigos poderes. sacerdotes e

guerreiros, substituidoi na direcção politica«lu sociedade pelos „„v,,s chefes, metapliy-sicoii e legislas, sophistaii c rti.tnricod.
I', «alu a anomalia da nossa situação rc-voliieionaii.i. Com effeito, vivemos nu rii_o

do uma tempestuosa transição, no seio daqua: so operam a demolição da ordem an-
liga e a recoastrucçáo da futura ordem..Mn se enlrecliocain, o.n baralhada prumis.cuidadc, os delroços, theologicos, militares,
nietaphysicos, e legislas, do passado, e os
germens. t-stlieticos. scieutificos, e iiiilus-trrc.es, da futuro. Isso explica a transito,n.i e passageira época de nnarebia, «le pra-stitiuçao, de guerra, e de miséria, dc in-lerrcgno religioso, em sliinmn, em que vi-vemos chafurdados, no meio das incslima*veis tbesouros, dc moralidade: de paz, e denqueza. que as gerações passadas iiccumu-leram. Como e natural, a revolução moder-na. iniciada nos fins do XIII S(•.'„!(>, come-
çou pela mtclligencia, pelo desuso crescentedas crenças calliolieas, o ultimo modo or-
gamei do ibeologismo, o delia sc extendeaao sciiliinento e á actividaile. Iv dabl esseilcsníoronameiito dc opiniões, do costume?,
C de instituições, a que ora assistimos.

Mas. no meio da desordem da demolição
<lp .passado, nao tenhamos duvida, ve sur-
Rindo a ordem ida reconstrucção do futuro,tis clcniciitos amigos, os destroços, no meio
mesmo das npoihcoscs epliemeras, vão sen-
di substituídos pelos novas elementos, os
órgãos. 15 ninguém sc illuda a esse respei-
lo. A nossa época é caracterisada pe'n siu-
guiar e_ funesta anomalia de cbefci retro.
Krados a testa de populações progressivas.Iv são justamente esses chefes retroirrados,
militares ou legislas, ns Iristcs lierócs, os
sinistros promotores tia guerra, entre povosoue aspiram numa atmospbcra dc paz. Abi
estão, çntres outros, para nltcstal-o, os fa-migerados Uonaparte e nisinarck, os desal-
¦nados fautores dos crimes c dos ódios in-
tcrnacionacs, para só falar dos mortos. O
progre!so ja permitte aos estadistas -i.adcr-
nos, não podo haver (luvHr., aSsegijr.-irein a
paz. dc uma vez pòi todas. Se íi nio asse-
goram e porque estão muito abaixo dos
cargos a que os elevou uma transição quefavorce o fugaz ascendente das mediocri-dades. Os encaiitos do lar, os deleites da
poesia, as seducções da sciencia, -o as ma-
ravilhas da industria, estejamos convencidos,
ja poliram a alma humana com a ternura,
a pureza. «• a energia que llie periniücm sa-b.ire.ir assaz. ns arroubos do amor. A guer-ri hoje é Um monstruoso crime dc lesa-
Humanidade.

Mas continuemos «a raciocinar com a sã
lógica, i-to v. com o concurso normal das
imagens e dos signaes, p.ir.i elaborar os
pensamentos soh o impulso dos sentimentos;e deixemos de lado a vã verbiagem dc pa-lavras e entidades. Quer dizer, {ic.-ihamosde lado o.; nestes, as itijttneções; os direitos,
as soberanias, os diseortinos, os versas, os
expoentes, as effieieneias, clc, clc, todo
esse -amontoado acervo de palanírorjo, cótn
que os nossos contemporâneos, na saa iu-
Rciiiin cegueira, imaginam encher o vacile,
das suas itléns. A regeneração iiumaila, de
«Itic lia de resultar a paz hemdita, ba de
ie, operou c como só pú.ie se operar,
especialmente entre nõ-, graças aos nos.
sos ^ antecedentes, isto é. .peta moral

e |iela razão, jielos costumes e pelas opiniões.
i. um erro, pois. é preciso dizel-o, ap-

pe lar para „ apregoa lu direilo internado-
nal, como garantia do contuliernio das na-
ções. Ao contrario disso, em que pese ao-
sciis.coryphetis, o direito c o preconceito
jurídico são meros estorvos á nova ordem,
sao exhaustns dpctroçne ,u ;;-.!irr_-. <irdem.
O direilo. qualquer 

'que 
cllc seja, 

"dé-se-

llie o nome que ipii.-.cr. divino ou natural,
privado ou publico, positivo ou interiiacio-
uai, pouco,importa, não passa dc uma con-vençao estipulada, e. na maioria dos casas,de uma nberrante chicana. ICm si mesmo,
e papel, e tratado, é accordo. é pacto, coinn
qualquer outro, o naturalmente vale. não pr.rsi mesmo, é ulivio, mas pelo que valem a
moral e a razão dos indivíduos, das fami-lias, o dos povos que o estipulam. Semessa dupla base. sem essa dupla raiz. no
coração c uo espirito, o direito c os tra-
tados poderão ser rasgados, a lodo mo-
mento, e servir de mortalha oo extermi-
mo sanguinário «le nacionalida les fracas,
ao cruel massacre de mulheres, le velhos,
e oe creanças. Costumes e op.viiões,'como
base unica de instituições: eis a unica s>
lução moral 5 mental da presente crise
mental c moral. Costumes pacíficos, c
opiniões postivas; cm substituição dos habi-tos guerreiros e das crenças tlic,ilógicas „«i
ontotogicas. Km uma palavra, reorganizar
sem Deus nem rei, sob o ascendente da ira-
tcrmdadc universal. Todo „ prolongaiiicntouo estado theologico ou lnctaphj-síco ' 

deve
ser tratado, d'ora avante, como nma enicr-
nudade cerebral que inliabilita para o go-verno.

Tal c, cm apanhado, o quadro fiel do
nosso convulsionado presente, traçado pormao de mestre, e de que sou o mero poria-V07. eom já vos disse. Conhecido cllc; é
fácil saber, por uma simples deducção, quala d-.ipla missão, nacional c internacional, <!o
exwcito, que é'o thema desta opportuna con-
ferencia. lim uma palavra, e palavra santa
c sublime — I'.iz _ podemos condcnsal-a.
De faeío, herdeiros, representantes, e con-
Imitadores d i glorioso c benemérito pa»-sido militar, çnji missão consistiu, conto
viuvo?, em, uisuiüir os hábitos dc paz, íí-
mos .por dever sagrado, nada mais lógico.
manter c«cs mesmos hábitos de paz. Paliar
no cumprimento desse dever, e trair «mi
compromisso dc honra. O militar deve • Sor.
pois, c sol, todos os pomos de vista, emi-
nenlcment* pacifista; paciiista por crccllen-
cia. iPacifista de coração, de espirito, c de
caracter. _ por tradição profissional, ç ate
por lastincto de conservação.

O. conjunto dos lempos, na sua jibilo-sopluca suecessão lcibnitziana, passado, fu-
turo, c presente, nos impõe esse dn-er.n passado, pelas suas gloriosas tradicções;
o futuro, pe::,s suas arrebatadoras p:o-

nicssas: e o presente, pelas suas gravessobcitiidcs. JC . sbbrettido o preseuu-, ocio passageiro da eterna cadeia dos tem-
pos, noi o impõe sob a formidável pres-são das suas dolorosas vicissitudes. Man-
ter a ordem material, no meio «ta drsor-
deni Oipiritital <i'ue lios .assoberba; tal i
realmente o grande problema governamen-lal «los nossos dias. lí dahi a separação
radical entre o poder espiritual e o po-der temporal, eom,) o principio funda-
inculal da política moderin. 1'ti.s bem,
no exercito, como forca que é. cabe gftvn-de quinhão, dc responsabilidade, ua sohi-
yào desse grande problema governamental.

Mas, a nossa dupla missão, interior c
exterior, tle mantenedores da ordem, du-
«1-iS as imperfeições da natureza humana,
a preponderância inata do egoísmo sohre u ai-
iruismo.. i iierinaucnle, salva a transforma-
Çfio policial por que leremos de passar.A paz universal, isto é, o apaziguamento
absoluto de todos ns attritos, entre os in-
..ividuo.-;, as famílias, c <-s povos, será
(-•empre uma generosa utopia, utopia po-
sitiva, e não iheoloaíca ou . metaphyslca,
está visto, quer dizer, um verdadeiro
ideal de aperfeiçoamento moral. Xo do-
minio da pÒsifivMade, isto c, do real, c
du utá!, só ha de absoluto ú que tudo é
relativo. ,Ma|.; çssji lirjcipio, esso limite,
esse typo, esse ideal, essa concepção, esse
modelo, ení summa, que hasta para garan-
tir a felicidade, se nos impõe tanto mais,
a nó--, os militares, tmanto o concebeu,
nüo o esqueçamos, um chefe militar do
valor do grande Henrique IV, o mais po-
pular dos reis francezes.

' Pacifistas pnr tradições tinivcrsáes, n
somos ainda por tradições cívicas e pur
preseripções U-jacs. 1'oV tradições cívicas,
quer ei vi., quer militares, por que o fo-
ram, de accordo com a Índole bondosa da
nossa raça, os verdadeiros representantes,
civis e míütarc-, da nossa nacionalidade.
J-itsta citar José Bonifácio, Caxias, Osório
e Benjamin Costant: o estadista da sã po-
litica inspirada nn moral e ua razão; o
pacificador das Unas do _-.•" reinado; o
guerreiro que auhclava a quchna fraternal dou
arsenaes; e o crente da religião do amor,
da ordem, e do .progresso. IS por .prescri-
pçôcs legacs*,' porrtue a5 nossa Constituição
baniu a guerra, por .nu lado, e nos <le-
legou a nobre missão da defesa da l'a-
iria no exterior e da' manutenção das leis
no inter for, par outro lado. E como eo-
roa mento de tudo isso, nol-a impõe, a
hemdita _y.i2, o admirável lemma — OU-
111ÍM K PltOGR_SSO — do nosso iu-
comparável pavnhao, dc que «somos u
guarda avançada. Ora, a maldita guerra é
a um tempo a maior das desordens c o maior
dos retrocessos.

Taes são as nobres tradições nacionaes e
disposições legacs que de ha inuito firma-
ram doutrina, já qne se nos vem leviana-
mente falar cm doutrina. \% não fica nisso,
porque convém lembrar o segundo Kio
Uranco,. no terreno diplomático, com o ad-
miravel tratado Mirim-jaguarão, o scu ma-
flniíieo padrão de gloria, que inaugurou a
verdadeira diplomacia republicana ou paci-
íista enlre nós. Por tudo isso, lemos que
jeri na orbita dos nossos deveres militares,
olheaudo-nos do odiento partidarismo, o-- in-
transige A les' mantenedores da ordem, os ab-
negados defensores da paz, K o que não
for isso; será uma criminosa traição. Não
esqueçamos nunca, meus camaradas, de que
manter a ordem a lodo transe, numa época
dc profunda desordem, é o mais relevante
serviço publico que o patriotismo nos im-
põe. O progresso é o desenvolvimento da
ordem inspirada no amor, c a ordem é a
censo!idação do progresso que conduz ao
amor.

A ofuem ou a paz ú pois a condição fun*
damental da nossa própria existoncià poli-
tica. Delia depende d nossa própria iu-
legridade territorial, o que o Patriarçha
chamava a famosa peça inteiriça dc archíte-
çttira social, c de cuja estruetura o Kxer-
cito é uma das mais possantes amarras. Essa
paz periga a todo o momento, por falta dc
convicções inabaláveis. Os congressos â\\
paz, á mingua dessas convicções, não têm
passado de meras enscenações theatraes. que
só têm servido nara aggravar o erário pu-
Mico e ;l miséria publica. Não olvidemos
oue cm ilaya baqueou a nobre doutrina
Drago, e triumphou a monstruosa doutrina
da cobrança tiwiui militar! das -dívidas in-
tcrnacionacs, e isso eom o voto, convém lem-
brar, da águia dos nossos ecos, o condor das
nossas cordilheiras, o expoente das nossas
mentalidade?, o coefficicute das nossas sa-
hedorias, para usar da empolada giria zoo-al-
gebrica dos tempos que correm...

Mas seja como for, a ticccntunda c irre-
sistível tendência da civilização moderna é
paeificodndustrial, estejamos certos. A glo-
ria da civilização militar, peculiar ao pas-
sado. foi ler feito da guerra a instrumento
da paz. islo é, da industria, e da sciencia,
pnr constituir, como vimos. Ao passo tpie o
crime úo militarismo, peculiar ao presente,
é fazer da paz, quer dizer, da industria, c
«Ia sciencia, já constituídas, o instrumento
da guerra, por unia monstruosa perversão.
O lemma moderno é Si vis pacem, /\.'*.j /*.-
cem, não tenhamos, duvida. A batalha dc
'i..._panto, o- digno complemento da batalha dc
.alamina, 

"«on-tituiii 
o Icnuo das glorias

militares .A paz armada é um cancro so-
ciai, que ou linha que se resolver, ou que
vir a furo. como qualquer tumor. Veiu a
furo, por não se ter resolvi lo: e dahi essa
conflagração, européa, que é um ultraje á
civilização.

Nessa carnificina feroz, só ba um -partido
digno para os corações sensíveis e os espi-
ritos rec tos, que vem a ser o da retraída
magoa. Nesse crime sem nome . commun-
gani, com simples diftirença de grno.a quasi
totalidade dos chefes dos combatentes. A paz
armada é uma espada de dois guines, que
pddc ferir aquelle nue a maneia. Voi o que
sc deu còm o militarismo europeu, que cn-
suigucuta a l.uropa, depois de ter ensan-
guentado o mundo. Os horrores da China,
do Japão, ile Madagascar, do Congo, -de
Marrocos, do Transvaal, da Cyrenaica, ele,
que bradam nos céos, ahi estão para
altcstal-o. Os nossos votos devem ser para
c;ue. cm nome da moral e da razão, cesso a
carnificina quanto antes, c oara «pie caiam
cm melhores mãos os destinos da vanguarda
d_ espécie humana, das veuerr.udas Pátria-
dc Henrique IV, de Cosmc de Médicis. o
Velho, de Frederico 11, c «le Cromwell.

Mas a tal oonto a missão da guerra era
fundar a paz. «me isso sc eslá dando no
meio niesmo dos seus horrendos extravies
do boje. Com as suas monstruosidades sem
nome, a imerra -P-o ahi está, dispertando o
horror mesmo, vae conseguir aquillo
que os congressos «ia paz não conseguiram
nem podiam conseguir. !', nem consegui-
ram nem podiam conseguir, por.qup o vao
pacifismo dos nossos vãos rhclorieos. .os
luminares desses congressos, as águias
desses certamens, não os inhihe d^ fonien-
tar, por ambições politicas, a fratricida
guerra civil entre os seus compatriotas,
e dc os deixar entregues aos azares da
saiiguiiiolenla aventura, cinquaitto aguardam
ao longe, a salvo desses azares, o desfecho
•iU luta, para galgarem 6ofrce.ns 05 cnsau-
guentados post03 de mando.

Apezar dc tudo isso. porém, ri sociedade
caminha, o progresso é tuna lei. 1. cami-
nha. cada vez mais, vele*, c mais senhora
dos seus dosinos. Com effeito, é miii.i.
cio une cada vez menos se , faz sentir a
acção, boa ou má, dos estadistas sobre os
povos, li' que o progresso é um iiiovimcn-
to" acelerado, isto é. consoante as leis galli-
lenianas do phcnonicilo, cuja velocidade
cresce com o tempo, e o espaço com o qua-
drsulo do tempo, sendo a medida da areie-
ração dada nela relação entre a velocidade

e o tempo. K como, por outro lado, a massa
humana tambem cresce cem o tempo, e no
tempo, e uo espaço, com o accumulo das
gerações succcssivas, c o accrcscimo das fa-
milias contemporâneas, a quantidade de mo-
vimenio e .1 força vivu sueíacs crescem ou-
tiosiiu com o decurso das edades. bis pois
como, conforme as leis ger.ics da mecânica
racional, o progresso é cuia vez mais irre-
sisiivel c. por conseqüência, a acçao dos
esladistas cada vez menos sensível no seu
curso.

línlro os dois maiores retrógrados, por
exemplo, oue o cnnjuncto dns tempos, apre-
sentai um mais inconsciente, outro mais cr:-
minoso. Iiiliano o Apóstata, o triste licn.c
da aposlá.-ia retrograda, e Uonaparte. o lie-
rõe retrogrado da orgia sanguinária, a a'Çi<"
perturbadora do primeiro foi incontestável-
mente maior do que a do segundo, bcinc-
llir.ntemente. enlre os dois maiures liomçns
do lCstado da antigüidade e da cdadc-nieilia,
os incnmparavcis Ccsnr e Carlos Magno, a
acção diretora daquelle foi seguramente
mais accenluada dn que a «leste, h' ipie
o espcciaeiilo histórico, pelo predomínio lio
ponto de vista espiritual sobre o temporal,
tende a adquirir uma regularidade maior do
que a do próprio espectaculo celeste. A
philo-nphia da historia so resume na grande
Ui (le que o homem ó cada vez mais reli-
cioso. 15 assim é. sem duvida alguma, lo-
mando a palavra religião, não como estreito
synonimo de uma thcologia impotente c ca-
duca, que já deu o que tinha que_ da.-,
c cujas absurdas ficções estão boje in.
íeirinuute vxhatistas. mas comn lato. svnn-
nimo «le completa unidade humana, indivi-
dril c collectiva. moral, itite1lect_.il. c pra-
tica. Xo meio dos horrores de uin contur-
bodo presoale, o mundo marcha pois para
um futuro dc paz c de felicidade, de amor
C 
&"•..*•*." camaradas, as.oppori.il.

na» considerações (pe ora se .deviam lazer
ouvir cure vós e neste recinto. Pouco
importa a dcMittorisada paavra que as
faz O essencial era prolcrilas, para re-
traçar o nosso dever e caracterizar a nos-
sa situação, «le modo o que ninguém se
illinla. A verdade i uma só. e p dizei-:
i tudo. poi-co importando, no fundo, quem
a diga. Falando ncsle glorioso Club Mi-
liiar," de ir.esouecivcis tradições cívicas,
onde pontificou o cchoara sempre o ver.
ho soberano de Denjamin Constam., o fun-
dador da ReptibKca, o mestre «lo nosso
civismo, nada mais .faço (lo que recordar,
tanto quanto me é permittído, as sabias
l:çúcs que eom cllc aprendi, rni.-i 'bem,
que a memória sagrada e vc-.eranda do
Mestre, o immortal contiu-idc-r de Tira-
dentes e de José Bonifácio, na obra da
grandeza nacional, rediviva nos nossos co-
rações, -paire sempre sobre ns nossas ca-
becas1, guiando os nossos passos no servi-
ço ila Patría, cm uma fraternal commu-
nhão de intima camaradagem, -les; são os
nobres votos que entitto, tal C a chave de
ouro com que mcerro o meu discursa*

A QUESTÃO DO "ELEVADO"
O prefeito enviou a mensa-

gem ao Senado, justi-
ficando o veto_

O dr. Azevedo Sodré remeteu bon-
tem ú mesa do Senado a seguinte nien-
sageni:"¦Srs. senadores —' Kfio me parece
que deva ser convertida em lei, para
os devidos effeitos, a inclusa resolução
«Io Conselho Municipal, concedendo a
lirico Alves -.algado. ou empresa que
organizar, o direito de construcção, uso
e gozo dc unia estrada de ferro car-
ril electrica elevada, destinada ao tran-
sporte de ipassageiros bagagens e car-
gas.

A inoi-nortnnidade de uma tal con-
cessão c flagrante q manifesta. Visa
ella estabelecer tuna nova via de com-
niunicaçiies, ligando o centro du cidade
aos subúrbios p. zona rural; mas. lodo
o percurso por ella abrangido, da praça
Maná uo curato de Sailta €nl_z, cm un;
dos extremos do Districto il.deral, <:
j'á servido pela listrada dc Feiro Cen-
Irai do Brasil e por ifetro-carris, com
linhas assentadas sobre o solo. Os
actuaes meios de transporte são mais
do que supficientcs paru o movimento
da população, relativamente escassa, na
maior parle daquelle percurso; c, .para
os pontos em que a .população já «:
mais densa, sem que soffra todavia dif-
ficttldadcs no transporte, como deiiions-
Iram as estatísticas do numero de i>as_-
sageiros c de logares offerccidos, só
devcriainos cogitar dc uma estrada ele-
vada depois de esgotada a capacidade
do solo c do subsolo,

¦'Destinada a uma zona cm que não
é intenso o transito pelas ruas e estra-
das publicas a concessão, dada pelo
Conselho, deixa de ter, em sua justi-
íicativa, a unica razão por que em ab
guns centros populosos ainda sc tole-
ram estradas do ferro-carril elevadas,

lEstas estradas, desgraciosas c trepi-
dantes, vão sendo coudcmiiadiis, em
toda a parte, pelos damnos que acarre-
tam á saude publica. Interceptando os
raios solares e oppondo obstáculos ás
correntes aéreas, cilas perturbam gran-
demente a acção benéfica de dois facto-
res — a insolação e ti ventilação —
essenciacs á salubridade das habitações
junto ás quaes se acham assentadas.
Accresce ainda o ruído, ou antes, _ a
trepidação ruidosa, extremamente in-
conveniente e sobretudo fatigante .para
aquelles que tabulam i: nas horas de
repouso carecem de uni somno calmo c
nparador.

Por outro lado, a estrada de ferro
elevada aWenta sobremaneira conlra a
estlietica da cidade, que nos cumpri' a
todo custo defender. A nossa capital,
pcla situação, condições topograpliicas
e bcllczas naturaes, . talvez a mais
formosa cidade do inundo; avuliadas
sommas têm sido despendidas no seu
embcllezamciito, não só para a satisfa-
ção dc mn justo orgulho nosso, mas
ainda com o fim dc tornal-a centro dc
a-.tracção para os forasteiros cm villc-
giatura, via de regra pessoas abastadas,
que sempre deixam benefícios por onde
passam.

Ue accordo com o art. _" da rcsolu-
ção approvada pelo Conselho Municipal,
as linhas e rnniães da estrada dc ferro
carril elevada terão a bitola de iin,435
entre trilhos e serão elevadas pelo menos
7 metros do solo, assentando-sc sobre
um vindticto mctallico continuo, dc co-
lumnas simples, dispostas ao longo da
parte lateral dos logradouros públicos.
Quem conhece as nossas ruas estreitas,
sobretudo na zona a que sc refere esta
concessão, facilmente poderá imaginar
o effeito anti-estliclico produzido por
este enorme viadueto mctallico, atra-
varteando-as, com prejuízo da arboriza-
ção e constituindo um real impecilho ao
arejamento e illuminação dellas, dos ca-
niinlios públicos c das habitações parti-
ciliares adjacentes.

Incumbindo ao (prefeito regular o po-
liciamento, o livro transito, o ciíibelle*
zamento c a illuminação das ruas, pra-
ças, estradas c caminhos (decreto fc-
deral, li. 5.160, de S du março de 190.1,
artigo 27, paragrapho 14), cumprindo-
lhe juntamente com o Conselho prover
para «pie as servidões municipaes sejam
conservadas livres e francas (lei federal
11. S5, de 20 de setembro dc 1892 arti-
gos 153,. -.1 c 6; decreto citado nume-
ro 5.16.PÍ artigo 2-, paragrapho li) a
concessão ora dada pelo Conselho Mu-
nicip.il insurge-se contra os referidos
preceitos legaes, além dc ser manifesta-
mente offensiva do mesmo decreto nu
mero 5.1C0, art, 1- "ex-vi" do qual os
contratos para execução dos serviços
municipaes e obras serão sempre feitos
por concorrência «niblicn, desde que cx-
cedam de 2.000Ç0Ò0..

Alterna, nínda a presente resolução
contra odispostn .na parte final da clau-
sula '12a do contrato dc unificação das
linhas das companhias S. Christovão,
Canis Urbanos e Villa Isabel, feito dc
conformidade com a lei n. 1.142, dc 9
dc outubro de 1907, Segundo esta clau
sula, a municipalidade pode, _ cm qual
quer tempo, conceder a terceiros, além
do Madureira, linhas de carris, tendo,
porém, as companhias mencionadas pre-
ferencia em cgualdade de condições.
Ora, a estrada de ferro carril elevada
vau percorrer uma .extensa zona além
de Madureira, pelo que a concessão não
poderia ser dada sem audiência previa
das referidas companhias.

Deante das razões expostas julgo que
a resolução do Conselho Municipal, con-
cedendo a lírico Alvos Salgado, ou cm-
presa que organizar, o direito dc con-
strucção c exploração de uma estrada
dc ferro carril electrica elevada, c con-
liaria ás b:s federaes c aos interesses
do districto. Neste caso. cabe-nic o dc-
ver dc npnor-lhc o presente veto, que
submctto á sabia decisão do Senado Fe-
deral."

1,1 -iiaiiTra*.

O SORTEIO
MILITAR

HAXSIUTIC.V iicimn do todns !
!? ««» «a f

Imposto de industrias e
profissões

Começa hoje, na iRcccbedoria do
Dislriclo Pederal, a cobrança, sem
multa, do imposto dc industrias c pro-
fissões, terminando no fim do correu-
te mcz.

Os negociantes c profissionaes que
não o satisfizerem ficam sujeitos ás
multas de 20 "\" c 30 "j".

11 O m* ¦ ULll '— "—

AS COMMISSÕES DA GAMARA
A DE 1'*1N'AXÇAS

.Deve hoje reunir-se a commissão dc
Finanças <\n Câmara. O sr. Barbosa
Lima envio-.', lhe honlciri o seguinte
voto. vencido:"Preliminarmente ,por entender que
a crise econômica c por i=so financei-
ra, chronica c cada vez mais profuii-
da, não se resolverá sem a reforma da
Constituição Politica dc 24 de leverci-
ro. Xo regimen vicioso desta lei, ainda
assim, não sendo possivel o imposto
básico territorial, pugnei pelo imposto
sobre os vencimentos líquidos, com as
taxas de 2 a 4 "|", segundo as ¦cedu-
las, e uma sobretaxa global c progres-
siva sobre os rendimentos de maior
vulto, de 1,2 cm 1}_ "j", segundo dc-
terminada escala, e sobretudo não cx-
cepluei os rendimentos provenientes
de apólices, de accordo com o proje-
cio Anísio dc Abreu. Certo de que ha
um limite de coniprcssibilidadc para
as despesas publicas, entendi, entre-
tanto, que maiores economias sc pode-
riam fazer mediante mais severas re-
ducções que ousei alvíírar, sem nunca
admittir que taes economias sc pudes-
sem fazer á custa dos humildes, aos
quaes assegurava um mínimo dc exis-
tencia de 2:4oo$ooo não tributáveis, ?c-
gundo a legislação de todos 05 povos
civilizados. Adversário infatigavcl do
indiscreto proteccionismo aduaneiro que
lem enriquecido a gqnte que mais grita
contra os servidores do listado, pro-
puz mais uma vez, como venho fazen-
do lia 12 anuo?, a reducção dc 20 "1"
nos impostos aduaneiros, que encare-
cem o xarque, o pão, o kerozene, c ou-
tro? artigos de primeira necessidade.
Xão tomei parte na votação relativa
aos impostos sobre vencimentos de
funecionarios publico?, porque estou
incluído «esta classe dc serventuários,
confiado, quando nella me alistei, lia
34 annos, na estabilidade e seriedade
«los compromissos do Estado, quer Im-
perio, quer Republica, para com os
sou? funecionarios."

I
¦K' um facto hoje do dominio publico,

que as guerras não se fazem mais com
os exércitos mantidos durante a paz,
mas com a nfassa de todos os homens
validos da nação, chamados ás armas
no momento «Ip perigo.

Os cx-rcitos permanentes constituem,
assim, apenas o núcleo cm .torno do
qual .se vem grupai- o resto da nação,
para fazer a guerra; as forças de que
dispõe uni paiz para a sua defesa com-
prehendèm, portanto, uma forte activa,
mínima, — o exercito permanente, ou-
ira, ém estado • latente, toda a nação
valida. — a reserva.

A manutenção do exercito activo,
permanentemente organizado, permitte
preparar durante a paz, por meio do
estudo tlieorico c pela pratica ile ope-
rações de guerra, os homens necessa-
rios ao conluiando das tropas. De for-
ma que, do ponto de vista de sua fina-
lidade- mais iiiiponíante, o exercito acti-
vo é a escola dos chefes de iodos os
gráos.

Mas, para a preparação desses coiltlu-
ctores de homens, representados pela
officialidade, não bastam os estudos
thcoiicos tia technica dos armamentos c
«los processos dc combali', que lhes da-
ria uma cultura puramente especulativa:
é preciso o habito tio comutando, o, sen-
so pratico, o que só se adquire com a
applicação continuada dos princípios da
guerra, a casos concretos. Ii' preciso o
conhecimento do «|tic ha dç constante
na luta, apezar da variedade <lo terre-
no c de situações. Kinfini, é preciso
combater, como 'exercício, para poder
achar com oportunidade a solução de
cada caso na guerra.

Abstraindo, portanto, das exigências
de caracter constitucional, o exercito
não pude cotupõr-se apenas de offi-
ciaes: necessita .do soldado, como mate-
rial. de aprendizagem para o conluiando.

Fornecidos que sejam os homens ne-
cessarios á instrucção dos offieiaes, nem
por iSso fica desde logo habilitada a
funccional- a escola dc conluiando; a
aprendizagem dos chefes resulta do em-
prego de grupos de soldados, de unida-
des, em situações tacticas crendas paraexercício. O soldado .passa a uni plano
secundário, tendo que agir por si 110
âmbito do conjunto, o que prcsuppõè o
conhecimento das funeções i|ite lhe ca-
bem desempenhar; _,l0 é, deve iter re-
cebido unia instrucção individual prepa-
rataria qac habilite a agir sem desviar
para si a âttenção dos comiuandantes,
que precisa estar voltada para o obje-
ctivo da lula.

Ventos, assim, que antes dc servirem
para a _instrucção dos offieiaes, os ho-
meus tem que ser instruídos por elles.
Feito isto, e emquanto offcrecerein os
soldados resistência physica. os exerci-
cios constituem a escola dos chefes:
eslará preenchida a missão mais impor-
tante do exercito no tempo d paz.

Surgida, porém, a guerra, os ho-
metts validos, capazes dc supportar as
durezas do primeiro embati-, vêm rc-
unir-se ao exercito activo (reserva dc
1" linha), augmcntaiido o effectivo dc
suas unidades; essa insersão de ivjci'-
vistas, nos corpos de tropa do exercito
activo, constitue a mobilização.

Mas, se para os exercícios do tempo
de paz, o commando das unidades nos
combates simulados só pódc alcançar
exito jc os soldados tiverem recebido
uma prévia instrucção individual, como
admittir «pie sc pódc agir com effica-
cia cjji operações de guerra, empregou-
do. reservistas completamente alheios
ao manejo das armas c ao aproveita-
mento do terreno, os dois faclores ca-
pitaes do 'combate?

Sc na paz isso impedia o conluiando
das unidades cm simples exercícios, na
guerra só pódc conduzir ao desastre,
sacrificando inutilmente os homens
mais fortes, sem assegurar a defesa da
pátria.

Não "iasla «pie o exercito activo «lis-
ponha de offieiaes c sargentos para o
conluiando hábil das unidades na guer-
ra; que possua mesmo um núcleo de
soldados bem tronados e com instrit-
cção iniliiar 'completa, adquirida em
alguns annos de exercicios: é preciso
que a massa dos reservistas, ao se in-
corporar ás fileiras com a mobilização,
não destrua a cfficicncia dos quadros
com sua inaptidão para o combate.

Os reservistas precisam, então, pos-
suir tambem desde o tempo de paz
essa instrucção individual preparato-
ria, instrucção que só pude ser minis-
trada por ípiein conheça a fundo a
actividade militar, saiba distinguir o
essencial do secundário, seja, cnifini,
profissional. Estão nesse «aso os offi-
ciaes c os sargentos do exercito activo,
aos quaes já incumbe a instrucção dos
indivíduos 'necessários 

aos exercícios
de comutando.

Mas como fornecer instrucção mili-
tar a Iodos os homens validos em
nosso paiz, se elles sobem a mais de
quatro -milhões?

K' claro que só por meio dc contin-
gentes annuacs pouco numerosos. Em
primeiro logar c preciso dividir toda
essa multidão de homens validos cm
classes, obedecendo a um critério que.
assegure a cada uma o máximo de
homogeneidade quanto á robustez phy-
sica e ás (predisposições moraes; esse
critério é o da edade. „

Assim as classes de reservistas com-
preliendem iliotnens cujas idades não dif-
ferem de mais de um anno: a classe dc
ib'05 completa agora 21 annos de idade.

Em que idade devem essas classes ser
instruídas?

A instrucção militar basea-se, antes
de tudo, na educação physica dos indi.
viiluos, pois visa nitgmentar-lhes a re
sisténcia á fadiga c dotal-os com quãli-
dades que exigem uma grande robustez
os homens chamados a rccebel-a preci-
sam, portanto, ler chegado ao completo
desenvolvimento do organismo.

[ A classe a instruir ,é, pois, a de 21
annos, Mas, no nosso paiz, essa classe
eleva-se a mais dc 260.000 homens, dos
quaes 200.000, pelo menos, têm saude
e robustez physiea para o manejo das
armar.. A instrucção annual de tão
grande numero de homens exige 110 mi-
nimo 4.000 inâtrttctorcs (1), cada 11111
sc incumbindo da preparação dc 50 rc-
servislas, quatro mezes; o resto do anuo
fica reservado aos exercicios dos in
slrtictorcs, nas funeções que lhes cabem
110 combate.

Tara que toda a classe fosse instrui-
da nas fileiras do exercito activo, seria
preciso, com o serviço de um anno, que
o nosso effectivo de paz subisse a
200.000 homens, c a 400.000, com o
serviço de dois annos. Os recursos íi-
nanceiros do r,rasil não permittem sc-
quer pensar cm um exercito com essas
proporções.

Só tuna parle do contingente de 21
annos pode ser instruida 110 exercito,
Com o effectivo minimo permittido pela
organização vigente, o exercito está em
condições de preparai- 30.000 annual-
mente, com o serviço de um atino, e
15.000 com o, serviço de dois. Mas o
effectivo previsto no orçamento í ape-
nas de 1S.000, o que reduz a capacidade
instruotora do exercito a 1S.000 ou a
9.000 homens, conforme a permanência
nas fileiras fôr de uni, 011 dois annos.

Xo exercito, portanto, só se pódc
contar actualmcnte com a preparação
de i]ó a i]i2 do contingente. Os
182.000 ou 191.000 homens restantes
da classe, têm qnc ser instruídos íóva
das fileiras.

Qualquer que soja o processo ado-
piado para instruil-os, i certo que rc
cahirá sobre os homens incorporados ao
exercito um ônus muito mais pesado,
pois o período de instrucção é mais
longo c -esta mais intensa, pois cllcs vão
servir depois para os exercícios dc com-
mando dos chefes.

Como escolher, então, na classe dc 21
annos, os homens que têm dc ser in-
struidos no exercito, sem fazer in jus-
tiça ?

A Constituição nol-o ensina: primeiro,
acceitando os que voluntariamente ?e
apresentarem; segundo, completando o
effectivo. se esses não bastarem, por
meio de homens de 21 annos escolhidos
ó sorte.

A lei do sorteio consiste, pois, cm
escolher á sorte, os homens «le 21 an-
nos qttc devem ser instruídos 110 exer-
cito.

Quaes as disposições, c funeciona-
mento do systema por ella instituído é
o que veremos depois.

E. LeitAo nn Caíiv.si.mp,
i° Tenente.

IMPRESSA CARIOCA
"A Época"

A F.poea, matutino desta capital, fes-
tejnu liontem. mais tini anniversario
da sua fundação.

CARNES VERDES
MATADOURO 1)13 SAXTA Clíia—1'oram abatidos -homem:
IÍ17 rezes, 63 porcos, 29 carneiros a

45 vitellos.
Marchantes: Cindido IE, de Mello,

4«"' r. e 1 p. ; Ourisb & C., 10 r.-; A,Mendes _' C, 51 r. ; Lima er filhos,
29 r.. 10 ,p. e ji v.; Francisco V.
Goulart, 125 r., 44 p, e S v. : C. Sul
Mineira, 37 r.; C. Oeste de Minas,
8 i-,; João Pimenta de Abreu, 30 r. ;Oliveira Irmãos & C, 134 r. e 11 v.;
Basilio Tavares, 3 r„ ,1 r. e 7 v. ;Castro £- C, 20 r. ; JJdgard de Aze-
vedo, 5 r. ; Norberto llcrtz, 10 r. ;1'eniandes _¦ .Marcondes, 5 p. ; Au-
gnsto IM. da iMotta, 35 r. 29 c. c 8
v.; .'. IE. Oliveira & C.,' 33 r.

ll*'orani rejeitados: 23 1(4 _[_ r., 2
p.. 5 c. o 4 v.

IFóratu vendidos: 42 1I4 r.
Stock em 'Santa Crnz: Cândido lí.

dii Mello, 142 r. ; Dürisli & C, 147;-\. Mendes «3- C, 907; Lima & l«i-
Hios, 371 ; Francisco V. Goulart, 2C4;
C. Oeste de Minas, C: C. dos Reta-
lhistas, _ 148; João Pimenta de Abreu
6j; Oliveira Irmãos & C, 306; lia.
silio Tavares. 17; Castro .- C, 133;
Portiniio & C. m; Edgard dc Aze.
vedo, So: iXorbcrlo Hctíz, 26; «!'*. 1J
Oliveira & C. 240; Augusto M. da
.Motta, Gy. Total, 3.029.¦ 
^ENTREPOSTO »M S. DIOC.O -*

Vigoraram os seguintes preços:
IBovitio .... $520 a $5X1.
Carneiro  1S500 a 1 fJSon
Porco , . .... i$ooo a 1S100
Vitella ..... Çom a $Soo

Da Alfândega pedem-nos a publica-
ção destas linhas:"O paquete nacional "Ruy Barbosa",
.1 cujo bordo viajava a Embaixada lira*
sileira, veiu de Buenos Aires via Mon-
tevid-ò, tendo trazido manifesto *lo i"
porto relativo á carga recebida Ú4.0.S4volumes). Nessas condições não podiadeixar de ser feita .1 visita regimen.
lar unicamente para tomar os manifes-
tos c exercer fiscalização sobre a refe.
rida carga.

Desde que nenhuma ordem em con-
rario se expediu, o procedimento du

Alfândega, visiiando o vapor, que hão•tinha cm caracter official, foi jierfei-tamente regular. J*

A situação no México
ANNUNCIA-SE QUIS CARRANZA VAU

DEIXAR O PODER
Washington. 31 — (A ,11.) — Com-

iiitmicam de _tu.ilo «pie nos círculos
administrativos mexicanos se diz queo general Carranza abandonará bre-
vciucntc <) poder, devendo ser substí-
tnido pelo general Pablo Gonznlcz.

 ¦»«_»_.
•) ACRE

Mais um projecto sobre o
infeliz Território

I) deputado amazonense Ephigeni»
Salles vae apresentar á consideração do
Congresso Nacional o seguinte projecto
de lei:"O Congresso Xacional resolve:"Art. 1" — Fica o Poder Executiva
autorizado a entrar .111 accordo com o'Estado do Amazonas 110 sentido do «pie
esle desista da acção que contra a União
intentou para reivindicação do Tcrri-
torio do Acre, pendente exclusivamente
do " veredictum" do .Supremo Tribunal
Federal.

Art, 2" — Afim de «pie a União pos?»fazer face á indemiiizaçáo aquelle Es-
tado, decorrente «le tal accordo! fica o
Poder Executivo autorizado a emittir
apólices, resgatnveis em dez annos, e
que vencerão os juros de 5 o|o, paga-
veis semestralmente.

Art. 3" — Desde que, cni <|ualqu»r
tempo, seja concedida a autonomia ao
Território do Acre, para se constituir ens
Estado, ficará esse obrigado a indemni*
zar a União das despesas que fizer em
virtude da autorização constante do ar-
tigo antecedente,

Art. 4" — Revogam-se as disposições
cm contrario. — liphiijcnio Salles."

M » — » —
Bom Café, Cliocolntc e Bonilionr
— Só 110 MOINHO DR OURO

No Uruguay

As eleições presidenciaes
Montcvideo, 31 — (A. A.) — Corre

aqui, que os collcgialistas soffrcráni
sérias derrotas nas eleições hontem
realizada.-, para a formação da Assem-
bléa Constituinte, que terá dc rever a
actual Carta Fundamental <la Kcpti-
blica.

Montcvideo, 31 (A. A.) — Confir-
mando o Iclcgrauiiiin anterior sobre a
grande derrota soffrida cm todo o paiz
pelo governo, nas eleições para a for-
inação da Assembléa Constituinte, que
teria de refandir a Carta Fundamental
da Republica, lenho a accrcsccntar ou
elementos ofíicialistas declararam rc-
tirar o projecto governamental para a
constituição do Collegiado c, mais, que
o sr. Battlc y Ordofu-z está resolvido y
retirar a sua candidatura á terceira pre-
sidencia da Republica, rccolhendo-sc á
vida privada,

A divulgação dessas noticias causa-
iam aqui grande sensação, cspcrahdo-sc
com anciedade o manifesto que, dizem,
o sr. 0(-dofiez lançará á Nação, cxpli-
cando todos esses factos.

Os opposicionistas pelos seus órgãos
na imprensa desta capital mostram-se
jubilosos com a victoria obtida.

m- » m» » lm
O ministro da Viação enviou ao pre-

sidente do Rio Grande do Sul, as infor-
inações que lhe foram prestadas pela
Inspcctoria Federal das Estradas, acer-
ca de uni pedido do mesmo, para atilo-
rizar .1 ligação da linha estadual dr"Carlos Barbosa" a "ücnlo Gonçalves"
com a estrada dc ferro dc Montc11c.ro
a Caxias, da rèdc arrendada á Compa-
guie Attxiliairc de Chéinins dc Fér tiu
Brésil c para lhe serem cedidas 52 lá-
limetros de trilhos c accessorios. dos
que foram importados pela «inprcsr
construetora,

A independência da Suissa
A Suissa conunemora hoje a data «li

sua indcpodenciít c -do i" tratado <1(
Confederação que foi assignado Cli'
1291.

A' admirável nação, que é uni m"
delo de organização republicana, apre-
sentamos, 11a pessoa de seu digno re--esentante diplomático, o sr. Albert

cr\ «..'•li r-1. fi l-i-í>iT'i(t 1-1 mAn -1 f nnr-ir, •, _¦
...,'W-l.UVVi Ví £11.

Gertsch, encarregado de negocio
nosSfis 'homenagens pelo .li-a du IiOjc.

emrm m—t o —
O ministro da Fazenda autorizou £

Delegacia Fiscal dn Thesouro uo Para'
ná, a receber em letras, sabinas. o re-
forço da caução na _ importância de
-7:o.ioí.i«','. «iuo a Companhia •'•• ¦'•
S. 1'aulo-Rio Grande deverá recolher.

me te t

KOTIOTAS DK ATiAGOAS

Maceió, 31 (A. A.l — A Sociedade
Xacional dc Agricultura, «reunida em
assembléa geral, mediante proposta «Ia
sua directoria, por unanimidade de vo-
tos. elegeu seu sócio honorário, o depu-
lado Costa Rego.

Uma còmniissão de representantes
daquella sociedade fez entrega do re-
spectivo diploma ao deputado Costa Rc-
go, antes

ai.
Maceió, 31

esta capital,
Fernandes e
Magalhães.

Maceió, 31
da Alfândega

do seu embarque para essa

(A. A.l — Chegaram s
o escriptor Carlos Dia!
o jornalista Symplironic

(A. A.) — O inspectof
sr, Pedro Leite, passou

o exercício do cargo ao sr. Fclinto
Nascimento, embarcando imntediatainen*
te para o Maranhão.

Maceió, 31 (A. A.) — A justiça fe-
deral absolveu Manoel Francisco, ac
cusado do crime de moeda falsa,

¦—_B»-^fr"<_B_- *t> B_p— .. - —m

O ministro da Justiça nomeou lion-
tem o escrevente juramentado João Luiz
Regadas para servir interinamente o
officio de cscriião da sexta pretoriacriminal durante o impedimento do of-
fccíivo, Alcides Martins Neto e Alberto
l.opcs pau aquelle logar.

O director chefe do gabinete «Io Mi-
nisterio da Fazenda recommendou ao
director da Casa da Moeda providencia;
110 sentido de 'sen 111 cunhadas com ur
gencia c remet tidas ao Departamento
Central da Guerra, com a respectivr
conta, 300 medalhas militares, de bronze,¦¦aa m mm <p-a—
C. A. de Bello Horizonte
SUA REPRESENTAÇÃO NO DF.SEM

BARQUE DO SENADOR RUY
BARBOSA

0 Club Acadêmico de Bello Ifgrizon*
•tc fez-se representar á chegada «Io con-
selheiro Ruy Barbosa pelos presidente
Benedicto Quintino «ios Santos, c 1" e
2" oradores, Baptista Martins e Edinua*
do Rocha.
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OS HOTÉIS DO RIO
Foi hontem inaugurado o edificio ^o

novo Hotel e Pensão CentçaL;

CAMISARIA VENEZA
COMO TERMINOU 0 CASO DO THMM

POR UM ACCORDO,

\mm\ I

íiSi '• St, :í:'í-;P--IW
[i .' ' 4.'''- ', . - I

ABERTURA DA GRANDE _„ _
COM GRANDES ABATIMENTOS

9oo
PARA LENÇÓES E FRONHAS

EM TODAS AS LARGURAS
METRO a começar de 1180

^T^>__r_t^_w_^W
COR, 1-50 lur-
cura, metro

1$750
BRANCO, 1,5o
larg., metro

11750

em mm jjj __m_â__ijmm*ak mm: m___\ *MS *° raBçojgjfgoo

MÕRINS
Monumental sòrtimento

em diversas
qualidades. A começar

Peça 6$8§0

Costumes Collegiaes I Camisas para homens
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Para meninos de 7 a 16 annos, Pardo, Cores
e Branco, Calça curta e comprida

em Dolinan e Palitot a começar ne
si

Uma camisa peito fustSo ^'
» mousseline . . • '^V,uu

americana côr . . • 3*'00

tricô» com punhos o collarinho S»iOOj

O edificio cm que está mstallado Q_ hotel

Xo lerreno dn praia <lo Flamengo,
onde antigamente se encontrava uin es-
labolecimeiito de banhos, á esquina <ja
rua Barão de lflaniengo, íoi ínauguardo
hontem um novn edificio, construído
pelos srs. I,. Riedlingc-r, engenheiro, e
architectu Lolher Kastrup, para nelle
ser inatallado uni novo hotel de nime.
NMcderberger, proprietária do conhecido
Hotel i- Pensão Central. O bello edi-
ficio oecupa uma arca dc 800 metros
quadrados, e está assim dividido: no
andar lerreo as salas de jogo e
recepção c o grande vcstibulo da
entrada c algumas pequenas depen-
dencias. Xo primeiro andar acham-se
o salão de refeições, sala de leitura,
um grande 

"hnll" para espera o escri-
plorio c ires apartamentos de granuc
luxo uue consumi cada um de lima sa a,
uni dormitório e um quarto de banho
e insinuações sanitárias.

Nn segundo andar ha mais quatro
anartnmciitos de luxo c quartos simples
•para 1 e 2 hospedes, perfazendo nos

4 andares So aposentos.
O mobiliário de cada quarto encontra-

se dentro das paredes, constando este
de um guarda-cnsaca com grande cs-

pclho, 11111 loilolle com agua quente c
fria c um guarda-roupa.

Ds quartos são pintados a oleo. sen-
,,ü nue o assoalho de todo o edifício
é dc íinolcum dc cores verde c encar-
nado.

O torreão do edificio foi especial-
tneiile adaptado á residência da proprie-
Inria c acha-se dividido em quatro gran-
des salas.

Em todos os aposentos encontram-se
installações telephonicas para uso in-
terno e externo.'_)' servido o edificio por duas csea-
das, sendo uma para hospedes . oulra
para uso exclusivo dos empregados, e
dois elevadores, sendo um logo ao cn-
Irar no "hall" do edificio e outro para
carga c serviço interno.

O edificio tem como telhado um gran-
dc terraço com pequenos carajuanchoes
c do qual se descortina toda a liana
de Guanabara e grande parte da cidade.
A proprietária do estabelecimento tara
servir ahi "buffel" aos seus hospedes

Todo o edificio foi mobihado pela
ca«a Laubisch & Ilirth.

Mme. Nicderberger oflercceu uma
taça de "elianipagne" ás pessoas que
assistiram á cerimoniei dc entrega 110
edificio.

Como fiscal das obras, durante a sua

construcção, serviu o architecto e con-

struetor dr. Alberto Reeve.
O custo total do edificio liontcm

inaugurado foi dc 693:0005000.
No próximo dia 15 serão transferidos

para a" nova installação os hospedes do

actual Motel Central

PYJAMAS
Linho críi .... 4$900
Zepbir .... ^$500
Percale 6$800
Tricot 8*800 _____.__, _^_.

PERFIÍMARUS
Brilhantina . . . §900

Grande sòrtimento Extracto saldo . . 4700
¦ e diversos feitios I Pó de arroz, de r qualidade
$áQO, $500 e Sü800| saldo, caixa $400 e $600

SuspensoriosMEIAS

meninos e creanças jSuissos, si metal . . . I$900

Par $ SO O I WÊ Gn>'ot l •; ' ' 2$20°

LENÇOS
4.2oo dúzias

cm brancos e cores » começar
ly\ dúzia

Um instantâneo colhido hontem, Pela wanla, d porta do Trianon

t7QO

renda
do Ceará

lamente enfeitadas uma

4:$800

ROUPAS HiKlS
i_U SENHORA

Um bello corpinho por 1$800
Uma saia com bordado

o bella nia •• • • • 30700
Uma calça com bordado

e bella fita 301,00

A porta do Trianon, o conhecido
iheairinlio da avenida Kio Branco, ama-
niicceit liontcm com o aspecto We uma
easa <|uc tinha soffrido. um sensacional
despejo nocuirno. Curiosos se figgló-
moraram, e, até á tarde, o espcciaculo

ir livre, sob o alpendre, attrain os
transeuntes daquella -parle <la grande
aricria carioca.

A nossa reportagem lambem compa-
rece» e do oceorrido colheu as necessa-
rias notas. |

O actual arrendatário do Trianon, |
apôs alguns dias dc complicada deinaii-
da com a troupe Alexandre Azevedo,
que ali trabalha desde os tempos do
sr. Motta, o antigo proprietário, aggra-
valido iim e desaggravando outro, ora
uo iui/.o da i" vál-a eivei, ora ua Corte
dé Aripcllação, rcsolveii retirar os mo-
w-is, que lliío são de sua propriedade,
em virtude do arrendamento, collocan-
do-os do lado de fora. A troupe Ale-
xaíidre desconfiava do que lhe ia aeon-
tecer e pediu lun gnárila civil ao 5"
districto'. liste passou a noite inteira
velando. Hontem, pela manha, seriam
S horas, foi .1 .policial rendido pelo sr.
Ksinci-aldo Ribeiro.
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O arrendatário approximoit-se. entífíi
e, seguido de vários dos seus emprega*
dos, entrou 110 Trianon, desarrumamlcl
a sala de espera e algumas filas de caJ
deiras, carrcgaiido-as para a íiia. O srj
¦Alexandre, siirprciiliendido, eorr.íu ad
S" districto, onde .narrou o inci-dente,.

A policia estava, isto c, o coinmissa-i
rio dc dia, cabeceando de soinuo. tomou
a queixa c opinou que se devia esperai,
pelo doutor dolegadò...

Cerca de 11 lioras. um outro comuns-*
sario. o que deveria ter rondada na.
véspera, appareceu na /.ona, para ga-<
ranlir a ordem. Os curiosos aueim-iila-"
vam sempre, havendo quem lamentasse*,
o destino do mobiliário ali exposto, solj
um céo enfarruscailo que ameaçavií
chuva.

Afinal, á tarde, o arrendatário c »
sr: Alexandre resolveram entrai- num
aceordo. Bor esle, coinproniettcu-se O
primeiro a dar ao segundo io:oõo$ooo;
cm espécie, comproincKeiido-sc a troupe,
em troca, a se retirar do IhcatriilllC?
hoje mesmo. .

•IJ assim, ao anoitecer, o Triannn des-
cia o patino de.sto seu divertido espe-
ctaculo cxtra-progranima...

NOTICIAS DA GUERRA

EXPOSIÇÃO OASINA
NA EXPOSIÇÃO DE AVICULTURA

Estão stndo Inscriptos na sede da dire-
ctoria, 11a exposição, os candidatos ao
concurso canino, <i'ae sc rcaluziira 110 üo-
iiiingo, entre 15 e 17 iliorus._ , •

Os interessados enrontrariio 111 l-.xposi-
cão Avenida, as informações que deseju-

CE' 
iá notável o numero dc cries inseri-

pios. _\ Ul .

NO SENADO

g"^__ ¦¦ — —¦¦¦

A situação em Matto Grosso
Preparativos para a

luta íratricida
Cuyabá', 29 - (Uo correspondente)

__ Em 'PÓconé. bem como em Rondo 1,

continuam os adversários cin altitude
ameaçadora, fazendo depredações "as

Í!1Angcant*e 
de Rcsaca, usina do ex-presi-

dente Costa Marques, sita cm Uiceres.
?a ordem daquelle para tin.r-se1*8

forças de Poconé, de comimtm aceordo
eom us adversários.

\lfedo Marques, irmão do ex-presi-
dente, tem-se revelado nas suas tropo-
ias perfeito ennilo de Henrique Paes,

a ,,nem auxilia na organização das for-

Ml CASO OUE REVIVE

'"para o baixo S, LpureilçO desceu
hoje mais força patriótica para auxiliar
" 'Causou má impressão a noticia de

haver ficado em Corumbá o general
Carlos Campos,cuja demora naquela -

ilude prolongara a situação afflictivadi
todo o Estado, causando sírios preim-
ZPA 

vinda do major Tacilo, para com-
mandar a guarnição de Cuyabá causou
lambem sérias apprcheiisoes, po ser
Use official partidário apaixonado dos
adversários do governo.'cuvaua', 

30 - (Oo correspondente)
— 11 jornal catholico "'A Cruz , sem li-

tacões políticas, pulilicoi; hoje um vi-
í,,ame artigo prolligando a falta de

patriotismo dos perrecistas que, clicíia-
dos pelo vice-presidente do .Senado, pre-
tendem criminosamente ensangüentar o

Estudo. Termina assim o rclcriilo ar-
""••Chamanios 

os catholicos a postos
nar;i repcllir Incs invasores. 1 refira-
mos a morte á dcshoiira; prefiramos
Ohrislo a llarr.-ilus; que « sangue
nue se derr.im.-ir na luta íratricida cam
em cheio sobre a cabeça dos que a pro-
moveram.

A postos, catnolicos!
- O ministro da Guerra recebeu

comniunicação do general Carlos um-
nos scicnliiiciindo-o dc que havia pa'.-
t:iÍo dc Corumbá com desuno a Cuyabá,
«éde do governo dc Matto Grosso.

-Oo presidente dc Matto Grosso i-ccc-
hen o governo importante telegramma
cujo tcòr não nos mi dado saber, un-
tretanto, quer nos oarecer que o gene-
ral Caetano de Albuquerque reclamava
«rovidencias urgentes nu sentido de .111-
xiliaiem .1 manutenção de sua auion-

'ÜO 
deputado Pereira Leite recebeu de

Campo Grande.no listado de Matto
Grosso, o seguinte tclegramma:

"'Destacamento policia revoltou-se ein
Campo Grande para sc incorporar ns
forcas do major Comes, comnicttendo

 c,;;!.w no percurso de Nioac e
Entre" Rios. Alem disso, feriu pessoas
indefesas, matando unia creança: sa-
micon casas commerciaes cerca üc ilez
contos de réis em dinheiro . extorqtuu
população. Affonso "Mello deu dois con-
'tos 

de réis afim de evitar o incêndio
de «eu estabelecimento commerciai. l-.n-
tre outras violências o referido desta-
camcillo cffectuou pr>õcs, inclusive a
de um official de justiça do juízo de
direito; roubou Ijo cavallos, arrombou
portas: destruiu cercas, ajudado por 11-
lidio Hello, deshonesto fiscal do consu-
1110 federal. Seguem documentos. —

Anlliero de Berros." .
Florianópolis, .ii — (a, A.) — 

,x
bordo do "llagiba", eslá embarcando
para Santos com destino ao listado de
•Maito Grosso, o 54" baialhão dc caca-
dores, sob o commando do teneiile-co-
ronel l.eitão, com um effcctivo dc .ioo
homens, assistindo ao embarque auto-
lidades c grande massa popular.

Desse batatlião já seguiram, com o
mesmo destino, 100 praças.

1 » _m

ESTARÁ' NO RIO O EX-
FIEL SALGADO ?

Em principios de novembro dc 1004

uma grave noticia estourou na policia:

o fiel Salgado, do Thesouro Nacional,

dcsappareccra lesando os cofres publi-

cos em 300 contos dc réis. Salgado

recebera esse dinheiro na thesouraria

nara entregar embaixo na pagadona, c

ganhando a rua por uma das portas

lateraes, desappareceu, tomando, pro-,

vavelmeiitc, um lilbury que o aguar-

dava já.
¦A policia de então, seriamente cmp.

nhada cm descobrir o seu paradeir.

encetou diligencias que não ehegarar.,

a nenhum resultado. Como cúmplice

desse desfalque, a policia prendeu o

agjola Dantas Coelho, que foi subinet

tido a interrogatórios infrutíferos, sen

do, por fim. Posto cm liberdade, por

nada ler sido apurado contra elle. Pas-

sam-sc alguns annos c o caso do ex-

fiel Salgado volta á baila com a suspei-

ia de que houvesse sido elle assassi-

nado c o seu corpo sepultado num velho

pardieiro das inimediaçõcs do Tliesouro.

A policia reviveu o caso, num inqucnto

aberto pelo dr. Mello Tamborim, que

a nenhuma conclusão chegou. Um 1012

crime prescreveu e de novo Salgado

voltou á baila. Elle, que dcsappareccra

deixando a esposa em condições preca-

vias teria coragem de rcapparcccri Era

p0SSivel. Mas os mezes se passaram c

com elles os annos. e nada do ex-f.e .

Homem, á noile. porém, um boato

circulou, ecoando na própria policia Ma-

Hlima: Salgado estava no Rio. Onde?

Uma informação vaga: na rua Caro-

lina. Como desembarcara? Depois de

,. annos dc ausência, sem ao menos

dar uma indicação á familia, nao seria

difficil saltar aqui incógnito.
O sub-inspector Miranda informou-

nos que pessoa de suas relações c que

conhecia Salgado vira-o, talara-o nus-

m0 listava outro, muito mudado...

Trata-se dc um boato apenas, que

aqui deixamos registrado.
Na policia ninguém sabe do reappa-

«cimento do ex-fiel c o inspector do

i Corpo de Segurança, a quem fouvimos,
i nos declarou que nenhuma informação

| tivera a respeito.

Sessão resumida
Presidência do sr. Urbano, prçUentcs

26 senadores. O sr. Melello leu as
duas actas das sessões anteriores, que
foram approvadas sem observações,

O sr. Pedro Borges deu conta do ex_-

pediente, que constou apenas de um ot-
ficio da junta apuradora de Nictheroy
conimuiiicaiido ter expedido o diploma
de senador da Republica ao dr. Wu-
renço Baptista (barão dc Miraceina). ,

O sr. Alfredo Ellis conimunicou a
casa que a comniissão nomeada pelo Sc-
nado para dar as boas vindas ao embai-
xador Ruy Barbosa havia cumprido o
seu dever, ' „

Não houve oradores, nem pareceres.
Passando-se á ordem, do dia, verili-

cou-se não estar 110 recinto numero sul-
ficiente para as votações, levantando-sc
a sessão.

A própria policia recua de
vor deante da scena a

que assistiu

 aa c-«p-^ ¦—"
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EXPOSIÇÃO ÜE

AVICULTURA
Compêndio de

utilidade thcoricii
ile 300 gravuras,
reira 'le Moraes.
nas, .Est. dc São
de mais dc 4.000
c que apresenta
de 1 .ono aves.

Kste bom livro
Exposição dc A\

mm* '

Avicultura, obra de
e pratica com perto
autor Fcliciano Fer-
avicultor em Campi-
Paulo, com um stock
aves nascidas 110 paiz

nesta exposição perto

pode scr adquirido na
•icultura, preço ;$ooo.

(R 9455)

Facilmente observa-se a variedade de
systemas de negociar adoplados pelas
casas de varejo: entretanto, parece-no»
nue o preferível é aquelle que tem por
objectivo a n.odicidade dc preço jillia-
da i superioridade e goslo dos artigos.
Do contrario, não haveria explicação
nlausivcl para o grande movimento que
Toda a gente observa ao passar pela rua

do Ouvidor, 71. Casa Muniz

?.V.!!l''.\l)!i
200:000$000

Centro Loterico - R. Sachet 4
Club de Engenharia

HEALI2ASE I10JK IMPORTANTE
RKUNIAO

O conselho uTreclor do Club de Eu-
¦cnliaria reune-s-o hoje. ás 3 horas, para
ouvir a coiiiniunicação do sr. hrancisco
Ph.-r;iig sobre a Conferência Pan-Ame-
ricana de Tlueiios Aires cd:=eut„- ona-
T,c.-r dr, sr. Álvaro Rodnvallio acerca
rio plano da viação do Estado de Ma .o
Grosso e o parecer do si. I-rfncl.s=°
Bhering. relativo an inappa do lerrilo-
rio do Acre, orgwzadopelo sr. ..i.isq.

Nao disfcitn I mACKMA <¦« melhor 1
m__  mm »<r>'»>1' "— ,

V ministro do Interior concedeu seis

r.eiis de licença ao sr. Julio Bretiarjc
lopes. r«eripwr»rí« _9 IM-Ht. ai
HlU _m_uk.

Boas "falas"...

O THESOURO ESTA' PAGANDO

O Thesouro Nacional cslá autorizado
-, effectuar os seguintes pagamentos.'l "00$ 

de ainda de custo, «rRubens
RB3píS lina, por conta do .msterio

,1a líazenda; 1 i&W*. ''3 
MfredoS"SSoo respeclivaineiite, •' Alircoo

•Wusto B. de Almeida. João de An-

Sc Vai, e Gonçalves Caetano Mc.-1

des de dividas de exercícios findos,"•037$ 
, diversos, de íornecimentosr.0

Minisierio da r.uerra: 15 :Si7>54'- •' 
\!"

cenle dos Santos Caneco dc fo11 
ç«-

nVcntos ao Ministério da Manaba-",4:,3i$6o.,, 
a diversos, dí serviço

executados na lí. I'. I mirai do Brasil
até ii de dezembro de 1913' ¦ • -.,- '

1 7.1-.io4$.l54. a Isaac Ferreira, i.dçm,
idem, 1:600$. a iliwrsos, de gratiíica-

I cõe- por serviços extraordinários ao

Ministério da \'iai.ãn: , 4:04o?'-"1. a
i llime & C. dc- fornecimentos ao mesmo

Miniàtcrio no corrcnlc niuin.
a«»i» "

Os cheques falsos

Jayme de Bourbon foi
hontem condemnado
Ha tempos veiu á luz da publicida-

dc com detalhes e minúcias, uma es-

candalosa 'falcatrua praticada contra
duas casas bancarias desta capital.

Jayme de Bourbon e Alberto Pestana
haviam falsificado cheques dos bancos
Naeioiial Ultramarino e Francez-Ita-
liano isso na importância avullada ue
céiüo e cincoenta contos de réis.

O processo dos dois cavadores lez-
se rápido, e Pestana foi logo con-
demnado pelo juiz da 1" vara criminal
a «ele annos de prisão c multa _ (le
vinte nor cento sobre o valor do crime.

layiiic de Bourbon, entretanto, usou
de' reiterados planos para esquivar-se,
ou pelo menos, adiar o julgamento.

Afinal, o magistrado perdeu a na-
ciência e iiomcou-llie advogado, rcah-
zando-sc o plenário.

llonu-m baixaram os autos do pio-
cesso com a sentença do juiz, cou-
detonando egualmente o falsário _ sete
annos de prisão e multa dc vinte por
cento, gráo máximo do art. 20 da lei
.mio. ,

!¦ ¦ — II '.

Hygienic Rainproot
(Ca p a s impermeáveis

sem borracha) Espccia-
lidade da "Casa Ingleza

RUA (HVIDOH 131

Kio disctila I IRACEMA melho
i^n » qm>

Instituto dos Advogados
HAVERÁ' HOJE UMA SESSÃO EX-

TRAORÜINARIA
IRcune-se boje. ás 7 '.'-' bora= da

noite, em sessão extraordinária, a lus-
titulo da Odem dos Advogados para
leitura dos parccercs4 da commissãò de
jyncjican.ia, ih.toureiro, etc.

S. \. DK AGRICULTURA .,

ra' recebeu o se*KUÍnt'; lelegraimua:
"Sociedade Agrict.li.ira A agoana re-

presentando pensamento elas-- agr.co a

listado, cm sessão assemblca g.ra , ten
do conhecimento vae ser incluído 1 a

receita .icral Repu dica pesado 1 nposto
kilo assucar fabricação .«acnoi ai, «m

protestar contra Irihutaçao. fora nor
!„a. polilico-econom.cas !;»;'^';f.c^
t n-ssp geral paiz, pois alem de recair
«rJbre um prUiiko de . nrecd sujeito
ôsciílações fortes e rápidas; podendo
este imposto absorver iodo o. valor pio-
<(5íc.'ao. vira concorrer auniqiiilameijlo' 

o-ira caiuia vivendo seus próprios
,,cur,„s jamais teve lavoura a pro.e-
ccão dos poderes públicos, bs.a socic
dade, lavr.ándo este seu ,.roir«lo. appel-
I.i nara o espirito, equidade e pa rious-
n,„'v. ^..eonfiiuvu- envidara Iodos cs-
forces para distar ns males 1 les»
butaeão iniqua e suas....taes ^ ; "
cias. Cordiacs saudações. - InuiCMCo
Leão. presidente.1" ... ,

.-. Sob a presidência do dr Miguel
Calmon, reunc-se boje. âs 3 .oras da
larde, _ direcoria da sociedade.,

Cercou-se a diligencia de certo mis-
terio. Nos corredores da policia, aquel.a
hora, 2 da tarde, espalhou-se logo a
nova de que o inspector, dos agentes
descobrira o logar onde fora escondido

i o dinheiro roubado do capitalista Por-
les. Toda gente conhece ja a historia
do assalto de que o Sr Josç Antônio
Fortes foi victima, quando saia tlc sua
casa, á rua Padre Migiielino, ts 6 ho-
ras da manhã do dia 14 do mez que
hontem findou. . ,

Diligencias sobre diligencias loram
effectuadas e todos os ladrões conheci-
dos foram presos c levados a presença
do lesado, que não tivera tempo dç il-
xar na rotina .a physionoinia do ladrão;
tão rápida fora a scena do assalto.
Vira-o de relance; lembrava-se apenas
nue era um typo de regular estatura,
preto, bem -trajado. As vistas da policia'recaíram enlão" sobre o ladrão çoinhe-
¦ido pelo vulgo de " Moleque Marinho ,
¦ujo paradeiro ainda. hoje ella desço-
íbece Mas emquanto a policia do o
apregoava que fazia diligencias para o
esclarecimento do caso. o major Ban-
deira de Mello dispunha a sua gente
por ioda parte, certo dc, cedo çu tarde,
apprtíliender os ijS:oooíooo roubados ao
capitalista.

lionlem uma esperança surgiu com
a prisão de um indivíduo suspeito, cm
cujos bolsos foi encontrada uma chave
de cofre. . c

Soubera o inspector do Lorpo dc tac-
guiança, por intermédio de um dos seus
agentes, que um indivíduo ajto, ma-
cro, 'barbas crescidas, conhecido ja da
polícia, freqüentava com assiduidade a
Associação Còniincrcial, de onde fura
visto sair varias vezes, meio descon-
fiado. .

Preso na rua Sele de Setembro, c lc-
vado para a chefalura, foram encon-
Irados nos seus bolsos uma promissória
de 50o$ooo, papeis diversos c uma cliave
de cofre. , _,, , Un-

Era elle José da Silva, vulgo Pe
Leve'' já várias vezes preso por crime
de furto. Interrogado pelo major Bali-
deira declarou que a chave encontrada

i em seu poder era de um cotre que alu-
gára na casa forte da Associação Com-
mercial , •',

| — E que tinha 110 cofre? indagou a
autoridade.

— Nada, affirmoit o interrogado, rç-
cüsando-se jerminaiitemenle a ir ate Ia
afim de abril-o. .

 Por que? insistiu a autoridade.
'Ueceiava ser descoberto, acompa-

nbado assim da policia, pois era ne-
gociaiite fallido..."Esta declaração aguçou mais a curió-
sidade do inspector do corpo, que o tt-
nha como cúmplice de " Moleque Ma
linho". O major Bandeira de Mello
levou as suas suspeitas ao conheci-
mento do 2" delegado auxiliar, que rc-
solveu proceder a uma busca na casa
forte da Associação Commerciai, afim dc
abrir o cofre c apprchender o que nelle
encontrasse,

A diligencia effectuoti-sc.
'Acompanhado do chefe dos agentes,

do escrivão da delegacia e do aceusado
a autoridade foi ate lá.

O cofre íoi aberto, obedecidas as tor-
malidades da lei. .

Pt-n-Etlcü-sc cv.\ seguida *',(1 nrrola-
mento do que o mesmo continha. Eram
papeis diversos, cai-las o dois cnycllopcs
lacrados, listes foram abertos. Encerra-
vam notas do Banco da Inglaterra em
11111 valor approximado de j.-iooo^. da
nossa moeda. ,, ,,."Pé I.eve eslava tremulo. .Mimo
pallido. co fiava nervosamente os bi-

8 
O Vr. Ozorio dc Almeida Interrogou-o.

moslrando-llu- as notas. .
— Onde obteve este dinheiro?
"Pé Leve" gagueja, procura uma drs-

culpa, que não encontra, e por íim dc-
'_!. 

Foi um presente do almirante Mou-
tanari. „ „_

O delegado c o inspector do corpo cn-
treolharam-sc....— Mas que Icz ao

1 recela-r tal presente? ,
1 "Pé I.eve . pallido, 11*10 responde.
I Cabia á policia ouvir sobre 0 caso o

almirante Montanari e o que ella viu e
; ouviu no quarto do velho marinheiro

doente gravemente, e agora mstallado
no 1-Iõ'el Globo, jr.iprcsslono.i-a viva-
mente. , .. .....

Zola. que cscalpejlou tanta ilusorja
humana o erande creadnr da família
do:. Rotigon-Macqiiart, se assistisse a
scclla que se passou no quarto da.,:., le
pobre velhinho de cabellos iiMeiraniçn-

e brancos, corto de que esta as -portas

da morte, teria tambem recuado de

em-
In-

unia sua cunhada, Sarah Cucvas, que a
tudo assiste, eom oinares perscrulailo-
res. O velho marinheiro pede quç ap-
proxiineiu o movei, .',11c mesmo abre a
gaveta, •listavam vasiasl Olha .1 cunha-
da Sarah, immovcl, enipallidecc.

-Mas é impossível — diz — pois
sc guardei aqui o dinheiro...

Segue-se profundo silencio, a o ai-
mirante que o quebra, com voz sumida,
o rosto entre as mãos:

Estou roubado!...
O 2" delegado entrega-lhe dois

brulhos com'cédulas do Banco dc
glaterra, -. 

'.;¦-.
Acpii tem o seu dinlieno.

E o ladrão?
Está abi fora. .,_. T „

A aivtoridade faz cillrar 'Te Wve ,
Ao vel-o, o almirante ergue-se do lei-
to encara-o bem c lomba desmaiado.
Uina inj-ecão toma-o_ a si. O dr. Oso-
rio pergunta ao ladrão:

Foi. o almirante quem lhe deu o
dinheiro?

Foi. responde.
O almirante Moiitcmari nega c por

fim exclama: .
Sim, dei; acabemos com ir.»o,

murmura. ,
Uma nova syncopc fal-o tombar sem

sentidos. ¦"Pé Leve , cujo verdadeiro nome e
Henrique Bittencourt, é filho de «Sarah

Cuevas O pae? Mão nos aprofunde-
mos mais. Calehío-nos, porque a pro-
pria autoridade policial não se senitiu
com coragem de levar a cabo o inter-
rogatório. ,••»¦¦««

\'o mesmo coire onde a policia ap-
iincheiidcu o dinheiro, foram tambem
encontradas cartas de Henrique a Sa-
rah e que não eram, positivamente, cm
estylo de um filho para a sua progem-
'°"Pé 

Leve" foi levado para a Central
de Policia, onde contiiiua -delido.

A beca dos auditores do
Ministério da Guerra

Tendo o chefe da 7" divisão do De-
parlamento do Pessoal consultado ao
ministro da Cuerra sobre a espécie de
beca que nos conselhos de guerra devem
usar os auditores e, sc os auxiliares
deste são altingidos pela resolução Uiti-
inamenle tomada, declarou o general
Caetano de Faria, em solução a con-
suba, que, a beca dos auditores c a de ,
juiz dc direito, mandada adoptar por |
decreto 11. 1.326, de IO dc fevereiro ,
de 1854, com o distinctivo (balança i. j
espadai, bordado a ouro na parle cor-1
respondente aos ante-braços, devendo a
mesma ser tambem usada pelos auxi-
liares.

A PALAVRA OFFICIAL
De todas as linhas de

frente

AMANHÃ PUBLICA-
REMOS PORQUE SE
TORNOU UMA GRAN-

DE POTÊNCIA A
JOALHERIA ADAMO

RUA S. JOSE'72
MOVEIS í PRESTAÇÕES

I ' __m_______m

0 SR.

JEAN FONSON

0 conhecido escriptor belga
chegará ao Rio amanhã

Pelo fíollandia. chegará amanhã a
esta capiAd o conhecido literato e ai;-
for dramático belga, Jear. Francos
Fonson, que, contraí ado pelo empresa-

rio Faustino da
•Rosa, acaba de
dar unia serie
dc conferências
no theatro Co-
lon, dc Buenos
Aires, depois dc 1
ter realizado lo- j
da uma "lour-;

née'' de conte-'
renciaa na lies-
.panha, Itália c
Suissa.

Fonson. atítor
da popular Cai-
li-eirinlia, tantas,
vezes representa-1
da na traducção
portugueza pelas
Companhias que
visitaram o Tíio,
e c m francez,
por André Gru-
lé, é um notável
orador.

Testemunha da
invasão allemã,
110 seu bello paiz,
foi preso pelos
allemãcs junta-
mente com ou-
tros compalrio-

TICO

Biiíiio.? Aires. 31 — (.-;¦ ^-~> '~

Com as soJenliidades próprias, ençei-
rou-se hoje o Congresso Pliarmaceutico
Árgciilino, que Se achava reunido «es-
ta canital*

O referido Congresso tomou mipoi-
tantes resoluções, tendo suo apresenta-
dos, discutidos c approvados diversos
trabalhos

O lt A V II 1 T

Vouíle-so 11a nm d'*
Cauilelavi.i n. -*!>•

FONSON

l is. sob aceusação dc ler favorecido
liga de 300 prisioneiros francezes c

p.-occssado, sendo .posto cm liberdade,
atravessou a Cronteira hollandcza, per-
manecendo almun tempo na I-Iollanda,

almirante para

i»l.-,IlsKGVtXl)Q O JOOO

O 5" delegado auxiliar prendeu hon-

le,,, na 'rua General Polydoro, em Bo-

afogo 14 indivíduos que jogavam o
' 

monlê", apprehendendo grande qua..:.- j
dade de baralhos o l.clias. ^^ .

DR APRIGIO DO REGO LOPES -
1,," liospital da Misericórdia. Moles,,*,, dn |
rarmilila, n"iz <• ouvidos.

riR OCTAVIO DO REGO LOPES -

0S° prof. d» KncuWaHe de Medicina.
gSi&iS: rua Sete de Se.cnb^n. „.\

Os srs. Affonso Costa ei
_ _~i ... ._ 

"ü*Tn./!«.«¦ íí f
A. Soares enifliaaiiu j
Madrid, 31 - (A. HO - C<"»mu"

nicam de S. Sebastian: \
••Os ministros porluguezcs, bi». rtt-

fonso Cosia e Augusto Soares, tiveram |
uma longa conferência com1 u i"^"""^ |

o conselho de Hespanha. ( onde de Ko-

manones. Os estadistas porluguezcs par-"m 
para Lisboa, afim de assistir a

umàimporlantereninãodoconseliodç« • l.,i. ,,.i,ipi 1 O __t . (\llOIISU I

Cosia regressará á Hespanhii para apre-
sentar as suas saudações ao Ke. Al-
f0^'"iò'-- 

(A. A.)- (KCtar-
.|rl0l _ ns jornaes noticiam que "

br \ffonso Costa, ministro das 1'inan-
cm, terá em Madrid uma conferência
coin o Soberano hcspanhol, regressando
!10 sabbado para esla capital.

Fs«a noticia acerescenta que, prova-
velmcntc, o Congresso «era convocado
,ara ouvir as declarações do che-e o
éoverno. Sr. Antônio Jose de Almciua.
a respeito da conferência rcírrida.

Ha aqui erande aiiciedade pela che-

pada do Sr. Affonso Costa.

pavor. acompanhado

almirante
A aulo-

saber sc

delegado entrou,
1 do major Bandeira.

Deitado sobre o leito, o
'• 

gemia, aceusando ía'!a dc at
ridade inierroga-o: desejava

1 „ almirante tinha valores 111
I quarto? . „ ,
| __ Sim-, tinha. Porque?

_ Apenas para esclarecer 11111
oue dentro em pouco conheceria...q 

O almirante abre uma gaveta e reti-
ra litulos diversos c apólices, no \aIor
ile uo:oooíooo. . ,,.„„,,»

_4Além disso. :mlio mais saioooÇ

naqueíla gaveta, declara, indicando un.

'"o^íuSm" tem como -fermeira

ATiBEiiGTJW xo<rrrux<>_

paji|ri-:i-i;itik.\ .
Virgílio de Casro, Antônio Prançi^"

e Sebastião Venancio, procuraram -non-1

tem o albergue noclrírno da I refcilura, ,
'nTpraça 

da Republica, para ali darem l

descanso aos ossos. _

! ver lotação para sete pessoa», o guaraa
í dormitório não quiz lacceitar os resl

infelizes e mandou-os embora, a do.

i mir lia rua. .
-\nui regislratnos a qi a. 

m^t-an-t*.— ~

I.i
mi li
zer
meti

A
mini
tOS.
nal

Vão sov ft'itii*i os ultimei*
(.viTCieios 0111 Timc<;s, .¦sboa. .-,. - (A. A.J, - A divisão

iar concentrada em lanços vae I.i-'exercícios 
finaes fora do acampa-

lo. brevemente. . ,
ísiMirão a esses exercícios o coronel
stro da guerra. Sr. Xorton de Mal-
outras autoridades militares e jor-
ias. especialmente convidado».

facto

CIMENTO (ribllS. i II ¦

m_f niiv" - — u 1 e/. —

Teieplione S34. Cèntrd. — R««
Santa r,u/m 202

_ p\ULO PASSOS & C. —
11 m » 

Uoeebcinos um exemplar do "Bole-

,im da Sociedadd da Cruz Vermelha
Brasileira8 bellamente illustrado, com

iràndè cópia de -pliotogravuras e con-
'«¦ndo 

excellentc ti-x!0 rela ivo a
I maititaria associação, •

hu-

<()• \\ CASA POBTUOVKSK dOí:" 
Rua Assembléa, .10 — r «<!e 5C cn"

contra manteiga fresca mineira supe-
dor: kilo 3$5QQ.

—«jj-o-jy» • b»1 '- — ¦—

Para os addidos
O PRE3IDF.NTF. DA REPUBLICA

PEDE O CREDITO DE i.786:658$75?
O sr Pandiá Calogeras remeteu a j

Camara dos Deputalos a nicnsagein çm |
,,uè o presi lente da Republica solida ,
autorização para abertura do credito de ,

• -g6-6;K$75o. suppli-uieiuar *' veroa |
do pava'grapi'0 .1". para pagamenlo dos
addidos dos diversos Mmuterioi, jio
art. 103. da lei n. 3-089-

A1.1.OIANIIA.—¦ Berlim, 31.— O quar-
lei general communica em data de 29
de julho: ... . „"Frente oeste: Xo districto do bom-
ine, vivos combates de artilheria. -No
sector de Poziéres, fracassaram fortes
ataques ing'ezcs. Ao norte do rio, ten-
lativas dc ataque frustradas pelo nosso

0!N(i 
seclor do Mosa não houve acções

de infanteria. ,-' , ...
O bombardeio pelos mglezes, da cidade

franceza de Coiuincs causou victimas na
população civil c damnos materiaes que
não foram, comtudo, de ordem militar,

\batemns um acroplano nas- proximi-
dades dc Koclincoint, ao norte de Arras.

Frente lésie: Exercito de von Um-
deiiburg: Um grupo de aviadores alie-
mães bombardeou varias vezes c com
bom exito transportes de tropas.-e..es-
liibeieciinenlos ferro-viarios do inimigo.

Exercito do príncipe Leopoldo: As
acções na frenie Skrobowa-Wigoda ter-
minaram inteiramente em nosso favor.

Exercito de von l.insiiigen: Us russos
estenderam homem os seus ataques, ata-
cindo lambem diversos pomos do se-
ctor de Stochod c da' nossa frente a
noroeste dc Sokul, sendo reçhassados

I com grandes perdas. Outros avanços
I menores em outros pontos do sector do
i Stochod fracassaram egualmente. . 110-

roeste dc f.uzlc* o inimigo, depois de
vários ataques infrutíferos, conseguiu

I penetrar nas nossas posições perto <ie

I Trysten. Evacuámos a parte das nossa»
linhas que ainda niantinliamos t-estn 

j-
gião. na margem orienta do Sucliod.
A oeste dc I.uzk, rechassamos, por meio
dc contra-ataques, fones investidas rus-
sas Kepellimos o inimigo nas prnximi-
dades dc /.winiaeze. Abatemos um acro-
nlano do adversário. ¦P 

Exercito do conde Boil.cmçr: Repeti-
dos ataques russos no districto a 110-
roéstc e sudeste dc Monastcrzyska fra-

cassaram completamente, com grande»
nerdas nara o inimigo. , , ...PF- 

ue balkanica: Um aviador ininu-

go caiu 110 lago Dojran no dia 26 do

C0HCOC 
aímUanlaUo allemão communica

,.,n .lati do co de julho:'"Uni 
cnizador auxiliar alemão aprl-

siono, nodia-'7dejulho,á .hora da
madrugada, a uma distancia dc 1, mi-

ns 
" 

«idíste dc Arcndal, q vapor m-"icz 
írmauo "Eskimo", depois dc curto

K™.- Vienna, „.- O estado.
! maior do exercito communica em data

|-Ue-5endo1,ÍOí!l?l« sacado inutilmente,
durante toda a quinta-feira, as nossas

i o ò1^ afiirtcVle Brody, o exereno

russo conseguiu, por meio de um a>
í salto com grandes massas penetrar nas

! 10s.a linhas, no caminho I-c»-"."-

í Brody Coillinuamos a combater ao sul 
|

I^SÍta»'.!^ d!,SCfnor:
des de Pusteniity para a região 1 nor-
"tc 

dc Sv.inuchy. Uni ataque do ad-

efs .rio com grandes massas, a noroeste

, Soí..l cmprehcndido na manha dc
nlr. fracassou em absoluto.

\'-M.-*.. 1 *m nossas Ímiias uveraiu

SS rií» frente de Bo. kilometros.
té mia profundidade maxima de p-'I 
=,1 

"- 
lUagem foi obtida pelo imtr.RO

1;,,, enormes sacrifeios c devido

ruma si,Se°riòrCidade numérica muito

t™-„V italiana- \ situação continua
,.S A sudeste dc fancvcggio,

rMhMrilfflM um ataque nocturno do uu-1

('"Sio, ... Paris. 3- - Ao norle

do^omnic. entre a cota ,39, a »-
, II 1, "OM'"i c O tlu, -l JU1

VX t 
"ornem 

íòi assinalada por
¦ .1,.- rnmbales. Tomamos ne

-nrmnã l 
'sv 

ma eompleto.de iriij j
: 
'a, 

nimigas numa P»»^.™,
. ^ln . o„„ metros, e attingunos
.de. .300 a íoo mir trc_

A, mmediaçocs da ameia

,as. Occupámos o bosque ¦ a pedreira

' 
íd^riarde violentos coiura-

:;.,„K= sobretudo lia regia" da ler-

;!T de Monacn, onde a luta se to.-

„'„„ narticiilarmenlc renhida.110»5"",03sas forcas, porém, quebraram
iodos os esforços do inimigo, ini.igm-

íoíics elevadas perdas. Conservamos

lodo o terreno íonquislado c tizcmoo
iinis de duzentos prisioneiros.

Na margem direita do Mosa, repel-

Umos nm ataque contra '•«J™_s_[[

oeste da obra de 1 Inaumont. Nos si

| ctores de Fleury, Vaux c Chap.tre,
: houve intenso bombardeio.

Rússia, — Pctrogrado, 31 -7 •>_]_• ¦

, ,„,.„„, ,lo rio Siokhod, a balalha

conlinâ» com evidente vantagem para .

as nossas tropas, ... 1
i Wisionámos lionlem maw ei oíti ,
; ciaes e o^o homens, e capturamos qua-

Kfdtccão dc Kovel, quebrámos a
! primeira linha inimiga-c proseguimos
'no avanço iniciado. Capturamos 10

officiaes, entre os quaes um coronel.
e .ioo praças.

Durante o ataque ao sul de Pu-
tonyty, fizemos mais uns cem prisio-
neiros. .

Petrogrado, 31 — Continuamos j.
perseguir os austro-allemães na res'*0
<1,. Brody. junto á fronteira da Volhy-
nia com a Galicia,

A luta no Somme
Os tVanco-inglezes recomeça*

ram a offensiva
Paris, v — (A- H.-) — Honleiitj

nela manha, no 'ponto de juneção do»
exércitos francezes e inglezes, recome-
eou a offensiva dos alliados. com exeel-
lentes resultados. As posições allemães1
estendiam-se ao longo da linha férrea
de Combles a Clery e o inimigo unha
aproveitado os últimos dias de relativa
calma para fortificar c organizar to£
niidavrTineiitc as suas linhas, .soliri lud«
na aldeia de Maurepas. Depois do Ira-
balho de arrazameuto das defesas 1111-
migas, a infantaria franceza . arremes^

' sou-se eiu uni impulso irresistível _ e
tomou' iodo o systema dc trincheiras
allemães em uma extensa ode 0110 kl-
torneiros, levando assim a linha fran-*
ceza até h-ste da estrada d'e ferro í
ameaçando directamente a mencionada
aldeia. . . ,

\ lula travada nesse ponto foi lcrriJ
vel Os allemãcs tentaram por Iodos 0*1
meios sustar o avanço, reagindo por
Iodos as formas e empregando üucccssh
vos ataques em massa. Nada consegui-
ram, no emlanlo. Nem uma So. -polle-

gada de terreno conseguiu o imuuxC*.
reconquistar, ...

Simultaneamente, os inglezes realiza-
ram sensíveis progressos 110 conjuncio
da sua frente.

Na região ile Verdun. os aHcmaes re-
novarani os a't.iqucs, mas em pura perda.
Temos, pois, que quer na oficnsna,
quer na defensiva, o inimigo sente per-
feitamente como o successo favorece a»

| armas que o combatem.

Londres, .51 — (A. A.) — As força?:
fraiico-inglezas realizaram flui novo
avanço, dominando todo o terreno ilestie
o bosque dc Delville ate p Somme «
fazendo numerosos prisioneiros.

<_t-i
-

m

**•"___'_•.__
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FOKMIOIOA IMSOHOAIi - O
maior amigo da lavoura; encontra.»»
tm todas as casas de primeira ordem.
desta capital e de Iodos os Estados."~Ã 

GUERRA NO AR
AVlAlibllBS AiTíIíBMAM

VOAM SOBBK l.M
\EH0nr.0MO KtS.SO

Londres, 31 - (A. A.) - InCor»*
mam dc Pctrogrado que uma esquadn-
lha alleinfl bombardeou o aerodromo
russo dc I.abara, na ilha Zcrel cau-
sando alguns estragos, sem grande 1111-

port anciã.

Londres, 31 - Ta. A-) - 
f^n\

dirigiveis typo Zcppel.n, bombari cara,,
diversos pontos dó condado dc Lincol 1,
destruindo o pharol situado na foz üq
rio Ilumber.

Londres, .n - ('A. A.) - Um lelei
irranima dc Paris annuncia que uma es-

quadrilha de aeroplanos aJlglczes voou
sobro Bapaiune lançando diversos bom-
bas que causaram enormes prejuízos as
obras dc iorúíicações que estao seilüo
Blpressadaniente preparadas pelos aue-
mães.

Londres, 31 - (A. "•) - 0í,'."'
dveis inimigos voltaram esta num 1, 1

atacar a costa oriental da GrS-Brelanha.
Um acroplano inglez saiu em persç-
guição dos neppelins, atacando-os a tu
ros de metralhadora. Os dingivcis dc,-
appareCH-.-im - 

m% m %m
OKSÇAS do estômago, inltsJ

tino, figado e nervosas. Exa-*

mes pelos raios X, 1)11. ltK-
vt'rr» nw cnirai TjOVRS.
_\ ,-\ JL»^ i'li »-"-' *-•—<». "

Rua S. José. .50. das 2 ás i (menos ás
PuaTtas-ieiras), Graus aos pobres a= '-'
lioras. _JI:!

ICÃMPANHIl DA RÚSSIA
Londres, 31 (A. A.) — Os russos jS

alcançaram a segunda linha das ileiesas
allemãs, a éste de Tlumaca, onde es.a
travado encarniçado combate.

Londres, 31 (A. AO — As força»
russas desalojaram os turcos das posi-
ções que oecupavam ua região de Mar-

put. obrigando-os a retirar-se cm dire-
ccão aquella cidade.

Xo combate, que 101 muito violento,
: ns russos fizeram numerosos prisionei-'' 

,-os, apoderando-se tambem de grande
quantidade dc material bellico,

Londres. jf(A. A.) - Tle Pclro-
grado comiiiunicam para esta capi:*"

-r-cí*"a*"im «wi nova '¦
,iiie os turcos sottreram u"-- »
importante derrota nas cercanias dv-

Katia. onde debalde procuram reagir a

nressao moscovita, sendo dizimados pel»s
| mortíferos tiros da artilheria russa.

.

:é
¦ PM

Em outras linhas de batalha
Salonica, .v - (A-. H.) - O» tal-

8aros foram reçhassados nos combates
travados ao longo da fronteira. Os_ ser-
vios oecupam as alturas que dominam
a zona das operações c tem repeli,de
;o*los os contra-ataques dos bulgaros.

Londres, 31 - (A. H.) - A ^-
cia Rcutcr informa em telegramma ilo

! Cairo, que uma força árabe enviada «le

illcjas para a costa do mar Vermelho,
i anos a queda de Jeddah, acaba de tn

mar í praça for;e de Yembo, com toda
1 _ guarnição turca. *
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Almirante Americano Freire

Foi sepultado hontem,
no cemitério de São

"' 
Joa» Baptista, o

_9 cfirectcfr da Escola
Naval

Repercutiu -¦•dolorosamente na 'Mari-
n.li.-i :i noticia -do -Mlecimci Uo repentino
<io i-outra-aton-anr. Jorge Americano
Freire, direotm*. da Escola, NáVBK ¦

¦ Coma dissemos na -nossa tflUtTci. de
liiiulem, o conlra-almirante Americano
Freire oecupav» um quarto no Hotel
'A-\ti'ida. «tua»!», -seminal, se mal. man-
,1'uit chamar o dr.. f,. Prado-,, qiie viu

•lijYó -.ratar-se dc um caso- gnivi.si.lno- tre
"iíir.;iiia pcctwis''. cujo dcsenlacc fatal
seiileiv -á.\. i.*.i|- da noite.

.'. nl«'dor(d'á 'infausta noticia, o aliní-
r__?c Alexandrino dc Alencar, ministra
d*1 -Màríitha, .providenciou nnmcdüata-
incute para i|ne o corpo do distineto of-
fk.nl fosse tcinnvirto -para o Arsenal
de". I.r;-nha, o que -ioi Ceito •pela ma-
dVfo-rtii, ficando cotiocad» no salão
" fcii Uranco", iraiisformadi» om ,cama-
ra -irrienic, pelos lrailcs -do Mosteiro de
- . Bento.

¦it) corpo du corolra-almiranle. America-
nb . reire, vestindo o 2" uniforme, foi
cotipeado sobre uniu rica cça ladeada
por seis 'tòckeiros .dc praia, lendo :'*
cijl). cefra inn -eviteifixo d_ pr.-ita.

O contra-almiran! . Freire contava 53
antiu. e era oííicial competente c esti-
iHjfdiss. 110 na classe.,'Iniciou a sua carreira em 1 . dc mar-
eo/lv i8;t_ d.-ila cm que se matriculou
ná' antigo Collegio Navtnt,

Kiv. a sita vi-KCin de insjrticção a
¦Vii-hi da .eorvela imperial Gnmidoaru,
sáldu. uo regressar, cuv 24 de novxm*
l.r.-i iji. 1S8.,' .promovido ,. ." tenente!
foi 1" tenente em iS.l.t. cãpitão-r.neflt.e

< 111 J_9.i, viajou uo navio-cscola Pri-
meiro de Março, ho longo dti «nsta do
lit-asil, sol) o cnaimantlo do almirante
\\ ?tndenkol ..

Quando rebentou a revolta, era eom-
iiiaii-inta du Vidal dc l\'cgrcirosc coll»- 1
eõtí-se ao lado tio .marechal . lnrianu. ;

Koi. promovido n capitão de fl .Sitia, I
p,)i: .••xtos de bravura, cm defesa _a-|
l.êpulilioi. foi «torneado para 'trazer ao.I
Kio de janeiro o' couraçado Aquiiliibaii.'
cdin o rombo que a Gustavo Sampaio.,
fi_ira na paia',

¦Fvom«i-ido a capitão <le íraffala em
abril .0 1307. capitão de nia;.- e guerra jeilt-ij dc dezemliro de mu, i

'(_t_tma_ii.il o Cocpo -de Marinheiros \
Níyoaaeâ c » -conraiíado- S. Pauto.

¦SE . ! ¦ ¦

dar-se medicamentos
alcoólicos ás creanças

Para o seu organis-
mo delicado «. re-
médio ideal é a

EMULSÃO
de SCOft,

Uma lamentável
, oceorretteia
Nem desastre durante os

! exercícios dá 3- gran
i d» ob nseiros, morre am sol-

dado e ficam farias
outros feridos

VHt6JWÇ_ COVARDE
os

Síii-
ar-

K.Y

¦1-, itttovidu -11 conlra-alniiranle em 20
•de agosto de 1 iii.i, foi -depois nomeado-
dfrècfor da itísctda N'av.1.'Mor oecasiã'. do cnlcrriimenlo ilo ín-
di. oso KitcIj .Icsil.rCiinlin , Filho, o contra-
almirante Americano Freire acompa-
iilnei com todos 'ns seus alumno.. da
Escola Naval n coj'po do joven aspi-
rant6. IIon'em oi '-seus alumnos leva-
ranM.o ao mesmo cemitério.

fl enterro saiu do Arsenal de Mari-
nlia às 5 lioras da -tarde, para 'o cerni-
¦teria de S. J0S0 8aplisl'n, sendo o cai-
yin retirado'da é.a pelos srs.: nlini-
raiile Alexandrino, capitão dc niar e
jíuerra Pinto Vasconcellos, vicc-dircctor
da fiscola Naval, coiiiiuaildanle-, T-hiera
I-í.cinie-ít c os ,fil!io. do ex-linetb. lilias
1- Jaynie,

•!\'o pateo ilo Arsenal de Marinha cs-
¦luva f.irmado o ItilaHiãn Naval, nue
diÇi .13 descai'_a- de continência, não
olistaiite a familia ilo almirante' Anicri-
un ri .1 Freire haver dispensado as hon-
iiis militares.

V) .oche fiiiieijro i'«i acompanhado
por um esquadra, do rj" regimento de
cavallaria, seguiiido-se um longo cor-
tejó dc carros c automóveis,

Ko rortííf» dr* cíinticrio locou uinn
liamla da Marinha.

Vi baixar o corpo á sepiiliura, " car-
neirn n. 4.5^, usou da palavra o ca-
pilão dc correi* .Arnaldo Cinto de
Sota..., cm ' nome da' üfficialiilade.

Ivm seguida falim em nome. da Con-
jíre&ação da mesma llseoia o capilãç, de
frasatn di*. 'Olicophilo <li- cMmcida, que
pro-fetin o fiex"ii'!r disciti'30:

" Querido Americano — ds meus
amigos dc con_re_acão. os teus amigos
¦ Ir sempre, im.pclliraen-ine A dolorosa
missão de mn,. eterno adeus em torno

miviv (íkavkmkxtk a
SOIXA A .\AV.Vl,HAI>AS

Honlcm, d Meyer foi abalado
um facto inesperado, pois une não lia-
via t^uem, conhecendo os seu., ant.ece»-
dentes, pudesse julgar viesse elle a ler
um lal desfecho. Kra uma qucstüo sn
liquidada c que ninguém mais sc 'lem-
brava daquillo que passara, e que uno
parecia mais .preocciipar os ilirei-los 111-
leressndus-

1'iii n caso dc um rapaz que. lendo
sido abandonado ha alguns dias pela
noiva, resolveu' honlcm tirar tim des-
forco e iiggrcilil-;i a navalhadas.

Delfino Pereira de IMoracs, operário,
morador á rua do Moura ri, íog, era t'J-
ehambv, eiiamorou-se. da senhorita "TH-u-

linda 
'.Augusla ila Jíocha, residente á

¦mesma rua n. 1 i.i-
O -namoro foi em .progresso^ alé que

chegaram a tornar-se noivos. 'Ksse noi-
rado -não -foi -linda feliz, porque entre
IMíiiin e Deoliiv-la 'havia -çiiiisiaiUemen-
tc rugas alguma eoisa sérias.

iKilc. um .rapaz de gênio irritadi.o:
ella. uni -espirilo -leviano -e de puncas
aífeiijõcs, não .podiam viver cai ipaz
absulnta.

Ciíiiipreliinilíiiiln bem essa siinacao
de dáse_naldnde, a moça achou que era
necessário •nãn .prosegilir cnm aquillo e
um dia declarou a Delfino que -nulo
estava acabado.

O iiioçn tornou-se irritado, fez aiuea-
ças. deu i\\v,m escândalo; 'tuas .ninguém
ncretlftou cnl suas ameaças r o ,'jctn
começou a cair nn csquacimenlo.

illoiileni, á larrle, quando Delfino saia
de sua .casa, leve a pouca soric dc sr
encontrar, .pinico adeanié, cnm a es-' noiva, que se achava á poria ile sua
residência.

I/V visla ile Deolinda, Indo » seu ódio
lincontido .dominou-o iierrivclincnlei
Aquclla presença fazia lhe rcciccr In-
das as suas ameaças, Iodas as suas
juras, feitas naquelle dia que -lhe era
de terrível recordação.

Tomado, pois, dc uma fuwa 'Inu-a.
investiu, num gcslo covarde, cnutva a

?, empunhando uma ua-
nu .profundo golpe nn

nos -cerca, c
•ve pairar.

I .isli* o nosso companheiro
,.f >urnad. da 'tua vida e no
,r das tuas energias para

moça
calha

indefesa,
dcu-ilíc

rosto.
Quando a .111.

lhe dar tempo
1110 um iloucn,
cortando-a até

iça procurara 'fugir,
para l-aiim. Delfinu

ibroit segundo íiolite.
quasi -.ms intestinos.' ' in-

dr. c vasio mie nos -cercai e onde a
í.iucçritladc. cú J

nn ulti-
desçam-
o nada,

assi.-iic com ós olhos da realidade a
tioss,. <oniitta r'iticoniii\o»sufuvel <tc cs-
folgos, de deilicaçãn c ile resignação
saícíilotal.

!'n>ii a lua calma, eom »s leus dese- 1
jos ile supplicar: amante -:1a ordem por
anuir .ia disciplina, onde SÓ se tem o
iliiljiitii do soUfer sem poiler gemer, |
-pnr amor ú. Pallia: — désle assim, na )
lua vida, provas -de resignação u pn- i
tri(ilt'sino, procurando nãn conturbar
elcineniss num ambienle onde as leis
que -::_ ^izem in';tH^Í\*L'Ís sfio catculattas
in, incondicionaWsm.i rios inconscientes
_ dos ambiciosos.

Mas, o homem ífue se balen an 'indo
.ia, leg-üdade; que .-conduziu sériameu-
i. avariado ao séti' tlesliiio o Aquida.
(ifi.lt; que exerceu árduas commissües
na sua vida. tinha que baquear como
baqjtcaste, c só pódc ser taxado de
lauinia esse 'homcui, lalenleiuentc mo-
kiailo; no fim da vida era calculada-
iittíite, o rcsigmulo. 110 tumultuar ile
ipipiüc. dcsordenailas em que muitos
litoren» mandar 1- .ningiten; quer obc-
le ita"! e, ser .prcpotcnlc é exercer a
Mi.loritlade.

São te suliiufllesles, nem lc rcvol-
lasle, pois qutiàam uma marinha uni-
.Ia e mrte para defender a nossa in*
le.ri.dad. c garanlir as nossas institui-
'.-'.!-; ejmprislc esle. derer 110 intimo
,la purez,. -da lua conscicucia, sem algo
,la tua classe: foslc um homem ilo mar
que sem assomos uns inqmcutos -pre-
ciso? 1 coragem nunca faltou.

lí iié=, a Congregação, sentindo o
teu inesperado dcsapparccimcnto, não
esquecemos, jamais,
fez para sc (ornar
vendo de porlo do
paz :s aquelles que,
c ;t K-itnilia não rej
saccificoa para, dandi
pl.is dignos, serem 1.

Assim tão gravemente ferida
íeüz senhorita caiu. ao -solo.

Diversos -populares acorreram an lo-
.cal e entr-e cUcs o 'Cònuuissario l,a-
ifiiycttc, que passava -na oceasião, c -preu-
deu o perverso •indivíduo em flagrante
c o metieii nn xadrez da delegacia d» j
k." dislrieto. !

No momento cm que 'foi .preso, Del- j
fino procurou 'fugir, devido á approxi-
inação das -pessoas.

Deolinda foi soccorrida iinniediala-
rncnlc .pela Assistência, que, depois de
lhe presiar ns .primeiros curfitivosj aj
removeu .para a Santa ilasa, #

O estado da infeliz moça e grave. |

llontein, pela manhã, saiu do quarlcl;typo, um S. Clirislovãn, unia. bateria ilo :
grupo de obuzeiros com desljno a
1-nhaiuua. afim de fazer exercício de
fogn c de, ireiuamcnto.

Chegando 110 logar -denominado Tan-
quc-, fez alto a bateria, que, após algu-
mas evolu.ürs, rlcsengatou os aimões
dasjiucas. de fogo, e lomando posição
cônjjtntatuent". eom os animaes, collo-
eou-sc ;i distancia regulamentar.

Os exercícios corriam n_ ínelíor or-
dem, quando, dc sftbilto, se deu um
grande alarme.

Um. cão atacou uni dos animaes de
tracção, e cm pouco',toda a cavalhada
estava em alvoroço.¦Eram S horas da manhã.

Os guardas de cada uma das pare-lhas tentaram, 'o maior esforço para
cnnlcr os animaes. quc. espantados, fa-
ziaiu -Ioda a sorte dc cábriolás.

j /Uma daqucTIas parelhas, -não lendo
j sidn possivel aos seus cotiriitclores con-
1 icl-a, disparou, carregando eom o

mão.
'Aquelia disparadit excitou niRi..

j oniros animaes, quc, jnnu impelo,
] rani cm furiosa carreira, 'tambem

1 rastando os respectivos armões.
| Tão rápido se deu tudo islo. quc ns
1 praças, qiu- se aoliavam mais adeaute em

exercícios nâo 'puderam fugir a tempo
de evitar um atropelamento,

O cabo Alijei-lo Sanlos c o soldado
por I Ar.ccndino José dos Santos- tentaram

conier alguns dos animaes, mas isso- deu
um resultado falai, poi-qm- um dos ar-
niões, lendo virad. com a vinleucia da
corrida, se foi chocar com um oulro
que lhe ia no lado. colhendo os dois
homens; O cabo Allierlo Sanlos morreu
iiisia.E_n_am.iUi*.' Seu' ciancd foi hor-
rivehneir.c esmagado. O oulro, n solda-
Ao. Ascendino, ficou gravemente ferido,
pois ftpvcsenta scriíia cscòriafíões pelo
corpo". ¦ ¦

Na eiiorinb confusão, houve oulras
pessoas entre ns siMdltilqs cnlhiilas de
surpfi-sa. qiic receberam pequeno., feri-
me .tos,

I>5íg* depois do desaslre. ejcnilo rol-
lado a relativa calm-, os bííiiiae. pre-
sentis ioni-wajn me.lidas urgentes, pe-
dindo auxilio an Hospital '(.'entrai
'K.ercito,

Km puitco tempo chegou -no loca
ilespstre nina aiuliiilaacia daquelle
1 abelecíiheitto iniliiar.

O soldado ferido -fni ligeiramenle me-
(licado. 11'eiios esses curativos, a am-
bulnncia 'partiu, levando, além do feri-'ibf. o cadáver dn cabo Alberto Santos,
que fui recolhido ao Necrotério do lios-
pilai, para o respectivo exame.

Quanto ao -ferido, lendo sido reco-
iludo a tuna das enfermarias, depois de
cuitlát-üsamcj^lc itríitíido, contimt'a om
estado ínuilo melindroso, pois os feri-
mentos ípie recebeu são dc grande ini-
iporlaucia..

Depois dc haverem recolhido as for-
ças, foi iniciado nn quartel typo d» ,1"
grupo de dljiizeiros nm iiiqueriio poli-
eial-mililar para <pie ficasse couiplela-
mente, esclarecida essti lainenlavcl oc:
cortTiicia. 1'reside ao inquérito o capi-
tão Olympio Vasconcellos.

.¦'oram presos e ficaram <á disposição
da autoridade incumbida do inquérito,
os soldados condiiciorcs dos apparçthos*,
quc são considerados responsáveis pelo
desaslre.

(.» general -Cabulo f!esouro,. inspector
da 5!l região. Iclldp lido seieiicia de nal
fEt cio, immíMtiíttatncntt: •fcir.j.íiu-sc- para

fi qiiaru-I ilu tfrupi. -Iu jl.vixokos, onde
lhe fui narrado indo.

l> enterro do infeliz cabo Alberto dos
Sanlos será -feito ás expensas rio grupo
de obuzeiros, devendo comparecei' offi-
ciaes c praças.

IN a delegacia dn 22" tlislri cio poli-
ciai. apezar dn 'desastre esiar entregue
ús autoridades militares, lambem foi
abono mn inquérito. 'O commissario
KaífavO, de dia aquclla delegacia, com-
pareceu ao local do desastre. .

lo
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a'|uelle que littlo
um nosso amigo,

fine ainda são ca-
amando a Palria

ialeam esforços e
aos novos esc 111-

espelho das gora-

CASO.VilNnA for ever !
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/.)/; HUIiXOS . I//Í/Í.? :

A morte do milliona- j
rio Devoto

Bhiíiio.- Aires, ,;i (A. A.) —_ Palie-
ecu nesta capital, o abastado capitalista I
italiano Conde Anionio Devoto, quc.J
desde oito dias, se achaca gravemciilc
doente. i

Tendo chegado a esta cidade cm 1850,
polirc. o fallecido «raças á sua activi-
dade e intclligencia. conseguiu realizar
uma rias maiores torlunas ria Republica
Argentina, Poi ínmlador -riu Banco ria
Itália e rio Nio ria Prata c rio Hospital
Italiano e dotado rio grande bondado c
in ncrosiüadc. fez sempre -donativos dc
importantes soturnas a Càvor ila sua pa-
iria e dos seus comTiatrioUs,

O Conde Devoto.era muito conceitua-
do. tan*o 110 seio da sociedarie pqrtcnho
como entre os seus patrícios, causando
sua morle. geral sentimento ile pczar.

Buenos Aires. .',1 (A. A.' — Hoali-
iM-sc amanhã, o eiilcrreo rio Conde Au-
tonio Devoto, fallecido esta madrugada, i cliceo

Os funeraes rio gramie capitalista ila-
liano. (pie. era aqui muito .popular e cs-
limado, terão grandes proporções, -pois
tomarão parto nclles. incorporadas lo-
das as associações italianas c os -diver-
cos "comitês" rie guerra, riesta capital,
sendo -provável que os centros coloniacs
do interior se façam representar pnr
commissões csuccincs.
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Central do Brasil

I As eleições na Associação de
Auxílios Mútuos

çoes futuras.
.'vellaâ as nossas esperanças, c .par.t

sempre adeus!"
Ao enterro ilo almirante Americano,

aléui de todo o eorpo tle alumnos, nf-
íiciues e raemltros do corpo docente da
Kscula Naval, comparccerani os srs.
commottda>ntc Tliiers Fleming, pelo
presideme Ua'Repuldica', capitão Álvaro
I.imii, j-do uu nistro <Ia jjticrra; miiüsiro
da marinha, chefe i_> estado-maior da
armada e seus respectivos estados-
maiores; almiratiio riome.s 1'crcira, Vc-
rissimo de Rt-altos, ilenrii|tte lloileux

L MI»'

Sil

vnr;
Ua rr

Xa
Ali

Ri
( ar
neu
Lih,
Am

do 1'ortella, itártholomcu .ouza e.
e. Tliedim l\,^la. capitáo-teneiilc

taria Nciva c 1" tenente Anionio
rãc9, pelo almirante 1'rancisco de

- capitão lenciile pelo almirante
Frontin: i" tenente Maya -Mou-

'••Io almirante Silvado, capitão ile
guerra IV-n.-eea Rodrigues, Oli-

Io Sá, Ailuii|iieiquc Sercjn, Carros
Macliaiio illttlra, capitães de

.n.i Mello 1'enna. Adalberto Oliveira I
Soiasco de Almeida, capitães de cor-1
a Damiüo l'into ria Silva, Artliur!
i-lor, Adatbcrlo Xitnes Uorinindas j

crque, capitão tenente Lemos
Dias Vieira, Castro Caminha,

Guiliiot.c e í.os tenentes Oscar
!to, Magalhães ile. Mmeida, .' te-
Francisco Caslellu llranco, major

Bittencourt, commandante l.eão

A
tm_

RttUM

- DF. -

Ernesto Souza
Com lodo,

ülyeerina c liypo-
: 11 phosphitos dc'Cal-

cio e Sódio
BRONCHITES,

1 lÜÍ-íU1 Astliina, Tubcr-
UIIIHII.l mln_o .iilninnnr
IIIFHVU Radíilismo

TÔNICO PODEROSO
6R9Hí)D0Si;.-1.°deM_i'.o,l.

A14' exposição de canários
Um canário por um

conto de réis
iRcalizotl-se ame-liontem nas lojas rio

I.vcéc de Ai".c- e Officios, a i.|" expo-
sição da Sociedade _. posilora dc La-
narios. A's o lioras reuniu-se o jury
composto dos srs. .Manoel Joarpiim
Ferreira Pacheco, liriuarrio l.uiz Pa-

Uraulio Martins, e deu começo
aos 'trabalhos da riiíficil classificação
rios specimens inseriptos, no numero
clevadissi-mo rie mi pássaros, quc re-
prcscnla o vcnladciro retprd da cncaii-
ladora exposição c só depois da. 1 hora
ria tarde deu por findos os seus traba-
lhos, quando se realizou a abertura
da exposição.

Xotámos a seguinte ciassiinação:
Canários rie cores fortes: —- Uramlc
premio. medalha de ouro, o canário,
D'Anminzio, verdadeiro gcmailo, do
criador Antônio Ferreira Dias. Por
este bellissimo pássaro, foi rejeitada
p,-lo seu proprietário, logo apóz a das-
sificação, a i|uanti_ dc i:ooo$oool

Puzil, rio sr. .losé Pinto Carneiro,
medalha de prata, nu ¦" l"S'-ir: l'-r
sil If. bronzeado, do mesmo
medalha de prrda, cm 2" logar;;»..«
Pior. gemmado pintado: Carupia

! sr. Joaquim Uias Tavares
baio genuiiíulo, <ln coronel

! Costa Velho, c Inibia II.
j ilr. fulio Pereira l.ciie.
I bronze, classificados em

Antônio
geinniado.
medalha
,1" a (,"

criador.
ija-
dn

/'atero,
th
rio
rie
lo-

coy. 1.
iiusi.ivn

g.inc tes — Jurily,
de ouro, do

Altiva, com
1" logar, rio

Colombina, gcnimada
losé Alves rios Santos,

istro lia Justiça í,
i" official da secrt do

Pelo min
meados a i
Interior, Vietor Manoel Nunes c os se-
gunrios officiaes Paulo Câmara ria Mot-
ia e bacharel Attila de Santo Galvão,

i para. em commisão, apurarem .1^ irre-
1 gtilaridades uuc por ventura existam na
¦ thcsouraria da Kscola -Nacional rie Mel-
! Ias Artes.
.  .1 ¦ IU 

I
GRANADO

Fi
rh..

aluir. César 1'alharcs, C. Dilten-
ttrt Jiwior c outros.

- " almirante Francisco de Mattos
., compareceu .pessoalmente ao en-
ro Je seu collcga por se achar en-
1.1.7.

-- Drr.lre o crescido numero 'ie co-
is. vimos os seguintes :"Ao contra-alniiianle \mcri
eirc, o ministro, em nome ria

1 ae março, 14.

e a n n
mari-

o ministro ria iFazenria eomnuinicoti
ao da Gticrra ^ue deixou de ser at-
tendida a sua solicitação relativa 110
credito de 753^0011, vlanr dc uma c:un-
liiai reincltida á lcgação lirasitoíra em
Uaya, par., indemnizarão <\<- despesas
com n transporte -ile uai apparelho
stenautogniphico, por nãn ter sido a
despesa -reíjístraMa oppoptt.namente jtelo
Tribunal rie Contas.

r

.o saudoso ai mira 11 lc Americano. !
onfiregaÇtío <la Rscola N*aval";
Saudades do Santiago e de seu afi-I

.io Alfredo" ;'A.q liam nlmiran.f Americano Freire, 1
ihiaiiças dc, Renata e Julia";'Ao inclj-to Almirante Americano t•¦¦'.'-. o com mandante iPeiicles <le

iei-i.í-> Americano, saudades rio

de alnmuos ria

:v. do couraçado

davel colleea. a ti

1» i

iisci. a

.1/íiifi.r

irmã de

ispir.inle

s Masca:-;
almirante

*!¦¦

ladrrs Conc-ição e
thas .
Americano Freire, a
l-.scola N'ava!":
director Americano

Freire, o cm'1
Naval";'¦ Homenagem

1 lemes ":
" Au inob

1881";" Saudosa homenagent
Aristides Garnier" ;"Saudosa homenagem da familia Car-
niet";"Ao hom almirante Americano Freire,
saudades da tia Vivínha", e uma outra
linda coroa, portadora nas suas fitas de
todos os nomes dns filhos Uo conlra-
almirante Frviie,

ios mi ("iu:s i*oi
! -i-atule nreinio, medalha
I sr. José Pinto Carneiro:
! medalha ile prata, em
i mesmo cria lor
1 pintaria, rio sr .
iriedalha rie prata: l.ili. dn sr. José

| 1'into Carneiro; Sereia, il" mesmo;
I Sainarilmiii. genimadii, do sr. 1'eilro
I Marques N'unes, e TiimoTana, baia
! genimada, medalha de bronze, classi-
I ficados ciu !" a 6" lugar.
j Ca _ai RuS oi: côkks i hacas— iilaVn''.

limoado. pintado, ri,, ,-r. Jeronynio
l Braga NVtto, gramie premio, «tcdhllt.

de ouro: Torpedo, rio sr. .Ins. Pinto
| Carneiro, medalha de prata; 1'ier-

rol II. d" sr. José Lourenço rie Olivei-
; ra; Alhlctít; rio sr. Joaquim rie Castro

Ruas; I.tihmaycr, ilo sr. Ananias rie
I Souza Xeves, e Cornija, rio coronel

Antônio Costa Velho, medalhas de
! zronze, classificados em ,i" a 0° lo-
gares.

C_N*AtttO. 1H-' CÒIIK3 1'HACAS. — rnll-
cesse iVOrange, limoada, riu sr. l-'ir-
mino Barbosa rie Araujo, grande pre-
mio, incdalha rie ouro; iViev. il o sr.
I.nurenço rie Oliveira, medalha rie pra-
Ia. í" lusar. c Porcellana. ri" sr. Je-
ronynio llraga. Ncllo, mcdallia rie pia-
ta. 2" logar; /uni, do sr. José Pinto
Carneiro; I.itlctia, rio sr. Ananias rie
Souza Xeves,; Oithilitl, rio coronel
Costa 

"Velho, e Lisette, ri.) sr. Anaiinis
rie Souza Xeves. niedalll.13 rie 'bronze,
c classificados dc ,V* a 6" logares.

Durante a exposição, quc esteve.
muito concorrida, lecou uma 'banda de
Brigada Policial.

A direetoria desta sociedade oífe-
receu ao estimado criador coronel An-
tonio da Costa Velho, uma medalha rie
prata, rom o dístico rie grande .criador,
ricsli* ccrtamcir, ipclo maior -numero de
pássaros expostos.

A direetoria offereceu Itni fllltcft aos
spus cnnvidados. o qur nffcrereii op-
portuni lade pura diverso; brindes.

Km complemento á notícia (ine lioi)-
rciii publicamos sobre aa í.!eí<;Õeá reali-
zadas na Associação dc Auxílios Mutuo.1, da
Central 'ilo llrasil, f|uc terminaram ás íi lio-
ras ila tu. nlm tle liontem, damos a seguir o
resultadn da apuração para o conselho udmi- .
uistrativo . í

1,1 liz Augusto rie Caslm Miianda. .1.203 |
votos; Adolpho Moreira de Mello, .1. mo; dr. |Diucicciatio Cândido Vasconcelos- ,i«u.í^í i
Carlos ltdrirlsucs dc Moura. ,1.055; Carlos
Alberto Ouillon. -'.07(1; Olympio Martin. |
Araujo, 3.04.1; l.uiz Carlos Noronha Motta. •
j.oo-i; Valcriano Hnriücr, ^.H;;; Antenor I
l.ucllio da Silva, 2.761: iTancisco faes f«c*-
me. ó.-il"; Cualhcrlo Comes, e.C,.;S; Alfre- !
il-; Coelho da Silva. e.ioJ; A_rieio Itcth-
Itiii, j.of..; lídimindu Joac Valladarctí,
2.048; Ataliba de Oliveira Castro, i.ooo; i
_lariü Ai!i!iisii> (.íonie.-. da Silva, 1.0H;; Jtu-
raeio Jtaiitbta Moura, i.oro: frnncisco,-
hreiie Brito Junior, i.o:-:; Innocencio Vi-i
tal dos Anjos, i.pjS; l,uiz Antônio ri"s >
lieis, Loco; Jo.c l.>ias l''ct-raz da h\\Z, ;
1.93,1: Virnilio riomin_ucs I!ra_,i, i.ss<r, j
Avelino Itotelho Chaves, i.S.ii; Arllmr 1'lu-
•iciiiani. lVml.is Itarroca, 1.412: Orlando'
Xavier ila l-'oii«-.-a. 1.377; Joaquim Pereira
l'ari,i Mattoso, i.-*|.|; Joáo Uaplista frei*,
(as 1.226; Uaymundo do Carmo, i.ju,.; Al- i
iicrlo Heniaidillo Cunha Menezes, i.l.lo;
Carlos da Costa fontelln, i.raji Carlos l'e- jreira (lamina, i.ofio; Uelavlo 1'ereira í,e-

í.oic VirRÜÍo l.oii,". Vidra. i.oi.-;:
Adelino ferr.ni. 0S5; AllRUSlo llcu- I

ri((uc 'rcllop, 070; dr, )düo Ncry lf cr reira,
Sio: Alircdn Julio Alves Pereira, .liu: l.iuz |
Xavier Martins, 4.11; José Ricardo de Al-
l>..im.i'tiui\ .'.o?: Antônio Aiifíucto Tupa, ,i-.i;
Alfredo Antonin Carvalho Iardim. .101; Ar-
tlmr Vietor de Araujo. -/fl; Haldiuno Can-
dido I.aconibe. 37.;; José Carlos Fortes Tci-
seira, -':¦'. llenritiuc ConzaR.i Souza Aij-h-
rim. -f»íí; Alfredo Ouimariles Sá Rnto,
Ugberta M.-.R.ilt.ão; Sahroza, llciiedicto Mal- i
I03 freitas, Vicente Xavier Cunha. Abar' |
Ali_iistn Lacerda, lí. tierto Carvalho olivei.,
ra. Iniiz Saiitiiiso Souza. Américo Rugem" |l'onsce,i Cosia, Armando Mario Uoilrt(*ues i
limitas. Il-ielidi-s 1'inlo (loncalvf. . Ignacio |
1'crrcirti. lulio Xavier Mar.-. João Cunha ;
Pereira e Marahen Tavares Cosia Miranila. j
_(_i> cada um; -losé Ribeiro Santos Souza. .
rt.. ; l-Vaneíseo l:ernand«- Corrêa, -\.r; ('tt;.-
IttVo Navarro Andrade Jaynie Cardoso Snti-
ios 1* Ananias l'"Í^ueiredo, _^.<\ cada uio; I
Antenor Ilravo Santo", -mi: Jovelino \a
riRUCÍretln. 3-C; llerii.ir.hi Itodriüuc- Co

i ii^ su; llcruani Vieira Kezcnck1. 2ot; ]1'e.lii, Torqualo Xavier Itrittn. iS;; Joaquim |
Hiituiicourt, i'\'rn.milcs Sá iSú: l'linin Ua* ;
miilhii. 1..; losé Vicenle Carvalho, ir-' : ;

dr Alhorto riores, if,ti; l.uiz Augusta
Tinoco 1,'icc.ia, .f.S: Manoel Oliveira]
Castro Vianna, 1 (*._ ; dr. .fosé Anlotiij-1
li.,..-a e dr. Alfredo Masiio C.-irvallio, i-"i
rala um; rir. Alberto Amlradc 1'inlo, e«;
f-nvt.w I-Vp.I,-.-;,-,. (Ilivrin. 10:: llinmciles |
I- ..-.leired-, Morai-, 108; O-c.-ir Atlgustn I
Heimto Ia.;..--, dr. Kitul M u-.-1 e J'oão í
.lace-lo Costa, o.s cada nm: Manoel IMou-1
linho Maia, Ü.t; Joaquim Antonin Itnsa,,
80; Alberto Ma.illlo Almeida e dr. .1- :¦¦
quiin Assis liibeirn, ro cada um: th'. An-
tonio Verui-cic. Cavalcanti, 7;: Aiíostinhu
Stí.iza Coiitiiiho. :¦-,: Afíonso r.iiiral. of;
Aiíredo Cario* Kiticirn e Josí- Virialu . I. r:
tin_v 66 .:ada mn; l.uiz Caetano 1'errcna,
?r: llingenc.. Al.n-ii íoilré. Aj.ippiiu.il
Crie.o e Mseoel Mendes Silva. 51Í cada
um; Artliur l'i-.-ei:.i, 17; dr. João Carva-
Ilu. Anutio, Antonin Caeiieeo iia Silva.
Antônio (iome. Saltarem, liometi Angu-¦
tu tinimnrãc., Arlhur Kodrigwcs I-y.a t
\"ii\ir;l!:ii. lactuthu Paiva, 4_ wla um*.;
1'lnldo l.nl.o. u; ),,-v Dias Crvalho,
;,.*; Atíiorien Xavier .Martin., .!•>; AltgUf
to DomtiiRns ítasto». _o; Joaitrim Vaz v.
r.onrival HÜieiro Oliveira, j.i c.vh um:
Il7.a1.-1 UoiIiík.ics .Matto-, Armando riel
Castillo e fiuillierme l.arjro Silva. _i en-
ila tun; José Satitoa Sutua, su; Kranei.cn
Iluarte. i*•: l.conctn Oliveira Uarão, ;...
loiiiuim Oliveira .Durão, i.*; Cícero Fer*
rrara S.id.lock Souza e 1'etlrn Marinho ri 1
Silva', i i cuia nm; Mario 1'on.eea, II:
lurio Cosia, João l.ncio M.irni-. José Joa-

A BATALHA DO SOMME
••', T.oildrcs, 2. — (Ofíiciali — (.) sab-
l>ario. 22 de jullio, ioi um dia iran-
qnillo na frente ingleza, m.ls 110 riomin-
go, ás -,-5 p. 111.. recomeçou .. bata.
Ilia em toda a frente entre 1'ozieres e
.üiiillemonl. Como a aldeia de Çozieres¦'_í_escntasse urtt dus pontos mais altos
do iilanalíii dc Alliert' c oíferecesse ex-
cellemes posições ú artilheria inimiga
no nosso ílanoo, foi cila atacada pelos
Tcrriloriaes de Londres c pelas tropas
australianas, -pelos lados riu Stleste e
sudoeste. 'As obras externas foram ra-
piriaiiiente conquistadas, mas na aldeia

inimigo offereeeif uma desesperaria
resistência. Ao longo ile toda a linha a
accão' fui renhiria durante lodo o do-
ininiín: a _'. tiremidiidu noite de l.ongitç-
vai foi por nós perdida e re.tpinada mais
de uma vez e os arredores rie Guiile-
mont duas vezes nniilarain tle neeupan-
j. s, A' -unlinha, a batalha esmoreceu,
mas p duello- rie artilheria proseguiu
durarile " noite. Xa ijegiinria-íeira, ju-
Iho _4, os iilleniães eontra-atacarani cn-
Ire o bosqu. de Epureaux e Ouillemon!.
ma* soffreram avulradas pc.-das. _ Km
iodos os pontos 0.-4 inglezes conseguiram
pequenos -progressos. , Eoi coni|iiis'.adu
a maior parte de Pozieres, ficando «m
nosso poder, seis officiaes e H3 praças
inimigas. ->

Segunda-feira; á noite, recebidos, pelo
inimigo grandes reforços, atacou clle 11
direita e centra ria frente britannica.
mas cm ponto algum alcançou as irin-
cheiras inglezas e soffreu grandes per-
das. Ao norte dc Pozieres. ganhámos
terreno c capturámos duas mclralltltdq-
ras e muitos' iprisiouciros, entre os
ipiaes dois conimanüaiáles rie batalhão.

I 1A semana seguinte foi oeciipaiUi cm
I combates na linha -le ri'ozieres, ao bos-

(pie rie 'Dclvjllc e especialmente em as-
1 segurar em nos.-os tliincos.
| .\'a tpiart..-feira. 26 tle julho, Pozic-
' res estava inteiramente «111 nosso pnilcr
! e a nossa -linlia aVailçoit para nordeste
j ria aldeia. 'Xa quíi_ia,-fcira% o bos.ane
ide DelVillc ficou limpo de inimigo, e na

sexta-feira, foi tomado o resto ria, ál-
deia do il.ongueval. . es:a accão anni-
qttillátrios o rpie. restava rios Gra na dei ros
ile llrandeiiburgo, fazendo prisioneiros
tres officiaes c t.S soldados. Ilsse rc-
ginicnto de granaitciros já 'havia sido
Sc\ eraníeicc. casligado em Doaummonl
c derrotado pelos inglezes, com perda
rie muitos (prisioneiros, uo .'Visne.

.1 guerra no mar -- i\' -meia noite
de sabbado, •-.' de julho, -houve uma
.peipicii.. acção ao largo ria cosia 'belga,

peno ria -barca .pharol. do North fim-
rier, entre alguns dos mais pequenos
navios de guerra .inglezes e riesl.ro. ers
nllcniãc. -da estação de. Zcebrugge. A
principio appareceram Ires destroyers
allemáes, mas retirara., so sem se cin-
penliarem cm accão. Alais tarde, seis
destroyers allemães liravarani combate
e retiraram-Sc para a costa-belga, sendo
varias vezes altingiilos -em sua íuga.^

Aos. navios inglezes t|ite por assim
dizer não soffreram baixas foi impôs-
sivel sc_llil-os, pofs para isso teriam
(pie .entrai* em extensos campos dc
minas".

Paris, ;,i (A, I.l.) -- Conimuntcado
das 13 horas;"Ao norle. do Somme os allemães
mulliplicarani, ilurante a noite, os seus
contra-ataques conlra as nossas pqsi-
ções no bosque de liem e na herdade
dc Monacu. ilouve mu combate parti-
cularineiilc violento em lorno ria herdado
rie Monacu. onde o inimigo conseguiu
tomar pé. Mas reconquistámos brillian-
temente o terreno perdido. No bosque
'dc Uem todas as tentativas rios allemáes
foram rep .Ilidas. Durante o ataque, as
nossas baterias ria margem esquerda rio
Somme tomaram rie enfiaria^ sob o seu
fogo as tropas inimigas, infligindo lhes
pesadas perdas."Xa margem esquerda rio Mosa. um
ataque contra a encosta nordeste ria
colina jo.( fracassou sob o nosso fogo.
Xa margem direita, operações coniple-
montares pcrniittirani-uos avançar na
região :i sudoeste dc l''leury. Cm ala-
que rio inimigo, a granadas, contra par-
te rio bosque Vaux-lc-Çhapitre foi com-
phiamenlc infrutifero."

j. 1,01 idrésr ,.i"(A. 11.) — Coi.inuni-
cario recebtrio durante a larde do gene-

| ralissimo sir Douglas Uaig:
I "A noite foi empregada em consoli-

dar as ptiáiçõcs qiie ganhamos liontem
depois de encontros locaes, Avauçainos
lambem em outros pontos, depois de
combates com as vanguardas inimigas,

I no planalto rie Bnzenlin-le-Pclit."

A luta entre árabes e
ottomanos

Londres, 31 — (A. A.) — -Os jor-
naes publicam commttnicações rio Cairo
dizendo que Os árabes conlinuam na
luta contra os ottomanos. tendo se apq-
rierario ila .praça forte rie Yembo, apii-
aionando toda a eua. lição.

Os austríacos recebem
reforços

Londres, u —' (A. A.) — Aniiiin-
riam ria Hollanda quc lelegraiumas ali
recebidos .lc lierlim dizem que o es-
tario-Jliaior allemão enviou, para refor-
ç;ir os ai.-ln;icos t|iie combatem contra
os russos, quatro -contingeir.es de -tro-
pas ottomnnas,

*
O violento incêndio havido

no Neva

PRISÃO OE VENTRE-UM
GRANDE PERIGO

Por mter-
acaba de

1-kirbosa o

-Ver',,. Yorl-, 31 - (A. A.) — Os |
jornaes publicam telegrammas rie l'e- i
trojiradb dizendo quc nina das itxter- E
prciaçôes (ladas ao violento -incêndio f
havido no ,\'cva é qnc o inecnio é obra j
do auiircliisino. . } ,-," Hcrgscii. I.cou llomial. K'inilc

As Jitesina. infor-maçôcs accresceniaiii 1 lrfH,N-. |)ilrj0 dWntlioiurd, . i-né
qqc os prejuízos ainda uão puderam ser I „j*i. y_.{„ Dúptir,' Charle
avaliai!;.s. mas são C-trnorrutiarios', | çlnl-fiel

PiirÍJ, 3. — (A. rt.) —
aneriio-. rio governo íranccz,
ser enviado ao senador Itiiv
seguinte convite:"A eloqüente mailifi-tação
pallii-; pela causa dos alliados
bani de provocar no 'Kio dc Janeiro as

I vossas nobres declaraçíies de Blienos
I Aires fortaleceu, com a nossa gratidão,

a admiração que já acpd vos tinham
conquistado o vosso magnifico (talento
c a V4QSsa obra poderos.*..'"l'"ostes mais uma vez ardente inter*
prcíc, e altivo defensor daquelles prin-
cipio; dc Honra, rie Justiça e de Direi-
lo, pela victoria dus quaes labula, sol-
ire c combati: o nosso povo inteiro."Xcstc momento trágico, -por amor
du mesmo interesse une uns . outros
Culliiiiamos. c nosso ardente desejo que
jibssae.S ser testemunha rias forças or-
gauizadas para sua defesa, rios actos de
heroísmo sublimes, rios sacrifícios gr-
nerosameiHe consentidos eom u objecti-
vrt rio que sc mantenha o ideal commum."JVrmitlir, pois, que vos pecamos que
stispcndacs os vossos trabalhos para vir-
des associar-vos durante algumas senta-
nas á vida, do nosso paiz e rios nossos
exércitos,"

O convite' está assignado pelos
Antonin Ibriiosi. Paul Deschancl
Apcll. Maurice llarrés, liauririllarr

¦ Quando se enfermam .- eliamain ;>nf
medico, a .primeira coisa que clle faz S

1 5Vm. j arimiuisirat-lhe um remediei luirgiintc*.
.ii. -i"i- ''''lz 's:" l')'" t'lu<s razües : Primeira,l|! l- ''' 

porque nenhum outro remeilii» lem lnon
effeiio se os intestinos nãn CuncciotKi.it*.
bem; segiinria, porque coni Ioda a jwo-
babilidadd não enfermaviauí se a RCçãji
dos intestinos tiver sido normal.

Quando os residuos -dos alimente'
permanecem demasiado no systema, .or
rompem-se e dão logar a mãos gazei
que incham o estômago, causando ila-
lulcncia {centos, taile», náuseas, dor -dc
cabeça e uma desgraçada sensação -riu
se estar cheio e debilitado.

Se não se eliminam, promptamente. cs!-r.
resíduos .podem c.oalaminar e iiciai
lodo o S.Stcma. São cansa dc inales dr
figa/lo, ile bitis. iiuligcsião, alleec.e:
do e-Moaiaao, inflamniat;ju inlcstiiut'],
licmorrlioides. e ria maior parte rias eii
ferniidades cutâneas. Desgruçailaiaeiv
te, muitos ao acharan sc- coni prisão de
ventre recorrem, a purgantes violentos
que conteem mercúrio e outras droga-
niiueraes, que deixam os intestinos com-
pletamente desfatlecidos. A isto se -se-

gue (pie o-doente lem que ir augnientaiida

llanotaux, Loiiit

Um grande combate
entre portuguezes

e allemães
Lisboa, li — (A. A.) --.. olicias rie

Moçambique, recebidas hoje nesta ea-

pilai aniiunciam que as bcllonaves por-
luguczas cxislcntes no rio Rovinn.i
atacaram fcirtomcnle os allemáes, cs-
landa traçado um importa, lc combate,
cujo resultado está ainda indeciso.

Os servios consolidam-se
ao norte de Vodena

/Vis, ,;i — f-\- A,) — Informações
aqui recebidas de Salonica aiinimciain
que os servios, cujo exercito fora rc-
centemente reorganizado pelos alliados
c que estão combatendo ac.uaitnctile
na frente balhanica, -consolidam-se ao
norte de Vodena, avançando segura-
mente nas montanhas de llasion, onde
sào consideradas ínstislenUivcis as po-
siçíies temo búlgaras,

Os russos avançam sobre
Ozerjane

Londres, .ti - - (A, A.) - I. .zem d.-
Petrogrado para esta capita! que OS
russos, proseguindo na sua offensiva
contra us linhas austro-alleinãs, avan-

! çam contra as posições rio inimigo cm
i Ozerjane,

COSTUMES CHIC ?... jLa Maison Nouvelle
», UDÀ GOSÇiU-VES DIAS, »

*
Os russos avançam na re-

gião de Stokhod
Petrogrado, 31 — (A. 1-1.) —¦ Com-

inunicado official:"-.\a região a nordeste e stiesle rie
Uaraiiovitchi travou-se violento duello
rie artilheria.

Os russos continuam a avançar 110
Slokliori. Km certo 'ponto.-fizemos mais
prisioneiros. liucluiiídM mn regimento
coiííplelo; em outros pomos, daquelle
sector aprisionámos mais vinte e um
officiaes 1* <>t.t soldados c .apoderamo-
nos de diversas metralhadoras.
_,.Pi*oscglie o combate na direcção de

Kovèl,
iXra região de tlírzingam, no Caucaso,

proseguiiuo.. 110 nosso avanço. Xa Mc-
sopotamia, rcpellimos inn ataque dns
turcos na direcção dc . losul".

A guerra em África *
Londres. ;u — (A. H.) _— Com-

inunicado 'official ilo Ministério rie
Cue.rra, recebido do general iSuiltts:"As forças briiannicas occuparani
Dorioma, sobre a Oístjrada de. iFerro Cen-
irai ria África .Orienta! Allemã".

Jvsta commuiiicação significa que as
Iropas inglezas tomaram ,pi 11:1 .priuci-
pai via <ie communicações daquella -co-
lonia alie-ma,

*
Brussiloff calcula em

400.000 o numero de prisio-
neiros

Londres. _i (A. A.) — O "Ilaily
Tclcgraph" diz, em seu numero rie hoje,
que o general llrnssiloff calcula _em.loo.niio o numero de prisioneiros feitos
aos austro-allcniães- depois da grande
offensiva iniciaria contra as linhas- de
batalha na Calliei.a e na llukovina,

O abastecimento de vivere.
aos polacos

Washington, ,.t (A. II.) — O De-
parlamento d'Estado recebeu um tele-
gramma do embaixador dos listados
Unidos cm Paris, sr. .harp. comum-
nicanilo que a França eslá rie pleno
accordo com a nota enviada pela lngla-
terra aos listados Unidos rela ti vãmente
ao abastecimento de viveres á Polônia.

A Suécia manda minar os
limites das suas águas

territoriaes
Xova York, _\ (A. A.. — Tclcgra-

pilam de Amstcrdam dizendo ' que a
Suécia mandou minar os limites das
sua sagc.as territoriaes.

A ariopção dessa medida lem causado
aqui estranheza, sendo muito conunen-
taria.

it
Os russos atravessaram o

Stokhod
Petrogrado, 31 (A, II.) — Conimu-

nicado oííicial:"As nossas tropas atravessaram o
Stokhod em toda a sua extensão entre
as estradas rie ferro Kovcl-Sarny e
Kovcl-Rojitc-ic,"

gcPe Iviicuir.. lirucst I.aeisse, fticnne
l.aiuy. Aririeii Milhoiiard, Sijíphcil Pi-
chou. I.ouis Renault c Heuri Roberl.

a dose para -conseguir egual effeiio, ali
que o remédio .pe.rdr de lodo a sua tu-
flucncia e a debilidade dos intestinos su
toma pennanenlc. As I' 11,1.' (1 AS

, AXIIBILIOSAS II»,; l>O.V\ na.
Giternier, conteem uenlium ingrediente minerai.

I.iarri. Kii-;srio puramente vegetaes. A sua acçaa

Paul i
ilcn-
liou-!
Dou-;

A Sociedade de Agricul-
tura de Alagoas e os

novos impostos sobre o
assucar

Os deputados alagoanos ora nesta
capital receberam, liontem. rio presi-
dente ria .Associação Comilicrcial rie
Alagoas o seguinte lelegrnimna;

".Sociedade Agricultura alagoana, rc-
presentando o pensamento ria ciasse
agrícola dô Kstado, nn sessão de as.
scinblé.i geral, lendo conhecimento de
que ae ser incluído na receita .eeral
da Republica o imposto ile sessenta
réis sobre o Irilo dc assucar ile. fabri-
cação naoiona'1, ".'em (protestar conlra
estai Iribiit-.ção fora das noi-inas polili-
cas 1: econômicas, fundaria no inter-
esse ííefcd do paiz, pois, alcin de recair
sobre um produeto rie preço rie oscilla-
ções fortes e rápidas, podendo tal im
posto absorver lodo o i::'r.r ria, produ-
cção. virá fatalmente concorrer para ..
nnniquilauiçnto ria 'lavoura rie canna,

JUIZO FEDERAL
Ainda n acervo do yiscon-

dc do Giialiv
O rir. Raul de Souza Martins proferiu

a sentença/ que abaixo publicamos, cm
a_eão proposta ao sr. Eíysio Rodrigiícs
Lima, como 'herdeiro du visconde de
Ciiiaby:'¦'¦-'. uiciscri de Azevedo, residente no
listado de .Minas Ccracs, pede y;la pre- j
sente acção ordinária qtie o dr. IiTj"sio :
Rodrigues I.ima,, residente -nesta capi-!
tal. lhe pague, com ns juros ila mora, I
a •quantia d. (>:qpo$ooo, importância rie!
seus salários de junho <le tSg? n sc-j
tembro rie 1S. ., como ajudante tio ci.|
geiiheivo 

' da 4a 
' residência ria constrn-1

cção -rio .trcclu» de Peçanha, a .argo da jCompanhia .listradas da 1'erro dispiritol
SaiUo e 'Minas, c porque entende se'
ter .ornado responsável o finado na
fiirina da escriptura publica, -dc compo-
siçSo, desistência e accordo d'.-.' o rie ja-
nciro rie 11106 a fis. ir c seguintes.

Por esla escriptura, celebrada não só
com o visconde dft liualty, ,;i quem li-
nha sirio f'i'a a concessão c era dire-
ctot presidente ita referida companhia
que constituiu, como com o liquidante
desta 'litnilio Màillaril, por .ter sirio re-
solviJa em assembléa geral a sua <lis-
solução, o listado de Minas Geraes ti-
cou -com foila a propriedade e posse
sobre os leilos. obras de arte, materiaes
e estudos das estradas -concedida., me-
diante 4.000 -apólices do valor nominal
rie 1 :ooo$ caria unia e juros de. 5 *|*
annuacs, sendo t.225 para os subom-
preiteiros üa Companhia, 90.1 ao Ban-
eo ria iRepitblica do llrasil. lfcclor I,'e-
gru e a Caísse General rie Reports et
Depois par» solução rie dividas da tnes.j
ma Companhia. 20a que o governo ilo ]
Kstado distribuiria ao pessoal itechnico
que Serviu nas estradas, conforme as
listas quo lhes seriam apresentadas, 360
ao liquidante ainda -ria Companhia para
empregar cm saldos de seus compmmis-
sos. o qual declarou dar plena o geral
quitação lauto ao Kstado de Minas,
como ao visconde de Ctiahy (fis. 17
v. e 18). e. finalmente, ns T. ._t res-
(antes ao visconde rie Gualij*, como
concessionário, .p.rios prejuízos, perdas e
damnos sdíftiilo..¦Como se vè rios próprios docitmen-
tos <lc fis. 6 c 7, com que prova os
serviços em questão, o autor era em-
pregado da Companhia, e não do vis-
conde -rie Giialiy, trabalhou como ojti-
diurno do engenheiro depois de consti-
tuiila e antes ile riissol.ida cila, sob as
ordens do director cnoarrcgatlo ria di-
recção tccluüca -ria coiiatnieçáo e trafe-
go, c quanrio, pois. não lenha sirio pago
pelo listado d. -Minas com o pessoal 'tc-
clinico dc que. se. encarregou, devia a
sua divida estar coiiiprehendiila entre os
saldos dos* compromissos para que re-
cel.vii o -seu liquidante .vio apólices.

liem 011 mal -constituiria ou dissolvi-
da, a Companhia existiu de facto, offi-
ciai e publicamente, a ella foram pres-•lados os serviços rio autor, sendo que
até contratado.* e dirigidos por oulro re-
prcs-iiianie quc não o seu vlirector pre-
sidente o visconde ile tíuahy. Assim,
ainda que não sc -tratasse rie uma per-
feita sociedade anoiiyma e pudesse s_e
dar a responsabilidade pessoal, imlivi-
ditai 011 solidaria desse director ou
administrador, os serviços cujo paga-
menlo reclama o autor, 5. não são dc
sc inelri'. por or.lcm itechnica, c-uno
sustenta, na prescripção rio um atuiu
que o at'1. 448 do Código Commercial
estabelece para aa acções ri.- salário',
soldadas, jornaes ou pagamento de em-
preilada.. não podem dc titoJo algum
escapar da prescripção rie cinco annos
>1. terminada pelo ar. 444 rio mesmo I
Código para as acções Je terceiros con- j'Ira os sócios não liqilidaules, suas i in-1
vas. 'licrdeiros ou successoi ..=, não ten-'.
rio ji prcscriplo por 'outro 'titulo, a
contar rio dia do fim da sociedade. Oj
fim ria lei estabelecendo esta prescri-
pção, coino observa Carv. -de Melldon-
ça. foi (vital- a situação (llííicii etn
-lui. pO-lisi achár-sc o -sócio accionaiio
longos anãos após a dissolução por um
crcri.r desconhecido e obrigado a pa-
gar essa. divida sem poder exercer a
sua acção regressiva conlra ns antigos
o uns ru. ios dispersos eu f;u!c(.'iflo.s. ("iVa;,
tle Uir. Com. Ura;., v. ,;, 11. S18).

\'c-!as condições, julgo o aiflor care-
ccdoi' dc tliriiio c acção contra o rco.
e o comi mno na» castas.

-I-i<> ,le [nneiro, ^; *le julho de 1916,
-- ¦ lúml de Souza Martins.)

abai, sem causar dôr ou mal
como se a cvireiiação fo.se
Vortalecem gradualniente o:-.

c depois dr. um. oeriodo ra-
cniedi» ipóde. suspender-se dn

rápida r
estar, lal
natural-.
intestinos,
zoavel o 1
iodo.

\o não ter oceorrido- uma evacuação
livro dos intestinos durante n dia. deve
lomar-se sem falia á noite uma dose
rias |-tI,-T_AS ANTIBHiIO_..S 9>J_
'"^í-IIAriAS 

AXTIBlfJOÜAS. IM-
ItOAX acham-se á venda em :"rias a*
liiaruiacias. ,

lliiíviar-se-á amostra sralis, franco <le
porle. a quem a solicite.

VOST.UI.McíHJlliI-A. CO.
Deitl.. C.*Chíx« tl« Corretu ÍOOSS

Rio «le Janolro
 1^ « — ii '

PRIMEIRAS

o
sal,
li-iií-u
relevo

••MERCADl_r
3 ACTOS

lypa.rie Alcreadet

EMCOMEDtA
DE BALKAC

¦ -eterno. « -.uiivor
jtülziTc .nada mais fez ri-i que fci-v
ctiu a -sua arie iiiagiiitica rie ila'
ás coisas e principalmente acs sen

iimcnti>. humano..
O gi-inile jisvcliologo que vetei*.-- í- am-

mou nas paginas rie suas obras iinmortae»
ns vieios Iodos mie ileininani as creaturas,
lialzac cuia minúcia de «nalyse iraptacavcl
ilo coração hltraano não foi alé ao presen
lc Ultrapassada por nenhum muro escriptor;
fí_!/ac corpo-i-i-tni nessa t*onieilÍ(i um atsn-
rario cinmiiinii, dando-lhe, .porém, mu co.
ração. .

o desastre de Mercadet cotn a tugr. (te
Gorieau, seu comparsa o sócio de tran.
acções. é. n vida risi deliciosa -comedia bo»-
tem lcraila á scena 110 Municipal pela com-
ipanliia Guitry. 1'nlii, a extcriorizaçio 'e»
que se niaiitem o ujnrario; o f.ils» luxo v!M>
.pago. ns ardis, a obra da audácia iniafin»-
s.i de iulcllif. nte vclliacaria.

E' assim uMercadet •— que k «vel» je-
nio com a sua mina.

Tratemos àifora -ilo de_empenho. ,
As honras ria noite couberam a Guitry.

«orno «empre. Oue esplendido neicadet I
1C01H (|'.u> aiÜluSU elle armava i-.s (açol
(.ara descobrir os oulros irataiites, sem
cinulo; I N'ão podemos deitar dc destacar,
pela deliciosa impressão nue uns deixou, o
scena cm mie Mercailct ncKocia — -o
habito rios negócios 1 — o coração na «?
ilia eom o tratante afiilalsario qnc é Mi*
choni» tia h lívive.

Depois de Guitry, Jetinnc Ucsclos, qnc
foi uma encantadora Julia. Joffre esteve
«uno uma luva na .parte, ile Vcldebn.' Mme.
ÍJoyer niircsenlou-nos -nma boa .Muie-^iMer-
eailel. c o sr, liscolfier, a qu_a nao le.
mos poupado reparos, multo liein em. rie I»
iUriee. üucr, islo dizer qnc a comedia de
üaha* náo foi inaltratãila.

Para quinta-feira próxima t-íiiiuncia-se,om recita extraordinária, t/Jiniixré. uma
.Ias 'liais bellas «reações -de Cuitry. '¦
acir.r ír.ineez offereoe esse espectaculo -rui
honra ai, consellieir.i Kny Ha. Í030.

I.-ncien Gnitrv iledirou o espeetaenlo de
niiiiita-fcira prnxinva ao -sejiailov Kny Uar.
busa, qnc aeceitou a homenagem e. promets
[eu ruiuparcL-er no M«tiicij>al. , ...O grande actor levará ntssa -nculo l.'J:m'-
fiié. reça -pm.-j.tie elle l.è_i -nina ibs'.stta'.
inciübrcs creações.

A China revolucionaria
Graves distúrbios em

Han-kó
(A, IT.) — Dcram-fA

ITan Iíó. capital da
l'ni dos mais im-

•s daquella cidade foi
5 posto a saque ipcl .

Pcltill, .TI
sérios distúrbios em
provincia de Ilu-.pé.
portantes quarteirões
incendiado e dept
populacho.

O numero de morto
cutre os feridos lia
russas.

è muito grande e
muitas iinulhere.t

xiu,; ""• nVe„do 
jâ»Bn«"o"p™. Uma exposição de animaescursos, nao

.NYio iirecisti tle rcelamn 
" l..\_H*>.\-

I{V", Aítitn inincriil nntiirnl. Dono-
silo Th. Olloni S-l — T. :.55. X.

O CASO DO CAPITÃO FRYATT

teceão rios poderes públicos, lista so-
ciedade, lavrando este s. 11 protesto,
appella para o espirito rie equidade,
bem como para o patriotismo ri. V, ex,
confiante de quo envidará Iodos os cs-
forços para o listar os males dessa Iri-
bitlaçiio iniqtia e suas iaiaes conse-
oiiciieiis. Cordiaes saudações.  Fran-
cisco l.eão."

RECIFE

_. Paulo. ,11 i'.\. A.) — Noticias
viuri.is dc São Carlos dizem quc conli-

j niiaram os festejos ali iniciados .por mo-
tivo ria .lixposição ri'' Animaes.

liulre as fcslas realizadas hoje eslão:
corridas de cavallos. conferências publi-
cas .- um praiirie baile. 110 Club São Car
los, li .rias ellas muito concorridas c ver-
iladciramcnle encantadoras.

Ait-

ria:

Um grande incêndio em j
Botucatu'

Londres,
delírio hoje (',
nina intcrpcllação
Asquitli, chefe
parecia
coiir.iianri.nite. rio
assassinado pelos
funda indignação,
tannieo recebera :
cá-, desse* nefando
das nações e os
crime,

H_.:.._ Tu l.< Vives
t.MlIcirn
João I..
Uioso M
Cordeiro
l*r;tin.'i.«co
clú, Iti c
Caetano
tswx

•llll.

I':iri:i. Os,
l/W. IVrmiuii» Oliveira IUicnn. jM.inii-, Roílriffo l.ni/ Paraiia, |ria ti.'. Rei., l. !.ry>|.iniann l*Vlix :
Souza, Joaquim . zcvcilo lleller, !

Xavier Motta e (iiist.ivo llian ;
iria mn: litigciiio Moura, sete; I
José (jonçalvcf-, quatro: Cícero joif/h Moura, ires: -Mencláo Car* j

(A. H.. — Respon- '¦

mara dos CoiilntuilS a :
rio sr. Cnrson, o sr. 1

riu gabinete,_ disse que ;
xacto que o capitão l-iyal', 1

apor " Brussels", foi
allemães. Com pro-;
disse, o f-orerno bri ¦

noticia da perpetra-1
crime contra as leis j

usos ila guerra. Ksse \
conimeltido ao mesmo tempo que.

! se praticavam ns mais barbaras cruel-1
Mia.les conlra a população dc l.ille e de
. outras resiões í.mce/.as oecupadas pelo
jiniiuigo. deixava patente que o Alio

Conluiando lAllemão, ?••!> a pressão rias|
derrotas militares sofíridas, linlia reno-j
iado a sita política rie terrorismo.

Xão -havia meio rie prever — disse o
: chefe do gabinete - - a quc novas atro-
•cidades se. entregariam as autoridades |

allemãs. mas era desejo rio governo oe-1
I clarar o mais catlicgoricamentc possível
I a sua resolução de não deixar esses cri- j

mes impunes, quando chegasse o mo- ,
menta rie chamar a comas os responsa- j
veis (Apoiados). D governo britannico

'I eslava resolvido a fazer comparecer per-
i ante a justiça os réos desses crimes

(apoiados) e considerava qttc em' 
caso como o presente o homem que

um dcstiilo
dias o rir.

O embarque do sr. Oliveira |
Lima

Kecifc. 'i ÍA. A.i --
an Rio, i ntbarcarii por e-
(. Hvotra Uma.

Ao dr. Oliveira I.ima
lionlciu, por seus ami^o
ns. 11111 almoço intimo, s
menageado o dr. Odilon
fes.-or da Faculdade rie

foi offereculo
; c adiniríido-
imlatulo o ho-
Xeslor. pro-

Direito deita
apita

O julgamento de um
dido celebre

Kceife, ;,i (A. A.) — O

ban-

ilido Antônio
niento no dia
no município il

Ivino entrara' <!•¦ sc tem lu
Olinda.

lebre ban-
em julga-

próximo,

As conferências de Juanita
Frésia

.1 . 1 UlliU, ,> l I -\ . í\ . } 
- ¦ 1 t-icjíni-

pham ile lloliicatú dizendo que mn do-
lento incêndio destruiu por completo
uma machina dc licncficiar cate, da fa-
/enria Villa da Victoria, .pertencente ao
conde Conceição da Serra -vegra.

1 )-í prejuízos sâo avalia-los cm 15°
conlos dc réis,¦¦.»»»-- ¦

Varias noticias de S. Paulo

.1.1 -- Promette
-11 fi rencia ria ar-
qlle sc realizará

1 thcalro Munici-

Vali-
de ..onri
c Cândido

Anto

J"
. Manoel I
, ú_>\<* eada lím

/¦a. Alfredo 1'inlt. Srmi;-^it
l-ie,-.inlie. David lii.is Mnrcir
Carvalho, Rrne^lo Amaro 1'erein
Jo.u- MfljiíoH lunior, Itcitor l'riaa Sá l'i
lo, Antônio Francisco Silva. Álvaro Ut*
lieirri, José Campos; Reis. liiog., Maria
dos Heis. Evaristo Ta-nnir.i.i l-.üiieit. Io
Teixeira, lierlhol.io Silva, Aniühal Fotwç
ai, A. ile Paula Ifiamrw, Francisco
di K'.c!i:i, (iust.ivn 1'cres ItarboM,
me Uaplista Machado, Ji>"to Franco.
Costa íí.rMoí. .(¦'fui ltnpt:.-t.i Rcrcníi
riu, Aurélio Valport Sn c E.ulz Un
de Matos "i« cnila mn.

Foram etetíos o. ,ifi mais votado3,
do oa demais eotifíderad»»* suppleiítes

mn
homem

lauiorisara o regimen nn qual o crime se
,'• «tou- consumara era'rie lorioí n mais culpado.
t'arlo« IO governo estudava agora seriamente

Alberto | (|Ue acçãn immediata devia tomar, e
Joaquim clle orador esperava poder em breve

aiinunciar :i Câmara a resolução compe-
I tente.

11 sr. Carson, falando depois, acon-
I _elli.ii á Câmara a ndopção de uma lei

,Io-.'j indicando claraiuenle que a I iglaterra
'.Ia:
Toü

1*
se recusava a admiltir
110 concerto das nações, emquanlo se-
in.-lliank-s crimes não houvessem tido

1 expiação.
sen. O sr. Asquitli prometleu estu-.iar a

Iproposta do sr. Carson.

S. Paulo, .11 i.l.
: íírande suc-cesso :.
! lista Juanita Fresia

idepoii- dc amanhã,
I pai.
! 'Co-mo . í sabe. a conícrcnciá será cm
j beneficio dos sol.lados íraneezes mtiti-
! lados e reformados sem .pen.ão.

A tprocurà de hilhetca tem sido
I grande.

.\ sra, Presia lera «ma conferência
j de Uricux v dirá versos patrióticos. Os
, hymiios rios paizes alliados serão exe-
| citUulos pela banda da Forca Publica
j do lista-lo. contratada especialmente pa-
I ra esse fim.

lHoje, á t.trrie. no cinema Tris, foram
! passados, .para experiência, fiVnu cia
I grande 'balallia tle Verdun, qiue a eo:i-

Povo Allemão! ferencisia trouxe .para exhibir depois
da conferência.

O resultado obtido com esses films
é exccllcníe, .p,tis são inteiramente des-
conhecidos no llrasil, sobretudo muito
inten s-..n'-es.

.9. Pattto, _t — (A. A.) - - -\s ses-
soes .le boje ria Câmara e rio Senado
careceram rie importância.

... Paulo, .",¦ — 1 A-, :V.. - - A colo-
nia suissa insta capital prepara diver-
sas festas comincniorativas ria data rie
amanhã, havendo recepção no Consula-
ilo. pelo respeclivo cônsul, sr. Achilles I
Isella. e missa, a que n mesmo assistirá, jbem como autoridades federaes, esta-1
duacs c municipaes.

S, Paulo. ,u -- (A. A.' — -Regres-
sou boje rie sua viagem ao interior o
¦ Ir. Cândido Motta, recretario ria Agri-1
cultura, ijiit-, depois ri.-, presidir o acto j
inaugural ria Exposição rie Animaes, cm i
S. Carlos, ciupreheiiden uma viagem á
estrada Douraiiensc, visitando os nu-1
cleos coloniacs rie .ova Europa, Gávea. H,««* r,: .'azçrcn -,

Peixoto 1- Nova Odessa. ! «sas legislativas c ass
S. Paulo, M — ÍA. A.' — O ilr. i «cspi

Ailino Aranles, presidente rio Kstado, quc ™<«> imeressiu
acompanhado rir. seu ajudante dc. 'or-;r'o,--
liim.s. major I.cjciuie, e rios coniluan-1  ¦¦" ' *
(lumes coronéis f.uz c Xeiva. visitou
boje. n Corpo rie Bombeiro.* riesta capi-
•lal e n Instituto Jlisciplniae, regressai)-
do orilimamente Impressionado.

(lASCATINKA for over

DE PORTUGAL 
"

Lisboa, 31 — (A. II.) —Os sr
giislo Soares e Affonso Costa.
iros eloj* Negócios '.listranícíros
finanças, sim esperados aqui ri.- nn
d ruga da dc regresso da sua missão
Paris e l.onrires.

Lisboa, 31 — (A. IT. - 'Duzenjoí
aliimiios da líscola trepara tor ia <U
üfficiacs Milicianos acabam de sei
approvados nos exames para o posto
ile sargentos-aspirantes.

Lisboa, 31 'A. A.) — Us drs. Af
fònso Costa -e Atiguslq Soares, respeeli-
vãmente, ministros das pinanças e ila!
Relações Exteriores, são esperados nes
Ia capital dc madrugada, pelo rápido, ri
regresso de L*aris.

Lisboa, ,ii (A. A.' -- D capilãn il-
mar e guerra Azevedo Coutinho, m'-
nistro ria Marinha, quc partiu lia d..v;
para o norle, cm viagem rie inspeccã"
ás forliíicacões ria cosia, visitou o posto
d;* defesa ile Lcixõcs.

Lisboa. 1 (A's 2,50) — Acabam de
chegar a esla capitai ns srs, Affonso
Costa e Augusto Soarei,

-Os ilois ministros foram recebidos -n.
estação por nnmerosipsimos amidos e
nor muitas muras pessoa-, qtie lhes fi-
zeram uma enthusiastica reccpçrm.
11lavas.1  _ 11 m. » 

O Senado em mudança

A Mesa vae visitar o Monroe
Vmes de sc abrir a scs?_o de honlcm,

110 velho pardieiro legislativo, chegou
ali o sr, Carlos Maximiliaiio, minislrn
do Interior. S, ex, foi sósinho e diri*

j fiiu-. e logo para a saHnha do café, onde
esle.e em palestra com vários sena-

| dores.
1) moiivo rlostn visita minisíerial, foi

! a creação de mais um gymnasio no Rio
I Crande dn Sul.

]:alanrio-se na mudança rio Senado
j comliinou-se ir liojc ;i Mesa examinai
| d palácio Monroe, Se esle servir, u ?-¦¦
; nado proporá ;'t Câmara a mudança des-
Ita para o palácio Guanabara. Acceilo o

accordo, é -possivel que o governo uiaii-
I de construir, ao lailo ri., palácio rie
: siilcncia presidencial mu timpln -

para o funeeionnnielnn das. sessões
| Câmara, reservado o edificio para

dependências ria secretaria.
\'o Si nario, porém, ha quem

esta embrulhada um crandc pre

ila

dua;
im

immensa
los II

mudança!
se duplic
satisfaça1'1
. eorri-.

ile

BRASIL ARGENTINA

Buenos Aires. 31 í.-l. .... Em seu
nuntevo dc boje, "Kl Diário" diz sa-
ber de fonte .insuspeita que se está ne-
(rociando, reservariam-, nte. um tratado
de commercio e livre cambio entre a
Ar. ctiiin 1 e o Brasil.

A independência da Suissa
P.iienos Aires, 31 (A. A.) Os nu-n-

bros ria colônia suissa domiciliada
capital preparam, para amanhã
fcslas commemorativas da
pátria, que relembra ,1 fundação
federação Ih Ivettc.i.

O respectivo ministro .plen 1
rio. dr. Paul Dinichcrt, nãn
costumada recepção na série da
Suissa, por moiivu da a.'1'.'.al e-
Vão européa

l- ,-i,,:..
Ia C-ii-

.'.neia-
dará a

l.r-í!,l'.ã-*
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BTHEATROS & CIHE MflS/
_á —.- ¦"

CARTAZ DO DIA

¦Theatros,
APOL-.0 — _*'ot íaivo a íolri- (revista)

*'__Ôi«ÍiKl:-'x.' Í»Úrê (drama.) À's

FAIACS-TUIÍAT-RH - La iúchtssa dei
Ul T«l"irii» (opereta). A's 8 314. .

BECREIO — ^ mulUir muda c -fim.-'
"_.#- *»l«»o-oa. .Vs 8 3,4.

REPUBLICA — Ses-ões cineniatographi-
Mi! TritalhoV da "Olympian 'froupe".

**** 1 4' ¦¦• , 
T.1

fl. _OSE' — Espectaculos do dr. Kl-
ChMDKoS-^t-pA«c«ac.,í|Uaae?oi&Uliia

" 
.SlANON - AUío* rapariya (comedia).

__'_ 8 c io lioras.
* * *

Cinemas 1
AVENIDA — .*> mi"'» o"' J'*"'"'''' <l1--1*

""iDEAI. - A cérn de Sorrento c O lílli-
om. <í_ Ciu/iíí. (dramas). .,„,,,_,„ .

IRlS — A vingança de um palhaço e
ê íõssit or tt i ia deshonra (dramas).

ODEON — Oiiíiii.. o canto e.rpira...
.drama) OJ-." ¦ aclualidades (revista) V
thesouro fantástico .cümt-dia)., ., -.

*_?_•&&' — •*• '«« misteriosa (drama)
A ceia de Sorrento (drama) e -**i*i-ii*i-*i'«
/.inni irevista).

? ¦'*:.#

Circos
1'IKRHH — Crande fütic.ao.

;J- «J» .J.

PRIMEIRAS
OS FILMS DE HONTEM

O Oiieo», mudando iioiiiein ile cartaz apre.
«enlou-sc com mn punliado ile amolas . (le

tico), a celebre trágica italiana Kiiima Ora-
n.alicii, nome bastante conhecido c festejado
eiilrc nós. A genial interprete 'le Ibscn,
•SmiIoii, Heriistcin e Jiaialllc, rival ile Dnse,

-apparcce no ciiionm, crcando um admirável

D*.ei no film Quando o canto expira...
lindo concepção artística.

Completum o piíigrnmma novo do lmuoso
c.iiema Odcon: Odcon AclualidadCs li. ">

iuleresiuiile jornal illustrado, com reporia-
snis fibre a chegada do senador Kuy Har.
l.osa, a festa sportiva do Flamengo, aspectos
dn praia do Leblon _ seus banliistao, etc,
_ O *'i.'_n.- fantástico, mimoso comedia co-
loriila ila arliatic» f.ibiica Gaumont, de en-
redo interessante e ile desempenho irrepre-
í.o.s.vcl.

O programnia do Polh. _ simplesmente ma.

_-,_tr_l. rignrain i Pliimintnse Jornal, com
vasta e minuciosas reportagens sobre os
_fiiiileciineut09 da semana carioca; visita dos

_.)la, que M torna o anjo hemfuej. do
disditoso encarcerado.

O cinema íris offerece também un* es.e.
-.-cult magnifico, constando de Vinga»!'
ie mhi í_i*"iii.-. .elliiimo filou om 6 partes
da fabrica Vox-Filros, c O passaporte da des.

honra, .rimoroso drama cm 5 l°n_-*9 P"r'cs
d» fabrica fa'I,uxo.Fllms, de costumes rus-

so_, scenas que o espectador, no

gênero da "Escrava Branca". O esplendido
•..ogranima novo do popular cmema da rua

da Carioca tem programma para encher to-

_„s as sessões e permanecer no cartaz toda

semana.
* -. *

Pc_m™°p«a "V émrigé» do Paul Bour-

g<t, a companhia Lucien Guitry, dará hoje
a sua ultima recita extraordinária.

o_l

Sobe hoje, finalmente, a scena no AÃolIjÚ
cela primeira vez, a revista nacional ita
salva a pátria, original dt. Bastos Tigre, Rego
Burros e Carlos Bittencourt, com musica do
maestro Luz Junior. Peça feita es.P.w^en-
tc de encommenda para a companhia ao ro-
lythcama dc Lisboa .e saída da _-**•¦».««
ties autores iá muitas vezes consagrados
cm peças deste gênero, a Mi selva a patna
deve fazer grande usecesso.. José Loureiro
segundo informação segura que temos, nao
s_ poupou a despesas para apresentara
nova revista com rica e deslumbrante mon-
tngem, sendo ensaiada coin carinho pelosi ar-
tistas Ignacio Peixoto e Corte. Real. «ndo
aqucllo presidio aos ensaios dos artistas e
.clc ás marcações dos números de mus*-
cas de artistas e coros. O maestro Luz
Iimior. escreveu para a peça -io números,
de musica.

Desde lionlein o Recreio tem o seu car-
laz reformado. Nas novos peças ,-1 mulher
muda e Amigos de infância, estrearam as
sras. Julia e l.ina Prado e Virgínia Lzzaro.
d',-ira hoje está designado o mesmo pro-
gramma. * * *

RECLAMOS
Theatros

Concurso para praticantes !
de telegraphistas

Escrevem-nos: _/_„*,_¦"Sr redactor do Correio da ilanlia.
— Pedimos-vos agasalho nas columnas
do vosso conceituado jornal para um
facto escandaloso, cujo resultado, por
certo, é .prejudicial aos interesses da-

quelles que não têm a ventura <le terem
nascido sob bqa estrella.

Certos de que tomareis, na devida
conta o nosso appello; unico lemtivo
para a nossa desillusão, passamos a ex-

pôr-vos detalhadamente o alludido facto
nue. pelas circumstâncias que p cerca-
ram. tomar-se-ia escandalosissimo eni

qualquer paiz onde se praticasse as mais
íomesinhas regras de justiça mas que
infelizmente, entre nós talvez so fique
neste pequeno reparo feito pela im-

PrN_.'dias as <" •*. 4o »«re5'e'J_0ouvf«
á noite, concurso liara PMt«cantes de
telegrapUistas, no, districto dçi o üe

Janeiro, cm Nictheroy,, no edifício da

Escola Normal, do vizinho Estado do

A'mesa examinadora tinha como pre-
sidente, o sr. dr, Arruda Beltrão, chefe
do referido districto tclegraphiço, C co-

mo examinadore. os srs.: dr. Burlama-

qui e um filho do dr. Beltrão. íSeç c-

tariava a mesa o sr.. tod^Mwtwro,
que é tambcm secretann do sr. Linüo

pho Fernandes, encarregado da estação
tclegraphica do -Nictheroy.

Os fiscaes do concurso foíaTT„<í,t,.!rr_'
Lindolpho Fernandes c Raul Monturo.
Acomec. que o sr. Fernandes tinha um

filho prestando exames e que, parece-
nos. nüo devia estar sob sua immedia a

fiscalização, pois apezar de ppde^ ser

arguido e julgado pela banca examina-
dora, é claro que a presença do sr.
Fernandes tolheria a liberdade dc f s-
calização, mormente sendo o outro ns-
cal uni seu subordinado, e talvez amigo

. Vis', ponhamos á margem este peque-
uo incidente do grande escândalo que
foi o celebre concurso, mera formalidade

Sociaes
DAXAS INTIMAS

para einbair os papalvos. caiuljdatòs:ej

ofiiciaes urugiinyos á Villa Milhar, exerci-
cios e explosões do diversas minas, a expo-
sção de avicultura, modus, caricaturas e a
chegada do conselheiro Ruy Barbosa! c A
...a i/f .V.rifiil., .. octos extrahidos de um
c.lt-btc c muito popular romance italiano des-
envolvido em lindas paisagens de Gênova e
Sorrento, interpretados pelo celebre flrtis-
t_ Gustavo Serena, o opplaiulido e legante
Pilronio do Quo Vadis I.

O cinema Avenida exhibe um grandioso
füni fxlraliidc* do immortal compositor fran-
ces. Auhes, com musica do autor, A nuula dc
Pcrlici, grandiosa reconslrucção dc uma epo-
Cí* histórica, durante a dominação ilo» vice-
íoir. hespanhóes cm Nápoles c a revoluç-o
cf.efiada por um pobre pescador conhecido
pelo nome de Masaniello Piscinvcndolo, que
governou sem opposição como rei, até que en-
l.uriuoocu devido á traição de falsos amigos.

O pope) de Fevolla c desempenhado por
.«nua Parlown, a celebre actriz c bailarina
da Corte Imperial da Rússia,

O cinema Ideal, variando hontem de car.
).z apresentou-se co:n um programma de

primeira ordem, constituído dc seis partes
magníficas: A cega d» Sorrento, 6 actos com.
niovcntc. c dolorosos, descripção ao vivo dos
oiimes dcsenrolodos nos autos da Máfiaj e
O .iii.iiw tio Ca.Hfíío, empolgante drama
moderno em ; partes, da afamada fabrica
P.th' Fréres.

O .uf.iii» ilo Castèllo é um drama fami-
liar do mais viva verdade, que desnuda a
vida dc um infeliz condemnado á morte A
mingua, por meio da emanação mortífera
do radium, no intuito unico dc sonegar-lli-
_ fortuna. O torturante ambiente do terror
e do incógnito. Os guardiães da morte, os
demais algozes c a abnegação de unia don.

Ainda liojc no 1'alace-Theatre repete-se
a opereta '•" iluclwssa dei Vcl rabarm,
d. I.con -llard, Dcça que tem alcançado no-
tavel suecesso. >.

Continua cliainando grande concorrência
«o theatro S. Pedro a tlreat Noyclty (.om-
pany Prof. Herinan. O chim Rusk Ling-
1-ov, -*oino picilidigitador, faz coisas ma-
ravilhosas, com precisão e rapidez inexcedi-
veis, arrancando fraicos apiilausos da pia-

•K' enorme e variadlsiimo 'o numero dc
sortes por elle executadas e que durante
?luarcnta minutos prendem a attenção da
lilut 'n. . _ , r ¦

Alem das sortes de magia, Iuisl' I.mg-
I-'oy apresenta, de momento a momento,
vários números de illusionismo, que agra-
dam muitísaimot . ,

O prof. Hernian, nos seus exercícios çom
a cleclricidade, apresenta varias expencil-
cias dc effeitos surprehcndentes.

iSão muitos c apparatosos 09 opparelnos
com os quaes trabalha o prof, Herinan, que-
termina o seu acto por um illusionismo dç
pessoas que oprarecem c desapparecem a
vista do publico, sendo este numero ue
grande effeito. _•'¦¦•< 1,

Hoje, haverá mais duas sessões, as . 31*»
e 93l.. a

\!_in das novidades apresentadas por
The Olíinpian Troupe, o Republica dará
hoje um espectaculo surprehcndentc de ci-
nematograplila, -No programma figuram
films de valor extraordinário, capazes de
alcançar esplendido suecesso, .'Va quinta-feira será exluludo o fllm—,
A samaritana,

Ainda hoje, em virtude dos acontecinieii-
tos já do domínio publico, a companhia
Alexandre Azevedo n_o dará ao publico a
peça .) linda funecionario, o que fará ama.
nhS

uerançados que houvesse ainda justiça
neste malfadado Brasil... Assim, sr.
i-edactor, o outro fscal do concurso foi
o sr. Raul Monteiro, secretario do sr.
Fernandes que é seu chefe na estação
de Nictheroy. Fste sr. Raul, para pro-
var a sua dedicação ao scu illustre che-
fe, teve o arrojo de ser o portador de
uma cola paia o filho do seu idolatrado
chefe, facto este verificado por quasi
todos os examinando., havendo ate um
que deu o alarme em voz alta..

Ahi ficam, sr. redactor, sob suas jus-
tissimas vistas e sob as do publico, as
linhas acima pura dellas tirardes o es-
talão da correcção e do espirito dc uís-
tiça que hoje preside os actos do sr. dr.
director dos Telegraphos. Absteino-nos
de bordar comnientarios sobre tuo es-
candaloso facto.

Agradecendo a acolhida consoladora
do vosso digno jornal resta-nos a cer-
teza de que nos fareis justiça dando pu-
blicidade ao que acima deixamos escri-
pto, etc."

¦ 1 - ¦- •

Na capital bahiana
A POLICIA INICIA 

"UMA 
CAMPANHA

CONTRA OS COMPRADORES
DE OBJECTOS ROUBADOS

Bahia, 31 (A. A.) - O dr. Álvaro
Cova secretario de Segurança /Pnblica,
abriu uma forte campanha, instigado
pela imprensa, afim de colnbir o cri-
minoso abuso dos nicrcieiros hespanhoes
compradores de furtos. S. ex. respon-
dendo a um pedido de informações do

juiz da a" vara do crime, a propósito ae
um "habeas-corpus" requerido por um

Fazoni anno» h-.t:
A scaho.ita Odette Braga;

o copit-o Pedro Pereira Rangel,
o sr. Oscar Corrêa, do consulado bra-

sikiro em Xova Yor.; ,:,i,.".An
a senhorita Ottilia Macedo, filha.-ao

tenente do -Exercito Oscar'--Macedo; •• ';
o dr. Hygino Teixeira Barbosa; . ;-

—o sra. d. Maria rBliza .Costa, irml -do
capitão Alfredo M. dos 'Santos. -

' _ • o galante Manoclzinho, filho do sr.
Antônio Gomes Soares, negociante desta
Prüaã sra. d. Lydia de Mello, filha de d.
Oiympia da Costa. ¦ '-. . ...

o >r. Manoel Lopes Ferreira, mdus-
trial e capitalista _

o 6r. Achilles Bove, antiso e conhç-
cido joalheiro, desta capital.. Os seus anil-
sos, commcmorando a auspiciosa data, pre-
param-lhe intima e significativa manifes-
tação. ^

Passou hontem a data natalicia do dr.
Antcmio V, Ribeiro da Silva, conceituado
clinico cm S. João d-lil-Rèi

* * *
CASAMENTOS

Realizou-se 110 dia ... do mez ultimo. o
casamento da senhorita Zuleida Mesquita
Lobo, filha do professor dr. Abelardo Lobo
e de d. Alzira Mesquita Lobo, com o sr.
Car! Bíckarck, do alto conunercio desta
capital. . .

A cerimonia leve logar na residência uos
paes da noiva, á rua Itacurussá 11, =7,
servindo dc testemunhas, por parte da 1101-
va, o sr. Alfredo •Mayrinic Veiga e d. Al-
zira Mavrink Veiga, e por parte do noivo,
os srs. Kurt Uarmann c -Kduardo Meiíter,
assignando lambem o termo de casamivito
o dr. .Sebastião Lobo, promotor na capital
de -S. 'Paulo e tio da noiva; dr. Cândido
M"; da Cunha Lobo, irmão da noiva; o
conselheiro Cândido do Oliveira e o des-
embargador Miranda Montenegro, -presiden-
te da Córte de Appellação. _

Durante a celeliroção do acto foi executa-
da pela orchestra a "Marcha nupcial", ue
Mehdclssolin,

Ao tcrmiowr o chá offerccido, a orches-
tra executou os hymnos imperial allemão
e brasileiro, que foram ouvidos dc pe pela
¦assistenci».

Os salões achavam-se artisticamente orna-
inciitados com raras flores.

'Ivffectuou-se no dia 29 do mez passado
o enlace matrimonial da senhorita 'Eugenia

jV unificação sportiva
sul-americana

p ; 
-r

Aí Federação dos SporU recebe o presidente
da Ligo e as bases da Confederação Sul-

Americana de Football

Sports
TURF

JReúniu-Se hontem, ás 4 boras ua lar-1 e data que O próprio conselho deter-
de,' a direotoria da FederaçSo Brasilei- mine.
ratde Sports, afim de receber official- _» _ O Conselho Superior devera
mejite o sr. Joaquim de Souza Ribeiro, despachar as consultas que as auton-
presidente da Liga Metropolitana e um __<__s dos paizes filiados Mie formu-

'Ainda 
boje o comedia A boa rapariga fa- lubdÜo hcBpanhrt^c^^orde furtos,

i. nai duas sessões, as delicias dos li--i- appella para o Poder Judie arto, uizen
do precisar do apoio do mesmo para
poder levar avante o seu propósito de

ra,
luis do Trianon,

de
O notável illuslonista dr. Riehards con-

tinÚB a alcançar grund. siiccísso, no Mo
Jnsé. eom os seu» «preciados trabalho? ¦'¦•
illusionismo ? telepathia.

* * *
Circos

O Circo Pierre annuncia para hoje mais
uma íuneção animada, na praça Saenz Pena.

;_í t5; ik

MUSICA 
'

CONCERTO CÕRBINIANO
VILLAÇA

O apulaudido barytono brasileiro Corbi-
niauo Villaça dará domingo,_ 5 de agosto,
áa 9 horaa du noílre. no *;iliio mi Associa-
ção dos Tmiircgados 110 Comniercio um
grande concerto vocal, com o auxilio das
scnlioritas iMariella Bezerra, llcloisa Bloem
e dos professores Newton Poduo e Itrnanl
Braga

Dic_?_o
__r________ _____B*****^

_, ^ Evita iufeeqi.es
.OU e M*-0*-«sfcias

da pelle.

OS pESBSl-E_.Ai.OS

DOIS SUICÍDIOS EM S. PAULO
... Paulo, 31 - (A. A.) — A policia

recebeu commimicação de se terem
dada dois suicídios, lendo oceorrido 11111
110 predio n. 24 da rua da Quitanda,
em uma dependência dos fundos da Casa
Allemã, e outro mini miserável casebre
no Yplr.inga, .

t) dr, Mascarenhas Neves, a" delegado
que sc achava dc serviço na Central, to.
inou conhecimento, em primeiro loj-ardo

na rua da Quitanda. Dirigiu-
edicooccorvulo

Alfândega

;e para ali em companhia de ura medico
legíntn e dn Assistência 1'ulilica, cn-
contrando o cadáver do desesperado ja
em plena riuidez, o nue faz sujipor que
o suicídio tenha sido levado a cabo, pro-
vavelmcnte hontem. O corpo do enior-
culo eslava suspenso pnr iinut corda
fina alada ao pescoço, tendo unia çxtre-
midndc amarrada na trave do teclo Uo
aposento; este c um deposilo do refugo
da ('asa Allemi c simultaneamente cen-
iro do serviço de electricidade de todo
aquelle estabelecimento de fazendas.
Procedendo a indagações o dr. Mus-
carenhas Neves estabeleceu facilmente a
identidade do suicida. Trata-se do ai-
leniàu Frederico Mergerin, dc ..! nnnos
de idade, solteiro, electricista e morador
á run da Consolação n, fi. Xão suo co-
nhecidos os motivos que o levaram a
iiór icrmo .1 sua existência, sendo
crença geral, entre os seus compunhei-
rot iiue Mergerin, suicidou-sc por quês-
l8es de amores e rusgas com a noiva,
que é empregada em uma casa da rua
Maranhão.

-Depois de providenciar para que o
cadáver de Mergerin tosse removido
para o necrotério, o dr. Mascarenhas,
ainda em companhia do medico legista,
c do da Assistência, seguiu para o "pi-

ranta. afim dc tomar conhecimento do
segundo suicídio.

Deu-se este no casebre da run Bom
Pastor, que ali eslava lambem dependti-
rado cm uma ii«i\e tio íceto, por uma
corda enrolada no pescoço, o italiano
Napolefio Tilpa, pedreiro, de -8 annos de
idade, ali residente. ... „

Henrique Bertolazzi, patrício daquelle
r <, u companheiro do casa, interrogado.
p.io -¦" delegado, declarou que lelpa era
dado ao vicio da embriaguez. Hoje
rccuihc.i-íe bastante embriagado c pa-
recta profundamente agitado, dizendo que
11111 soldado o eslava perseguindo. Mam-
(estava, sempre que sc achava nlcoohsado,
soiífer da mania da perseguição. Desta
vez. mais do que nunca, estava allnci-
nado. pois chegou a sacar de uma faca,
tentando golpear com ella o pescoço. 110
rpic ioi impedido por Ue.tolazzi, Pas-
sada e-sa agitação, Tclpa deitou-se, imi-
lando-o nisso o sen companheiro, que
leve furte surpreza, esta manliã. ao ver
o amigo enforcado.

Feitas as necessárias constatações
ptla autoridade, n cadáver de Napoleão
fui removido para o Necrotério, onde,
:0111o o <lo allemão Frederico Mergerin,
«era mais 'tarde examinado.

Korani dcsÍRtiados para servir no*? por*tos abaixo mencionados dc i a 15 do cor-
rente ujee. os scéuintes funecionarios :

Correio — Coi-íert-ticiaã internas, Roclta
Limvi c Pinto Montenegro; co ti Tenente de
saida, Rodolpho Tinoco.

Art|uea._o e avarias ¦— T. Fernandes
Barros e Prancesconi Pittaluga.

Conferências avulsas — Thcotonio de Al-
meida, Cnstro Araujo, Monteiro dc Bar-
ros, "Cunha Junior c J. «\. Neponutceno.'Cabotagem—AlfandeRa, Adolpho I.elnnann ;
Cáes do Torto, Andrade Costa c Ribeiro
C.lalào,

líagagem — Sylvio clc Miranda; auxilia-
re*., Ainarilio de Noronha c Domingos S.
Tlnago,

Despachos sobre anua — Níisael Penna e
Curvello de Mendonça; conferência inter-
na. Alberto Coimbra.

Armazéns — Conferências interna? — .3,
Armando dc Oliveira; 4, Mario Corrêa; 5»
real Valllm; 6, Araujo Góes; 7. Camillo
ile Hollandia; 8, .lovino Uarr.il; ili, Victoe
Pítulino e AI, do Nascimento; 17, Angu*,
to dc Almeida c 18, Silva Rego.

— Foram deferidos u*> seguintes pedido»
dc restituição de direitos pagos a maior ;

Aurélio Monteiro ií: C, M3$íii t 
t43$24.(| -Augusto José do í.enios, n$52o;
Araujo Penna & 1'ilhos, .ui*-»)-; Compa*
nhia Cincinatographica Hrasiielra, S$..7_);
Companhia .\rnnufactora Fluminense
70_ioC; Carvalho Silva & C., iu$_05; Cos-
t.i Pereira St C, _0_$-38. 8.i$í!.So c -0$-|.;;
lí. Salathc & C. ..$.Ca; J. Caffaro,
.5$i_5; Lucas S ('.. -0150-10 e .17,1-'-;
Moreno Horluln & C„ l.|$-3-! X. G,
M-agdalany &: C., i20$ooo; Marques Men-
.ics & C., 4„$_i;í M, Maitus, 254,810;
.Manuel Cascmiro, „0$99i c 11. I.evy
i3o$i8a.

— í) cojumaudantc—do vaptfr ilinamar-
quez " Brasil", entrado eni julho passado,
foi responsabilizado pelo pagamento dos di-
reitos da mercadoria extraviada de um vo-
lume importado por Crashlcjr .: C.—l:oi designado nor portaria, para sub-
.tiniir o 2U escripturario Feltpnc Monteiro
de Harros, até segunda ordem, no serviço dc
i;ue cs-te sc acha encarregado no armazem de
encomnicndas nostacs o funecionario lc egual
categoria Raul Alexandre de Freitas.

— Foram julgados procedentes as apprc-

do precisar do apoio do mesmo para" ar avante o seu propósito de
livrar a sociedade de tão perigosos mal-
feitores. . .,

Por essa louvável iniciativa o ur. ai-
varo Cova tem sido muito elogiado.

l l ¦*** I 
Quem quizer lér sempre as ultimas

novidades é só na, casavBraz Uuria,
veente eeral da ArLANTIDA.

.8, RUA GONÇALVES DIAS. 78
Entre Ouvidor e Rosário

Varias noticias forenses
O dr. Al-uqueniue Mello, iuiz da

1» vara criminal, -pronunciou liontcm
Alberto iMario, que 110 dia, _0 de ju-
nho ultimo foi -preso depois dc sena
resistência, -pelo guarda civil Camillo
Antônio da Silva, rasgaiido-llie as rou-

'"'¦.Iberlo 
itario penetrara com um

companheiro, que logrou evadir-se no
arnia-em n. 266 da travessa do Ior-
_es, arrombando uma escrevamnha ie
uma uaveta do balcão, donde tirou a>
nheiro em prata, em nickel e. vanos
gêneros das prateleiras, avaliados cm
cento e quatro mil réis.

_ O dr. Cesario Alvim pronunciou
Manoel Pereira ou Manoel de Araujo,
aceusado de haver no dia 11 de íeve-
reiro de 1916 posto fogo 110 armazem
de seccos e molhados 11. 123. da rua
Pernambuco, para haver um seguro dc
seis contos dc réis da Companhia Con-

m__"aÒ 
mesmo juiz condemnou a tres

annos de prisão Alfredo de. Oliveira,
reso no dia _. de março ultimo quan-

_„ pretendia roubar do -predio 11. 49,
da rua Lins dc Vasçoncellos vanos
objectos, predio esse em que -penetrara

arrombando uma janella.

de Aveleda Azevedo, filha do estimado com-
merciante sr. 'Eugênio Gomes da Rocha A-e-
«do, com o dr. Francisco Xavier Roílri-
gues de Souza, funecionario do Oliserva-
torio Regional dc Porto Alegre. .

O acto civil realizou-se na residência «ws
paes da noiva, 1 rua Santa Carolina li-
jucá, e o religioso na matriz de S. 1'r.in-
cisco Xavier, servindo de pranymphos o
sr. Manoel Antunes dc Meira e suo esposa,
por parte da noiva, e por parle do noivo,
o dr. Manricio dc Soura e sua esposa.

Os luihentcs reccherom grande numero dc
telegrainmas de felicitações e innuineros -nu-
mos valiosos,

'Realizou-se no dia 
'29 

de julho ultimo,
na 5* pretoria eivei, o casamento ilo .ar.
Odilcoi 0'Rcilly da Silva Lima com d. .Ma-
ria Hortencia de Andrade. .

Foram padrinhos o sr. Epaininondas La-
hiúna c «ua cspoêa, d. EHza -Xovack i-a-
biúna, e o sr. -Polhy Pinheiro.#

Realizou-se sabbado, -9 do mez findo, o
enlace matrimonial do sr. Antônio Quintal
Carvalhal com a senhorita Violante l.a-
Fiicnte Freire. .

Kor.iin testemunhas; por parte da nona,
em ambos os actos, o major Augusto iSle-
nezes e sua esposa, e por parte do noivo,
o capitão José Rodrigues Choves e sua cs-
posa. * * *
NASCIMENTOS

Deido domingo ultimo ncha-sc. enriqueci-
do o lar do sr. Manoel Coutinho ç de
d. Adelia A. topes com o feliz iiasctm.cn-
to de interessante menina que scra baptisa-
da com o nom. dc Dora.

Si Hs *
BAPTISADOS

•Baptisa-so hojo o galante Fioriano, filho
do maestro Josí Francisco de Freitas c
de d. Alice de Freitas. Serão seus w.
drinhos o dr. José Rego e senhorita 111-
lorina Pereira Rangel.* * "
BODAS DE PRATA

Fesliejam hojo !o -ó" anniversario do
scu casamento o sr. Josino do Nascimento
Silva, estiiua-do C6cripturario da 7* «ele-
gacia de Saude, e d. Thereza Velloso
dn Nascimento Silva, agente do Correio
da rua S.. Luiz tíonzago, nesta capital.

i\y * *fr
ALMOÇK-S

A Caniara dc Comnicrcio American,., oí-
fe-eceu hontem, 110 Cluh Central, uni alino-
co ao sr. John 11. Bradlev, vice-presidente
da "American Express Company", dc passa-
geni nesta capital. , , .

Compareceram ao agape o embaixador e
cônsul norte-americanos, tendo se excusa-
do por carta o dr. Amaro Cavalcanti, nue
é um dos vice-presidentes honorários da-
quclla Caniara. .i. * *
VIAJANTES

Nn Hotel Globo, hospedaram-Se lionteni!
N:coláo Castèllo, coronel Joanuini Octaviano
Mendes, Antônio Theodoro dc Carvalho, nr.
Manoel Pereira Pitta, Mauriilio do Nasci-
mento, Nilo Barros, deputado Mario.de Azc-
vedo Ouintanillia. Eduardo Lott, .Francisco
Oonçalvc. dc Miranda, 'João Rodrigues de
Miranda, Eugênio Pinicntel, Apolniario Ama-
do, major Mias João lisino Augusto Oui-
m.irães, Clodoveu Coelho e senliora. Abel
Fernandes, Luiz Machado, Rodolpho Miran-
do Leoncio Coulart, major Luiz, Cle.moiit,
José Amoriiii Santos João Coelho. José Au-
gusto Fernandes c dr. João Monteiro Loba-
to C.idvão de São Martinho c família. .

- ir
Hospedaram-se lionteni n.i Pensão *.<*.-

cuíca i João Ignacio Eyer, major Plínio
Fraiiklin. Antônio G. Maciel. Fortunato Ma.
ealhãcs Nicolino Trocou, José Salomão
Adriana, loão Estcvcs da Costa, coronel
Manoel Pereira Lima. coronel Antônio Pc-
reira Coelho, dr. Thomaz de Andrade, ca-
pitão João Rezende, Mesquita Irmão, coro-
nel Ferreira o capitão
Rdorigues.

do. chefes da representação sportiva
nacional que vititou receiuemcntc a Ar-
geitina e o Uruguay.

rresidi.i á importante sessão o sr. A.
de. Oliveira Castro, vice-presidente cm
ex.rcicio da presidência, com a presen-
ça.dos srs. Marcondes Romeiro, vice-
presidente, Ubaldo Lobo, secretario, c
Arjovisto Rego, membro da commissâo
de-tratados.

O sr. Souza Ribeiro declara que vae
relatar officialinente á suprema direcção
da,; Federação de Sports a sua missão,
de.i accordo com ca encargos que delia
recebera e eom os compromissos de fj-
liaíla da Liga a que -preside. Pede li-
cci-.a para, preliminarmente, expor os
pajsos que deu afim de que fosse exc-
qüiVel a viagem pára o coniparecimento
do^ Brasil ao campeonato subamericano,
di. accordo com o compromisso volun-
tacianiente assumido pcranite os seus
promotores du Associacion Argentina.
Mojstra-se sinceramente reconhecido ao
sr, Barrow, presidente da Brasil -Rail-
way, ao qual foi apresentado pelo dr.
Geraldo Rocha. O director.da compa-
ulija iugleza, conv um dedicação rara
e acima da espectativa, reduziu o (juan-
fljm das passagens a menos da metade
do, que o governo brasileiro communi-
cara á representação haver conseguido.
M__tra-se muito agradecido ao sr. Bar-
ro**', affirmando que, póde-se dizer, foi
devido a elle, ao seu desvelado auxilio,
o sompar-cimento do Brasil ao torneio.

Jintra, a seguir, nos assumptos que
importam á reunião.

Sobre a disputa da "Taça Rio Bran-
co", declara que propoz á Associacion
Uruiruàya o próximo dia 13 de novem-
brò," para ser cila realizada 110 Rio de
Janeiro, aproveitando a grande data na-
cipnal, em que os representantes diplo-
maucos das republicas do sul vão agr.i-1
decer ao Brasil a visiia que receberam
do; seu embaixador. Se bem que, no of-1
ficlo, que recebera, constasse a de 1 — I
de'-.outubro, o sr. Lauro Miiller, do:idor
do'; prêmio, levou-o a mudar a druta em
vista do seu justo desejo de estar -pre-
sente a esta capital ao scr cllc dispu-
íado. Por isso, não entregou o do-
cpihcnlo, no qual se contém a regula-
meiitaçào, pedindo á Federação que ai-
tere a referida data. Mas, para adean-
tai serviço, enlendeu-se particularmen-
«e 'com vários directores da Asociacion
Üniguaya, que deve jogar a "Taça
com o Brasil, os quaes mostraram-se
dç iilciio accoi-do com as condições e
dia assentados.

Sobre os poderes que lhe foram dados
para indicar um representante da Fe-
deração de Sports no Prata, usou-os
com a escolha do sr. Leon Peyron, de-
legado do Uruguay, spprtsman de gran-
de critério c largo descortino. Faz, por-
tanto, a proposta do seu nome.

Participa que compareceu á importan-
tc:reunião levada a effeito. na sede da
Asociacion Argentina dc Football, re-
união qne teve em vista estabelecer as
bases para uma Confederação Sul-Ame-
ricona de Football.

Como nem todos os representantes
das delegações presentes, que foram as

Iem e resolver como arbitro unico as
divergências que lhe forem submettidas
por aquellas.

9» — O Conselho Superior se re-
unirá aimualmente na data _ logar em
que se effcctue o Campeonato Sul-
Americano. Sem prejuízo desta íc-
união annual poderá fazcl-o extraordi-
naiiamcntc quando tal o solicitem os
paizes com tres mezes de antecipação
pelo menos.

10" — As resoluções do Conselho
Superior serão transmittidas a todos
os filiados por intermédio de um de-
parlamento de caracter permanente,
que sc denominará Departamento da
Confederação Siil-Anieri.ana de boot-
bali e que terá ainda as seguintes
funcçôcs: a) Receber e fazer conlie-
cer aos adliercntes as proposições que
sejam formuladas por cada paiz para
serem tratadas nas reuniões do Conse-
lho Superior; !>) Noticiar as penas qne
se appliqucm cm cada paiz ás institui-
ções ou indivíduos, as quaes, por na-
tureza, devam ser conhecidas e cum-

pridas em todos os paizes da Con-
deração; c) Coordenar, publicar c dis-
tribuir os trabalhos que sejam assum-
pto de resolução por parte do Conse-
lho Superior; d) Despachar as cônsul-
tas sobre interpretação dos estatutos
ou as de outra íuiture.u que lhe for-
inulcni os paizes adhereiues. (Estas
consultas não terão .araeter obngaio-
rio para os consultantes.)

O departamento internacional poderá
ser autorizado pelos filiados a orgam-
zar os torneios da Confederação.

Os gastos do departamento serão
solvidos por meio dc uma quota que
abonará cada paiz, devendo . adiantar
as sommas necessárias a entidade di-
rectora daquelle em que o departamen-
to esteja definitivamente iustallado.

,1. — N'o campeonato annual a que se
referem as bases 6o c o", será disputado
nm trophéo que sc denominara " laça
da America", a qual ficará cm puder
do paiz vencedor, até que outro a con-
quiste.

Disposições transitórias
,<> — Os paizes, cujos delegados sub-

..reverem este convênio, deverão rati-
ficar a sua adbesão á Confederação
Sul-Aniericaiia de Foot-Ball, antes de 15
dc setembro do corrente anno.

lista ratificação será feita perante o
conselho da Associacion Argentina, o
qual notificará as adhesões ao Dcpar-
tamento Internacional provisório, a que
se refere uma cláusula seguinte. .

Se a 1" de setembro faltar ainda a
communicação de ai .um dos paizes si-
gnatarios, o mesmo Conselho Argentino
tomará a seu cargo a missão de recor-
dar ás autoridades respectivas o tempo
para a ratificação, _.„.--.'.

_,» _ Emquanto o Conselho Supcnor
não decidir cm que cidade e de que
fôrma funecionará permanentemente o
Departamento da Confederação, aquella
-- installará cm Montevidéo, sub a di-

Sr. Hector R

INSCRIPÇÕES NO DERBY
Para a grande corrida que será ef-

fectuada no dia 6. de agosto, no Ita-
maraty, serão encerradas as inscripções
hoje, ás 4 i|. horas da tarde.

O projecto de inscripção acha-se af-
fixado na secretaria á disposição dos
int.re-sados, fatendo - paru do mesmo
a seguinte importante prova:

Grande Prêmio Dr, Frontin — 3.200
nictroS —'13:000$ c _:ooo$ooo —Sue-
cesso, Rampclion, Cuido Spano, Pajo-
nal. Jilónt Rose. 'Enérgica, Paraná,
¦Hiatpin lOrnatinho, Robaltion, Voliflité
Chaste,-Sintomas, 'Ponlet-Caiiet, IMonte
Christo, 'Buokless, On Kó, -Calepino,
Joffre, Goytacaz, Offaly, Sulll», Lag-
gard, Zingaro, iCorncob, Roj-al Bcotch,
Pierrot, Mastroquet, Palalan e Battery.

recçao ,..v... honorária do br. . .
da" \7gentina," Uruguay, Chile c Brasil, Gomes, o qual receberá da Associacion
tivessem poderes especiaes para delibe- Uruguaya de Footbal , com caracter de
rar sobre a magna idéa, decidiu-se que ; reembolso por parte dos paizes. auliçren-
as -bases approvadas o fossem «if refe- \ tes, os fundos necessários ao tuncciona-
reiUlum das instituições rcpresenladas jmento.dojpepartamento,
na • assemblèa. lidade de

^s bases, constantes de um documen-
to assignado pelos oito delegados dos
quatro paizes, foram entregues ao presi-
dente da Federação de Sports, depois do
sr.- Souza Ribeiro ter feito a leitura de
artigo por artigo, acompanhamlo-os das
explicações necessárias.

São as seguintes as bases:
1° — A Confederação Sul-Aiuericana

de Foofball tem por objecto unir sob
uma autoridade communi, as instituições
que em cada 11111 dos-paizes que a con-
stituam, dirijam a pratica do Football
Association entre amadores.

_o __ A Confederação se regera, em-
quanto sejam applicaveis aos paizes. da
America, pelas normas estabelecidas

Antenor Ferreira

COMRA A UNIÃO

Mais uma accão

Na audiência de lionlem do dr. Raul
Martins, juiz federal da i" vara. foi

proposta pelo tenente-coronel graduado
bandido Borges Castelo Bran c11. a
acção sttmmaria afim dc ser . » «
o decreto de cinco de julho uttlrao, que
o reformou compulsoriamente.

iMlega aquelle official que es.-c decre-
lo c illegal, pois vae confia disposição
expressa dc lei que ordena a compulso-
ria naquelle posto aos sessenta annos,

quando cllc tinha apenas 56. .
Nessa acção, pede que lhe sejam as-

segurados todos 03 direitos que lhe con-
fere o sou posto, perdas e damnos, Jlt-
ros c custas. . ,

Acctisada a citação, respondeu pela
União Federal o dr. Andrade e Silva,
1" procurador seccional da Republica.

oa a a» a mm ¦

Uma liquidação
de sentença

O dr. Raul Martins, juiz federal da
i* vara por aclo de lionteni liquidou
em 7 :972$3O0 a sentença que condemnou
n União a restituir ao dr. José Lopes
Pereira de Carvalho, as diffcrenças de
vencimentos entre 3" o 4° cscripturarios
do Ministério da Guerra, que deixou do
receber 110 exercicio entre -.toe 1914.

OS HBRÓ1.S DA TRAVESSIA

Hospedaram-se lionteni uo Mumineiisc ho-
tel: Rafe Zinimer, José Alves Salgueiro, Sil-
va Junior, Camill Leal. Manoel. Ferreira de
Araujo. Ariindo P. Rosa, Silvio Andrconi,
Bclla Agostinho, Luiz Toledo c Mano ha-
bião. ¦Ji :'. í:
ASSOCIAÇÕES

Rcunc-sc hoje a Federação dos -J-stados
do Norte, is s horas. .1 rua de S. José
11. 8.1, sob a presidência do senador general
dr. Lauro Sodré, para,a leitura dos novos
estatutos d.i Caniara Syndical dos bstaoos
do Norte,

... í_í í;i

ENFERMOS
Acha-se felizmente em convalescença da

enfermidade que a rctève no leito vários
dias. a applaudida pianista patrícia Fanny
Cui ma rã ei.

A distineta artista tem recebido, por
esse motivo, muitas visitas de collegas c

pessoas de suas r.-.lae*T-.,..

ni.LIGfOSAS
Os moradores da aprazível e futuros. Io-

calidode dos Campos dos Cardosos reuniram-
se doiiilrlgo passado, a convite do sr. 1-re.
derico Bolcei e sob a presidência do dr. Au-
gusto de Abreu e dos secretários ad-wc srs.
Euzebio José Alves e Emílio 'Edgard Bokcl,
afim de' deliberarem sobre .1 creação na
mesma localidade de um templo consagrado
ao culto catholico.

Nessa oceasião ficou resolvida .1 coiislr.i-
ccão de uma egreja sob a invocação de
S. Vicente dc Paulo, c:u lerrenos cedidos
pela Compwili.'a Predial, sendo
uma
dos

pela Federaçõ- Internacional.
3«"_ Coiis»iiitem a Federação com

cguaes representação c autoridade a
Argentina, Brasil, Chile, e Uruguay, po-
dendo adhcrir a cila sempre que precn-
cherem as condições que estabeleça op-
portimamente o Conselho Superior da
Confederação, os demais paizes do con-
tinente. ... , - .

4o — A autoridade dirigente da Con-
federação será constituída por um con-
selho do qual farão parte até tres dele.
gados por cada paiz, mas com. um so
voto por delegação para decidir qual-
quer espécie de assumpto, quer seja de
sua competência ou que lhe seja sub-
nietlido pelos filiados.

ro  Quando a questão a decidir-se
interessar'directa c particularmente a
um ou mais paizes, suas delegações tc-
rão direito á palavra mas nao ao voto
no conselho superior.

50  São da competência do Con-
selho Superior: a) A acceitação de no;
vos paizes que nretendani pertencer a
Confederação; '') A determinação e
regulamentação dos campeonatos inter-
nacionaes, salvo os já estabelecidos ao
¦constituir-sc a Confedera.S; c) Esta-
belecer as condições em que se reali-
zará a transferencia de jogadores dc
um pãiz para outro: d) Organizar c
modificar os estatutos da Confedera-
cão; c) Decidir a fôrma por que se
constituirá o fundo internacional que
..«segure a vida economeia da Confc-
deração e a realização do campeonato
annual. que terá logar suecessivamente
em cada um dos paizes adlrrcules;
/) Resolver todas as questões que affc-
cteni o desporto cm geral e propen-
dam ao scu maior desenvolvimento no
Continente.-o  ,As decisões do Conselho .Mi-

-perior nas matérias precedentemente
enunciadas, obrigam a Iodos os paizes
filiados e serão cumpridas na fôrma

3«  Fica estabelecida a ci-
Montevidéo para a primeira reunião do
Conselho Superior da Confederação, a
qual terá logar a 15 de dezembro do
correnle anno.

Os delegados dos paizes adliercntes
deverão estar munidos de plenos pode-
res para a approvação dos Estatutos da
Confederação c para decidir sobre todos
os dem..is*assumptos-a que sc refere o
presente convênio. .

4» _ As instituições filiadas a l"c-
deração Internacional solicitarão delia
o reconhecimento official da Coiucdera.
ção Sul-Anieriean.i, como autoridade rc-
pi-eseutativa da Football Association, no
Continente.

a) Não obstante .isto,, os paizes que
assim o desejem .poderão conservar as
filiações ídireotas ¦ de que disponham
e os que não a tenham, poderão soltes-
tal-a; b) A solicitação a qtie se.refere
o primeiro paragrapho deste artigo sc
fará ao mesmo tempo quo.. for renietti-
da ao Conselho Argentino a nota to
ratificação a quc.s- reter, .a cláusula
•i» destas dispo.içõcr, transitórias; c)
CommoUc-se á A.oeiacion Argentina
formular perante a Secretaria da
•\insicrdam a solicitação collectiva, n-
mitando-sé* os demais_ filiados a -pedir
o reconhecimento da Confederação bul-
Americana.

5» —Os paizes que desejarem apre-
sentar projectos completos ou propost-
ções para serem incorporados aos hs-
tatutos que serão approvados ao reunir-
se pela primeira vez o Conselho empe-
rior da Confederação, deverão fazcl-o
-por intermédio do Departamento lnlcr-
nacional antes de 15 de outubro proxi-

Ai proposições c. projectos deverão
ser 'acompanhados da respectiva- exposi-
ção de motivos para conhecimento (los
demais paizes adheren.es.

Em prova da mais plena _acccilação
de todo o exposto, as delegações da Ar-
gentina, Brasil, Chile c Uruguay fi -

mam o presente accordo na cidade UC
Buenos Aires aos quinze dias 1I0 mez cie

julho do anno de mil novecentos o

* O sr 
' 

Souza Ribeiro declara, finda a
leitura 

'do 
conv.nio, que propoz a et

dade do Rio de Janeiro para a primeira
reunião do Conselho Superior da Conte-
deração. nltcndendo a que a Argentina
c o Uruguay já se encontrariam na
mesma para disputar as íaças Koc.i
c "Rio Branco" nessa oceasião. O sr.
Mario Cardim, .porém, o outro represen-
tante do Brasil, propoz ímmcdiatamcn-
tc a cidade de Montevidéo. .

A exposição do sr. Souza. Ribeiro,
clara c concisa, causou admirável 1111-
pressão

VARIAS. NOTAS
-Constou-nos hontem que o jockey

Domingos IFerfeira não mais . montará
os animaes da Coudelaria Brasil.

Esse profissional foi convidado oara
monta., no- G>_m*_ Prêmio Dr, Pron-
tin, os animaes: Toiffrc ou .nngussu';
Volupté Chaste, iFantothas < Battery,
tendo ...evitado a monta desta ultima..

"Caso a égua Enérgica seja inseri-
pia para a corrida de domiugo, no
ltamaraty terá a direcção do jockey
Enrique tRodrifi-üc...

O turfman dè. Serantes, desgostoso
com a direcção dada ao cavallo Pegaso,
pelo jockey Alexandre iFernaudez, re-
solveu não mais dar a monta do filho
de Myrau a esse profissional.

O jockey 'Dinarte Vaz será, daqui
cm deante, 0 piloto do cavallo Patrono.

Tem trabalhado em boas condições
o cavallo Sultão V, inscripto no Cifliiilt"
Prêmio Dr. Frontin.

O filho de Canet Schomberg, será
montado nessa prpva por E. Lc Me-
ner. . . ,, ,E' possivel que o jockey Enrique
Rodrigues, seja o Jiiloto do cavallo
Joffre ou Calepino, 110 Grande. Preimo
Dr. Frontin, que será effectuado do-
mingo próximo, 110 ltamaraty.

O conhecido turfman sr. Jonathas
Pereira, offercceu hontem ao dr.. Re-
nato Pacheco, cm regosijo da victoria
da égua Araucania 110 Grande Prêmio
Jockey Club de Buenos Aires, uma.in-
teressante festa sportiva, nas cocheiras
do entroineur Miguel Penalva. .

lA fesia correu debaixo da maior or-
dem, reinando entre os presentes gran-
de animação. .

Entre os presentes, notava-se granüe
numero de jornalistas, jockeys, entrai-
neurs e proprietários. .

Ao contrario do que foi noticiado,
o jockey Joaquim ICoutinho, montam
o cavallo Pierrot- e não Zingaro, no
Grande Prêmio Dr, Frontin.

Acha-se entre nós os turfmçn
paulistas Jorge Góes, e Henrique Lobo.

Ganay foi ha dias sujeitado a
forte fomenta.ão. .

O filho de iMy-Pet, brevd tara sita
roapparição em nossas pistas.

iForam hontem embarcados para
São Paulo os animaes Buckless, Oolden
Spur e Aragou. .

Acompanhando esses parelheiros se-
guiram os srs. Luiz Cousi c Charles
llangutais. ...

Stromboli foi hontem vendido a
um novo "turfinan", que o entregou aos
cuidados do _iirr_iin.-|i. Gabriel 'Reis.

O filho dc Edward III. correrá cm
nossas pistas como dc propriedade do
sr. Caetano Rego.

O11-K6, (trabalhou hontem na raia
do -Derby, tendo feito duas voltas de
galope largo. ,.,,-,

 Dynainite foi vendida hontem ao
antigo entraiiiciir 'Firmino Gonçalves.

__ iDiamanf, trabalhou hontem na
raia do Derby, em moderadas condi-
¦,'ÕeS

Oiilbo de IFree Forester já se acha
melhor do garrotilho.« * *

FOOTBALL

i audácia dos laM l
UM ESTABB.jFX.IMHHW 1>A

RUA BUENOS AIIUM FOI »''
ASSA l/l'A 1)0 A* VtíÉWMo. DA

VISfNHAXÇA.
Üccorreu ante-hontem, á oWte, nuii*/

um audacioso roubo que reo» «o-trar o
desassombro com que o. amigos d<f
alheio vão agindo sem a uoiaima attetuo*
ção para com a policiu,. porque chegam'
ao inacreditável do arrdo, como __<
eitivesscm em plena liberdade de acção<.

O sr. J. Moutinho, propriotario oW
armarinho da rua Buenooo Aln» n. icoait;!
apresentou-se hontem ás autoridades da
3o districto, queixando-ee 4e que íotS
roubado em mercadorias ao valor dç
3!ooo$ooo. . /

Segundo o que pôde apurar o qua-
xoso e de accordo com o nue foi *_»•*/
tado por uma testemunha, • asaallo deu.
se por uma maneira »_-_in_co««. . .j

Os ladrões, certos de que oi» seri^dl
incommodados pela policia e convenci»,
dos de que para realizar scu plano,-__«
se fazia nece-taria multa preeu,.çSot
tudo fizeram calmamente, Mem sequer,
a mínima precipitação os traiu.

Não muito tarde da noite, pois ape-
nas passava das 9, hon-s, dc um auto-
movei que parou á porta do estabeleci-
mento do sr. Moutinho saltaram qua-
tro indivíduos e um delle», com um ar
de proprietário, inetteu uma chave na
fechadura, abriu a porta e convidou o»
companheiros a entrar.

Dahi a pouco, sairam oa *>uatro cal-
inaniente, sobraçando embrulhos que col-
locaram no stutomovcl. -S*-» operação
repetiu-se até que o carro ficou comple-
tamente cheio. Feito i-so, na maior
tranquillidadc, fecharam oorimentc a
porta, e o auto dseapparoceu com elles.

O facto causou c certo, aleuma cs-
tranheza aos vizinhos, cií-, devido i
hora em uie se deu e á omnelra calma
como os ladrões agiram, ninjuem S1141-
•poz que sc tratasse de um roubo. NS.
obstante, um dos vizinhos ainda teve .
idéa dc tomar o numero do automóvel)-*.377. . 

, .
Os ladrões carregaram do armarinho

do queixoso varias peça. de casimira,
de seda e alguns outros objectos.

Tomando providenciai, depois de uu-
vir a queixa que lhe for» ícit** ti dr.
Cid Briiunc, delegado do 3' dÍMricto,-
iniciou varias diligencias, prendendo-
em primeiro logar o clisaffetHr^ do auto
11. 2.377, Oscar Moreira dn* Souza. Ü.
chauffeur foi preso na A.eni-Ja Rio
Branco, ao meio dia. Interrogado jiela
autoridade, confessou que havia transo
-portado as mercadorias para a avenida
Salvador de Sá n. 1S9. -*as que o ie*
julgando que os indivíduos que foram
em seu cano. á rua Buenó. Aires, eran.
os proprietários tio armarinho,

A policia foi á casa da avenida Sal-
\ador dc Sá. conforme indicara o -"Mm/-*
feur, e lá prendeu um iadirlduo turCO
chamado Francisco de tal, que também
nada negou c declarou nva_> quo as ia-
tendas se achavam na casa-da rua d»
Alfândega 11, _a... 2' andar, onde d«
facto as autoridada*. tifda encontraram,
apprcliendendo o roubo « deitando a
mão a mais um turco de nome 1'Vlippe.
Aliraliãu.

As .esteiminlias e os' pi..*» depuze-
ram 110 inquérito. Os turcos, porém,
pretextando que muito pouco conhecem
o portuguez. têm-se eso,_i»_-o ti con-
fe.sar n roubo, Moreno, o chauffeur!
caiu cm tamanhas contradições que it
tornou absolutamente suspeito.

A policia suppõe, e ha fundamento.
nisso, que os dois turcos foram os mano
dantes do assalto ao armarinho, assallcf
que naturalmente deve ter «ido pratica-
do por outros ladrões conhecidos.

O estabelecimento do ar. Moutinho
devia scr alguma coisa familiar aos doi.
turcos.

As investigações para completo cscla".
reciiiifiito ilo caso pro5''g*iem ainda.

Se os ladrões foram audaciosos, o sr.-
Moutinho, o roubado, foi bastante feliz,
porque ainda podia ser peor...

Parece que deaule de factos dn or-'
dein deste é necessário cuidar a -ério
:io policiamento •!» cidade, policiamenU' "..lo
que e,
ciente.

ha fugir, daramente. def

FLUMÍXENSl- POOTBAWj CLUB A MOKDA FATiSA
_ ila noite

aniversário deste

_lc sabbado, de

xclamada
Jirigii- to-

•¦as. meias c uni chnpco, 16 grozas i!c bo*
toes tle matlrvncroln, effecditiílas pelo aju-
dante do «guarda mór Clodofredo Pt.rtado o
nelos officiacs aduaneiros Oscar Loureiro,
Xavier dc Marro*, c Jnílo Fontoura, auxilia-
dos pelo marinlicirò Jo5o Barcellos, -i pri-
meira cm acto de busca a bordo do vapor"Acre", cm -"ií dc iunho passado e a.se-
punda, entre os armazéns 1; c ií? do Cáes
do Porto, no mez corrente,

Por n.io ter apresentado dentro do pra-
ío devido a factttra consular, por cuja
falta assignou termo de resoonsabilidade. rc-
la.tva a um volume que importou pelo va-
por "I-iincipc de Ondino". em novembro
ilo .-nino passado, foi imposta á firma Jano
Witzer Wahle c C. a multa de 50 "i" so-
hre os direitos e demais t_-:ir. relativas a
mercadoria contida naquelle volume.

Na vaga do servente Trtstuo Antônio
Oimits, fallecido hontem, foi nomeado o
trabalhador I.uiz Macalhãcs Vieira.

_ Foi concedida a prorogação de Co dias
do praso solicitada ror mine. Waddinglon
r-ra apresentação, du factura consular rela-
tiva a um volume vindo dc P.iri; pelo vapor
franecü "l''!andrc" ccu dezembro ultimo, por
cuja falta assignou termo de responsabih-
dade. ___

Dc accordo com o estatuto da Ir-
mandado do Santíssimo Sacramento da
Candelária, assumem durante o corrente
mez o exercício dos cargos de Mordo-
mos do Hospital dos Lázaros e Asylo
Goncalvci dc Araujo r.s srs. dr. José
Saraiva de Andrade c Olympin de Cam-
pos Borda, e dos circos de zeladoras as .
«jUlias. sras. d. Anua Trates Martin*
_.i .Silva Simões e d. Guilliermi
Giiinle,

1 •-—¦

Massa ae Tomate-

PEDIDO JUSTO

Contabilidade da Tro-
{(.•itiuío _ ,

Pedem-nos chamemos a attenção . ua
•utorid.uk* competente para que sejam
•feito? com menos demora os dcsoaclios
de documentos na Contabilidade da 1 re-
feitura. ;»ois iiue essa irregularidade cau-
ia sérios prejuízos aquelles que tem dc
recorrer íi referida repartição.

Urge pois, "eja tomada uma provi-
étncir. 

'cm 
beneficio dos interessados.

A melhor é a
da Companhia

Mamt.aclora
io Conservas Alimentícias.

A casa Lopes varejada pela
policia

A policia está perseguindo o jo.;.. do
"bicho'' e, de quando nn quando, va-
reia uma ou outra casa. apprehcndcn-
do tudo que encontra. Coube a vez
liontcm aos srs. Lopes Sr Fernandes, da
rua do Ouvidor.

O delegado do 3" foi lá, apprehcn-
deu listas e vasculhou tudo, retirando-
se cm seguida. Mas o joko continuou
o á noi.e correram dr costumo as
chamadas loterias- clande.-iinas.

A' tarde o 3* delegado percorreu
ai-tuns f'ubs.

a_*i*i:a »o______1__1

Santiago, 31 - CA. A.) - Xa pro-
xinia semana regressarão a Buenos Al-
res depois ile alguns dias de estadia
ncsla casiilta\ hs 'pilotos argerttmos
Edualrdo Bradley lc Ângelo Zuloaga.
nue fizeram, como Sc sabe. a travessia
dos Andes em balão livre.

Prepara-se-lhes festiva despedida.

As "Villas Proletárias"
UMA INFORMAÇÃO DO MINISTRO

DA FAZENDA
O ministro da Fazenda declarou ao

1" secretario da Câmara dos Depu-
(ado=. em resposta a uma consulta, que,
por despacho de 29 de fevereiro do
corrente anuo. lançado na representa-
ção do director do Patrimônio, foi

andada vender cm concorrência pu-
Villa Proletária Orsina da

tendo apparccido licitan-
noticia da apresentação

Ki Caniara. para a
nda das villas proletárias dos ope.

rarios foi levada ao governo pelo Dia-
rio do Congresso de 17 dc intuo findo,1» m»«» »» —"

commissi.o executiva para
s trabalhos. . ., ,..-, _»„'._..is5""> '"'ou constituída pelo

sr*_!*'presi'deiiiei Henrique Pereira I.ucç-n...
viceipresiilente, Justiiiiano (-ardoso do- -ban-
tos* í" secretario. Affonso Coelho aeaura;
.» secretario 1-rancisco José iliokcl; i° the-
soureiro, ilr. Kuclyiles Oliveira Alves: 2°
tliesoureiro, Antônio Alberto Corrêa e Sil-
va: 1" procurador, José Is.uas. e sfi pro-
curador, Antônio dc Almeida MathiaS,

a Única e
Verdadeira enra da HÉRNIA
K.,u oiieraçáo. Patentes ão Brnxe.lns e Arcentina

Ta ris

on
qnebradm-a
jredallia aoonro,

que
do

Oueiii compra um CIXTO
.ób medid a, coniorine .1 gro:

maioria das vezes expõe-^e a_
íàteotino . corre o perino da morte entre horríveis
dores.

No grsnde estabelecimento
RIN1 todoi os appirelbos

Coniiilta das
9 is 13 o

das - ás s.

nia
blica ei
Fonseca, não
tes, e que a
de um projecto

XA KÜA DA M1S1-RIC0BDIA

11 in auto-

e. mo-
sabef,

Atropelado
movei

Um automóvel, cujo numero
lorista a policia não logrou
atrope_.it hontem, pela madrugada, na
rua da Misericórdia Felix Valentim. dc

70 annos e residente em Dcodoro, fe-
i-indo-o gia.venieiitc em varias partes
do corpo. .

O infeliz foi soecorndo pela Assis-
tencia c em grave, estado removido
para a Santa Casa.

A policia do 5" districto foi mior-
mada do oceorrido, não logrando, po-
rém, prender o motorista

MISSAS
Xo altar-mór da matriz de SanfAiina,

foi hontem rezada missa, siiffragando a ai-
ma do sr. Íosé Eniygdio Duarte dc l.ou-
veia, fazendeiro em -Mar dc Hespanha, pro-
ecnitor do maestro Arnaud 'Duarte ¦__•¦-

veia, professor do Instituto Nacional dc
Musica. , ,

O vasto templo estava repleto ue parcn-
les o amigos do saudoso finado .

íl! í_! *í»
Iknthhkamioxxos

Foi inhumodo hontem, na cemitério de
I S. loão llaptisto, carneiro 11, .1056, o cor-

pn- 
'do 

humanitário clinico, dr. Eduardo
Cordüho Costa, tendo sido coliocadas so.
bre a «u.i sepultura muitas corons dc Fio-
rc* naturncí.

ty,
Sepulta-sc hf-jc no cemitério de Sün l"r_ii-

c-.-co Xavier d. Maria Itorlrieiics Casanova,
rasada, de ,.o annos, fallccida íi rua Har.-io
dc í. felix 111 de omic sairá o feretro ás
9 horas.

Kffectunu-se hontem no cemitério de S.-ío
Trãó Baptista, o enterro do sr. George Ame-
ricano Freire, viuve, de 33 annos. tendo sai-
do o feretro do Arsenal dc Marinha.

— < MT» «I -¦

*eia _£.'.'
HÉRNIA; na

estrangulamento,
corre o

Jo Professor I.AZZA-
são fabricados sob me-

raio e a enfermidade, não tendo
nenhuma 

"mola' 
de (erro, são leves e invisíveis, gara.n-

tindo unia contenção simve c perfeita
Hc-nia; as mais volumosas;
mnastica
pessoas que soffrem
obter o tratamento gratuito. ,.,,. . prof,«0,.Declaro que fazendo «*o/° CINTO do-Proto|e^ ^.^

SarSíf. ^ra.0.àmb.!nn"re^.o'"a ^nfnha^gr?!.^,0'- Manoel Garcia do Amaral.

Cm^^£J$^Jemxtetn*?W& -PPUc-r durante a mezes o
seu Aparelho, í. minl.S quebrada,-., reduziu-se, cura.ido-se completamente.

sinceros agradecimentos — C. Cattaneo,
Faxns liara curar <'i» pouco '

tre cnido. neliiliilnilc nervosa c
nhora R CavuIUeiros.

RIO DE JANEIRO - LARGO DE 8- FRANCISCO X- 4-3

O domingo
até meio

m^xfafmrw __!:
também das . .

ódendo o doente trabalhar, lazer exercícios de gy
eouitaeão ficando' completamente curado, sem operação alguma. As
" "Ça0__ 

Hérnia escrevam bojo mesmo ao Prof. Lazzarlni, afim de

LAZZ|ARIXI fiquei com-

Meus
rua Lavradio 8o.

. >mno Obesidade, Rins moveis, Ven-
Rlicuniatismos, próprias para se-

Rcaliza-sc hoje,
festa cominciiioraliva do
club. , ,

O programnia e o tncsnío
quando ella foi adiada,

1-— I • II"A MUNDIAL"
Companhia ile Seaitros ile Vida

SE'DE; AVENIDA RIO BRANCO
N. U3

Serie "A-" '

$<f Falecimento
Tendo fallecido ent-ilí de- dezembro

de 1915, em Manáos, Estado do Ama-
zonas o sr. Arnaldo Sprateley, -apólice
n. 1.66.., avisamos aos Srs, segurados
da mencionada série que na sede d A
MUNDIAL", acha-se n recibo da quota
respectiva, que dever» ser resgatado de
accordo com a cláusula IV das apólices
emittidas, veiiccndo-se o primeiro praso
em 20 do corrente c o supplementar —

sem garantias — em 30 do mesmo mez.
Rio de Janeiro, 1 dc agosto de 1910.

A Direciona.
 ouo 

Os casos escandalosos

Um bigamo notável foi hontem
condemnado

Um escandaloso processo de bigamia
provocou a attenção do publico, lia ai-
o-tins annos.' 

Aristides Antônio Braga, perante o
juiz da 13* pretoria conlrahira casa-
mento, a 29 de junho de 1907, com a
senhorita Olga Baptista Brandão, a
qual pouco depois abandonava.

Em 1913, Aristides, sabendo viva a
sua esposa, illudiu outra moça de nome
Maria da Gloria, c com cila casava per-
ante n juiz da .." pretoria.

ilsso foi no dia 25 de fevereiro, scr-
vindo dc testemunhas do acto o doutor
Aurélio Aniorim c o sr. Manoel Tei-
xeira de Azevedo.

Praça que era do Corpo de Bombci-
ros, conseguira Aristides que seus com-
panheiros naquella corporação, João de
Azevedo Teixeira. Vanderlino Soares e
outros dois altcsi.---<m o scu estado de
solteiro, do que, aliás, estavam elles con-
vencidos. . ...

Foi quando a primeira esposa de Aris-
lides appareceu paia dar queixa íi po-
licia c tudo foi desvendado em processo
crime regular.

.Denunciados todos os comparsas da
scena, o juiz da 3" vara deixou dc rece-
bcr a denuncia em relação ás duas les-
teniunhas do casamento, reconhecendo a
sua absoluta iuuocencia,

No plenário foram por sua vez, por
sentença de liontein. absolvidos dois dos
collegas do aceusado que, em boa te,
attestaram b scu estado de solteiro,
sendo condemnado o bigamo a um anno
de prisão, porque o juiz não admittiu a
sua uniea defesa, nc que agira lia igi',0-

Um pedido de -hiibcas*
coriius"

Ao dr. Raul -Martins. ;ui- da 1" vara
federal, foi impetrada bondem uma orí
dem de "liabeas-coitpus" cm favor dí
Pindaro de Amorim Cardoso, preso em
itpi barbeiro da rua da Saude, quan-
do tentava passar uma nota, fal
duzentos mil réis. ...

Tendo passado 
'da _>or__Ji do 11'

districto á dispopiçSo do chofe tle. pa!
licia, foi a ordem pedida a Juízo fede-
ral, sendo designado o dia de ainanllS
para o julgamento, {ledido*. os neces-
sarios esclarecimentos,

olioil» '

le

Hotel Nacional, v^adiíÜV21
Excellentes accomniodaçõei pari. ftniili» i
cavalheiros de tiU.menlo. Cooinhi de .,.
ordem. Diárias de 6. c 1$. Sjni Jun»,
4J000. Teleiih. <4t*.. Alves _ Ribeiro. I

oolO-.ooB «o» — '

Ainda o suicidio da
rua Almirante Ta-

mandaré
Foi afinal, restabelecida a ideiiti'

dade do suicida da rua Almirante Ta-
mandar., «11 torno do qual pairou cer-
ta sombra de mysterio, deante dí
carta encontrada no scu quarto a qttfj
demos publicidade. Trat,vsc realmeiit-
de Hamilton Ccsar Vareda,

lionteni O i" delegado recebe;, d<<
chefe de policia dc Pernambuco eslfli
lelegraninia : " Deveis entender-vos com
o sr. Gouvêa, á rua Sete de Setembro.
11. 58, sobre o enterramento de Hamll.
ton César Vareda."

O enterro foi feito á tarde, no ce<
nitierio dc S. Francisco Xavier, pela*
firma Pereira & Gouvêa,

FLUMINENSE-HOTEL
Reformado sob nova (lirec.ão

.: Aposentos pnra 200 pessoas Hí
Ò que mal» convém aos r>n>si*j_el*

ros <lo interior. — lt>ro___.i___„
Quartos com pensfio 7S o 8900U

diários. Quartos sem pensão
49000 e 59000 diários.

Praça da Republica 207—Rio d«
Janeiro. Em frente ao Oarnpc» at
SanfAnna o ao lad^da E. 1'. U.

da lei
«jo.» 00 —

Quinina em forma superior não
affeta a cabeça. Quando precisafdes

de quinina, u.=ac as pastilhas de
taxativo BKOMO-Q.UIXrVA

o qual offerece todas as vantagens
daquella, sem os seus inconvenientes.
Basta uma prova. —A assignatura
d- F líROVE em todos os vidros.

A Central é inimiga da
leitura

UM PROTESTO RAZOÁVEL
iTemos recebido varias cartas rec!.v

mando contra o facto da administraçãl.
da nossa principal via férrea mandar
apagar as luzes dos trens ás ú horas
da manhã, deixando os passageiros a.
escuras e impossibilitados dc lcrcin. oí
jornaes. unico momento do qu*-* dispõem
para cs leitura.

sageiros das zonas suburbanas, na.mai-
oria operários, e que. só podem ler os

jornaes durante a viagem. _-.creditamos 'que a Central nao terá

grande augmento dc despesa; ¦,- -•
vando r
mais at;
pois. não sc justifica
Lisboa pôde |)

eus lampeões accesos por
; minutos. Essa medida1,

O sr. Arrojada
|e perfeitamente •iilemkr av}

ímpoilan-

De Montevidéo

OS or.VRl>AS-11SCAKS
IU PKBl-bilTLllA

UM
ATXI&iè ppaa-F%tico

ilontcvidéo, 31 (A. A.) - Vao mu-

to adeantados ns trabalho; para o pri-
meiro grande Congresso Patriótico, cuja

organização está a cargo da As.ociaçao
Patriotica.do Um*".ay,.e que se reunira

Instrucção Publica

A
(São

O prefeito fez lionteni va-
i-ins iVnnsferénclns

Pelo prefeito foram hontem traiisfe-
ridos os seguintes guardas fiscaes
da Rocha Pitta, do 4° districto
José) para o 5" (Pauto Antônio); Tose
Soares de Campos, do 2" districto (ban-
ta Rita) para o 15" (Andarahy); An-
tonio Manoel de Faria, deste rara o -
districto, e Marcos Luiz Dias, do 11
districto (Gamboa) para o 9 .Oayea...

nesta capital no próximo dia -. --

agosto, em commemoraeao a data Q"0
relembra a proclamação da independeu-
cia nacional, cm iS_... . .

Um dos oujectivos principaes do rc-

ferido Congresso é lançar os luiilaneii-
tos nesta capital da Academia de Le-

trás além de procurar desenvolver a

propaganda patriótica por iodos os

,neins: no lar, nas escolas Publicas e

particulares, nos centros universitários,
na imprensa c 110 exercito, como na ma-
rinha. „,.¦_•-. '

1..-T..I.TAS PARA HOJE

Na praça da Harmonia, das 6 ás 10
horas da noite, tocará hoje a fant","
do regimento de cavallaria da Brigada
Policial, sob .. regência do mestre José
Nunes da Silva Sobrinho.

Conselho Municipal
A sessão de hontem*

O legislativo municipal funectonou
hontem com treze intendentes.

O sr. Leite Ribeiro, no expediente,
deu conta da missão de que, como ou-
tros collegas, fora incumbido, de repre-
sentar o Conselho nas manifestações ao
senador Ruy Darbosa,

A ordem do dia, que constava de
tres projectos, dois mandando archivar
pedidos dc funecionarios municipaes e
um regulando a concessão de aposenta-
doria e jubilação. dos funecionarios e
professores municipaes, foi approvada,

O .EMPRESTO-O ARC1EXTIXO

Dr. Cunha e Mello

iciras !-..
rio: S. Jc

e -mig
a para
ei- 55'-i Ce

.rlici--
1 ao.

1 de
iran-

trai. Consullo'
It. 11706.

mui
rua da

gam impostos..

Buenos Aires, 31 — (iA. A.) —- O
dr. Victorino de Ia Plaza, presidente
da Republica, repelliu a proposta .que
lhe foi apresentada -pelos banqueiros
norte-americanos -para a realização dc
um empréstimo, destinado a consolidar
as actuacs dividas do paiz.

IA referida proposta não offerecl_i ne-
-iihutua vantagem __>roveiUv_i_.

Pelo Dr. Afranio Peixoto foram as-
-ignados liontcm os seguintes actos:'Nomeando 

Francisco Antônio D. .
Abreu para reger uma cadeira dc nor. <3er-nenteS de trigO STiaO pâ'
uiguez da Escola Konnal; . '

designando Consuelo Leal Ferreira
para o logar de substituto de adjunto;
Antônio Telha, para servente da Es-
coia Ramiz Galvão; Florencia dc Oli-
veira para a a' feminina do 10o; Anua
Ramos, para a .." mixta do 16"; Ksme-
ria J. B. da Motta, para a 1* ele.
mentar mixta do 14°.

ASSIM RESOLVEU O 
^MINISTRO 

DA

AS FALLENCIAS

O
ta ao pcú

j cultura.
I de imposios a

; plantadores
no Rio Grand'

1

.: -

.1 -ógfeíi

Pandiá Calogeras, em respo*
.ido do seu coHcga da Agri-

tc-ntiilo dc ficarem isentos
a. sementes de tri^o que

le Victoria do Palmai1'
ilo Sul, importaram da

para
para

Foi flccrotatlii hontem a
de uinn enrpinturia

O dr. Cesario Pereira, juiz da. 6" i
vara civel( decri_.ou honteitt a tallen-
cia de Agostinho de Souza Marques,
estabelecido com officina de carpinta-
ria e construcção á rua General Poly-
doro n. -3.

A medida foi requerida por J. Ro-
drigues, credor por um» nota promis-
soria de cinco contos.de réis.

O juiz marcou o dia 28 do corrente
para a assemblèa de credores c o prazo
de quinze dias para as declarações de 1 ceda da 1
credito campos

renovação.Republica Oriental, pari
das sementes, declarou-me que, segnn-
do o disposto na Tarifa, as sementes

horta, jardim, prado . eni geral
a agricultura, gozam d» isençüO"dc 

direitos, e que a Mesa de Rendas
da alludida localidade te incompetência
para despacha'.-:.s, convindo, no
tanto, pava evitar possi\<;:3 abtti
o importador prove com doe.
que é agricultor c propri:1
pos dc cultura de trigo. . <iu. a quan*
tidade de sementes a iir.p.rtir não ex-

-.ecess.ria para o plat-.tio do.

imcnU-S
'..rio de cam*'

__ó'.**____
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GOMMERCIO
Kio, i da agou—. «le »i)iC.

NOTAS 1)0 DIA
0 corretor Orozitubó Moniz lj-irrclo Ju-iiioi-, luitoriaado por ordem Judicial; vende-

ia lioje, nu Bois», «5 debimum-s da Com-
p.üiliia l.dificador.i. ijcrttifieetüçs au nicuor
Orlando do. -cn-iiitoile Cul iUil.

Hoje,, * 1 liora da lar.le. deverão reunir-
»-• us credsrçs tia (allnncla <le Ai.gusl.. Dias
bicheira.

As rompanliias Vctroindilana. l?prn'eccdo-
ra <lu Alateriaes, Sito João da Harra c Cam-
pus e Fiação c Veadu^cni Industrial Minei-
ra iliicjsm iiojcp iiaiiaiiiento tio' dividendo
de sua-}- «teções.

II.de. ÍÍ3 2 Iior.i.
r-se u assemWcii¦uii.-r.i dc Jaculiy.

tardo, devora renü.
Companhia Caibo-

- Jww
'¦¦ 

I

SSIÍMIILÉAS CONVOCADA»
npanliia Agrícola c Commercial do lira-

3, áa 2 Jiííiíií.
ijJanliia Miircenuria Aulcr. dia ,1.

il|ircaa Brasileira -dc Navesuçüo, dia *,
neio-dia.'.iüor*sj Au'0-Aire'il.la. dia 5. ás 2 horas.

,'nlBui* Jannuuzú, filhos, c Comp, dia
. I, ás iVíiorus.

< oxconnENcíÃS
ANNUa\CUIa*AS,

Diieríor/a Geral dc Olirt.s e \ mção da
Prefeitura, paru a demoli vil o tio nredio da
run Visconde dc Itatliiii 11, .|6, dia 2, i 1
liora.

liüiadí do tVr» Central do Cras.il, para
a '¦.jij.strut.çi» <le muro., uò -patco da e-J-
laçSu di; ucllo ííurizimlf, di;. -, ao meio-
dia.

Na Superlnlendciicia ilu Serviço dc Lim-
1 r/a Publica e Particular, para a acqulat.
cão da um nuiii.asu.-, dia 2, .1 1 bora.
. Directoria íàcral ílo Obras e Vintão da
.írcfeitnra; para a coiyjtrucçííu de um DOil-
li.lh.lo na (.raia do GakS.'.. iitia do Governa-
dor dia 4; li» a iioras.

No Eslrada tio Vero Central do Urasil,
paru a construcção de mu muro c unia
i'ila s* tra* para iwrl.lo. tio patco dn exação
do Norte, iu cidatlj de S. Paulo, dia 7,
mi meio-dia.

Supeiintendencia d) Serviço de Limpeza
1'ubltcii, e Partiitil.ir, oara a iicquiülc.ío dc
io.. .caixas dcsinudas a coljccta do lixo da

i'-ni;.<*/_*, particular, d'4 -o, *Ú i hora.

.IISUMÃO LY CUED0J.ES
Agosto:
l-allencia de M-anor' Pereira, dia 3, as 2

iP-llcitcia do Ju"tiiiK Pereira de Pinho,
dia .1. á 1 hora,

fallencia.de Joaquim fi; Oliveira Duarte,
dia r. ás 2 lioia».

Eitlletic-in, de li. Samuel IfjUm.vin, dia 7.
.1 : liora.

Imllencia de l(, l",-'-*, dia 10. ií 1 hora,
fiillcncl ' d4 JíliricÜ NitrqtlCS ü C, dia li,

V 1 hora,

- J A M 11 í O
íliiiiíenj, esle mercado ouriu frouxo, com

04 l.ancoe sacando a 1-' il- c 1-' 17!3- d.
1 em seguida a 'i« iSlj' O " '¦:- ''• c
Miipranda o papet particular respectiva-
mente as dç ia -_($¦? c i- -.iti^ d-

Momento" depoi* de iniciados 05 traba-
lhos d raercado lornou-se 1.Í111I.1 íiiaii frou.
xo, vigorando paru t> fornecimento 'de cam*
bii.es as tax-as io. 7)<í i- 1-' 151.1 í d. c
pouco depois a de <c 7)11". (1. o para a
.i,-oui;.i*ão das le_ss dc cobertura respe-¦ íiv,Ti?,_ntt_ jts dc n oltií c r_ 1/133 d.

Durnnto o dia t» mct'CTdo continuou a
tíiYonxar, ohlendo-:.« Gílfliles a 12 .llS e
1- t.il.i-' d. e colocaCüi para o papei 1:11-
Virulai* a ie 15I3,; c 12 i|-' <J.

11 flanco «I» atrasil conservou para 0>
vales t.uro a laxa de •- .''l''l <1.

,-V urde, lornou-se (icral para o fome--rimenio dc camblaci* a (asa Ue '12 3J8 d.
a a compra das Içtra; dc cobertura

'_l' -||JÍ ** r-
ultima lior* £¦ mcrc-ido fu-iiiou-se,
feitos us '.'.ijiies n li 3|8 e 13
d. c a ícdllisicãu do i.apct parti-

a ia i|s d.
:ic/!oci«s ílo dia for,im desenvolvidos,

Fecliando o niercãulo cm posição firme. vi.
VL-f-du ttrttp. » fornecimento dc camblacs
jfe lutas de 1» i.iljí e ia 7|i(i .1. c íara
V cuiiior» das tetrM <Jc
_- ,.Í7l3* il- .:j;ii fl.F-Kfldjs

a de
V

«i .i.l.-i

11.-

IU-, . a
l'.iria. . . .
Iliintbtirg*, ,

\' visin:
Londres. .
1'ari*. . . ,
Hamburgo, .
Itália, . . ,
1'ortit"**}. . ,
N'ova Voilí.
M()ntcvÍdc»t
llespanba. •
lUiPiioa AirOí
S.lisa.l. . .
\ ales
¦V a!r..

41 JI

cobertura a de

i!.r"a5 dos bíltl

lo caíê,
nuro. .

_¦*-!-._ .1 12
SI.6Ó a
$750 a

.- "| ni ti :
Soo* :i
S/SS a
íó,ll :i

-*-f.)IO u
¦l$o8o ;i
¦{'•yen* a

j'8.io a'S--4Í ll
í«/l a

¦Stiâi*
?7Co

:*.,!3
$702
|7.5S670

,*.*..'-'.l
,|?17*
,|$--8.)

ÍSO?
iS?50
S787
$1,01

-ÍI.M

AV

Caixa de Conversão
V O li 1' o & c.

in ijuein mellwr aiíio (ia(*am 5 "(''.'.IDA 
RIO BRANCO -<i e 51,

MlattAS
.."uranos foram cntolos <i 1

íitMiido cot. cntiipratíorcâ• n-ndedores a» de 20S000.¦-*per.*ii;3e3 divul.a.liB foram

SaTitHAS l»l> ','UlíSOURO
líledárca nt> rdiate de 8 por'ii*rndoi*ca mis de o t\i n ro por¦'ni, «em iic«iirii*ts coul.ecido.i

cenlo
cen-

PINTO. .iOI-ES
R-.m 1'loriano IVixolo,

tam a* coelhoiea culitai lie

O A. V Ê '
MOVIMUNTC» !.'0 MU

l'\i-ii- da cm 28, fi.» v,:rit*!ntradM cm í;i:
li. I*. Central. . »¦ ,I!. I". í.cnpolillua. . ,

:l;iílradaj Cm £>:
1'.. f, -Mllral. . a . ,

Totat. ......li ,,"'jroiieB em k
K. I '--ici.i.. ....,,
Jvui.ii'.». .
Cahu s 'cm,

X c.
4 — Tiej.

«aíc.

'..M.iJ

Kilo

'.;*.

» r . ,:.|" í.iij

:.;a çm 30, d? l.lr.te
raraii desde í» «<f._. 1
1 íi.-ooi-__ cm cüna!

i.;"..,-i-t Kiccos
•peviodu _ jo .tíy 1

dio .tem, este merca lo (iliríu
. destituída de interesse

tposloa íi vendi, tendi
Io n*_nh_, iratiscçOsa <l?
ie do o$j(... .1 anr.l..
larde, foram ren!i:.ad

lie í.5011 saccas. at
.iltira, iccltaii.li

iiaa de K
¦ «Ila 1mcci.1t.

ram por Ju-.nli":c-J-,*c 
rnt.iil;-.

o, com
i- poucos,lo-«ido realii.ii-.
1.441 saccas,

po!» lypo 7.
negócios úq

ínqsmo preço
rdq em calmo.

V.ivl; nbrtti com 5 pon-

•>•"•••- ««--)• 9$3oo
7' < * • - • t 1 « r !í$.(0os •»#.•--¦». r • OSOOO"->••*¦-••*-< «"'.^Joo

sir,va laiaiA. itiuEiito & c.-I'i:_ Marechal lrloiiatto reixolo, 40,Lincoa Q-.a prestam l.o.-.s contas de café.
1 ¦"-).."• r.-mão«. cnntmiinÍe_*TM.i-.s que st*¦¦ •¦-.- . Lições de cafõ «Jo-os ce.uiiitcsi

n.*:o
ioS-*o

Mi_ia (u'i
lo Minas

cativas 1I0
seguintes

j C«fés

CÃES DO PORTO
Kcjac.-.o doa vaporci e embarea.ões que

(na trecho eiitrcettc á Compàflite du Port)
ias da manliü.

EMBAR CAÇOES

iè achavam atracáílóa n
110 dia 3- de julho dc

Cáes
._i_,

do l'ort»
-9 10 llO-

A.M.121}_ ha;ao onssav.içoEii

- , carvãí

S-ú

r.o
P. S|*_.

1'. 10

Kl*?.;

11
i'. 1.1

13
8—1'

17
18

i». Mn-.iá

Cliatiis..
Chatas.,

Chatas..

Vapor..
Marca..,

Chatas..,
Chatas...

Vapor....
-'.itacliu..
Vapor...,
Pontuo,.,,

Vapor..

Vapor..

Vapor..

Vapor..

Nacionaes
Nacionaes.

Italiano •
VortitRuezã

Nactonaca
Nacionaes

Nacional.
Portugue/.,
Nacional.
National .

Nacional

Inglea 
'.

Inglez

Iüflez

Diversas.
Diversas*

Diversas,
•Alacrití"
.••Clara".

1
.1 vVa_«¦ vago,•I »«»..1 Vago.

Ce. dò
I Clc <lu

| rena"
I Clc. do

"Oregoitiati"
"l', Saçuz

:'Rio du Ja-

¦Desc
lab.

Desc,
. lali.

Diversas \ iisp. ,
Diversas | Cio; d.
jj! I Vago."S. Jufiii da J'arrn".| Cabulai

t "Ciouvê; "

«eu.

u_ gcnn,
dc

II.
le maiiyotiez,
2 div. vapores.

• «••••

• '«. i t

I "Ih-anu"
1 " Urasil".

•Üunjará".

iiÓiVciii"'.
Cflrnowoti!
"Vasjri".

iliro

1 Rec. carija.
I Cabotagem,

- abotagetu.
Vago.
Vago.
Desc, di 11
\'aBO.'.j Va...

.! Ult. corne
I lada.

¦,| Trans. de 1

Especial, em tijolos, 4 k.Iiepccj-I, em tijolo,, 3 le.
Kipecial, ''Idwn n, ís.

conge-

.-iags.

Bra/icò, 3" sorte, « • * • • $üHo
..Maseavinliii $500

1 ¥701.
a Í530

ATaüODAO•Unhadas cm 29: 8,1.1 -fard..;.
Desde /: 1J.O7J ditos.
Saldas nn *.j: 159 fardos.
Desde 1: i.*.701 dilos.
•H.s-isteiici.i c-ni 31, dc lardct ?.2J1

fardos.
l'osii*o lio mercado: paMiysado,

COTAÇ0EÍ3
Pernambuco Nominal
U, fi. dn Norte, - # - « Nominal
Parahyba ... ... Nominal

nõT s a . ,Hontein, n Bolsa {ituccíonou uiiuuaJa, leu-
dn sido rcnliíiiilo regular iiumero ile nego-
cios,

As apólice* da,Uiiwo, ns acçues das ml-
nas S. Jcronymo, as das Doca/ de San-
toa e as do Banco do Urasil ficaram mau-
tidas; as du HC-.lo'Mineiia, us .Ias Docas da
Ilahi.i. us apólices Populares c as Municipaes
firmes.

VilíSDAS
Apólices:

Ccracs ile iitoo*-, 1, 1, r, 3, ,|, a
Ditas idem, 18 a 
H. de li. dc ferro, 2, ,\, 5, S,

9. (8
Dita.-; idem i. i, a 
Comp. do 'flicsouro, 

^-.oouSoiiu n
Dito iiloni, 7, 7. 10. a 
DU.. fdciii, s. 7, 10. ll. 15.

O, .|... 42, 11 
Dito iil_.ii. 2K, 03 a 
Mutii.-ipiies de £ 2ú port., ;) 11
Ditas du 1914, p"rt..

4. 10, 10,

100,

ü. do Kio ít »i»>
1.1, -'<J. S". 50. 80, jo, a
Uimcos:

Commercial 2 n 
Mercantil 10, 10, oo a ....

Companhias:
Loterias N, Jo Brasil,

100 n *•• *
Dita? idtíru. :too a 
Kèdc Sul Mineira. 100 11
Dita:; Idem, tc.., 200, 

Dclientnrcs:
Docas «Ib Sãulúfi, to t
ícli-fl-i: _,.,»,

Banco da Credito Real ile Minas
Ccracs, 10. 17, a 

7t>9$ooo
.'*!i)Oí|!uuo

775*."'"
777SOQO
jaoSooo
7-75.X-

VÇ8*oon
770ÍOW.
,H7*0lio
íriofjo..

8o$õoo

T50SOOO
ífOÕSÒOO

I2S500
1 -'$750
,ia$5oo
33?50"

2015300

i03$onò

OFPEBTAS
dera
límp
Dito
Dito
Dito
Dito

¦s il.
«le

dc
dc
de
de

liIOO*.
!>¦''*. .

IIJ09. a
19I5. •
1912. •
lÓtl. a

de- r."oí,

Pr ¦icta-.

Bul.

judiciarias
li. do ,(•Iv dn Uio,
nom

Dito lie 5íioÍ. port.
íHito, Minas Cernes
Dito <!.) li. Santo'Munici'). du* lü'.l) a
Dito ,nnm
Diuis de i.jil, porl,
Ditas, nr.m, . . ,
Ditas de 190|. . .
Ditas iUí in..|. port,
Ditas lt. Horizonte

Bancos: .Coiumcrçia! * # « «
ill.-asil. . a , a a
J.avom.i . • f r
Com mercio • . «
Nacional Urasil .
-Mercantil. . . •»¦

C. de Seguros?
ríraiil. • 4 $ .$. *
Garantia . , • •
Minerva , . . .
Confia u\:u. • • •
Argos. .. . . .
lílliao UoS

rios. • •
V.. regista?
Cruzeiro di
Integridade ,-,»-.
liuieintüíadora, .

listradas ile l!'rro:
M, -P.' Jeronymo. ¦
Noroeste, ii .
ftoyai!
Kêde Mineira « «
Norle do 'llra.il.

C. de Ta-iilas:
Urasil Industrial e
,S. 1\-1ÍN-. ... .
M. 1'lnmiiiense .
B.-.m Pastor, .
Allian.a . • «
Corcovado • •
rjctropotttftiiíi •
I'. llldtlSlrlul. • a a
S. V. dn, Alcântara
America Fabril « .
Ksperatiçn • • • .
Carioca - • t « »
¦Cometa. . ¦ . •
Ilotu ruSloc ¦ - c
Covilliã. . . . . .

(,'. Diversas:
Docas ila ISalila . .
D. de S.nit,.--, nom.
Ditas a» port. • ¦
iI,otcrias. . , a «,
T i- Carrnagea*. .
T. c íCarriiascus,. .
Centro"* l';ti.tí>ri.. •
_ím3o. . • • , » 1

DebentUfW
Docas <lc ''anlos, s
Tc:. MaíMiifi-. , ,
America fcabril, . a'l\ e Carruagens. .
ConlIatiQn Industrial
P.i.isil Industrial. .''Y .idos Carioca r *¦
Santa Uo-j-uüa, . . .
.'rui'. Uiiivcr-;.!.. *,
Cnttttro-*. P.utori* , .
Tecidos fiotafogo. »
Qsinus Nacionsci «
Mercado Municipal ¦
Tecidos Alliatiça. «t
lUam.. lfUimÍnensCi
1'rnif, Indiisirial. .
Industrial Mineira .
1,02 Stenrica. , ,-
S. II. Fabril . , ,
IVl. Industrial » _¦
Itauco União, ,' • .

flOSÇooó 7']fiJiior>
ÍJBsfooo _75$ooo
77-BÍooo 774S000
7fi8fod(t 7<Í7$ooo
7B5ÍOOO 7"o$oo-i

-~* 7ÍÍ0S00O
r55¥<)00

Bo$-00 ríííâoo
-— 4i*o$ooo

43.1S000
785^000 775S.100

—- 7IQ$000
ifiOÇuo'> iy-|$üu<*

mmm ..tjIjSOtlO
I9*>$,=ioo ipoSúoo

191Ç000
3to$oòo

.M-ríoan ^IS5ü0O

•205Í000
1O0Ç000

i3o$oob
•3io$noo

SgSooo
*1.0$00'J

fjoioon
i.o$l.(.0

37$OQO
50Soou
.-¦¦$(M)'i
33$.10ó

Ir)t'$00Õ

8s$ü0.o

r55$óoo

MS'qt)0
i99$6oo
r_o$Oüo
150S0OO
t75$ooó
soo$oOc

(00*000
16Í000

S3S000
•í,-,u>oiji)s

l to§ooo

"5CS000

. ÍOÇOOO

S5$ooi)

üoSooo
.l.lSooo

r.|oSooo

Norle,

ks.

ÁLCOOL

3' gíJos . .
,i>í grãos . •
40 gráüS . ,ALFAFA
Nacional. . .
iistrniiRcIra Uilc

AZEITE
Penalva, lata.
Porf, lata de
Portuguc-, lata,
Franeci, lata de
Vrance/, laia .

ftLPISTA

Nacional. . ,
listraiigelra .

i-1 OODAO
r.rliaiilbuco' .lei.. Grande d.
r.irnhyba . .
liará. .,...,

BREU
Claro (.*3,i libras)
Kscnro, idem. , .BATATAS
N.'.cional, por Idlo.

BORRACHA
Mai-ialieirn, conforme

citialldadc, porHACALHAO
Poixelim
S»"l>e".'"¦"".« a

[¦(SCOSSÍU. ...
BANHA

Janliu de Torto Ale-jrre
..liiln de* a kilos. . . 

',
Dita. idem. lata de 20

Dif. da Laguna.' la'ia"
grande. ......

Itajahj, lata de
a kilos

Dita idem, lata grande.
Dita ',¦ Mina), laia in

2 I.ttoS
D*;:'. JJSl1'-!*-'--» »"a'«l"CARNE SECCA

Kio da Prata;
Patos c mantas. , . ,Mantas. ...,.,,

Kio Cirande :
Patos ii mantas. . , ,-tfAntas, ....», 9Matto Crosso:
Patos o mantas. . . ,.S. Paul,...Minai c Uio .CARNE DE PORCO
Cl Paraná c Paula Ca-tliartna. .,-,.,
Kio C.niii.l,.. . . , .CIMENTO

, 4B0 litro*
_|o$ooo a _5oSouo
350$000 ít 2_0S000
jCh.Çouo ít _70?ooo

Ç .11.0 a
Não ha

.tíooo a
-8S500 a

i$5oo l>
;'.)$ooo a

j$uí.a a

fjSo

3Í000
30$000

3S000
.tatooo
3í*oo

Por 100 kllot,
S 1 $00(1 a 5„$ooò
5Ü$ooo a 5^000

Tíomiual
Nominal
Nominal
Noniinat

5_>$o6r) a f"-í$ooo
Nominal

Iupecial de peto , , -.
Virgem de peso . ,
Virgem superior» » »

VINHO
Cia Grande ....
Collar.s, tinto, superior
Dito, inferior. . , ,
VirKCf. do Porto. , .
Verde portiiRtiei;. . .
Lisboa, tinto
Oito, branco, i-j gráosKiiíueifa. tinto • . .
Hesnatthol tinlo. ¦ . .
D:to branco ...»
Vermoulh (Cinzano) .-
Portuguez . . . , .
rrnitcez, caixa. , , ,

VINAGRE

lira tico .,...,
Tini" 

VELAS
Crandee, dc 5 e O, caixa

dc 25 pacotes ....
Pomienas, dc 5 c 6, cai.ia

, de 23 pacotes. . . .
Fragatas de 5, cabia de

20. pacotes. ....
t.ccomotoras, dc 6, caiss¦¦ de co |Kieotes. , , - ,
Carro, caix/i de ;,o pacotes
Cano ulira-*ile.ira", cai.-;;,

de 36 pacotes. , ,Domesticas, caixa de 23
1 pacotes I Loçomoloras "Brasileiras,
j úe fi, c. de 20 pacotes
I Ci.ii.lnr, c. dc a- pacotes

Brasileira, caixa dc 25"i 
pa-iote.-*. 

I "Brasileira", em /ata, 12
I3IJS ,

Paulista, caixa de 25 pa-coles. , . .- .
YpiiMiiga, id.m. • • •
Coloniho, idem. • • * ¦
Colombo 2, idem. . . .
DIVERSOS
Anua-raz, por kilo. . ,
Amçnduim cm casca.* por

100 líilos . . . , ,
Alcatrão, por kilo. . ,
Canglçá, por mo kili.,i .
I-iiba do mil|i,), ioo kj,
Varcilo de tríjjo, por ioo
kilos

Cazoliua. nor caixa. . .
f.eiic'.ra, por caixa , .
Kero^enc. por caixn . ,
Pimenta da índia, kilo .
I.inj-uas d? K. Cirande,

UM1.1. .......
{.«drilhós,, por millieiroMatte cm folhai por Mio1'olvillio, ioo i]-íIoíí. , .Passas, por caixa; . .Piesuntos, por libra , .
Cctlias, por milhciro. , .I oitcinlio, por kilo. . .Tapíóca nacional, por toukilos
Tremoços, por 100 kilosVigas dc aco, por kilo .

3*300 a
a$5S0 a
15700 u

Pot
$780 a
$520 a
Sèor a

3ÍJ00mii
TS700
kilo

J780
$520*6oo

Pipa
i6t,$ooo a i8o$ooo
,S-o$ooo a 560Í000
4SO$oop .1 4805000
46o$ooo a 540S000
46o$óoó a 540Ç000

Não ha .
4So$qoo tt 520$oótl
ruuÇooo a ífdujopp

Não l.a
4ío$ooo a 5oo$odò

,-l4$ooo a 36$ooo
,*4$ooo «... 3'ioof
-12Ç000 a ,|f*oo4

Por pipa
3'oSooo a 350$ooo
.-|,ia$oou 11 3305000

S2S0 a

_o?úoo a

'¦!<$.,(... a"

So$.|oo

8x$6oo ,

!*.-$-•(.,. t
8o?.|oo .

5 l?(,'j(i

J$UKl ,

ií,.S.i .
i.iJuBn

S0Ç0.1
j Sotio ,

"">;*¦>• ........

-athelral ......
Raiulofa Sueca • * • «
ifv •••¦?»••
Alpha , ,Pvramlde •
Wliilc S llroihers . . .CHAMPAGNE

Fratictza. ......
rortttgtteza. .,..,-"

COUROS

Sola "Pelotas"
Soja "Mineira comilium"
Sola "S. Paulo", coiiinuim
Santa Catliarina. dc i**. .Sestiiida e baixa. , .l.orreeiro (.1 meio). . ,Atanadas. R. Orando (cadada tun). 
Atanadas, inferia.- ute (ca-du um)
Atanadas dc Campos (cada

l""). ......
CHA' ""-:'-¦"

Prelo. . . a a í a . ,
CACAU

''alija. . . . , .. ., .,

ÍA' • ;••••...Femamunco, .,.,•¦#-*.
CEBOLLAS

Por

*J-I»

40$ooi

6p$oop

9 il $000

82*800

S.-SSoo

í>u$.jor-

fi(í$40o
b*2$800

74$|oo
üo$oòo

l$-',m
I$.-20

1S1R0
.Sil...

.1 frliii

barrica

NT.D lia
23Í000

5$oooXá.ilia
2ÇS000 —
-Ó$00ij —

Por caixa
-00$obo a í:io$ooo
i23j;oiio a ij'.*$oo*

Por Mio
aÇSoo ;í$ooo
-¦S4oo 2$"?»
2S600 iSooo
a$8()n _$ooo
_$4üt ,$400

15$QQ0 a ./ÇjOo
"líoco a

iGSooo a

cajooo a

2CJ000

tC$000

.'CSooo

Kilo
Ott'00 ;i i_$uOO
0$Ódo ;t u$ooo

Kilo
Nio lia
Nilo ha

-Nao Lia

11*001
SftOÇOOQ
200$000

5S$000 t.|3$ooo
tao$boo
!'20$0Q0

iCSÒhn 21*000
.t íijáobo.IJãJnpo

,'iÍiiJO'' l_'$,í'-'-
!0$[iiuj Ç0Ç000
ií$2ío ?$75°

1 8io.it
—¦ »6o$ooo

20ISOOO
._5$Q0H
;ou$onn
.-,'KlSOO"
100$000
i«6Soun
iSsíoot.

1085000
itjojuoo
lí>7$ooo
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caixas
Xata.

eebidti
vinho, u
üiorulli

JOO
N'lc-.1 v.o nv

IJOo,

iate
Sjl-i)

d.
de

o e",

«aecos

vapor itnl
dc itlnio.a ¦-• (.*ai&*
de azeite 11 201. dirii 100 do azeite,
pel, a lllfano.

1'clo vapor nacional, "Urano", dc !toa — Carga recebida 1 ib* rolos de. 1a J. 1*. Itrnsa.
Pelos pontiles "listrclla" « "llrasip;,

Santos — Carga recebida 1 *>;,o caixas
palhoes, a toiiipanhla Uraliina.¦Pelo vapor naci d "Sergipe", dc Si,tos —- Carga recebida: ™ caixas do mai.le tomate, a I,. Camtíyraiio c 50 dc11 llorluln Maita.

Pelo vapor nacional "llocaitia". de Ibifattliy —. Carga nvetóla: „ide tii--o, eom -.053.454 ••'¦¦
U:v,U-í.

Pelo vapor nacional "Itapnhv", dos por-los do lu.i-tc- -- Carga recebida] io caixas
;li! doces, a J. llermendorffs 13 ditas ti'Icneynles I111..10; 13 ,liias, a p*. Macedo;30--.jclitas, Kl I.uiz Camiiyraiin; 13 dit.-.s, aUilu-irii .truz; a ditas, n Joaquim Lago)ioo .ditas, a Caldas Hastas; u... ditas, aDaiiin-do; 13 ditas, á Conto; 511 ditasp-alt. Siarll; ia caixas de mangas, a Cio.ires; ul calvas de oleo, a '!,. u. de. Sou.z,i, Pinli.*. 62 ditas,, iu M. ],, Sanipaionalcaixa c 5 fardos dc c.iiro, a I*. I.ii.iá;1 dito, a P. J„rgc Oliveira; -i dito, 11Jaiii.l: Itody; c dito, a Hodrigucs Ferrei-ra; 1 tardo, (Io couro, n C. lt. Uma; 1-m... a Urclssaii; 1 dito. n Oiiimarãcs P.'v-eriurcirai a dilos. a Santos Novaes; 1mio, a J. Oliveira Pinto; 3 dito», a l',
iT'"*Vr - ..'/•"¦'"s u 2 caixas de couro, a¦1. ,11. Waltev; 1 caixa de vamietas, al.iyissau: 1 dita. a II. Vianna; j dius,a It. (..tudo; _• ditos, a Giiinmrães P. Cor-queirai 1 dila. a J. O. Pinto; 1 tlitr -

dita.
dita,
It.

rerretra;
:i U. J.liua;
landi 1 dila,
Siticnr; Kit saccos
l. Afituenticúis; ioo
caixas do chocolate, :i
de mangas, u 'Perrcirã
charutos, a 1) .Mi-ycr;
¦I «lilás, 11J, '
j..s, a A. S.

IV.

A. dita
Cie, Oasiiar;

ll *t*'jiiilMiilii;i
iliiinn; -• ditas, a \
de c.k-.is, a C. At.

dilos, á urdem;; 4ilílicring; .--• caixasIrm.í..; 5 caixas,-de
. .. 5 ditas, a Jacdbiíia;Jiirguens; 7 volumes de qtiel...-. 1 filrtira: ,t caixas do duar-

.Cabrai; 56 molluis do pi.iss.iha.h. IViçira,- mo ditos, lüln-ii-ii tlnstos tnlral do Itrasll (S. Ologo) —
41 lutas de iitamelga, a

ilitas, a Teixeira Carlos;
, .. '¦ 'Moreira; it; dilas, aItaspar Ktlieiro; 14 dias, a Pinto I.opes;1.3 ditas, a P.ranilãn Alves; 10 ijls. e 7 la-tas, a;I,cilcria Modelo; S latas, a Andrade.Monteiro; ul ditas, „ Damasio ", c.i 7ditas, a Andrade Monteiro; u ditas ci„mesmo-. 2' ditas, a Ilrandi!.) Alves; i(,lilás, a J11I10 llarbosa; 5' dilas, a lUraudãi)dita*-, vm mesmo; _•¦ -J.t,

P. Cc
Carga recebida:
llratiilão Alves:

dilas, a .Santo

Nã-

,!$.;.).> a
-,4-$2no a
!3$ooo .1
12Í200 a

33*800
2Ü$000
33*2011
ha

1.5Ç.00

35J000
345700
,!.1$30.i

Cóljoot

ItliJXDAS 1-uorjc.is
Al,l*'.\XI*EÜ.\

ilíerida arrtri
Ivn ouro. • ,'Um papel. .

no
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RIO
lionjciii

Remia ar
Tola

¦ ai i..;.i.t.

cadada
,r reme.
Jfí-ii.-.lo

niiic ene" ,i maior c-u
i:;-a'i'.iii-:i)Oki.\

Arrecadação do d'a 31,
Uc i a 

il-.in cgtial período do
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1'ilí
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80813625377
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,1I5I0.*.5-*713

S. Leopoldo
O. i ,Moinho Santa Cruz£A''Aíianta Cruz. . . . , ,
Panlfcé.i. .,,,,,

FEIJÃO
Preto

lia Porto Alegro. . .Uno, idem, da terra, .iJit.>. tdeii|, dc Sat*.'.4 Ca.
tharlna

IJito manteiga. . . , .
Dito de cúr.-s ilivc-.-i-,
l"ito, mtilaiiiiho, a , .

nijtn iiniaudolni. . , ,Dito, branco, idem. . ,.
Dito, vermelho, idem. «Dif, enxofre
Dito, branco, estrangeiro
Dilo. fr.idinhi), idem. ,FUMO

Fumo em corda
Rio r*ovc:

Kspeciiil, ...,,,,
llegulai-, ..,..,

— ul de Minas:
Segunda,
r-imeira,
Terceira

Ooyano
Espscial.
Regular.

FUMO
Pa Uio

1" amarello, ,
c'. Idem . 1 »
t11, roímmtiu »
r", idem . • •

FRUTAS
íifil^Üé, e.*ti.\n* i
retas, Cftijtíi -
líanga5. caixa .
Uvas Kio Grnn
Ditas, eslran.eir

GORDURAS
Rio da Prata, itlc

Matadouro,' '. ' ,
CI-YCF.P.INA

. (Sooo a "i 
tí

Alves.
Jullo lí.il-llO..,!
-*, dilas, a Tiuoco Machado;
ç-oinpanhia lt. I,aclicitilos; »drade Mcvilvlro; 10 dilas, 111ditas, .1 A. Aiiiaraule; 10 ditI/.;..-.-: ia eiigraibidiis idem, <i
Junior; 1.1 caixas -idem, ai V.latas idem, a Teixeira iiorges;i|tieijos, a .M. Itoeliu; '
Liiulia; ií'. ditos, a II,
a Pereira Almeida; ,\mão; í* dilos, a .M.
Alves Innãn; ,; ditos, a Sl. If.ditos, a Joâii da Cunha: ('. .liiiA,
Alv,-,; ,; ilil..s, d j. Ribeiro IV.......ditos, a 1... Vasques; 1 ditos. :t J. M. _0*.mesmo; .s .litos, a Gaspar

a ,M. Saraiva; 23 caixas,|, jac.is idem, 11 Cascmiio1,'iiaiarães Irmão; 3 ditos,dilos de cirne, a 
' 

('.. Ü.
a 'l'í. ií. ordem; t dito,

; ¦» ditos. :i Pereira Al-

(i diti
P. Alv
ditos
II

U.tasM
io

Sl) <litn.'s,V :'t
litas, .a An-

mesmo; -iS
íts. n 1'iiito
,l{. T. Leite'Sòiirn; 3«(> jacas do

a Joün du•J .3 -litosi
Anos ir-

,! dilos, a
Alves; fi

11 M. |P,

dito
Ia; ,| diti
Uibciro; ti
idi.in, á .,-.!,
Pinto; .3 ditos, ;
aos .mesmos; 3.ordem; 3 ditos,
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Preços correntes do mercado
do Bio de Janeiro

ARROZ NACIONAL:

I ni.üu.i,., ,
. l'.fjweial , < ';?ioi a
I 

'Uilo superior. .... nSS.lon .-,
| .Ditu bom 1 í-ro.i a
; ))ilo (Jn ner
! Dit,. regular1 U;to. idem,

rijado. .
ARROZ

kilos

Nao ii»

.le

Xortc.

ESTRANGEIRO:
'.Yi > ha

1.I.1- de São

i_e;'<: t: i4i..:. :- ''.nia em
K,'.1 -.

i*o»ic_- âs mír.-i I
CliT\(.

Branco crjmtal. . , ,Cry.--.il a-narello . .
3-«>cavo

i.ij. "í

Ci.mn.¦ii:s

\.u!!i
Uilo
I::.*.. 

«SSUCAR
.llranci crysta'. . , . .
m'.iVc3v„ 

".'.";".'.; 
;

llranc... ,1' Mine. . .
Somei.us ....f.

ÀÔUÁs" MINERAÊS'
Nacionacsi

CaxatuLú (..\i parrafas) ,
I.amlj.-.ry (1? cairafasj. .
Cambuqttira fíS garrafas)
S. Lourenço (,|1 garrafas)
Salataris Õ8 .arraias, .

Estrangeiras:
Vichy (50 K.irr.-ifaç-.i , ,
Per: icr .50 «arrafas) . ,
1)1(1 (100 Karralas). . .'.íclicrs (;i prraías. .
P. pulgadas Cl" garrafas,

Nilo ha

$130 a
f-.So n

Não li i

S'í;
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3;|-.o

aSíooo «
-•.i$ofío n
i3$ooo íi
MÍí.oo a'!$ ciou a
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I*
jfai

Angra.
. Camjtus.

ibi i Maceió.'¦¦¦¦> j Aracaiu",

sSíooo n
;.(»$ooü a
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Nom Ei
¦;RSo"o a
4S*ooo a

i<_5$0fiti "1
i55$,..i.i a
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14 3 ;•'.«. *
t-l;

-•SJjoo
-' ;?üoo
-'.iSooo
:,;Snoo
-¦:$..-o)

-í'000

36*000

aSíono
48*000

170S000
I6OSOOO
rjoíono
150x000

. .a i.3„So,,o
. 1 isjnno a 1 r-.Sooo
¦ M;$ oo a 1511$..10»

bolfòoa i|

3S.I..I. tt
I C$700 :i
iSí.loo a
iii$700 :i
'llS$.!"0 o
I'{¦.!(... a
.:-¦$,-1111 a
po$ooo a
G**"oo a

2tÇ**00

-?(i$ilOO

a.tSjoo
so$ooo
=3$30o
L'.?lll),l
tGÍ-on
~l$aoi>
0($l)il(*l
l.|-3"..

llleid.i: ,1 dit,
das idem, a II.
Sipicira ,"; C.i.v C; I ditos.
Muni ics ti l'.; 1,1 ditmaini; 356 fardos idem'iili -. a Perra,: I
O, Pereira Sotllta; 1 di
Re**; t diti». a Pcrcim.1 J. J. Oliveira Casti-i
marães I,ini.i; 2 ditos, nfi J. Ulliciro IVroira; 5varo llani.s..; 7 dilos,'•
;• dilos, aos -mesmos; ida Silva; ;¦ jacas idem,
-I iaeás de carnes a .cá. de Imicinli

11, Dias Raniiilho; 17 lar-
Uallculil; 1 malas idem, 11

jacas idem, 11 Mar/mcs
ordem; H ditqs,¦ n1-, vi Almeida Sie-

.1 1/. Knllíuhl: }5

'li.

Tor *kí!o

. .nseiuírü
C. II. or.
Uamallio;

1 jaca idem, a
s íi X<!Ííi'-iva 'Kor-
Almeida; .- ditos,

il dl toa, a (-ul-
d! I. Crljó; 1 dilo,
saccos idem, íi Al.

Ilcnevidcs Irmãii;
dilos, a Tlinniaa

11 Casemiro ITnt»;
tt, ordem; o ja.Bcucvidch Irmíiost a a

^jH:- f,i ¦—-.... • • "..... 
v.;r'-v(./'W*- 

'\'ÜSC"*^r^*"'\"- *¥* ¦'
" ¦. • *• ¦>'¦'/¦ ^-^P^^S!^^

Corrêa Ribeiro; 22 ditos, a A. J. Kibeiro;
ditos, a Perraz lrinio; 10 ditos, a Boa-

res Cuiiba; ao ditos, ao mesmo; 30 ditos,
a Caldas Pastos; 34 ditos, a Tei-eim IJor-
«es; 81 ditos, a R. .M. ordem; 50 ditos, 11
Exista; ;3 ditos, o V. Monteiro; ao ditos,
a Almeida Sicmaim; 30 ditos, _ Coelho
..Novaes: 10 ditos, a C. Moreira; 50 ditos,
a Coelho Duarte; 30 ditos, a A. I.opes
Junior; 14 ditos de arroz, a J. I». \'clloso;
100 dilos, 11 J. Ilcrinendoril; so ditos,

í)i. S ordem; ioo ditos, n, 6, ordem; Ooo
ditos, a Ji. Alhuqucriiue-, 150 ditos, 11. 3
ordeiu;. i3 dilus de úirello, a IT. Machado;
4 dito?, d_ fariuhaj a UVrcira Cardoso;
50 ditos dc íi.i.etuloim,. a Soares Jíasío?;
Í4Ó fardos tle .\ar.iue, a John iMuór.e; 5
saccos d çaugjça, a Cuii.UiMtiuo Gome-*-; i
b__rfiç0 d_, camarão, ao •miisiuãj 2 caixas
de queijos, a '.Nilo 1'croui; a ditai, a S. Za-"aii; 1 dita,' a f.tiiz de Franco; 7 dilas de
presunto:-*, a Mòuarchíi Pino; 90 fardos dc
algodão, a I*. Gaffrc; -I ditos, ti J._\Va-
tlian; 57 caixas dc bieçotitos, .1 Tci,\ei.ít
1'urye.s; u ditas, a Miranda do Carvalho;
iu rolos de sola, a P. .II. Walter; 10 ali-
tqs, a Múh: Ferreira; .-* sac.os do fuiiio, a
Carlos I,c.i!; Co rolos idem, a A. 'S. jrrci-tas; 71 njicQÍCí idem, .t 8i(jtiejra íjc Ç.

Pela estação Alfredo Maia — Carua rece-
bida: 1 lata de. nipfltciga, « A. .SaiiUHio;

dita, :i 1!. O-, Caslro; i dila. a 11). 1,,
Miranda; i dita, a O. Werneck; i dita,
a II-. I), Caistro* i dila, ,i J. üoares; n*jaciVs dc (iiitijü-í, a Pereira Almeida; -S
ditos, a ioãn da Cuulia; 8 ditos, a. Gaspar
Ribeiro; y ditos, a 1'eiseira Carlos; 4 di-
tos. a A. Jí. Vong; ;t ditos, a 1'crciru Al-
incida; -i ditos, n 'l-ernand.s Moreira; i
dito, a V. Moreira; 1 dito, 11 Pereira Al-
(ncid.ii 1 da'to, ao mesmo; 1 dito, aj, Car-
doso; -• dilos, a S. Milia Ribeiro; 4 -litos,
ít í**tulo kqpcsj 1 dito, a A- Irmão; .( di-
tos, a H. ..tina Ribeiro; ,j ditos, ao mes*
uio; .1 ditos, a J,. '.*í. Costa; 1 dito, a
Amaudio l'-nto; ,t ditü**, a 1'iuio ^ppes;
(* ditos, a-,i utcsino; 5 djtos, <i (íuiftiarSçs
limãc; 5 .ditos de toucinho, a j, Mo-
reira.

Jí., I*. .'rli.ri-zopòli-i — Carga recebida; -|
Jacas de Itaintas, a C, lVstaiia; Q ditos, a
Afcençãu 'Santos; _*; sae-os dc farinha, a
Ma ri 11 uo Pio to; y ditos, a Teixeira -Uõrges.

I.eomildina --* 41- saccos dò millio a vi-
eira Cunha C.i -3 n Ordem; ao a Miguel
.'¦linao-. Irmão; ia a 'J^cixçdra Borges:, 40 a
Onlem; /07 a Urdem; 27 a Meirelíes Za-
niilli; 7' a litag (Jarcia: io a Mario dc
Souza; i-' a hiipieira VéiRa; i-* a Teixeira
üõrges; .-{.i a \,\ú/, Boher; ,).i a M. J,ut-
¦tcbach; -'.j a Ordem; 211 ¦, A, .chnildt; 23
a Soares Cindia; 35 a Üníciji; ,.0 a Orlem;
,*;() a Ordem; 20 a Ordem; i,t a Ordem; jo
a Brandão Alves; iO a Uueiroz Moreira;
.$0 a Tei.xcira Hurfics; 50 no mesmo; 35 a
C. .Moreira; *n a Dias Oarcia; 17 a J. A.
Riboiro;¦.'() a M. ferreira Cvuz; 20 a Or-
dem; nj a Urnudilo Alves; 7 a Dias Onr-
cia; .|-' ao nic.-m-i; ,*_• a Kodrtgucs Queiro-t;
.:o a Soares Lavrador; .10 no mesmo; 20 a
JJflSlos Martins; -.Ií a Dias Gareia; a.i a
Ordem; 14 a Joâu S. Cuiniarjes; 58 11 Or-
d-.-m'7-t a Ordem; su a Cunha Pinho; u a
Mn ri ti li o Plulo'; ili a Xavier Waslnptliou;
25 a Ordeiii; iG a I.iuo Kihoiroi a8 a Pry
Voulo; 37 a Me. Kinlav; jo a Ordem de
V. C. Pcrreira; ifi a Ordem; 8 a Ordem;
33 n Bastos Martins; \i a Meirelles XamitUi
j.( a Mcirelles Zamitli; ^ a Teixeira Uor-
ges; io a S. Lavrador; 62 a Pereira Per-
nandes ;,¦> a Mario do Souza; 30 n Pereira
Uamos; ap a M/uiuho Pinto; <\i a Alves Iv-
iltãoúo a Casemiro Pinto;.20 an mesmo; 33
a Sii-m-ira Veiga; iti a .1. Ucnneudçff; -lt
a S. Lavrador; 20 a Avaliar C.i 2^ a Dias
Garcia; 2.1 a Jtastos Martins; 15 a A. Polle-
ry; -'.*; ;• M. Lutterliacli; 22 a Casemiro Pin-
t.>; 50 a Jlaslos Martüis; G a Nazar Irmão;
(>i saccos dc feijão a redro Peli.s; 20 a
Maiinhii Pinto; lií a Ordem; 10 a Mar-
ques Silva; 25 au mesmo; u an uicsillOi 11
ao mesmo; S ao mesmo; _*._ a 'lVíseira ilor-
«rs; -5 a Me. Kiulayj -*o ac mesmo; 13 a
Nazav Iraião,
i.i saccos do feijão, n S. Lavrador; 10
dilos, u Salliin j. As-aíi; io ditos, a
lirandão Alves; 20 ditos, a Marinho Pinto;

;-•:, ditos, a Carlos Tiiveiia: a ditos, a 'l\.r-
'.Tes Jnntor; .|o ditos, y Constantino Go-'ires; ;-o dius, a .Medeiros Kocha; i| ditos,

a lVrcira íCan-alho; 1.1 ditos, a Joaquim
Cr-ruoso; ifi ditos, a Ui.--H.vidi*' írmSo; .*
dilos, a Sii|iic.ii-ii \'.-:ga; .1-: ditos, a Tei-
xeira 'llorycs; .it ditos, ao litesmo; -í dl-
tos, ;i Coelho Duarte; -j dit„s, a 'Cerquei-
ra Soares; i.í ditos, ao ineímo; ifi dito.*»,
a A. 1'ollery; 5.3 .liu.s, a Coelho Duarte;
ií ililos, -,i Sallim Joio Assaíf; 1.1 ilitus.
ão mesmo; 6* dito», á or-dçm; so dim;-., a
Matta; C> ditos, a Sallim !¦ Assail'; 7
ditos, a M. A, Irmilo; 13 ditos, a Dias
Clareia; 3 ditos, a Dias Garcia; 10 dius,
á ordem: 27 -litos. a l»i,is Garcia; 21
ditos, a Mcirelles Zamilli! s dltus, a l-'cr.
raz Irmão: ro ditos, \\ .Marinho Pinto; 33
ditos, tt Casemiro Pinto; 27 saccos de ar*
roz, a Pacheco Leão; 140 dilos, a VVe.*n<
llilycrt; 100 dito
ditos, ao mesmo
milo; -2$ ditos, u
tos, á ordem; 50
dem; 10 ditos,
sacoos do asstiea'
Meiicllcs Zaiaith
330 ditll:
mo;

.Machado Mello; C>7
50 ditos, á Alves Ir-

Pra*í_ít_s Coi.Iia; if di-
S3CC05 de farinha, á or-

C**rr..a Kezeiidc; 250
li ordem; 3,1 dilos. a
2S" ditas, ao mesmo;

-t niesnio; 320 ditos, ao ^rica-litos, v.o mesmo; 1 j tonei:
leool, a .li. dn Silva;
ahiil; 13 ditos, u A.
o volumes do álcool,
o ni-ai. de aRuardcnte.

: latas <!«; pliosplioros,
de loucilllio. 11 J.

.-Uio Cul-
Cardoso Gi-nvca;

Th. da Silva:
, Carlos Tav_i.ra;

iieviu Stultn; B
.Moõito! .1 dito:

a Mcirelles Zainiíh; 3 ditos, a liarhos.1 dc
Aíbttf|tíeri|uci 3 jaca-» diversos, n Ivduàrdft
Orijó; .*, jaeás de loucilllio, a Teixeira
líor/;c:.; 2 fardos tlc toucinho, a Ct Ti-
noco; i jará do carne, a líduardo Grito;
t dito, a S. Üoavista: i dito, « '.\. ')••
í-"o'.-i-,-i/.; .) dius. a 'rolxelra l!i>racs: i
<iiti*. u lícrras Irmã*); a ditos, íi iCd. Gri-
jõ; fi ditos, a Carlos Taveira; 1 dito. a
Caíur Teixeira :l!ot*Ke.-ii íí dito*1, n Almeida
Cliavcs; s jaeás diversos, a Caldas lias-
tos: li rolos ile snla. a J. Snar.s; r dito.
a A. Pereira; _1 dito.*!, a Siqueira Veiga.
o volumes dc rezes, 00 mesmo: í> wif-aa
úc súuoftctçs. a Olival; in fardos dc> al-
godão, á ordem: 7 amarra-los (ici cHeiras,
a ('. Rc?.ende! i3 ditos diversos, á Compa.
nhia A. Pih.ü: a.í tambores, «o mesmo;
,; sacco** dc. i'ul#,'t, a Magalhães.

MA-il-IaUAS
VAPOUI-3 IiSfERAD ^

.Yçia Vurl: c escs., "Iliiyard", .
t.tKlatcrra c escs., "Aratíuaya". ,
1'ortos do noite, "Aturanhiio", ,
Uio da Praia, "HoUat-dia". . ,.
Marseilia c escs,, "Pamps.". , B
Portos do su1| "Canivary"-
Porto-* do uorfci "(íurupj*
Uio da 1'rala, '• Cordòva". , . .',Santo-. "Uio de /.ucíro". . , a
\'i(,-o o escs.. "!•- ¦ Xlll". . .'''••¦'os <io norle, "Pavá - . v- v
riijflatcrm e .ses., "Orousa". .
Porios do norte. "Ozanoc''. . .
Xova Vork c etes., "Minas Geraes
Gnthemlmrgo c escs., "Annéo JolnUio dn IMiiiM, "Amiral Siclly";
Portos do sul, "Saturno". , . »
Rio d„ Prata, "AraRUav.**.'', . , .
Nova S*or1_ c cícs.. *' Vestri.s", , .
Mio da I'1-nl.-i, "Dcsin". . . .-

! llio da 1'rai.i, --Vci-di"

Roupas brancas „%\

$
gv0^

t>0
3, Rua da Carioca, 3

"HKASIfi AOfllCOÍ/.V"

W-i-iladuiramciite çsnlciuliilo, pela es-
nicrada factnra iiiaterial e arlistica. as-
sim como *icIo substancioso c útil <lo
seu viirieijado lexto, ú ò numero de j'tt-
llio desja itprecjiada icvlslii editada
pelos srs, Fonseca 1'crrctra & C,, des-
ta cidade.

IUíKí.V lO.NTlUOIKXOIUiS

Vm ilellt-s ê íwiilo ,i ca-
jiivcte

¦Xa casa n, 1-56 da rua Senador Uu-
z^bio rpsiuc o menor José Rodrism-s
de Souza, de 14 anjios, c a menina Ida-
lina, Ue ij. Honlciii, ].or uni nioiito
qiialqiiéf, Idaliua feriu José com um
leve golpe dc canivete nó peito.•A policia do 14o soube do caso. — » m 1 m

Gottas Virtuosas de Emes-
... t0 Souza

Curam liemorrlioides, males do utcio.
ovarios. urinas e a urouria Cvstitc.

UlUtiAllASl COM A 1*0JH(1A

10 foram. nnrm. ao xiidroz
; pao dois ilcsoriK-iios já muito conlie-

cidos ila policia. Artliur Soares, vuluo"Bacalháo", e José dc Freitíi- Coragem,
Ustes dois lj'|ios liiigai-aiii, ii„ rua Ce-

neral Podra .-, recebendo ordem dc pri-são do Ktiarda civil 64.', infgretlii-ani-lt'ò
a suecos. Acudintlo o guarda 574 cm
auxilio do collega, conseguiram ambosiluminar os malandros, que foram pre-sos e recolhidos ao xadrez Oo ia" dis-
tricto.

mm,
AlTIJAIK) 1*011 DESACATO

O delegado do t.;" dtstrielo "irecisoti
fazer uma diligencia 110 botequim i-*6<la rua Nabuco »Ie Freitas.

Ali eliegiindo, foi o delegado SolanoCunha recebido pelo dono da casa, JosíAttonso, qtie o desrespeitou, sendo porisso preso e autuado por desacato,
mym,

QUI)}-. l'|.,KDI5ü ?

lemos om nosso podei- utn embrulho
contendo yarips papeis, perdido no bon-
du de "Aldeia Campista", honteni. ás
ir i|a horas da manhã.

Aqui fica á disposição do seu legiiimo
dom..

LOTllIS
Onniraí TVdí-rnl

Resumo dos prêmios do pHnon. 3,5 realisadn ora :i' julho de tou».
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le, rai*ca
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;.u->ooa
Nao li._

Não ha
;o$,,,,o

í.l.ir.

1'iiilii-, 10 a T. lt. urdem,
. ., - „ --lem! 5 11 1;. 1). ordem: 8 11iii.is Kniiialliii; 11 an inosinoi a( n Aiíolhliohuliiinilt; 11 M inesmnj 4 a II. Albuquer-'me: 10 a Il/ordemi 2 a lt. Albti.|iieri|U«!-• 11 A.loqilin hcliiniüt; o ,-i Almeida Sicinnnii:... a \ .. ordem; ,i a .1. I. Oliveira Castro-ii: :i Uiuiuarfics lama; i\ a IJJ, llriió: i(ii-aisas de batatas a Dius Kamallio: Jo aIcixen-a llíir^..-.; ,, „ Adolpllo Sclliiii.li; CJl.i.-iis d,- hatatas ,1 Dias Uamallio: ao a An.Iielinn: iG ii V. IJeslL-faunj 32 caixas a IliasKainalho; a? ao nicsino; 11 a Teixeira Dor-¦ges; ,14 a Dias _ Kamiillinj -o a Adolpliosctism.it; i... ,-i iJms Kainnllio; ,11 ao mesmo;li ii Adolplio Sclimidt; .... n João da Cunha:-'.. jacas 11 Adolplio üehniidt; ao ao iiie.-ino:' caixa de mercadorias :i ordem; -.0 eiilvas<!¦ banha a U. ordiin; On ,1 A. ordem; 1:11 .*-. nrdem; 26 ,1 Jlcncvides Irin.-i,.; -.7' ,-i11. ordem; iS n (1. ordem; 1 jaca de buiíoa lt; ordem; a laclis de miúdos 11 M. ordem;1 jaca dc orelhas 11 O. ordem; _¦ iaciis dei-lus|içs a C. ordem; 5' caixas de lianlia aiMiuei.la Sicniauu; 1 jaca» dc iiiiudos ,-illen.iviilcs Iritião; n.í lutas de cnseina .1 V.Siinra; s jaens de inijidns :i l.iliiarilo firijii:

\ jaca d_ eliispcs a ííiiiinarãos r.imn; t jacano miúdos ao mesmo: 1 jaca de tii111l.il.. aomesmo; -¦ laias de niatitelita a fim» f.opes;llralidfio Alves; ; a Pinto ,: <¦'.; ,1 a l'in-

flajaliy
Natal c
Kl.) dn
Nova V
Uio da
i\mstcribin
l'orlo.-i d» iinríi
IVri,.- do sul,
E-aiíH-in <• esc?.

Uio da 1'r.ita,
Montevidéo o c
l-tosario o esca
Victorin o csc_
Keeiío o escs.,

S. -.Maiaetis c
Kio da 1'rata,
fortos do sul,
Í.ÍIRU.IH C C3CS
Kiu da 1'ial-i. '
ín-uovii c i?c>.
1'ortos do non
Ar.icajú t* c?cs," 

„áo (í CSC5.,

VAPORES
c rs.s.. "ltnperuiia".
esc?.. " rtaubíi". • .
1'rata, "Desna", .

>rlí c Cf ca., "Vrif-í.ti"
Praia. "Guaiafâ"

1UÍ!) '.IVdH -Í8294
31017 bV.m 32544 4992 30105
20392 7302 51427 220.)'' 29033
17034 35808 /j 14.) 00823 4512

S291 34284 8310 50713 4U19
0C02Í 18095 31769 3096S 20093

CiiOl 47530 8473 0202-5
.\PPnO-\lXÍ,Y_ÕKS

41Í30 e 41438  200*000
34014 o 34016  lOOJOOO

Í)IÍZÍ3NAS
41431 a 414Í0 ',ojooo
3Í0II a 35020 ;."i_00O

CENTENAS
4I4ÒI a 41500 «,0DÒ
34001 a 31700 oJoOÔ

Todos os i-urncros terminados cm
27 tem 4g00O

Todos os números terminados em
7 tem 2S00J oxeej,)tuando-so ..os ter-
minados cm 37.

O fiscal do governo, Manoel Cosme
Pinto.

O dircctor-as.*is'ente. dr
OivnHio dos Sanlos Pire1,
sidente,

. director presidente, Alberto Stralv» di

O escrC.r*o, Fjmliio tia Canlitaria,

Loteria do Estado da .ai.li.!.
nesurao dos prêmios dn ÍS* ex-

tnieoão do plano n. 10, em ijono-llcio do Instituto Coograpltico eHistórico da linliia e outras institui-
ijues, ilu honoficenoia o instrucção
realizada em 31 do julho de 1910 sob
,1 presidência do dr. Edgard Doria,
fiscal tio governo.

lli* extracção de 191(1
PHEMIOS ÜK IOiOOOJ A 20O»000

Ui, dj. IV-it.i, recclicndò i'm-
; Iioras o1;, ili.inlui, curtas
lé ás 5 ii-'. idciii eom por-¦ '|)nrti o ext-jriur «té á-* 6,
róRistrur al- ã» ô ila tar-

l'rattcisco i
pressos uté :is
|>ara o interior .-,
tn (luiilo e cai-las
c. objectos i«r.i
th dc lioje.

Brasil, -iar,, Victoria c jiorios du norte,rcn-Wuilo impressos mé ás S horas da ma-nliã, isirlas para o interior ate ás H i|-\
íilcni çom portfe duplo até ás y, c oujcclos
nara repistr,ir até ns o da tarde sle hoje.

 - " ' |

PUBLICAÇÕES A PEDIDO
Da-LU! MATTOS

MANICURI"
Especialidades cm prrparos

tinhas.
Sete de Setembro u. 58 (_" atidat)
 i '1 * _*¦ * 1 

para

"COMMl!)IV)>iVl)OU SAX01IO
íM.vr.v"

Cüiislanle, ciicij-umoiio e Cccundo em
sandices, antes dc ser delator devia
sujipor que a sua inlerveiieâo dcsetica-
dcaria forli-ietniiesiade.

Sua qualidade de presidente da Ca-
mara, dc, concorrente e de inimigo pes-¦soai, obrigava-o a ler mais comjiosttira
perante seus collegas c. consocios da
referida Câmara, Provado, como ficou,
que não existia falsa designação o quo
s. cx. agiu cgoisticnmcnto, a sua si-
Inação perante a Cantara c seus con-
sócios é insustentável. Depois, não se
compreliende qtle s. cx., servindo dc
inlcrinediario cm negócios que demaii-
dam, ua sua maioria, factliras consit-
lares viciadas, onde os seus represen-
lados falseani o jurameiilo que prestam,
queira ttgora arrogar-sò cm pfoteçfordc delerininadas causas. Que juizo fa-
riam de s, ex. na Alfândega sc sou-
licssem o prejuízo que s. cx. causa á
referida repartição? Provavelmente s. cx.
julga mais preciosos os interesses de
sua pátria de origem do quo os do pai.
que o lapidou, cnfarpeloii e concorreu
para que lhe fosse dada a coininenda...
I.ogc, quem assim procede, -mesmo que
seus collegas mandassem nzeiie licspii-
nhol com falsa designação, o que não é
verdade, não eram mais culpados peran-
to o Fisco do que s. ex„ inventor de
dúzias de 2.' e "olras cositas más".

•O autor do prcsenlc jamais tomou
encommcudii do qijaesquer mercadorias
com falsas designações o o azeite lies-
panhol que vende é como lal introdu-
zidò no paiz.

S. ex., patriota conto se. diz. porque
representa casas liespaiiliolas, tendo em
Portugal artigos congêneres? Ainda
mais: consta-nos que s. ex. representa
uma casa que eslá na "bi.iclí-list -, quan-
do ó corto que s. cx. provocou a ecle-
l)re.% agitação <le "boycotlage".

Fraticaiuenle, sr. conimeiidador, serão
adutissiveis tantas iucolici-encias?

liis o motivo por que julgamos que.
s. cx. não é patriota e sim um cre-
lino e

Asnãlieo,
a 62)

VOHMIOIDA MERINO
unico exlirmlnador àm formigís,

Merino Sc Maiiry, rua Ouvidor 11. 163.

/^7 existe lujO nono. v\

\CUSA R HE UM ATI SUO//

\ ¦¦ V

l.tOOWtACT>_S CASSADAS
Desejando conhecer o sr. Clenicn-

lino V. 1'. Cavalcanli, que ítcsle j'or-
nal, fe/. unia comnitinicaçfto sol) a epi-
graplie aciniii, convido-o a vir ao meu

da Assembléa 11. 8,

Ctttxi; Lima,
Advogado.

S !.;'

escriploiio ,á rua
das t' ás ir lior,* Rio, 31-7-01C.

! a~

.•-liitonííi
vice-preai-

SÉ31-8-18
la-

¦_-

Ao distinet*. eommcictante,
vrador o industrial

Sc. Manoel Lopes VeiTeirà
abraça por tão feliz dala, riese-
jandò telicidado ü. oxraa. fami-
lia, seu sincero amigo
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Komeandn: para o Hospital Velrri-
nario Municipal, director, Dr. Jttlio A.
l-'itrl.'td(i: csciiptiinu-io-altnoxat-ifc, l-'or-
íunaiu Ji. Contardo. . feitor dc co-
clicira, Antônio 1.. da Silva; pari n

[ Kscotíi dr Aprctidiza^cnt, proíossov dc
pliysicn, cliiinioa e liisloria tialural, ..

: preparador da cadcir.i de liisloria na-
I tur.il da liscola NTnrmal, Paulo (.'. dc

An.lra.K-; para o cxlcrnalo dn Instituto.
Orsinrt tJ:i l-nii-f.c.a; profe-ísont de fruti-
Cl"*: do curso cointucrctal Cicorginn CI.
da (.'unha; para .1 Kscola Normal, pre-
parador da cadeira .lc historia natural.
Dr. Octavio Miluncz; para .. Institmc
Kcrrfini Vianna, ínspoctofii interino, ;t
auxiliar Aslcria tlc Xtanalhács; auxiliar
interina, Carlota. 1 arliciro ;

exonerando o professor dn Escola
Xornial. Paiilo ('. dc Andrade.

'¦.-«_¦« a».
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nvoeaçiio para o
mcnlo militar

¦ii major Pedro [ldefonso
Galoiciro, presidente da Junta <l* Alis-
lainciito Ãlililar. I'az saber an- t(tie
n presente edital lerem ou ilclle le-
uliam conhecimento «itu*. nesta dala.
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5 dilos a Alves; -- .litos. ;i .Martins: a
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ja-

rroz,

lida:

XO MATTOSO

Ií' deveras assustador o numero de
desocciipados fpte. ipn-r de noite, tpter
dc dia, íicrainliiilam pela rua do Maltoso
c iiiimediaçõcs, ili_. ndo pilhòrias de mão
gosto ás pessoas (pie passam.

Ií,=ses vagabundos chegam mesmo a
parar defronte das casas para dizerem
palavras oliçcttas, O ponlo, porem, .pie
esses, malandros escolhem para reunião
c a cs<(iiiiia da rua Dr. Araujo. Ahi
çlhs se reúnem para contar anccdolás
indecentes c isto em nilas vozes c sol)
estridentes eargalhadas.-K .1 policia? A policia, esla nada vê,
nem, nenhuma providencia toma parareprimir laes coisas.

Urge uma severa providencia, afim
dc cohihir semelhante vergonha,

 — • mm >Wi
: illvVlST.V I-l.fMIMl.VSI-.'

ilítnc

listíi circulando cm todo distado do
Rio, desde Jionlcm, mais um numero
dessa querida publicação illustrada,
'in.- está si.i) a direccõo do sr.-Rodolpho
Uamos de llrit.-..

COItltlíIO-
ias pr',i,-, semi

lioie :
llactriomy, paiimpressa, al.i á

para o interior
porte duplo até
reiiislrar até anGaronna \\,\v.i
rcceliendo ínipr,1
para o interior ,-
(luiilo e para o

l'l»a
.leu

ale

repariiçrm
laquetcs:

1. Malln
ln-ra ua

it i I!',
.neio-dia.
¦Santos r

;Soi :iíti :i-
té ás O ¦;•..
exterior ¦

Rio' bc
iílem

Ca
.? I'»*---.- ,

do

lianlia para P.alila, Recif
Natal, rcceljciulo impregãos ;
cartas para o interior até ás I
poriu duplo ale ás o.
t//tí/viíiii, para Angra, rarafj-, porto

Sul» S. Paulo. Paraná, ft Santa Calli.irina.
rcceliendo tniprcüsoi*. í.ít1 .'t> .- horas, cartas
para n interior -aií á- .1 ;!-', idem eom por-
l; d;tj>!o até ;¦• -¦

farsari, para Harteitio^ o Xova Vork. rc-
cebendo impresso.*» até _ á-i to horas, car-
tn3 nara o exterior -at-* íís i: e objecto.-. paru
r_i.i-.trar ntô ús to.

Desna, para o Rto da Praia, rcceliendo
if-ipressog até ás 11 Iioras da maníiiá, nl»jc-
ctos para registrar até ií? ro. t cartas para
-i exterior até ao nicio-día.

Amanhã!
Ilapoan, para 'Kio Grande 4o SuT. rece-

hendo impressas al^ .ís 8^ horas dn tr*nn.tíí.
cartas para o interior até á*. S '![_„ ideai
roni porte duplo até ás o, •*> -jl-jeít-r*; para
registrar ati ás (> nia tarde de Iinif.

6'11,-j'ai.l, p.ira Paranmruií, Antonina, SSo

foram installados os trabalhos ilesla
Junla i*. porlauto, convida a todos os
jovens de 20 annos «completos 110
anno dc mi", e domiciliados ncslc
município a viram si. inscrever ató o
dia t.| dc setcinliro do corrente anno
o. liem assim, todos aquelles que ten-
.li. -'i annos ou mais, ainda não estão
inscriptos nos registros militares,
c.-.m.i .tiermiiia .. regulamento para
a execução da lei do alistamento mi-
litar.

Convoca lambem todos os interes-
sados a apresentarem esclarecimentos
ou reclamações a bem dc seus direi-
tos, afim <lc que a Junta possa bem
orientada ficar d.t verdade c dar as
informações precisas a esclarecer o
juizo da Junta de Revisão que tem dc

| apurar o-ic alistamento,
A Junla funecionará em todos os

i .lias uteis no edificio t'o Quartel da
Guarda Nnclurna, das 11 ás 1." Iioras.

; li liara conhecimento de todos manda
I lavrar o presente edital, poi» mim
i feito e assignado. rubricado pelo pre-
\ sidente e i|iu- será fixado jttnlo ao

e-pedirâ m«- j edificio em que funeciona esta Junta,
| á rna Goya*; 11. 3-8, estação da Pie-'dade 

(mtiuicipiu dc Inbatima) <¦ pu-
lilicado 110 Diário Official, sendo nos
sabbado affixadas, na porta do t li-
íicio em que funeciona esta Junla. as
relações dos alistados durante a se-
mana .

Ksle municipii'
miles:"slrada 

da
partir da estradi
ao bifurcametito
dc rnbauma
scpfuiu-do por

tilia .dtvisoria das águas até ao cume
F -sevra cul'hecil|a pelo líome do
José Maria; deste ct.tne, em linharecta ao •' cruzamento _a rua lgtias.su com a rua da Estação; por -esta
(inclusive) atravessando a E. F Çdo Urasil alé. ao principio da rua dòUmptnho; -deste ponlo, subindo emlinlia recta, ri divisória das águas
llie, passando pelos morros da Bica
Iguaçu) Dias, Serra do Malbcus, váterminar na rua Dr. Dias da Cru,;,
pelo cotiti-aforte coiii'pí.líbn.ÍUo eu.tre as ruas Çamarista Meyer c Ma-ranlino; «iiitinuaiulo pela rua Dr.¦Jias-da Cruz (exclusive) até á rimüo Laigoulto de Dentro; o pela liicsnia
tinciisive) c Dr. Manoel Victorino
(inclusive) at'é o começo; k\a\\\ atra.
vessando a estrada de P. C. do Bra-
sil cm direcção á rua Padillia: porest.a (inclusive), estrada „c Santa
Cr-iiz (exclusive) alé ao cruzamento
da estrada da 1'eitlia, (ponto inicial.
Ku, lheodoro Viegas da Silva, capi.
tão-secretario que o escrevi.

Capital Federal, 15 de julho -de
101G. — Pedro Ildefonso freire Ca.
meiro, major presidente.

MINISTI..KH) da UVRIIK\

5* RÉGIAO MI LITAR
TERCEIRO MU.VICIPIO

àdilal de convocação para o alista
mento -militar

O i*.tenente Júlio Procopio Cal-vao, ofucial reformado do líxçrçJtiL
presidente da Junta de ¦Misiauieuio
«limar,

-Faz saber aos que o.presente edi-tai lerem ou 'delle tetrliam conheci-
monto que, nesta dala. foram instai-
lados os trabalhos desta Junta, c,
portanto, convida a todos os jovens
de -\) annos completos «o anuo tle1915 c «domiciliados neste municipio
a virem se inscrever até. o dia 15 deselembro do corrente annoc.l-cnias-
sim, Iodos aquelles <jue, u-udo -i
annos ou mais, ainda não estão iu-scnptos nos registros militares, como
determina o regulamento para aexecução da lei do alistamento mi-litar.

Convoca tambem todos os iulcres*
sados a apresentarem csclarçcimeti-
los ou reclamações a bem nie seusdireitos, afim ide que a junla possa.je.ii orientada ficar da verdade edar as informações precisas e escla-recer o juf_o da Junta dc Revisa,,
que lem de apurai- este alistamento.¦A Junta funecionará em todos os-.(ws .nicis, no edificio da rua dosAndradas «•; 95, rtgcnoia da lVeíei-
tura do 3° districto do Sacramento,
das 11 «s 15 boras.

E para conhecimento de todos-
manda lavrar o presente edital, por'iiVlm feito ò assignado, rubricado
pelo presidente c que será lixado
junto ao edificio cm que íuneciona
esla junta, tios edifícios do ThesoiN
ro Nacional, do Ministério da Jtisli.
ça e Líscola Polyteehniça e publica'
do (10 Diário Official, 110 Imparcial,
Correio </« Manhã, 110 O Pdis c Jor-
nal do Commercio. — e" tencntn*
Tancrcdo 1'aiislino da Silva, secre
tario.

Capital Federal, 1- tle julho do
19K;. __ i* tenente Julio Procopio
Calvão, presidente,

N. íi. — O $' municipio i< compre-,
/tendido pelas seguintes ruas, largot,
praças, beccos e travessas;

Avenida Passos
Rita Alexandre Utrntlano
Rita dos Andrailas
liua rfa Alfândega
<llua Barbara tlc Alvarenga
Kua da Constiluialo
liua Gonçalves Dias
'Rua General Camam
Rua do llospicio
Ktui l,nb de Camões
Rua do Ouvidor
iRita dos Ourives
iRua Padre José 'MuitríeioJ

Jiiiíi Jo Uosario
Rua Sele tlc Setembro
Rua tle S. Jorge
Rua Senhor dos Passai
Rua Tliealpo
Riu Tobias Barrèlo'.
Rua da Uriiffhàymia
Rita Vasco ilu Gàilh)
Largo do Rosaria
Largo de S. Domingos
Largo de S. 1'raíicwo de Vaulct
Praça General Osório
Praça Teixeira de Preitas
Praça Gonçalves Dias
Praça Tiradentes
Becco do lio in Jesus
lleeeo do Rosário
Becco do Thesouro
Travessa das llellus . /,-/,..f
Travessa Dias da Cosia
Travessa de. S. Domingos
Travessa de ,V. Prancisco de f.nrfí

•lIXISTKirro i.-\ OVKTtltA
5" REOIAO MI DITAR

1/ municipio do alislamento tmilitar,
fuuccSonnndo 110 edificio da agcii-
eu da Prefeitura Sf-itnioipal do '.'
districto da frcglrezia da Oavea.

hdilitl dc convocação para v alista'
inenlo militar

O capitão do Exercito Til.-. Con-
ralo .Niemcycr, presidctito da Junta
dc Alistamento Militar:

ÍI.'a„ saber aos que o presente edi-
tal lerem ou delle tenham conheci*
mento quo, nesta dala, -foram instai,
lados ns trabalhos .desla Junla e.
portanto, convida a iodos os jovens
dc -.'o annos completos tio anuo de,
roí," e domiciliados neste, municipio
a virem se inscrever até o dia 15 ide
selembro do correnle anuo, e, 'beiai
assim, todos aquelles que, tendo c-t
annos ou mais, ainda não eslão in-
scriptos nos registros militares, eom,.
determina o regulamento para a exc-
cttçiío da lei do alistamento militar.

Convoca lambem todos os 'interes-
sados a aprcscnlareni esclarecimen-
tos ou reclamações a bem de sen-
direito:, afim dc que a junla possa
In-in orientada ficar da verdade e dai
as informações precisas a esclarecer
o juizo da Junla dc Revisão que tem
de apurar este alislamento.

A Junta funecionará em Iodos os
dias ¦uteis Ias 11 ás 15 horas, na
agencia da Prefeitura do <j" dislriclo
municipal,

E para coniicciml-jiito -i.- Iodos
iiiiuuia limar " presente
mini íeil.. c assignado,
pelo presidente e que

.uno. pin
rubricado

será fixado
jtmii. ao edificio em qtr* funeciona
esta junta, .i rtta Jardim IJolanico
11. 15,5, c publicado no Diário Offi-
, 11/, in. Imparcial, 110 1'oi:.., no Jornal
di Coiiiiuereio e no ('urrei,' dit ifa-
nhã. — _" tenente secretario, .lutado
Mama Barreto.

Capital l**cu.r:tl. 15 de julho de
íCapitáo l'£o Conrado de

presidente.
- 1' o" municipio compre-

;.-ii(..
Sient

i.V.
ver.

1,1.1

uio
Inr-.lc,

¦\ idcni
olijcetos

da Prata,
tis. rartas
com porte
7 1I.-1 111.-1-

liar-
dos
Vo-
3-1'
do

.*!«;

iem os seguintes li-

Penha (exclusive) a
1 de Santa Cruz, ate

da estrada do porto
caminho da t'rcguczia:
esta (exclusive! r ca-

miniio de itararé (exclusive) até en-
conlrar a linha divisória das agitas da
serra da Misericórdia; por esla divi-
soria ao alto do morro do Caricó:
deste alto, por uma linha que. sc-
guindo pelo ¦divisor das água? da ser-
ra da Misericórdia, vá cortai* a cs-
trada -da Pavuna, na garganta entre,
as estações do Engenho do Matto

e Vicente de Carvalho; dahi, por uma
linha, subindo ao alto do morro do
Juramento, em írente ao Campo do
Detiié; r*este alio, continuando a li-

cguintes ruas: "Ruy

bosa (antiga de S. Clemente)
números 355 e 3PS até ao final;
Itinlarios da Pátria, dos números
.- _,** • 

_:i.> final; .R-eal Grandeza.
principio alé aos números ••'.) e
Marechal Hermes, Conde de irajá,
Visconde de. Caravcllas, Marques,
tflímaylá, Viuva Lacerda. Maria Eu-
getlia, Capitão Salomão, Maceió So-
!)riuho,_ Visconde Silva, Dionysio
Ccrqueira, Pinheiro Guimarães. Jar-
dim PiOtanico, Maria Angélica, Maria
Amélia. Faro, Lopes Quinta, 1'. Lati
ra Stella, D. Emma, Vicente Souza,
Marque/, de S. Vicenie, Duque Es-
(rada. Dr. Dias I-' n-.-ir.i. I'áu, (Juin-
ta c Doze, Iíscola, Velha do Jardim.
.'Vccacia, Oitis, Ma*?noliiis, Jequitibá.
Operários, i" de ;Maio, D. Castorina,
Saneamento, Henrique; travessas —
Ilonoiiii;i. Leandro, Lagoa, João Af-
fonso, Fernandes, l-loresla, l-'..nie da
Saudade. Praia da Fonte da. Saúda-

•de, do Pinto, Leblon, Estrada da Ca-
vca, Vafgem da Tijuca. Vidigal,
Largo 1 Ia Memória, ['raça S. Tero-
nynio."
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5. RiSOlAiO M-UTAlR ~ 14° mu-' 
iNIOiPíO-BNGBNíIIO 

".'EL. IO
o íiíí.la:üi/í/ul .rf. coiwocaplo /"»'«

iotiiío ¦militar
O capitão -lo 'Exercito Epaliiiino n-

dis T-i-a-ira Guimarães, prtSMêhtê
da Junta _e Alistamento Militar.

i. az saber aos _u_ o presente edi-
tal lerem oti .dellc tenham conheci-
minto que, "esta 'data, 'foram instai-
lados os trabalhos «lesta Junta c,
purtaailo, convida a todos os jovens
dc _o annos completos no anno de
tyiS e damicitiaJíis neste município
a virem sc inscrevei- até o dia 15 de
setembro do corrente anno, e, befcn
assim, todos a_itellcs que, lendo -i
annos ou mais, ainda nüo estão in-
scriptos nos registros militares, como
determina o regttlamoiito para a exe-
eií.iíp da lei ido alistamento militar.

Convoca tambem todos os interes-
sados a apresentarent esclarecimen-
t.s ou redaima.ões a bem de seus
direitas, afim tle que a junta possa
liem .rieotada ficar <la verdade e dai
as informações precisas a esclarecer
o juijo da Junta de Rcv.sSô nue tem
de ,-ipuj-ar-este alistamento,

\ Junta funecionará eni Iodos os
iiias ua Avenida do Mangue n. 146,
Limpeza Publica p<lc São Cbristovão.

'liste municipiò de alistamento é H-
niiUido pela fôrma seguinte; Umi-
teà: — Seguindo pela Avenida Pedro
Jvo (exclusive), ..uinl-i da Boa Vis-
11 .in.lus.--e), ruas Paraná (exclu-
sive), UrabcEfla (exclusive), Paula
p. .Silva (.xdiisive), travessa Alice
(¦exclusive), rua Chaves Faria (ex-
clusivc) até ao encontro com a rua
Matto Grosso; por esta (inclusive)
até ao fim; deste ponto em linha ve-
ila até ao alto dn morro do Tele-
.erapho; por outra recla até ao -fim
dn rua Visconde 'de .Nictheroy. do
11:11 desta por outra recta que, atra-
w.-.-ando o leito _a 'listrada de Per-
ipp Central elo Urasil, vá ter no cru-
üívmcnl. <to rio Joatiita. cclm a rua
de 'São .ran.iscí> Xavier; por esta

p exclusive), rua líjútdock T.obo (in-
ilusive), rua General Delgado de
Carvalho (inclusive), rua liarão de
liupagipc (inclusive), até ao encon-
tro ila rua Felix tia Cunha, deste
ponto por tuna recla em prolonga-
mento, á rcfcrítla «rua Dr, Felix. <la
¦.'unha até encontrar a linha diviso-
ria das agua»; 4101- esta ao Sumaré
(bxcIusíw*); dahi pela linha Perro
Carril do Sumaré _ linha divisória
das águas; por esta linha divisória ao
começo da rua <!o Uisjio e fim da
rua Aristides Lolio (exclusive), por
esta á rua dc São Olu.stovão (cx-
clusivc); Boulevard 'São Christovão
(exclusive)-, canal do Mangue, até á'venida Pedro Ivo, ponto inicial.

Confina este districto com os 10",
Ji". "'.3. '7*. IS". It»". . 

' <- ,2° dis-
Irictos.

¦K para conli-diiíeiitc* 'de iodos
ííiailda lavrar o presente edital, por
mim feito e assignado, rubricado
jiçlo presidente e. que seta 'fixado
V'iilo ao edificio 'Cm que funeciona
p?ta junta, das u toras ás 15, e pu-
blicatfo no Diária 'Official. — O sc-
cretario, José Moreira da Silva.

lC-H-itnl Fccferal, .ir de Julho dc
ippif.i. — HpaininaiSihs Teixeira Gui"
inarSes, capitão presidente.

QUINTA BEGMO MII/IXAU
DÉCIMO MUNICÍPIO

(Saht'Anna)
Edital de convocação para o alista-

incuto militar
O inajor Antcro Aprigio Gualbcr-

to dc Mattos, presidente da Junta
dc Alistamento Militar:

Ea. saber aos que o presente edi-
tal lerem ou delle tenham conheci-
mento que, nesta data, foram instai-
lados os trabalhos desta junta e,
portanto, convida a todos os jovens
dc 20 annos cumipletos uo anno de
1915, c domiciliados neste districto,
que comprehcnde as praças da Re-
publica c 11 de Junho, largo de
Saut.Vnna c ruas Visconde da Ga-
vea, Marcilio Dias, Nabuco de Frei-
tas, João Caetano, General Pedra,
Senador Eusebio, Visconde de Itaii-
na, Benedicto Ilyppolito (parte),São
Leopoldo (parte), Frei Caneca,
Areai, General Caldwell, SanfAnua,
Marquez do Pombal e Visconde dc
Sapucahy, a virem se inscrever até
u dia 15 de setembro du corrente
auno e, bem assim, todos aquelles
que, lendo 21 annos 011 mais, ainda
não estão inscriptos nos registros
militares, como determina o regula-
mento para a execução da lei do
alistamento .militar.

Convoca lambem Iodos os interes-
sados a apresentarem esclarecimen-
tos ou reclamações a bem dc seus
direitos, afim de que a junta possa
bem orientada ficar da verdade c
dar as informações precisas a escla-
recer o juizo da Junta dc Revisão
que tem de apurar este alistamento.

Nos sabbàdos serão afixados na
porta principal do edificio em que
funeciona esla junta as relações dos
alistados ^lintntc a semana.

A Junta funecionará om todos ns
dias uteis, das II ás 15 horas, no
quartel general do Commando Supe-
rior da Guarda Nacional, á praça da
Republica ti. IQ7-

il' para conhecimento dc todos
manda lavrar o presente edital, por
aijin' feito lc asáignado, _ ruhrjòatlo
pelo presidente e que scra aiíixado
junto ao edificio cm que funeciona
esta junta, nos logarcs públicos deste
districto e publicado no Diário Offi-
ciai. — O secretario, capitão gradua-
do Antônio Martins Viamiã btligar-
ribia .

Capital Federal, 15 de julho dc
191Ó. —• Antcro Aprigio Guálbcrlo
ile Mntltis, major presidente." " ukoTao 

~

-tHNISTKK-O 1>A GUERRA
•* l.l_._A_ Min.rMÍ. •- 24° ML'-

\'!CiI-0 DO 24* DISTRICTO
\'o Curato dc Sanla Cruz, uo

p|uartc1 do destacamento na praça
General Deodoro.
V.dilal ie convocação paru o alista-

mento militar
ii major Carlos PccUolt,presidente

da Junta dc Alistamento Militar, íaz
saber aos que o presente edital lerem
uu dellc tenham conhecimento que,
nesta data, foram installados os tra*
halhos desta junta, e, portanto, con-
vida a todos os jovens de _'0 anuos
coinjilctoí no anuo de ff> 1.* e domici-
liados neste ntituiiiipio a virem se
inscrevei- até c> dia t,. dc setembro
.lo •corrento anuo, e, liem assim,
iodos aquelles que, lendo 21 annos
ou i.pais, ainda nãj eslão inscriptos
nos vegistro» militares, como deter-
mina o regulamento para n execução
dn lei 4» alistamento militar. .

Convoca tambem todos os interes-
sados (i apresentarem esclarecimen-
Ipps ou reclamações a liem dc seus
liniíos, afim <le que n junta possa

bem orientada ficar da verdade e
.lar as íttformações precisas a escla-
rcecr o juizo da Jtiulii do Revisão
que tom de apurar esle alistamento.

\ Juuta funecionará cm todos os
'lias <h) ((trartel i\i destacamento da
praça General Deodoro, no Curato
de Santa Cruz. das n ús 15 lioras.

;K («ira conhecimento Uo todos
man la lavrar o presente edital, por
mi ti feito e assignado, rubricado
pelo presidente e que será fixado
imito ao odifieio em que funeciona
esta. juuta, c publicada no Diário
OJfidtl.

i) ;_.' districto e 24" -municipiò sã"
iodas a* praças e ruas coinprehendi-
¦ Ia1- 1103 limites do iponto em que co-
meça o rio [taguaby c* alé sua foz,
na Ip.iWií de Scpcliba; 'desla foz, pelo
littora", até o porto cm que passa
uma linlra nesla, cujos extremos são
a \y,':\ à\a Gtiraqucjaba c marco Ií mi-

• ____... .1 L.'.. ..ua Estrada de Santa Cihiz, deste
porto ns littoral por uma reçtn ao
referido marco c deste marco por
"".n;< recta ao ponto inicial.

-azem parte deste districto as
illias *Ia Pescaria, cio Taiti e Guará-
p|tiezTi"w. Confina este 'districto com
o* __" e 23* districlos, com a listra-
tia do Kio dc Janeiro 1 com a bahia
il, Sepetib».

Capital Federal, 15 de julho de
1016. — Henrique l'iullii>, *-ecretario,

Carlas Pcckoll, major presidente.

12o MUNICÍPIO .
Dc convocação para o alistamento

militar
O capitão Rapbacl Veríssimo

Vianna, presidente da junta de alis-
tamento militar do r." .'mmicipib da
freguezia 'do pspirito Santo, á Ave-
nida Salvador de Sá 11. 1.1 (agencia
da Pre leitura), etc,

Faz saber nos que o presente edi-
tal lerem oti delle tiverem conheci-
mento, que nesta data foram instai-
lados os trabalhos desta junla c,
portanto, convoca a todos os jovens
da edade de vinte annos, completos
no anuo anterior, o domiciliados
neste municipiò, que coiniu-ehcudcin
os limites (i-i" disttislo -- Espirito
Santo) Rua Wcoiidc dc Sapucahy,
(inclusive) da rua Frei Caneca, até
encontrar a rua Visconde de Itaiina;
seguindo esta (exclusivo) avenida
do Mangue (inclusive) boulevard de
S. ÕliristoVão ('inclusive), alé o co-
meço; dahi pela rua Haddock I.obo
(inclusive) até a rua Aristides Lo-
bo; continuando por esla (inclusive)
até o fim e principio da rua do His-
po; deste ponto subindo a linha di-
visoiiia idas aglras até emeontrar a
linha de ferro canil do Sumaré, se-
guindo esla ao fim da rua I.agoinha
(exclusive); dahi em linha recta, ao
encontro chi travessa Barão de I _lro-
polis, com a rua do -mesmo nome;
da rua Goulart (exclusive) com a
travessa do Navarro; 'dahi por ou-
tra linha recta até o ponto terminal
da rua Agra Filho, seguindo por
esta (inclusive) rua dos Coqueiros
(inclusive), largo de Catumby (in-
clusivc) até á rua Visconde de Sa-
pucaliy, ponto inicial.

Confina este districto com os C,
10" o 14" districtos.

lí; portanto, convoca a todos os
jovens da edade de _o anuos, .coni-
plctos no anno anterior, c domicilia-
dos neste mumicipio, a virem se iu-
screvet- até o dia 15 de setembro 'do
corrente anno, das 11 'ás l_ horas
dos dias uleis, e, bem assim, todos
aquelles que, tendo 21 annos ou
mais, ainda não estão inscriptos nos
registros mtilitarcs, como determina o
regulamento .para a execução do. alis-
tamento militar serão convocados
não só os jovens de .'pi anuos com-
plctos como todos os cidadãos de -t
a 30 annos.

Convoca lambem todos os inlcrc-
sados a apresentarem esclarecimen-
tos ou reclamações a bem de seus
direitos, afim de que a junta possa
bem orientada ficar da verdade e
dar as informações precisas a escla-
recer o juizo da Junla de Revisão
qtte tem de aparar 'este alistamento.

K, para conhecimento dc todos.
manda lavrar o presente edital, por
mini fcit.p c assignado, o. rubricado
pelo presidente capitão Kupbael Ve*
rissiiuo, c secretario, Jorge Joaquim
da Cunha.

Freguezia do Kspirilo Santo. 2S de
jullio'de 1916. -- Capitão kaphael
Veríssimo Vianna, presidente.

QUINTA KEGIÃO MHJTAB
DÉCIMO éW-WW- DtSTRíCTO

MUiKtCIPAly - GAMBOA
De convocação para o alistamento

militar
'O major Francisco -Mvaro. de Sou-

za, presidente da Juuta de Alista-
mento 'Militar deste districto tmmi-
cipal:

Faz saber aos que o presente edital
lerem 011 delle tiverem 'conhecimento
que proseguem os trabalhos desta
junta 'de alistamento 'militar, cujos
limites são os seguiules:

¦Praça Municipal (exclusive), se-
guindo pelo Cáes do Porto, canal do
Mangue, leito da listrada dc Ferro,
Central do Brasil, estação 'Central 'da
mesma estrada (exclusive), rua^ Dr.
João Ricardo (exclusive) até á de
Marcilio Dias. esta inclusive; rua
Visconde da Gávea (exclusive) ate
á rua Senador Poinpcu, c por esta.
(exclusive) até á rua Senador Pont-
pcu e. por esta (exclusive) á nua Ça-
merino (exclusive) e praça Munici.
pai, ponto inicial.

Convoca, portanto, a todos os jo-
vons da edade dc 20 annos comple;-
tos no anno findo de 1915 c domici-
liados neste 11" districto municipal a
virem sc inscrever até o dia 15 de
setembro do corrente auno e, bem
asam; todos aquelles que, tendo pi
annos ou mais, ainda «ão estão 111-
scriptos nos registros lirllitarcs, como
determina o 1 egttlamenlo para a exe-
cução da lei do alistamento militar.

'Convoca tambem a todos os juiter-
essados a apresentarem esclarecimen-
tos 011 reclamações a bem de seus
direitos, afim de que a junta possa
bom orientada ficar da verdade e dar
as informações precisas a esclarecer
o juizo da junta de 'Revisão, que tclm
de apurar este alistamento.

tXos sabbàdos serão af fixadas na
porta principal do edificio «11 que
ítincciona esta junta as relações dos
alistados durante a semana.

IA junla funecionará todos os dias
uteis aio quartel do Corpo de Bom-
beiros, no Cáes do Porto, (estação
Marítima), das n ás 15 horas.

E, para conhecimento úc_ todos,
manda lavrar o presente edital, que
será affixado na parte externa da
entrada deste quartel e publicado 110
Diário Official; por mim feito e as-
signàdò, e rubricado pelo presidpUc.

iRió 'de Janeiro,' quartel do Corpo
de Bombeiros, no Cáes do Porto, 25
d.e julho de ioio. — 2" tenente Lco-
ilidas Hermes, secretario. — Major
Álvaro dc Sousa, presidente.

Si n mi ta 21 interesse
—SaaS-fl-BB iillllllMi|l_W_ll-W-«l*'WWMMMWITII|i>l-illll —¦—¦ —

AVISO

QUINTA REGIÃO MIUXAU

QUARTO íMUNICIPIO

pe convocação para o tilislainculõ
militar

O leneiitccoronel iCicero -Montei-
ro da Silva, presidente nia junta de
Alistamento Militar:

Faz saber aos que o presente edital
lerem ott dellc tenham conhecimento
que, nesta data, foram installad,os
os trabalhos desta junta e, portanto,
convida a todos os jovens de 20 an-
nos completos no auno de 1.15 e
domiciliados neste imunioipiò a virem
s* inscrever até o dia v*.-.de ítovcm-
bro do corrente anuo, c, liem assim,
todos aquelles que, tendo 2t annos
ou mais, ainda não eslão inscriptos
nos registros militares, como deter-
mina o regulamento para a execução
da lei do alistamento militar.

Convoca tambem todos os interes-
sados a apresentarent csclarcchnen-
tos ou reclamações a bem de seus
direitos, afim de que a junta possa
bem orientada ficar da verdade e dar
as informações precisas a esclarecer
o juizo da Junta de Revisão, que tem
de apurar este alistamento.

A junta íiinccioiiará em todos os
dias no edificio do antigo Arsenal
de Guerra, de 11 ás 15 horas.

li, para conhecimento cta todos,
manda lavrar o presente edital, por
mim feito e assignado, . rubricado
pelo presidente, e que será affixado
junto ao edificio em qtte funeciona
esta imita, em diversos logares pu-
blicos e publicado 110 Diário •Official-
e transcrever abaixo os linvites deste
districto municipal.

Capital Federal, l? de julho de
1916. — Capitão Lui.:: Felippe Mos-
carenhas IVilâliageit, secretario. —
Tenente-coronel Cicero Monteiro du
Silva, presidente.

Limites — Praça Quinze dc No-
vembro (exclusiva), nia Sele de Sc-
tembro (exclusive), praça Tiradentes
(exclusive), rua Luiz Gama (exclu-
sive), rua do Senado (exclusive),
rua i1p> Lavradio (exclusive), rua
Francisco Belisario (exclusive), rua
Visconde de Maranguapc (exclusi-
ve) até áa»venida Mem de Sá; des-
ceiitlo por esla (exclusive), através-
sando o largo da Lapa (exclusive),
c. seguindo pelo antigo becco do
Campo dos Frades (exclusive) cm
linha recla ao cáes da avenida Beira
Mar e dahi pelo littoral até á praça
Quinze de Novembro.

O secretario, I.ui; Felippe Masca'
reiiltas Wildhagen.

r.ao tlesejamos erear a freguezia do PARC ROYA.L
entre pessoas que só nos compram por amizade, por
sympathia, ou pela suggestâo da nossa reclame. Quere-
mos, ao contrario, que a nossa casa conquiste a sua
clientela entre os que aqui vem em defeza dos interes-
ses de sua bolsa c os encontram de facto defendidos
pelas vantagens que realmente damos e em qne não
consentimos ser supplantados por ninguém:

Io * Barateza de preços
2° - Variedade de sortimentos

3o - Modernidade do mie vendenrs
4o - Garantias reaes aos compradores

A. convicção destas vantagens, a consciência de que
a nossa principal reclame 6 o artigo em si c a sua
etiqueta de preço representam a verdadeira força que,
dia trás dia, attrahio a esta casa a grande freguezia *le
que ella dispõe.

E' o rumo do interesse próprio que aponta á nossa
fresuezia a vantagem de comprar no

PARC MAL

Viotoi* ttufíler Jt C -U*o_uistas.
estabel-Oldos ú nu 8. Pedro 128.
avisam a esta- urnça t* és do inte-
rioi* qne tondo .ido «lispensiulo
du sua casn o si*. Itcuó Mortous,
auo se assisti» R. Mo-tens, cessam
os í-odores «o motuito <*ettle-'i-M>s
nn nunlldnd- do procurador n-enil.

líio do .«neiro, 31 de *»H'0

de 1910.
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ASSOCIARÃO I)OS K".r_REfi.Vl)OS
XO CO*MT«níRCTO 1)0 1.10

DE JANIülBO
ISENÇÃO DE JÓIA

Coiutntinic- aos srs. associados nue
o Conselho Administrativo resolveu
que continuasse suspensa a jcú.i para
admissão de novos sócio..

Os -rs. sócios que sc acham atraza-
dos uo pagamento das suas meiisalida-
des podem se quitar pagando ilu uma
só tez ou em prestações,

Quaesp.ucT infonua.Gcs podem ser
soli-eilatlas da Secretaria .pelo teleplione
.,- . Cenlral.

Kio de janeiro, i dc agosto de ir>i_.
— Pedro Xavier dc AW:du\ i° se-
creílíriò,
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(Cluviiil
V.ililnl ir. convocjc.ihi paru c uli.-iln'

MIMSTKKIO DA (iMIltUA
.* lÍROIAO M1LITAI. -- 15" Mü-

Nioino
tidilal de convocação puni o alisla-

mntlo militar
0 coronel 'firucslo Dot-ncllcs, pre-

sidente da JiiiUa de 'Alistamento Mi-
litar;

Ofaz saber aos qne o prcscnle edi-
tal lerem ou JelU- lcitha.m conheci-
mento une, nesta data, foram instai-
lado* os trabalhos dp-*ta Junta e,

_. I portanto, convida a |p"!'is >.s jovens
dc _o anuos completos no anno de', 
lot.p. c domiciliados nesle municipiò

MU- a virem se inscrever alé p* dia ií de

M11.ISTKRIO DA (íll.IÍKA

5' RKGIÁO MIUTApR - 22" Wü-
NJCIPIO

Údilul de cenvocação paru o alista-
mento militar

O capitãt. Alíredo Flor Çantalicr.
presidente da Junta de u.listamento
Militar:

Vaz saber a'os que o presente cai-
tal lerem ou tlelle tenham coivneci-
mento que*, nesta 'data, 'foram instai-
lados os l-ratalho. desla Junta e.
portanto, «onvida a Iodos os'jovens
de 20 annos completos no aiino_ de
19x5 c cljorniclliados neste municipiò
a virem se inscrever at_ o dia .15 de
setembro do corrente, anno, e, ten
assim, lo.los aquelles qtte, tendo 21
annos ou mais, ainda não estão ui-
scriptos nos registros militares, como
determina o regulamento para a exe-
etie-ão da lei 'do alistamento militar.

.onvoca lambem todos os interes-
sados a apresentarem esclarecimen-
(os ou rcclalijurçõe. a bem de: seus
direitos, afim de que a junta possa
bem orienlada. ficar da verdade e dar
as informações precisas a esclarecer
o juizo da Junta de Revisão que tem
de apurar este alistamento,

A Junla funecionará em iodos os
dias 110 edificio do Tiro ro.', Realen-
go, das 11 ás 15 lioras.

•E para conhecimento
manda lavrar o presente
mim feilo e assiigtiado,
pelo presidente e .ué

CC 17

de todos
edital, por

rubricado
irá fixado

junto ao edifício em que fumxtona
esla junta, e publicado ne. Diário
Official, Jornal do Commercio, Pais,
Imparcial. — 2" tenente Arthur Ik-
niles Gtiinwmes, secretario.

¦Capital 1'cderal, -S 'le iullio dc
5* lU'GL-0 iM.ITilT.\R 1916. — Capitão A. F. Cttntalier,

TV MUNICÍPIO DO" 1.;" PIS- nrcsiekule. ...
TRICTO Limites do 22" nfltiucipio çlc ali*-

.-;,*. ri,ri-t,u'-„i lamento militar .lo Districto Federal.„,,., ,. £^Sp ..»» 5Í<srn.Sj-*SS
O majorCcleSío' d, Senna -la ao prinequ o d a estrada de En-

4 -àST-í Sí 4V5fo Aí té ."rio^C-abr!d 
C(p-S

ms aliados os traualnos <u*l.i junta ... ' lr , ,1 \„,.., r>i-ancní-r«-=íU!?-*vq->"*^ 
cipto a virei-, se mstreve ate o dia c ,. .(mí. (,o
,., ,1c setembro do c. 1 a, c amw , Jr_. _„ .*.,. ,,.,
bem assim, Iodos aque le- que u- 

u . , ¦__ 0, Gu-mll*,.
j, anuos ou mais, ameia nao *™g frente ao morro da
nscriptos nos fecristros militares, i»" ' "• ."'.,.,.;',., ..:...,

como determina o regulamento paro bandeira, dam, Pel,, cila.1
da lei do alistamento mi¦ S'.. :it;-' '

Sociedade Mutua de Se-
guros e Pecúlios

RIO DE JANEIRO
35 fallecimento na série de 10 contos

I Temlo fallociilo em S. Luiz do Mrimhão. Estudo ilo IMnraiilião.
! <*m 10 do nliril tio 1»18, o nosso consocio sv. 1UOAB1K) BBJnBül-

CTO PKKKIIÍA 1>.V SILVA, inscilplò na nóiío «Io 10 contos, soh nu-
I moro 1031, eotiuiimiienmos nos srs. nniliiailstiis dcstn sério «uo se
jacíiiini n« sido dn "GLOBO", ií run t'i*imuii.v:ini> h. *47. e cm nodci*
i dos nossos banqueiros lóoiies, os respectivos recibos do 7$000. pai*a
formação do nove» pecúlio, uno devem ser resgatados dentro de mu
me/„ isto é, uté !íl do asost.o itvo.vimo vimlonio, nos termos du cs*
tiibeleeldo ,ios nossos iilnuos, approvados pelo (ioverno Federal.

2? fallecimento na série de 20 contos
Tendo fallecido mn Campo Grande, Kstado de Matlo firosso. em

lí) do fevereiro (lo 1010, a nossa consocla sra. d. ARM1XT>A HIT-
TliNCOUl!T DE MÊLIiO, inscrlpta nu série de _0 contos sob nume-
ro 096, roínmuuieamos aos srs.miitiiiilistus destit série ono so
aeliain nn sede da "GLOUO". & rua Uiuuauuyan ir. 47. e onij-odni*
dos nossos haiiditeiros loeaes, os respectivos recibos de. l_NO(M>.
paru formação do novo pecúlio, auo devem sei* resuntndns dentro
de nm me/., isto é. até !51 de unoslo próximo vindouro, nos termos
do estabelecido nos nossos planos, improvados pelo Governo l'c-11,1 "23° fallecimento na série de 30 contos

T(*ii(lo fallecido cm Sorocaba. Estado do S. -'nulo. em 31* de fe-
veie ro de 1016, nosso consocio st*. ANTÔNIO SOAUTEZí-lNl...
iiiscriplo na série de. 30 contos, sob numero 906. cominunleamos
nos srs. mui niilistas desta série nue sc acham na sede dn OIiOKC* .
•i run llriurtiavaii!» n. 47, e em poder dos nossos banuuciros lo-
enes. os respectivos recibos de 3O$000. para formação do,novo pc-
eulio. «ue devem ser resitalados dentro de nm me/., isto e. ale «l
dc niíosto próximo vindouro, nos termos do estabelecido tios nossos
planos, approvados pelo (ioverno l'cderal.

28 fallecimento na sene de 50 contos
Tendo fallecido na Capil.nl do listado do S .^aijlo. nm 18 -1--

mulo do 1916, o nosso consocio sr. EI.OY 1*I*.I51I.IA.\() DA UObld,
nseíipto na série dc 50 coutos, sob numero 403. connuumcamos

mos srs. mutuiilistas desta sério cine sc acham nn. sedo da GI.OHO .
> 1'iin l'rii"iinvana 17, o em poder dos nossos banouelros locaes. os
.esnectivos recibos de 30$000. nara formação do uovo_pecúlio um*

ileveni «cr rcsttntndos dentro de um mez, isto e. ate
vindoiu'0. nos termos do estabelecido no
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BANCO LOTERICO
K. Eosarlo 7-t o II. Ouvidor 70"0 PONTO"

130 — K. OUVIDOR — ISO
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AO MONOPÓLIO
DA FELICIDADE

BILHETES DE _iO__!....

ltemc(l:cm-se bilhetes nara o
interior mediante a porto do
Correio. — PRAXOTSCO ft C.

Kua Sachct n. 11
-

ESCRIPTORIO

I_ CASA FELIZ
106, RUA DO OUVIDOR. '«6

Filial _ yirasa ll dc Junho n. 5< ¦- ""'.¦
dt Janeiro

COMMISSÕES E DESCONTOS
Bilhetes de Loterias

Avi-oi -
nepmpi dia

. Oa prêmios
._i_i\So.

próximo
31 de acosto

nossos i-lnnos,
diiproviidos nelo ('overno Poderia.

Rio de Janeiro, '51 <l<* .tullio dc I 916. a Dinixroiti...

i!i:\. T,O.T.t. <AI'.:. COMMISR-
(.IO K AliTKS

Dc ordem %t resp.:. Mcst.:. solicito
ntesença «los OOlir.t. n sess.:. <1<-

frente 1 .in.!. a realizar-se ua próxima quinta-
nome i i*-'"'''" •* (lc :''r''s'.1'',.11 " Or.l.:.. Si de jullio de intC

l Fundão, s*-'Ci-.

| lil-:^:

.1.
A*.

n

l:i !.
!""
ile
io

.'t

ineuh miUí-ir

coronel Alfredo I", de Sampaio
iro, presiJcníi- \\;i luiiUi ile Vli-i-
,'.'..i Militar.

• xíber aos fjue o ffcscnlc edi-
LTcm ou dellc Ictiluim conheci-
¦* iiue, nesta data. íoram instalr

- ns traliaüui- desta Junta, c,
«to, cotv.iii.i a ludos "* jovens

20 annos completos no anno dc
" domiciliados nesle município

seloinlii'0 do corrente anno c, bem I a csccuçã
.vsii... todos aiiucHcs nue, tendo 21 ' litar,
annos ou mais. aiuda não eslão in- Convoca lambem todos os nUc-res- (
scriptos nos registros militares, cimo j santos a apresentarei; esclarecimen-
determina o regulamento para a exe- : tos ou reclamac.ôes a bem dc seus :
.•'.„•-„, ,1-, 1,'i do ali-lamento militar. ! direitos, atini de que a junla possa;" 

Convoca lambem todos os interes- bem orientada ficar da verdade c I' 'ir as informações precisas a escla-.
juizo cia Junta de Revisão
¦de apurai' este alistamento,

íunecionará cm todos os ¦

ii,
;¦ o começo

L.io), -este
cia ao marc

nu lia-1
.l.i rio [taguaby I
município com pp I
tiliinip) ponto por [p limite ua eslra-

Hoje. s
ilu COStIlllV
todos

I.i),?.:. CAI'.:. HEXHIQVI.
VAí,r,Ai>Aiii:s

çcssi:. écoitoinui.!., ns li"i'.ií
l'es'pi coinparcciiaenlo dn

os lli-nif. :• <lo
.S'.i|i.:'p/ Junior.

iltiadr. O

CUXTHO COMMKI1CIO E IXlIlS-j
IlilAS 1>I*. MATEIUAIIS 1)13 |

('o\..'riir.n.'..o
Rir A T)K S. itoro X. .'.c i

De ordcai pio sv- presidente, pcç.-;

Çiiiidacle
699

Fluminense
S373

FERNANDES & C*
Teleplione ^c.?i —- Norle

Consultas grátis

Viwü

>' .'«'-.'ij

.-

Aluga-se tun. grande, escclli m<', 'iv
jíiptiice, nrcjadn, com salas de espera
pi teleplione, poi moilicn prrço; nu rua
UrUi.tay.-ina u. .;. sobrado, ).p'.li> <1p.
sombra. _i(i J
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IV IS2

Tor m«*
dicos

operado*
res espe.

ci-ili-tas em moléstias dos oi.hom
orvinos, oaihjaí-T* c kabi/,
enfermidades das (senhoras, pelle,
syphilis, venereas, folonorrha. la.. n
das vias genitaes e urinarias do lio*
mem o da mulher. Todos 03 ili.t?
das . ,.s 6 horas da tarde. Una Ro*
drigo Silva n. .0,1* andar (entre As-
sembléa e 7 dc Setembro). Consulto,
vio porreitamonto apparelhado con.
todo o material preciso para os osa-
mes e os tratamentos constantes doa
sas especialidades

PREDIO
Vende-se um bom . redio á r

lovcllo; trata-se 110 i.ar.o dc
cisco. iS. Cliapolnrin.

S 308

ia do d-
. . .raie
O.ir I!;

onl.
coaiparechcei
,i assembléa
si* realizará _dc agoslc, á
secretaria, para to

:¦¦> dos srs. sócios quites
gerai extraordinária, que

na próxima quarla-feira, .
s S lioras da noilc, nesta

iiar conhecimento oc
assumptos de interesse social.

Rio, ..o de jtllllO de roíC.
de Figueiredo, secrctiu.o.

Mulhias

ií. di
uma
da de S. Cruz: deste marco por ou-
tra recla em 'direcção sul, á ilha. dc

il. .•,•• pMilo cm fren-

SLTl!
Hoje,

i) (',r.:.
lliicmoi:.

COXS.:
embl.:. op
:r.;. Ocr.

1)0
ilin.:. á
. pI.p 11

KKASIIj
is S liovas.

I.:. — T.
K, 29.

I
a* i-i:a(.a

Os abaixo
Praça nue ;
dc p|. Oliviã

1P|.I esclarecimen-1«
bcln. dc seus 1 recer

tem ti
Junla

;m

1 SC inscrever
.1 !.) corren
todos aipiolli

•';i mais, .iiu
eripiosi nos rvgi .ri.<

' iii.ta o remi'
da iti do
¦¦va tamln:

. apresen
1 reclamai'.

afim de
. rieniada
.* infonuac

o juízo di
¦:x\ <Jc í-i>i*
.1 -.ma ftuic

ile o .na 14 dc
anno e, bem

ppie, lendo .*(
1 nãpp olão in-
militar.;. couto

iiuciilo para a (xc
i.li-iamcnu.1 militar.
ü i.p |pp* os inicia *-
irein csclarecimi n-¦' abem de_-etis di-

la possa

a aprcseniareni
tos "a reclamações n
clircitos, afim de que a junta possa j que
bem orientada ficar da verdade ci A .
dar as informações precisas a escla- <iias uteis, no quartel
recer o juizo da junta de Revisão mento de cavallaria,
que tem dc apurar este alistamento, dro Ivo, das 11 as 1*

A Junla funecionará cm lodo* 031 3. nara -¦ : * '"<*'!

.lia*, no Collegio Militar, .Ias 11 ás
15 horas.

K para conhecimento dc todos
manda lavrar o presente edital, por

íiioi e assignado, rubricado

.iiiill.l-tM--......... ... .¦ , ...
te ao estremo occidental da sefra^lo.i
Cantagallo, íto ponto pnr uma rc

regi-
Avenida

•ra-

num
pelo presidente c que scra_ nxalo j ( morro

o- la
irecis

Junta

,p.'.f
csrbl

iui* n lu

Je Revisão
li*.iaiiu:;ip..

ü tod.i* os
',',-

pata con
. lavrar o pres

fc*fo e a*.*i*!i
presidente c qi

ao edifício cn
junta,, á rua ii
.', c publicado i
iesta capital, Jor rfp'_

mercio, Pois, Correi' Jj Mu
Imparcial — Capitão João l
ifarlifí.'- Ribeiro, secrtlarío.

Capitai Federa!. 15 (lc jttlli
1016. — Coronel llfreJa F. de
mío Ribeiro, presi lente.

nu *i
filio
ilitil.
ríí.
r.
r..i/

i* ciittai, pori. rubricado
será fixado
ae funeciç-na

Laranjeiras
Oi.ii/.v Offi-

Cem'
ihõ c

• eirj

i!í*

esla junta, c publicado no Diário
Official, Jorn.il do Commercio, O
!\ii:. Correio do Manhã c Imparcial
- _" tenente Irunciscj Lemos, sc-
cretario.

Capital 1'cdcral. 15 dc jullio dç
191G, — Tcnente-coroitc! hntesta /¦'.
Pornclles, presidente,

i.v' município' — Andara!ty. — ]*i-
mites: Rua Barão de Mesquita (in-
clusivi '. da rua ,S. Francisco Na- ate .
vier: rua do Crugttay, até o cucou-1 clusivc,
tro da rua Maria Ánialia (incltlíi* ! nha rC'
ve), «.eguindo dcsie ponto, cm linliit
recta, cm direcção desta ullinip.i alé
encontrar a divisória das atua*: por
..,':' divisória, que passa pelo pico da
Tijuca, Sena dos Tres Rios c Serra*.!o l*"i-pj.enho i\_vo Ceompielicndcndo
cites limites a bacia do rio Joauna)
até a rua S. Francisco Xavier: por
esta (cKclusíce) ao sou cr.tzamen-
to com o riip } ..unia. c ,;__\_\ p._...a
!Uie*ni: rn., iip.cli:-ivc) á rua liarão
dc Mi-.-'.-:iiii. poi::.. inicial. Coufina
esle n.iiiiicipiü cp": os 14". 16", 1*1".

1'cdro
lioa \'ista
(inclusive).'UvaPaula e Silvn ' n''*:'';*p ¦-.¦

para coniiccimcuto oe Iodos
manda lavrar o prcscnle edital, por
mim feito c assignado, rubricado
pelo presidente c que será fixado
junto ao edificio 1:11 que funeciona
esta junta, om d'versos logarcs pu-
blicos c publicado n 1 Diário Official.. • d*ls
cm O Pais. Jornal Jo Commcrci .
o Imparcial o transcrever abaixo os | 

"serra

limites da circumscripção n que se j I. ,r
refere o presente edital, para coube-1 !
cimento dos interessados. - l ' • :¦.
Seguindo pela Avenida
(inclusive), Quinta da
(exclusive), rua Paraná
L.nbclina (inclusive),
(inclusive), travessa Alice .ínclusi-
upj rua Chaves Faria (inclusive)," 

1 rua Matto Grosso, por esta ex-
ao fim; deste ponto cm li-
a até ao alto do .Morro do

Telegrapiio — deste alto, por outra
| recta, á rua Capit.iío Salomão, no
! largo do Pedi-egtilbo (exclu (i por esla alé ao 'fim no largo de Be

fica (exclusive), dahi pelo canal
| Bemfica, littoral, canal do Mangue

Avenida Pedro Ivo, ponto
Confina este districto com
14° o 17" districtos c cont

Guanabara. ,' ,
Capital Federal. '; oc julho uc ^
_(,, .... o 5,..i-.*iati;>, !'r. '!ei!o ¦¦'¦>- j¦cs 1 o;..-. — Senna Dias, major

Portirio de Oliveira Lima ¦* ..Jose'.'erraiolo. 
sócios coiirponcnics cia lirma

da na direcção do oriente atú en- i^-firio de Oliveira & Comp., com-"alui divisória las águas municatn a seu; amigos c a quem pos-
Canlagallo, seguindo esta sa inlcrcssar. que. conforme dislratoi
.ia scr» *> íuhohayba datado de -5 de j«il 10 d* w«. 'h«f

até a parte mais oriental: dahi, por (u'^*>_Jj~ .. 01h.cí;a Ull!;, p.lR0 
<"•

uma reda p|in: vac ler ao iittarco li- . (l K,.:sf_i;0 de Iodos o* seus liaveres, .
mil. da estrada do Monteiro, proxi- j „_. mcllior harmonia o completas rela

entroncamento das 1-iradas | c._,.:i de amizade, ficando a cargo

coutrar a
da serra dc
divisória á

assignados coiiiiminiCiini
. nc de j".llip. compraram
Dias Gomes, mediante rpo-

. .,1. ..a-__:]__ 1
to an sr. Arnaldo Cavalcanti, .\ Pitar*
macia Vera, situada -i via 1-. 1'rancis*
co Xavier n. i.*.s, livre, e desembara-
ea Pt de qtialqtu-r ônus, divida, consi-
giiação ou penhor, conforme a cscri-

j ptura lavrada e assignada no carlorio
Lino Munira.

Capital Federal, 31-7-916. — llehi.i
armes _ C.

ã
(era íórraa de pilulas)

oderoso especifico para acura da Sypliills
... ^ 1 /. n . . n r, . ,.n-.I -Ho r, I.i fi ft 11)11111 r.iVfl I \ Tt
ll t I • F t III ' I .1 I 1 . * t I I LULÍ I '. _ ¦ *.' ' •¦ • 1 l • t ¦ '.• -¦-••-*.

S

mo ao
de -lagarça c ".lorr

morro por uma linha recta
morr

igtia
il.

.Alto, deste
alto do

Cabuçu: tlalii pelo divisor
. p.p.s. .mdo peto alto do
s Caboclos, L'i .Im firauca,
Ibtrala, vae ler á garganta
passa o caminho

esle ponto pelo mesmo ca
n rio .irat.uara e por
passagem do ramal de-

do;
Itioln activo pa* ivo

ile Rezende.
(>!¦:

dc
;'p'il 1

| nocio J°sé I
! da cxtiiicta firma
1 Campos Ulysios

julho de ioiõ — 1'orfir.o
I 

'/ 
óiipp. José Verraiolo.

losé «.'"erraiolo, participa .'.^
I amigos c a i-ucni possa uiieress,

cn suecessão á lirma Portirio
Comp. crgiini-Oit nova

L- girará em seu nome individual soli
., denominação d< }. Ccrraiólo.. íican-
d,, a seu cargo o aelivo e passivo

iiiieln. coniimiando como. s
-. ao inteiro dispor ile s.-as amigo

. ..cgtier.es.I r.aiiinos "Ulysios d' Rezende, .11

'A RAUBACU-NEXSE"
7.» f 7S° /¦'• "i'.'í'.'f MJM '

0 mais i"
0 uO lOCiò-* ao PojciiV'
saugue.

0 DE1M 11ATOL
seus cffeitos a iodas as

Garante-se a cura.
Tubo com V. pilulas, s a 10 dias de tcaUimenln

Correio mais 400 rei., ti tubos, '.¦:,'*;|J,X'. pelo Correio ma

DEPOSITO GERAL: Pharmaeia Tavares
CJ, Praça Tiratleiiles, G2 - Rio de Janeiro

as

9I
'• ininiinctilcmonl- superior nos
iujecções.

5S003, IP'
3 ISOJO.

A: _
Sãn cotn.il _*1os todos

r..nlril.i'.iin',e« e Conlril
jo:oot'Sooo, inscrtpí

Strif II
ns 'ocioí rripiieirc,'
inlcr. d- Scrie.de

rf .pcctivanicnte átc is PIANO

ile

18" e 17 netos. presidente.

onde
. poi'

| minbn alé
i ,-0 lio alé a

S, Cruz, ponto inicial: confina este [ (' municipiu com os .'o". -.1'. -'.V e ?'"[...
mimicipios c c piu o Estado do Rio. ; f

 - iulliõ de 1915 •'• Ferraiol

flFCLARArõES í_. Í.J _f __ 1 1.SI - ._y _í _J V

. I.il.!.:. MAC:. iVMOll DA OI.DKJI j IU, (i;:, •
v *. COXVOCACAi) I ras, aos ó
lei Quarla-feira. a de asoslo, ás s« lio* < «Jativ M f

C rasTAss:. Geral para tratar de aliena 1 ente ««
mical. ! cão do Apólices Mineiras. - O secr: j 

'*» 
Z™Xò,

,5 „;, j ilatm .Wi'... 
(M96",) | cuhV 

' 
__'I 

UK.X.:. 1.0.1.*.. CAI'.:. 'RK- isUX.VTl.O'.!.:. CAI
lil-MPCÃO Ui: .11TI.1IO

„ f ;... - ,1* r, ,. eleição, 'Hoje, sess.l. -na*:.;, de

rB0S.;»..»,' -' 1'ivJ-ià U. Franldiu, horas do co-iime. - Ou.ri
- \l ., . 

""- S 
jn 3") sccrciano.

ile 1

Z\

11-

de

\v\i onnKM TKRClííltA 1)1.
nossa sKXiinitv no irenço* 

p VGAMEXTO DK PUXSoEb
Xa Secrelaria da Urdem.

a corrente, ria-
mãos soecorrid
o lerceiro 1:1:1
eieio.

il. agosln de 1916.
iiujiislu Eduardo da

. IH./.OITO

line ,,p ;i pi- pip.irço i!e i.|i-, -'0 ác marco 'lc
,' riii. 1013. 1- '.lc abril pie 1015 o -.1 de main
,:,..,,., í 1015; d* Serie <!e ro:poo$ooo. inscripto' •! rcspeelivameiilr alé os (lis- s pie (diril

I ins. i-' ile abril de i'|is. 10 de nmi'i
j jf.:; t*. i-i %\c maio itc 10*5. fl «;amiar f-a-j

dai (>_•.' iloniro dn tuasp-, pp- ,í.p <li..s. a contar da !
jirMíiile (laia, direitamente a iieiie >o-.
(ir.l. em llarOacína, a; iiuanli-T r-siie.-tiva- :
r.iqnte dr sr!e. mi-ilor.e c irima ini rc:'
(,-Sop.... mÍ.opi e ,11.00o), .'j6tas .pí-vp'.'-*. |
i,.!iji falleeiineiitns <le nossos eonsocips sri.i

5-1 •'! losé pia Cüs'.;p Heis, oecorrido rui \ dia .1.1
;,..iiiiiiiio!ilia, .'ics:e llsladi".: .!¦:•*' da !>iivM-.

r- l'a.ii|K< oecorrido eai Sanla Una u"*
i . ssia nesle Kstado; '1'iiieriu José da Silva I
oceorri-n em Franca. 1'lsl.id.i de ü. P-iil;'.
. d. Mi.rh de Carvalho íanlus. pccornçic p
mi Araciiarv. neste lísiedo (.iltll. A)!
iMrrro I-'err._ il- Oliveira Dantas. ¦;-'".;
ridpi em Bello Campo da Oni-niisla. '.sia le
.1. Haliia; d. 'Rita Ventura, ufíornilp. em
l.íijtúa formosa de Patos, nesie '-."'-'.M
il. Sebasliana .:rlla. recorrido em ralini
t_l I>tadpi do Kí|.i::'.o íonlo; fuaiiep*.¦'
Marques da Silva, oecorrido esa 1 livpl.-.l.
iji'..mi. reali Kstado (-sf.RII. 1)1.

Aiirovcitamos a esportúnirtlade nir.. ..ctetv
iificar aos cnn!»ocios d? ntir. todos o\ ,pa-
Kainciilos devem ser d'or.1 avante, teilo.1
dlieclamente pelo Correio {con dmeonto iw

, re=nectivo norte), visto como íoram nu-pri.
'_ tnidas i'P'1.15 as Awiicia? Bancaria.- d "A

',,''; UAKBACriXKXSK". .Uas, [ Barbacena, 15 ie lullio de i«i6. — Â
íoi ' Dirrciaria, ' "-

íoatfei _

se

GONORRHÉAS
cura infallivel em 3 <1>»J sSm
ardor, usando ''Gonorrhol . Ui-
rante-se a cura completa com
um sõ fnsco. Vidro. 3.000, pe o
Co-i-eio =$:oo. Deposiio geril:
Pharmacia Tavares, praça .Tira- g
dentes, 6. — Rio dí Janeiro. g

^*^ar_^_-_n_--<g_B-J^^

Da GOXOKllIIl-.V CHKOXICA on
• RECEXTE. ea*. pouco- dias, por pro*
1 cessos modsroos, *•.:*.'. dôr, uarante-se o
! tratamento. Tratamento da syphilis.
p App, Go. < 914, Vaccinas ds Wright.
: Assembléa, -¦•,. das f. is it c 12 ás 1?.
6ERVKIO XO(Tin\(). S ii;* 10—

1 — Ur. 1'edro Magalhães. ** ¦ li "iv,

VIAS URINARIAS
Syiilillls c molC-tia. ile

ri-nliiirns

IUI. CAETAXO JOVI.VE
I'oi'iiiiiilii nela l'ariil(iii(lc dc

Medicina iiu Xaimlcs i* liablli-
tado por liliilos dn d" l!i<> «lu
Jiinuiru.

Cura especial e rápida de es-
ircitmiieutos iircthraef (sem opera-
p.ão). (tonorrliéas chronicas, cysti-
les .bydrocelcs .tumores, impotef.-
p ij. Consultas das o _- n <• das _*
ó> _,. l.iiritii 1I11 Ciiriocn 10,sol».

GRANDE HOTE
I.APA -

c caralheiroji úc
— LARGO DA

"r.sa para famílias
ItaUmento. Optimos aposentos rica-
_i-r,*e mobilados de novo. Accessoro,
.cn'.iiador.*s e cozinha de 1* ordem.

IÍnd. Telegr. "Grandholíl",

'¦M

m

v.
._¦¦

¦",-¦¦ 
';¦'."

¦-,"

p.
¦¦ '¦

¦p

• ;Jsi';.'._.^..-_J^.i-A.:-
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COBREIO DA MANHA — T*rça-Mr», í d»r Ago.«o «e ltltf

J^wflJ^^íW"?'!'?

iwl—l*W>w^wii...•.¦'"« i i ,i*«

ie PEQUENOS ANNUBfGIOS ¦¦¦ ¦¦>¦*:, ¦¦¦..

mm m mil
^r 

j. LAGBS ,
(ICR1PTORIO K ARMAZÉM, RUAL

BUENOS AIRES (ANTIGA RUA \
DO HOSPÍCIO) N. 8s
Ttlíphwie n. iooi. Norle

leilões a se effectuar- na semana de
31 o S ie agosto dt ioi<I

AMANHA. QUARTA-FEIRA, 2, ac
¦ia horas:' -^leillo de couros a bordo do vapor

¦fltemiio Carl Woermaiin. fundeado em
frenie á ilha das Enxada»,

AMANHA. QUARTA-FEIRA, 2, ác
.% _ horas; .

leilão do predio a avenida a rua ao
Mattoso 106 e 108.

AMANHA. QUAR.TA-F.iaUA, 2, ae
is 4 horas: ,. , „ . .

lídlSo do predio a rua Barão do
lAmazonts, 63.

QUINTA-hEIRA, 3, as 5 horas:
CeilSo de inoveis á rua Nossa Senho-

ta de Conacabana, 983.
SABBADO, 5, á 1 i|* n"r.
Leilão de moveis - -"" ''"

cio, 85.
rua do Hospi-

PENHORES
IHllO DE PENHORES
4 DK AtíOSTO DE 1016

SINON ETTINGER
_\_—Kua s__\'i. _. Caiuõcs—55
Lcilto de todo» os penhores coro

i> praso de 12 inezcs Tencldos.
(3 7881)

Quando precisar de oomprar
A mobília de Sala de Jantar, ou

O dormitório ou a salla de visitas
Queira nos dar o prazer da sua visita _ _

.. E verá que as nossas condições e facilidades de pagamento sao únicas

MARTINS MALHEIRO & C. 3»^:0>^>0*« RUA BA ALFÂNDEGA N.

ml

Ca»,DR. CRISSIUMA F°. »• g'.^_%fs%°.^
com especialidade, at doenças da urethra, bexuij tettiçulos prostal»
ut.ro e ovarioa, Cura radical daa hérnias, estreitamento -:«»<H5*7t|,-i
ceies e tumores do ventre. Operações em fera). Cons.i rua Koarigo ,»tiw,
nas terça», quintas e aabbados, das » ás 4 e diariamente,
lido* 11, 16, bobrado, ás 10 lioras,

dispondo
irata,

i rins,
hydro-

 _ íva, 7,¦i rna dos luva-

ALUGA-SE 
um bom quarlo, ricamonte

mobilado, em casa de familia, com bella
vista; n. 30 da travessa Uastos (antla-o 2),
Cattete. (0.130 t.) S

III.

PRECISA-SE 
de uma lavadeira para ir

para uma f.iend». no Estado do Rio,
é para lavar comente para tres pessoas.
Trata-se na ma Gonçalves Dias n. 30, 5"
oníUr, (Exigem-se lio*s referencias).

(«au O S

PRECISA-SE 
de hábeis cliapelelras; rua

dou Ourives 11. 32. (9772 D)

PRECISA-SE 
do 'uma mocinha de cor,

para casa .de um casal com um filho,
rua S. Luiz Gou-

para
para serviços leves
zagli II. 2<)2.

na
(164 D) )

PRECISA-SE 
de uma creada para casa

ile cwal, que durma na mesma; pre-íere-ao de i|*: edade, na riu Cardoso 11.
164 — Meyer. (178 D) _

Leilão de penhores
Em 5 de Agosto de 1916

R, GERQUBIRA
»4, Roa Luiz de Camões, 54

aoga-s« aos srs. mutuários refor-
marem suas cautelas vencidas até ú
vupera do leilão J 884r»

IMPLORANDO Á CARIDADE
Por inlennedio desta redacção, apnellem

tara a caridade publica, as seguintes se-
nhoras:

VIUVA ANNA DO AMARAL, cega, e
•Mm disso doenlt e sem ninguém para sua
companhia, recolhida « um quarto;

VIUVA ANOELA PECORARO, com
ij annos de eilade completamente cega e
«aralytieii',

VIUVA AMANCIA, com 68 anno* dt
?dade, quasi cega;

ANNA EMILIA ROSA. polir» Vefln-
nha, viuva, com ;o annos de edade;

KLVIRÁ DE CARVALHO, pobre, cega
4 sem anipato <le familia;

FRANCÍSCA DA CONCEIÇÃO BAR
SOS, cega dc amlio. os olhos e aleijada:

JOAQUIM FERREIRA CHAVES, eu
trevado, sem recursos;

VIUVA LUIZA. <om oito Iilhos me-
nores;

VIUVA MARIA EUGENIA, pobre vr-
Ikk sen. o menor recairia para « mu «ub-
•iitencia;

SENHORA 1ÍNTREVADA, da rut Sç-
nhor <!c Mattuiinhot, 34, doente, impoisi-
feilitudu de trabalhar, tendo uVas filhas
lendo uma tubereulo*»;

VIUVA SOARES, velha, Mm poder
Iraba!1----

VIUVA SANTOS, com «8 annol de
edade, gravemente doente de moléstia in-
curflvt);

THEREZA. pobre ceguinlia sem auxi-
lio de ninguebi

VIUVA BERNARDINA, com ?8 an-
fios.
IL .. .,— <____> _ ¦ -

PRECISA-SE 
de uma creada para .ser-

viço» leve*, que seja afiançada; á roa
Barão de Itanvby n. 35 — Botafogo, easa
de fcmilia. (ijo D) S

ALUGAM-SK 
em casa de familia, bons

e arejados quartos _ casaes e rapazw
ilistlnctos, Í4 Assembléa, 2" andar.

(330 E) J

ALUGAMVSE 
quartos mobilados e 31$ «

45$, a familias e cavalheiros; na praça
Maúí 67, 2" andar. (200 E) J

BBU ____ajm______mfi ú__m_\\ _____t_________È Li I ¦

PARA O ESTÔMAGO B IN-
TBSTINOS E' UM REUBDIO
SEM EGUAL

Guaranesia

A ILUGA-SE. um quarto com electricida-
na rua da Quitanda n. 50, sob.

(«6 E) J

Grande liquidação por motivo de obras
Calçados por lodo o preço

CASA BRAZIL
Rua 7 ds Setembro KT. 135

TBLKPHONB 5438-Central

PRECISA-SE 
dc uma creada para casa

de uni cuíal, ilonni-ndo uo aluguel; á
ruu Dias da Silva n. 37, Mcyer. (200 LM J

pR

fora

RECISA-SE tle engommadeiras ou cn-
gommador para camisas novas dc ho-

inens, com pratica de camisas brancas
com lustro, não sendo perfeito c inútil
nresentar-se; nâo sc d'á traballio para-— nia D, Jtiíin n, (.2 — ('idade Nova.

(¦45 D) S

PRECISA-SE 
de boas

toes dc laranjeiras, .
dra 41,

ííorutaoi para bo-
1 rua General Pe-

(D.,90 D) R

PRBCISA-SE 
dc nina cnipref<aih bran-

ca, para o serviço de nm casal; á rra
Uruguayaim 33, ^" andar, (0708 (!) S

ÍHBCÍSA-SE de itm rapaz de para
X serviços leves; dá-se casa, comida, ai
suma roupa e ioj: rua ITruguayaiia 123.(is6 D) S

AI.UGA-SE 
a cavalheiro ou a casal sem

fillios uma. boa sala cm casa de familia
uão ha outro inquilino; na rua do Ouvidor
11. 9. 3° andar. (9164 E) -S

ALUGA-SE flor so$ uraa boa sala para
casal sem fillios, com entrada indepen-

dente, tendo cozinha, muita agua o luz,
querendo; na rua Coita l)astos n. 10, pro-
ximo á do Riachuelo. (9370 E) J

ALUGA-SE 
o predio da ladeira do mor.

ro do Valongo n.
Sete de Setembro n. 1,

9; trala-se na rua
sobr. (9305 t) J

ALUGA-SE 
por 160$ a loja e sobrado

da rua de SanCAnna n. 216; trata-se
na rua da Alfândega 11. ia, Peixoto & C.

(9341 E) J

ALUGAM-SK 
tiuatro quartos c sala, a

familia; rua do Senado 11. 271-A, sob.
(9577 R) }

ALUCA-SE 
um espaçoso quarto, com ou

sem mobilia, „ rapazes do commercio. cm
casa de familia; rua do Riachuelo 

'383. 
sob.

(9581 E) J

ALUGA-SE 
uma boa sala a empregados

110 commercio, ú rua da Carioca n. 48.
(9389 E) M

ALUGA-SE 
grando sala de frente, com

divisão, luz electrica-, serve para officina
ou familia de respeito; grande quintal e
cozinha; preço 80$ ;rua do Senado 194,
sobrado. («6.11 E) M

ALUGAM-SE 
tres bons quartos

boa sala
60$ mensaes;
1* andar.

e tuna
de frente, 35$. 30$, 35$ e
na rua da Misericórdia 57,

(94,-3 E) R

A tiUGAM-SH optimos aposentos
-rtfenlit dc frente, etc em vas» de
fumiUii dc tratamento; na rua
Primeiro de Março 20, 2" andar.

(.1 299) li*

ALUGA-SE 
um bom quarto independente

na àveuida Passos n ^
familia,

44, sob, e casa de
(189 E) J

ALUGAM-SE, 
a rua General. Severiano

11. iou, boa? casas com dois quarlos,
duas salas c grande quintal, 90$; informa-
ções na mesma rua 108. (8079 G) R

lUCAM-Slí linda sala 011 um aposento,
Lcom pensão; na rua Machado dc Assis

5. Cattete. (8793 G) R

ALUGA-SE 
em caca de sinhora estran-

geira, um bom quarto mobiliado e com
telephone. Rua Evaristo da Veiga, so-JP";
ximo á avenida. ('74 r-l s

ALUGA-SE 
por 50SJ000 uin quarto mobi-

liado, avenida Rio Branco n. ", 3°
andar.

LUGAI9E um bom quarlo cnm pçn--=pc.io; As-
U3S E) J

, Isemblea 71, subrauo.

ALUGA-SE 
uma ecplendida sala dc.fren-

te e independente com luz electrica, e
todas as commodidades. em casa de um ca-
sal, na riia dos Andradas. 51, i" andar.

(.1/1 1«J J

ALUGA-SE 
uma magnífica 9a)a para es-

criptorio ou officina. no i° andar do
predio novo do largo dc S. Vraucisco de
Paul» n. 44. (9459 E) X

ALUGAM-SG 
o predio 378 da rua do

Itiachuelo, e o primeiro andar da rua
Senador Dantas n* 34. Ambos tratam-se
neste ultimo. (9"6-* H) S

A 
LUGA-SK a um casal, 011 cavalheiro de
alto. dua

ricamente mobiíiadas, com entrada
lindas, salas detratamento,

frente ricamcnlc 1
independente, e optima pensão. Lindo pre.
dio completamente novo. banhos Quentes, e
frios, telephone, bilhar, e Iodas as comino»
didmlffi precisas; na avenida iMcm dc "Si
11. 113; praça dos Governadores.

(9105 E) S

ALUGA-SE 
boa casinlia, na Villa M^oacyr,

com 3 quartos, 2 salas, cozinha, bom
quintal, por 91$; as chaves a rua Dr. Carmo
Netto 179. açougue. (9740 E) a

ALUGAM-SE 
grandes quartos a 55$ e

50$, com duas sacada.-, com ou sc:n
pensão, u casal ou moço decente, tem ele.
ctricidade, chuveiro, etc; na rua de Santa
Anna 33. (9519 E) J

ALUGA-SE 
a pequena familia, o andar

terreo ila casa do beceo da Carioca
46, assoalhada e pintada dc novo. (____)}

A LUGA-SE o sobrado da rua S. Pedro
Xi-n. 10, tendo bastantes commodos para
ftimilia; trata-se no n. S. (9384 E) M

Moléstias da Mulher
Cura radical das iuflaiiiinncoi-s do

utero « dos ovados. Tratamento espe-
ciai das hemorrhauias. corrimentos.
«uspensõis e flores brancas. Tratamento
rápido por .proceasos modernos e sem
dôr da blenorrhacia chronica c suas
complicações. Tratamento especial das
moléstias nervosas, da anemia, aa
obesidade, arthritismo e manolias
da pelle. Pagamento após a oura.

Avenida Mem de SA 115, <las,8
hora» da manhã á 1 da tarde e das 4 as
10 horas da noite. Attende a chamados
a domicilio e do interior." 

LAPA E SANTA THEREZA

MI IIA
RUA XTHXJGHTA.TTA.35iTA. IU. 91

Drogas novas
Remédios garantidos
Sòrtimento variacio
Preços baratissimos

Temo» Uluiica americana .iniivel a i tramma, para pesaram gratuita tia
nossa frtfuuia.

COZINHEIROS E COZINHEIRAS
A 

LUGA-SR um» perfeita cozinheira, de
forno • fogSo; Irata-se na rua Ruy Bar-

bom u. 8j, antiga S. Clemente. (97-'8C)S

PR1ECISA-SE 
de um bom cozinheiro d.

forno e fogão, para casa de familia,
no nrorfliiH-amcn-to do rua Mia ri z e Barros
514, 'fim da rua Barão dc Amazonas.

(azo B) J
"DKKOISA-SB do uma lioa cozi-
•*¦ iilii'11'ii paru forno e fogão. Pa-
gn-se bom. Trata-so á rua do Hos-
piei» «1, loja. (It 33) I)

RECISA-SE de unia boa cozinheira d
da Alfa.._ „

(14Í B) S
PI 

.
torno c foEão; rua da Alfândega i6.5_

i° andar.

PRECJ(SA.SIE 
dc, unia coanheira para

crts» (le família; í rua General Ca-
mara il. 3lí. (916? Ss) R

FK.EV.ISA-SE 
dc uma cozinheira.

Tarahyba n. ,^0 -¦ ¦ Mariz c
iu ma

liarros.

PRECISA-SE 
de uma periuena, podendo

sor de côr, sendo clara, para compa-
nhia dc duas meninas, com as quaes pode-
ri fretuientar á escola, fazendo alguns ser-
viços leve*. Trata-se na rua Couíclheiro
Autran 19. Villa Isabel, ou rua dc S.
Bento 15. (9a?S D) J

PRECISA-SE 
dc uma moça nue saiba

costurar bem. para casa dc familia, á
rua Felix da Cunlia 24. (95Ji D) J

TOSSE
Tome PEITORAL MAKINHO
Rua Sete du Setembro 18G

13RKCISA-S-E 
tlc utiia Ijo;i creada para

. torio o serviço tle ca*a de nequoua fo*
milia; rua Jai:u/.2Í u. ij — 1'rala ile SSo
Christovüo. (94 D) J

I>RECISA-SE 
ile

Santo Antonin

I)RECISA-Sli 
dc uma cozinheira. 1 ma

Dr, josiV Ilygino a. 245 — Tijuca.
(77 11) J

IJRECIiSA-Sli 
dc unia creada para cozi-

nhar, casn de pequena familia; á rua
Itapirú' n. Z4S, sr. José Lima. (105 B) J

PRECISA-SE 
dc tuna cozinheira; á tra-

vessa dc Sanln Catharina n. 23 —
S.inla Thereza. (97'S B) S

|jii«ll»llliMliilili;iíílUlllllíllHlllllllil«IC'
í OS QUE SOFFREM DO ESTO-
l MAGO DEVEM USAR

\ Guaranesia
lKiiKifliiinHiiaiir ¦inaiiiiiiiinii

CREADOS E CREADAS
OFFBREOE-SB•br.iin:;» R^riti de bons co-stumes,

umn moça bra^ilein,
traba-

Ifunlo como AÍrmuaileiiía, deseja encon-
trar uma casa tle íamilia síria; quem pre-
cisar Jirija-se por favor ao ttleplione n.
1794, Villa, com Altln-a, casa tio sr. J.
Ferrefrn Cflvalcantíi (i i C) .1

1>HI-.CISASKtá para
tr,lvc!,s,i S.

it Unia
.una secca ¦
Francisco ¦>¦

. ic-ida portugue-
uma creança, na
Paula n. 36.*07.I7 

C) S

1>RECISA.SK de mil

n;
cotnluctn

rua .S. |"r
par» i
n*:ifct'o

crenda,
irviço tlc
Xavier n.

de bo;
um casal:
550.

I)RlECISA-SE 
de unia boa criada bran-

ca, para toilus oi serviços, <iuc sailw
copeirar e ar umn r, seri*», de confiança c
a.ssca.',.i. líun Morflriguape 5. Largo tia
I/ipa. (9664 C) M

J. serviço: trave ua Muratn

serralheiro, Ca^a
liSlaçfto de H«-

(42 D) U

/i 1.UGA-SE uma hoa sala mobilada a ca-
xVsal do tratamento ou a pessoa i do
mesma c um quarto tambem mobilado, com
ou sem pensão, cm casn dc familia; na
avenida Mcm d» SA i-n (sobrado).

(w W J

ALUGAM-SE 
duas boas salns o um quar-

to, .1 casal ou a rapazes decentes, em
casa de .familia; na rua Theophilo Ottoni
n. 101, (9690 E) .\I

ALUCA-SE 
na rua Municipal h. 8, um

segundo andar, com magníficos commo.
dos para familia. Predio do esquina,
nuütaâ janellas e frente para n avenida,
iSo$; trata-sc na rua Benedklinos, 19.

ALUGA-SE 
a casa da rua Republica 59,

com duas salas o dois quartos, varanda,
jardim, atruá c luz. (9688 E) M

A 
LUGA-SK, ein casa de íamilia de respeí-
to, uni bom quarto mobilado, a moço

sério; avenida Uio Branco n. 127. 20 andar.
(9677 E) M

ALUGA-SE. 
em casa do familia. um bom

quarto, mobilado, com ou sem pensão, a
um ou dois cavalheiros; av, Passos 40, sob.

(9683 E) M

ALUGAM-SE 
excellentes ouartos c salas

nara so! 'ros c casaes sem filhos: bom
banheiro, lu*. electrica. casa nova, alem de
outras commodidades; rua das Marrecas 15-

(9H8 E) S

A LUGA-SK um quarto, com pensão, em
.Ãcasa de familia, á rua Hospicio 54 (a0)-

(9748 E) S

ALUGAM-SE 
masnilicas e amplas casa9

na avenida 1). il.ulza, com boas accom-
modações e installação clcctrica; na rua
Eoftlirasia Corrêa 41, próximo ao largo do
Ma.liado: trala-se com o enearrenado. Alu-
guel, ijojooo, O187 G) j

ALUGA-SE 
a confortável casa da Ira-

vessa Cruz Lima jo, casa II, Ioda pin-
tada de novo, ao preço de 152$; as c-h.ivos
eslão no armarem da esquina, e trata-se na
rua Candelária 32, com Paulo. 8ij.)G) J

A lilGAM-SE duas salas mobila-
-f&idtis 110 1° andar do umn casa
de familia .sococada; nu rua Vo-
lunturios _r. Putria. 429.

(J 9288) G

ALUGA-SE 
por 43$.. em «sa..f'« u"i';

lia. um quarto de ire.ilc, mobilado, 1íaz
e roupa de cama; na rua O. *-,r[?J

«4.
de

Cotteie.

I.UGAM-gli uma sala -e. »'»_nu»!;j0^f"
casalApaçòíos'"r'iiiuiío"arejados. com du sem

mobília, a pessoas do. commerc p ou
sem filhos, no sobrado do predio da rua
Barlo do Guaratiba n. 17. P">*'tn» » *
Cattete. <"6W g) M

AI,UGÀ-Sl5 
por 80$ uma lioa casa com

dois quartos, dua;
Possolo 66.

salas. etc; na rua
1.9*170 G) J

\ lI,UGAM-SlC dois quartos Jiem mobila*
.do».:

(Catteíe)
na rua liarão
independente.

Guaralyba 27
(9246 Ç) R

PÓS PE ÍIRR0Z
Poiíia, Floramye. etc

3$500
NA"A'GARRAF&GRAHDE"

66-RIJA ÜRlMAYANÀ-66
A 397

ALIsGA-sK 
uma casa por »{«$ uiciiíjcí,

com o contrato de um , ___ annos, íí-
ta a rua liarála Kibeiro u. ií», C«|acabaiia,
onde sc traia. (48 II) R

AIíUGAM-SK 
oà predios <J_\ rua luaiitm*

»_- t_ e gi^i (oí-.h II) J

ALUÇA-SE 
um 011 (lota nuarias de fren-lc, a rua Salvador Corre» a, ..-, 1'eme.
U6 lí) S

SAUDE, PRAIA FORMOSA
E MANGUE

AI.CGA.SI-: 
a loja da r*-« da Saude 197-

e o^sohrado 199;. u ebma eslio com
i(*f, com nuem

(Jíiu 1) M
lliirucs. na loja ds

irata.

ALUGA.SEpróximo á
quena
estfio
xima.

2 cata í rua Atílio n. ?,
dc Santo Christo, para pe-familia e está limpa. As chave*

rua Orcste 11. 49, aue fic.i pro-
(9600 I) Al

ALUGA.SE 
uma sala dc frente, com ou

sem mobilia, cin casn de família: iu
rua Voluntários da Pátria 4'9- (9S6iu) J

da
AI.UGA-SK 

por -'80$. o Predio n. 53
rua IluarqiKi de Macedo; trala-se ..-

run Almirante Tamandure n. 68. (9257WJ

ALUOA-SK 
por 350$ a casa da avenida

Atlântica n. 830; uata-se m rua,-da
A: fandega 11. i-', Pcisoio íi C, <9*z4-*^> .'

EXTERNATO NORMAL
108 — Rua da Alfândega — 108 — i° andar

DIRECTOR: — DR. DRÚMMOND ALVES'Cursos eguaes oos da Escola Norma). CURSOS 1>K ADMISSÃO A'
KSCOLA 'jK-OKMATz.' 

Cursos CumnioréiíeSi Cursos 'kV 
^E'0"0^,^™,exames 110 Collegio Pedro II, preliminares u matricula nas l-acuWados o bsçoi"

Superiores da Republica. Cuifio» especiaes para candidatos a exames (le admissão
aos ColléRios Pedro II, CollcKio Miliiar, Escófas Naval e Militar,.'Cursos e3pe-
ciacs dc Physica e Chiniica e Historia Naiural. com aulas1 praticas. Corpo, docente
competente. — Telcpll. Norle noo. — PREÇOS MÓDICOS. (M 63^0)

um quarto mobila-
em casa de fami-

na rua Corrêa Duira 11. 7Ü.
íK62 G) J

ALUGA-SE 
pur ^0$

do, com cleetricidadi
lia;

ALUGA-SE 
unia iiiojjmfica sala de frai-

te. a casal ou a rapazes com ou sem
pensão, com ou sem mobília; rua da Wpa
62 sobrado. (9757 F) S

ALUGA-SE 
uma sala de frente, bem íno-

bilada. illuminada a luz electrica, ba-
nhos quentes e frios; telephone 4144. «11-
trai; na praia da Lapa 48. (5658 1-) M

ALUGi.\-SE 
um quarto a moços do com-

mercio, em caaa dc família dc toda
confiança; na rua
primeiro 'pavimento

do Riachuelo
(961Í

a
137.

10 M

pinBiiiHiMiiiiiiiaiiiiniiiPBiiaHii*
I SOFFREIS DO ESTOInAGO,

DOS INTESTINOS E DO
CORAÇÃOr USAE A

Guaranesia
¦liÍÍl!liÍlillHilllÍllli»illi«ÍÍill*íl

ALUGA-SE 
um sobrado, com 3 quartos

2 salas, terraço, boas accomodações; n;
ruu Pctropolis 11. 10, Santa Thercza.

(9279 10 J

A 
LUGA-SK o predio ida rua do Areai
n, 61; para ver e tratar 110 mesmo, dai

12 lioras da manha.

LUGA-SE
150 E) R

A I.UGA-SE o casa da rua Theophilo Ot-
Xltoni 11. 202; trata-se na rua de Sio
Pedro iSS, onde estão as chaves. (23IO K

Alugam-se 2 escriptorios jun-¦"(tos ou NPPHriidos, no 1" andar
do liyiíionlco nredlo da rua Setede Setembro 209. Tel; 165. C.

 (J 9575) E

ALUGA-SE 
a ícnhor dc tratamento, ,comou sem pensão, •_ um magnífico quartodr frenie, bem moüilado» em caía dc fa*

milia; na ruu Silva Manoel n, 88.
(9008 E) R

AF,UGAM-SK 
dois excelentes gabinetes,

um eom duas sacadas ». outro com uma.
ou toda a sala
telephone, luz
44, in andar.

com nm
nioltlf!.!;

sacadas, tendo
rua da Carioca

(|)M9 E) S

A LUGAM-SE nutfiiiificos quartos-rt*o snlas com ou sem mobílias
pura casaes o rapaz solteiro o dá-
so pensão do 1" ordem; nu rua do
Lavradio 30, sobrado. (218) E

ALUga-se 
sala dc frente para escriptorio

ou officina c mais commodos a moços do
comnicrcio, rua do Hospicio 11. 161. 1°.

(222 !•.)¦ J

ALUGA-SE 
para familia do _ tratamento,

o sobrado da rua General Caldwell nu-.
mero 16S, com 2 salas. 4 quartos, cozinha,
dispensa, latrinas, banheiro, bom quinial com
tanque e luz electrica; trata-sc {1 rua SIN
veira Martins n. 15,1. .Cateto. as chaves
estão nu loja, com o sr. Goimoni. (298 El.J

ALUGA-SEpensão, a
largo do

um quarto mobiliado c coin.'
casal cem filhos, cavalheiros
Rosário. 34. 2" andar.

* ' 1.1 •¦¦ (240 E) .1

,4 LUGA-SE cm casa de familia. a um ra-
xi-paz, distineto um quarto, com. luz lira-
pesa c etc., por preço módico, Quitanda. 21
i" andar. (302 IC) )

.4 LUGA-Slv uma sala do frente, a moços
Jr\.do commercio. ou a senhor de todo
respeito; nu avenida Gomes 1'reirc n. 154.

(-•36 li) J

TERNOS Â PRESTAÇÕES
5

fait-m-sc Ua ''Caía Blanch'', alfaiataria <li- primeira ordem. Corlc esmerado por tailleur premiado com dyjlonin c 111c-
dalliu de ouro na Imposição dc Paris ile 1013. Ouvidor. 68, sobrado, anlirn. 3. Preços módicos. Condiçõesliberacs.

S 155

ALUGA-SE 
unia sala de frente,

electrica e limpesa,
com Itiz

por 70$, a dois ra-
panes ou senhora só, cm casa dc familia
ilo máximo respeito; na rua Monte Alegre
n. 17. (94M !•) g

AI.UGA.S1-nandci
por 70$ 11 casa da rua Fer-

fitumarâei n. 9 "-VI; trata->e
Ja Alfnndejfa n. i^,- Peixoto & -C

(9345 G) J

ALUGA-SE 
pur 160$

neral Mennn Marreta
casa da rua Ge*
ii. 161; trata-sc

na rua da Alfândega n. ,1.'. Peixoto & 0.
(9246 G) .1

ALUGA-SE 
por 80$ a casa da rua Dona

1'olyxeua 11. 7G-IV; irata-se na nia da
AlfandeRu n. 12, Peixoto & C. (9244 G)J

ALUGA-SE 
por 120$ n boa casa da tra-

vessa Oliveira tt. 37, com tres quartos,
duas salas, cozinlia u illuminada a electri-
fcidade; unla-se na rua ^Voluntários da
I\itria 11, 234. Botafogo. (9609 G) AI

ALUGA-SE. 
só para cavalheiro, um opti-

mo dormitório, muito fresco c bem mo-
bilado, num elegante predio moderno; alu-
guel 90$, com banhos quentes c oequeno
almoço; casa muito socegada de íamilia es-
traugeira sem creanças; rua Corrca Dutra
166, Cattete. (o.i8s G) JI

AI,UCA-Slv 
a casa n, _ da rua Bento T«is-

boa 70; as chaves ,no Si; tom tres
quartos, duas salas, cozinha e quintal.

(9073 G) M

prc.dli
ALUCA-SE 

por 170$ uicnsac.
da rua' Delpllim IV. 96, cnm tres quar

tos, duas salas, cozinha, banheiro, quintal
e mais dependências, para fannha. de tra-
lamento; trata-as na rua ' ' "
di 3 ás 5 hor.i da .tarde.

ALUCA-SIC por 05$
X\'Gamboa n. ^65; t

cm* 4. rua ila
trata-» tu» rua da

Alíandcea n, u, Peixoto & C. (9CJ3 D )

A 
LUGA-SK
de

o confortável nrerll* da ru»
S. Leopoldo n. a7j (Cidade Nova?,

com duai .salas, quatro quartos e umn
dependências. Tem «rand» quintal.

4oí:j 1) U

ALUGA-SE, por prcco karalo. fcoa caM,
com dois quartos, duas saias, bom quin-

tal. elcctricidade; informa-M na roa Carda-
sc Marinho n. 7, cwriotorio. Praia Por-
mosa. (oMi I) M

ALUOA-SIC 
n Rrandí anmjrein

Visconde dc Itann.i ns. J3 <
to-»e no " l;liuniiiinse Holét".

rua
tra-
(D

ILUGA-SE a casinha dt rn lo Morro

to?, duas salaSt cozinha •
gi.el 40$; trata-sc 110 rua de
n. 55".

oatetnl. iAlu-
B. Chrlslovllo

(#«17f. I) M

ALUGA-SE 
o predio da ruo Maurily 1,

próprio para negocio c »orotíh; ae
chaves- uio armazém, -defroate « trãta-se
na secretaria da Candekiía, a rua dr.
Quitanda. ?

AI.CGA-S1C 
por 1C0J o eradío hoto, m-

sobradado da rua Dr.. Kaeqaiè! u. 32;
as chaves 110 mesmo, onde oe trata.

OS; T) 7

da Carioca 60,
(122 G)-S

AUUGA-SE 
«in casa <le familia estran-

geira, um quarto mobilado,
rua -liarão do; Guaratiba 11.

por 3,S?
20, (-at-

(98 G) J

DeSíliraefc
Tira os cabellos supirfluog do rollo,

collo e braços. Encontra-se nas casas: Ba-
uin, Hermanny e Cirio.

A IjUGA-SH oiitiiiia sola mobilada
Aiilii com ulcvtricidndo, cin casn
tli' familia frniiuoza; na rua Oor-
rfm Dutra 78. (J 84)

ALUCA-SE 
barata, Ioda a parte de uma

casa nova eom mobilia, hanheiro, clectri-
cidade e fogão á gaz, mui perto <io largo
do Machado. Informações, rua Cristóvão
Colombo, 141, armazém esquina Bento l*is-
boa. (301 G) .1

A 
LUGAM-SE bons
Irilia,

umodos com mo-
moços do commercio; na rua

Luiza n. 31, Gloria. (948.1 G) R

A LUGA-SK ein Br. Frontin boa casa com
j-jLurejadus commodos, grande quintal com
to('os ob requisitos da Isygiciie{i aluguel bom-
to; informações á ruu João Vieira, 35. bon-
dc e trem á porta. (231 G) J

ALUGA-SE 
por 86$ uma casa, a tra-

vessa iBarão de Guaratiba n. ,19, tendo
duas salas, um nuarto, cozinha, arca, ter-
raçoi luz electrica, etc; as chaves estão
na rua da Gloria 94, leiteria. (3841 F) J

A LUGA-SE uma sala dc frente, bem mo-
Abilada, com pensão, a rapazes, eni casa
d: familia; tem elcctricidade c trfçphone; a
rua Visconde Paranaguá n. 15 (Lapa).

(9157 h) S

ALUGAM-SE 
esplendidas salas, com .011

sem. mobilia, com banhos ouentes c frios,
em casa dc família do tratamento; rua da
Lapa 95. v»1" F) b

ALUGA-SE 
uma grande c bonita sala de

frente, bem mobiliadn cm casa dc fami-
¦ lia. T<
res n.

,. telephone. Praça dos Governado.
9. (9771 *)

GRÁTIS

\ LUGA-SE em Santa Thercza uma casa
com 3 quartos, 2 salas, e mais pertences,
para familia de tratamento; informa-se na
rua Mauá n. B.|. (9101 10 S

ALUGA-SE 
cm casa dc familia estran-

geira, confortável quartos . recentemente
.mobilado, muito ar, lun electrica, banheiro,
só a casal sem .filhos ou cavalheiro serio;
na rua do Rezende n. 161. (7795IOR

Rico e feliz será quem co-
nhecer o Supplemeulo
illustrado do MF.NSA-
GEIRO DA FOR TU-
NA», onde s5o explicados

os meios para obter bem-estar, conforto, saude e posi-
ções sociaes invejáveis. Revela o que fazer para ser
amado, vencer difíiculdades e embaraços da vida, fazer
bons negócios, ganhar inuilo dinheiro, obter bons empre-
gos e a sympathia dos1 poderosos, assim como impor
vossa vontade aos demais. DA-SE GRÁTIS e envia-se

Íieio 
Correio para toda a parle. Escreva ao Sr. Aristote-

cs Itália, Ruu Senhor dos Passos 98, sobrado,
Rio, * aixa Postal 604. Dá-se em mão á rua do Caltete,
223,loja.

ALCG.VSE 
o predio oajokraAido, refor-

madn .Ir novo, com íorIa o f~az e Iu»
eleclrica, dua] aalas, quatra Quartos: na
rua D. Latira do Araújo a. ti8. Traia,
se ú rua General CaWroell _. aco, sobrado,
fiança de negociante csUbetecioV)• Altr.
guel, i2i$ mensaes. (63 I) J

WUMBY, ESTACIO
E RIO íNMPnlDÜ

A LUGA-SE «n casa de familia, ã rua
_%.Aristides Lobo 11. a.17, aiafnlficos ton.
modos n ru-iei «eni íilhoj. cãvtllieirns ou
•enlior«5 de tratamento e bons .costumas; £
rua r servida por inversas Hnkaa de bondai
de cenn réis e a casa, além de ser muito Íim-
pa, diftjiôr* iic um grande terreno próprio para
recreio dos seus morador», trala-se na
«erfma Cnin o ar. Oliveira. f

ALUGAM-SE 
bons con.nicdos a casaei

sem fi-fios ou senhor aò, logar ltoiiita
ç saudável, llondes de ce:ti réí-s; na riií
Pr. Ariíüdes i-obo n. lii, (*3N9 J) *^

ALUGAM-SE 
por 15$, £0$, «5$, em ci

dc família decente, 5;!a_í .nu Itapi;
n. 1Ò7, bons ouartos eom
te u moços .-(frios.

au
_ —pira'

jaacUas, sónien-
19272 J) J

ALUCA-SUdente, em cato dc
um bom _ convwodo tndcpcn-
cato de ijniilida o um casal

sem filhos mi senhora só; na rua Dr. Cos-
ta Eeriaz 11. 40, Kio Comprido. (0Õ13J) AI

AI.UCA.M-SE 
boas c.iiinhM, pintadas <

forradas ocnovo. bondw de iou réis,
assobradadas, próprias para Í4t»ili:i rrjfnlar;
na rua i-'rci Caneca ajj; t.-ata-fle na vçnlds
Salvador dc Sá 114. (c-.nn )) J

A 
LUGA-Slv uma boa sala cU: frente,
com ou sem mobilia, estrada indepen.'

dente, em casa de_ familia, oom hu clectri-
ca. iR.ua ^cry Pinheiro a. 106 (Üstacío
de Si). «943^ J) J

T.UOA-SE a casa da rua D. Marianna

ALUGAM-SK 
as lojas da casa da rua

dc Sa
da

... anta Cliristiiian. 7,8, -própria para
ipequena familia, a entrada é pela rua Hcn-
jamin Constant (Kscadinlias); as cliaves
estão 110 numero ncima; parn ver e tratar
na trave=sa Dias da Costa 11. 10, das 7
da maiiliã ás .1 da larde. (9".|'jl') J

ALUCA-SE 
um predio com dois pavi-

mentos, com entradas Independentes,
bastantes commodos; na rua Ur. Joaquim
Silva n. ,14; as chaves no n. 36 o tra.
ta-sc na rua da Carioca 11. io, restaurant.

(138 F) S

AY.
100$000.

trata-Fc no
Hotafogo.

117. Alugue],
(0491 G) R

AI.UOA-SE 
ttm bom quarto de frente,

com café, em casa de um casal dc res-
peito, por 60$, a moço de bom comporia-
mento; na rua Machado dc Aesís 11. ia.
Caltete. (04S9 O) R

ALUGA-SE 
por 2o;$ mensaes, uma ma-

unifica vivenda á rua lluniaylá 249,
. com cinco quarto?, duas salas,ifozinha, ba-

nlieiro, porão habítavel, a casa c ilhimi-
nada a Raz c electricidade; chave na mes-
ma, que se acha cm conceito ou na ven-
da próxima, do sr. Salifuciriiilio c trata-
sc na rua da Alfândega n. 98, casa Con-
tevillc, telephone iS;o, Norte, com o sr.
'Maia. (9499 C) R

PRECISA-SE 
dc iiiiKi creadí

za para o -serviço do uin casa
neiro; rua Santo Amaro 16. (j.|i I'

portugue 1 ALUGA-SE um
à\ estrtin- j xvfamilia dc triv

1

ÍRECISA-SE dc uma lira lavadeira e
engominadeira, na rua Uambiiia n. 09-

•229 D) J

llranco
lailda Sj.

n. 58;

esplendido 2a andar para
lamento; na avenida Rio
ti-.ita?u na rua da Qui-

(o6oj lí) M

PRECISA-SEda America n
lc uma canteiro,

68, Saude. (22
rua

U) J

CASAS E COMMODOS, CENTRO

II. i-IS

I.UGAM-SE conniiodos para moços sol-
.10$; na rua S. Pedro

(oru E) sALUCAM-Sit-iros, dc

A LUCA-SE a cnsa da rua das Marrecas
XVn. 34, ioda inntada c forfada dc noco,

ua avenida Rio Mianco
manhã ás 6 da tardep.ira ver e tratar

n. 1:4, dns S da
com o sr. Soares.

1 :;,l klltn,
1S4.1Í E)J

ALUGAM-SE 
nuartos

módicos, para moços dt
Luiz Cama n, 45.

fi C

1>UKC15A-SK 
de uma moça para todos

os serviços, muna casa do familia;
preíere-sc que durma no aluguel; nm da
Carioca 11. 6, sobrado. (124 C) S

1>RK01SAHfK 
úa uma menina branca,

para serviços domésticos; « rira Dr.
Jos-c ilygino n. -ms. Tijuca. (76 C) J

PRECISA-SE 
dc uma

amunadet
das Palmeiras 35

boa copeira e uma
brancas; rua

llõtnloeo. (siC) li

PRECISA^E 
ile uma senhora dc edade

para serviço dc uma pessoa só; rua
Teixeira de Carvallio 11. 30, estação da
Ilcdailc. (2í C) K

IJRKrlSASK 
»]e unia menina, para flju-

dar a serviços leves, em casa de pc-
quena família; nia do Hospicio n, 151,
sobrado. (no C) S

pUEC.
pequ

iCISA-SE dc uma pequena ;ité 1
para serviços íeves, em cas

familia, à rua Coronel Pedr-
1 __ Praia Forninita. (t.\.

EMPREGOS DIVERSOS

salas; preços
lommercioj rua

(0125 io .'

commodos ejpeciács ti 4o$,
novo c de esquina, todos

0:11 janellas dc frente, á rua Senador Pom-... ., _.„ __.. í,.,..- -¦, estaco Central.'__2 *"'l 11" 
________IIJ

Miuinodo a dois
crtiu janelln

\LUGAM-SIem predio

A tiUGA-SK uni bom sobrado com-^•tiliiHS boa?* salas, qiiittvo umir-
(os, 111111H0 nara crindii, tervenò e
mais depomlcucins. Kua ilo La-
vnulio 118; trata-so na loja.

(3 7381) K

A 
LUGAM-SE dois bons *|iiartos e um po-
rão, enirada independente, á rua Ria-

A ILUGA-SE uma porta com 1111,70, na
-CXnia •Marechal Floriano; irata-sc na rua
Vaula Mattos II. 186. (gli IJ) .1

chuelo 31 r. (o.lüo E) J

CAFE<
CAMAHA

Moendo sempre

iLCGA-SIÍ um
rVraPiizti do co

um lindo
apuzí* tio commercio

citetriadade; na rua Sete
esquina da travessa dc S.

Je Setembro if
]-*i ancisco.

(9500 íí)

ALUOA-SE o pr
jTjLroso n. -l"t cc
snlas, bom terraço .
«ar muito saudável
ih* u is :(> horas.

JGAM-SE as seguintes casas, para fa-

r,ndeíra ) f>Ão l^omeilí, " 1 . i i »
¦Mariz ti Barros, 257 e 261. . . .
Jt.iriü fl llarroi 11. :.Í9 "VILLA

VA fGKN I lv\ diversas casinhas
norai desde

Josá Clemente, ar
Sanio Cbriíto dos Mihgrcs, m.-.
General Pedra, ).'{>. para negocio o
familia

Uua dn Mattoso, 15
Uua do Mattoso, 10
Cnnmen lado.* I.eonardi

edio da ladeira do riHr.
quatro nuartos, ires
ais dependências, In-
truttv&ti no mesmo. { Kua Cunha, a loja do n. 64.

(9505 E) J i Carolina Mcyer, -'.<¦.. • . .
Traliun-sc á rua H. Pedi o

Costa Brasa & C.
VLUGAM-SE, 

em casa de íamilia, uma
sala dc frente c dois quartos, uo con- |tro, á rua dos Andradas n. m. i° andar. |

(o;jj K) S .

IOQ$0Ofl
IÍ2$000
01$OOO

1 "joSoon
152J000

, lÜJÍOOO
, J 5-'$000
. iui$ono

d. 72, com
(;S.|7 E) .1

. LUCA-SE uma loja,
! Vbeiros. Trata-so no

no becct
iobrado.

dos TW-
(554ãE)J

A LUüA-SH uin grande quarto .próprio
-cXpara escriptorio ou consultório, no i°
andar da rua da Carioca n. 6, com direito
a telephone o luz electrica. (123 K) ft

ALUGAM-SE 
uma sala

casa de família; ua
e Uin quarto, em

rua do Riachuelo
(13.1 K) J

ATvUOA-Src 
uma boa sala para escripto-

rio; na rua do Hospicio 11. 129, quasiesquina dc Uruguayana. Aluguel jo$ooo.
(i.'9 E) S

.1 LUGAM-SE esplendi'
x-irua dos Arcos 41.

los commodo?, á
(9516 K) K

A r.UGA.M-SK um bom quarto, e num sa;
A!a 'le frente, bem mobilada; na nensSo
da praça Mauá 11. 73, 2" andar. (966(1 K)M

rua Central
na loja do

(107 E) I

A I.UGA-SI-:
/HjCamara n.
niesmo.

andar da
; trala-sc

A LUGi.\-Slí uma sala mobilada, com en*
-CXtradn jndependente, em cnsa de uma
senhora fo, preço commodo; na rua JoííoCaetano ti. -i,» esquina d.t rua Setfâdot
Einselilo, (75SJ E) .1

.4 LUGAM-SE as casas ns» 92 c 94 da
-íirua Joaquim Silva. Lapa. com boas ac-
commodaçiJcs modernamente preparadas com
todo conforto, bom quintal, Raz c luz electri-
ca; trata-sc na mesma rua canto do beceo
du Império, com o sr. Valentim. Venda.

(-to IO J

A LUGA-SE um quarto com ou sem pen-
iris.lo, casa dc familia, rua da Lapa 11. 86.

(170 F) J

CATTETE, LARANJEIRAS,
BOTAFOGO E GÁVEA

ALUGA-SE59, cm BolafORO, completamente
casa da rua Assumpção n.

renova-
da, tendo duas salas, qiiatro nuartos, mais
dcoendoiicias c srande quintal-, as cliaves
estão na mesma, c irata-se á rua Gonçalves
Dias n. 18 (armazém). (9.10*1 ('•) M

ALUGA-SE 
por 180$

rua Kcal Gran.lcza i
casa nova da
32$, com sete

quartos, ioda pintada a oleo, luz electri-
•ca c todos os melhoramentos para familia
de tratamento; as cliaves no n. 326, por
favor c trata-so ua rua da Alfândega^ i~\
i° andar, das 2 ás 4 lioras. (68 (!) J

ALUGAM-SE 
nor 70$ ac

c 8 da avenida á rua
11. 14; ns cliaves na casa 5.

casas ns. 4
D. Marianna

(3J1 G) S

A 
LUGA-SR a confortável caso nova, sita
i rua Dr. Costa Pmaí o. .68, Uio

Comprido, com'' dois quarto», dus-i salai,
despensa, banheiro, coiinha, (Iluminação
electrica, quintal c jardim. (0413 I) J.

ALUGA-S1Ída Via 11.

'IOO.

|ior 100$
¦ 08, com

electrica,

a casa da rui
duos salas, doi»
etc. Cbaves 116

, (9M-> J) í

ALlIO\M~STJ 
bons cbmraotÉiji paralias c solteiros na "

ALUGA-SE 
o predio da

Amazonas 164; chaves

 fami-
..a Villa Yeland.i, logar

saudável a livre de enchentes; m rua dosBandeirantes n. _, rlesde 30-J a 4'^ (jun-
to a rua Mariz e Barros). (87;., J) S

rua Barão do
»a pliarmacia ;com o dr. Cavalcanti, <fcs 2 ás 4;Uosario 102. (9116) J

,4 LUGA-SE a lioa casa da rua Benjamin-
A Constant n. 15a, com bens commodos,

Kaz c loctricldade; cliavea na mesma rua
108, armazém; tratar no largo da Batalha
n. 1. Armazem. G

LEME, COPACABANA,
IPANEMA E LEBLON

AIfUGA-SE 
o predio n. 52 da rua Kgrc-

jitllia; 4 quartos. 2 salas, etc, electrici-
dade, foyão a ííaz, etej as chaves, por
obsequilt A run Rgreitnha n. 28, armazem;
trata-sc á rua da Alfândega n. ,io. 20 and.

(0381 II) M

A 'LUGA-SE Por 120$ mensaes, parte ^doXXsobrado da rua Nossa Senhora do Co-
pacabana n. 660, com magníficos commo-
dos para familia. (9617 H) K

ALUGA-SE, 
por 45$ a casa n. 3 da rua

Dr. Campos da Paz ti. 48. boa sala,
quarto c iwinlia; está limpa; a êhavn no 6.

(0-2O J) S

ALUC.AJt-SE, 
a 100$, duaa caiv. novas,

com excellentes accoinmodacíes, clertri
cidade. '
Paz i.-

UR

liiiillal, clc;
M"; trala-sc

yana 41.

ru_ Campos da
Restaurante I'a-

(9:3-• .1) S

VLUGA-SU 
uni predio. eom do

mciitns, tendo s nuartos, a sala?
depende
ver, nu
Furtado

pavt-
mais¦ias, na rua Itapirf n. l-6; paraiiii-sma, c tratar, oa rua Senador

11. 78; aluguel 170». ('.2.11 ;)S

ALUGÁ-SE, 
por ?=S

lotzínho, ua rua líuar
mensaes, uni clia-

rque dc Macedo i-,
próprio pnra ti mcasal sem filhos ou mocos
solteiros; as chaves eslão no 16. (onn,G)S

ALUGAM-SE 
bons commodos com pen.

são c com ou sem mobilia, a casal ou
rapazes dc tratamento, em casa dc familia
do todo o conforto, tem tcleplione; na rua
dn Cattete 105 (sobr.) (152 G) S

ALUGA-SE 
a casa da rua Nossa Sc-

nhora du Copacabana 11. 681, com boas
accommodações para familia dc tratamen-
to; as cliaves estâo na padaria cm frente
e Irata-se na rna Pedro Américo n. 52.

(9277 II) J

VLUGA-SU, 
por 150Ç. o bonito predioassobradado, á rua Santa. Alexandrina

n, -'.u, com porão habitavel. quatro salas,
tres quartos, banheiro. co:irrí»at iustallaçfiQ
clcctrica e a caz. (9210 J) S

160$ n tasa da travessa
S; as chaves no n. 7

<;°.M .1) .'
AWGA 

PU por
do

d.i me
Guedes n.
ma rua.

metade
Salvador

ijo (Leme); lrata.se no mes-- (9510IDR

___ LUGA-SE .1 um casal decente,
XjLdo esplendido predio da rua
Corroa ti. 1 jo (Leme); Irai
1110 ou telephone --981 Norte.

A LUGA-SE
xi.pcssoa
tcle Ss,

um commodo dc frente, a
que trabalhem fora; rua do Cat-

esquina dn quartel. (97.12 G) S

,1 I.UGA-SE. em casa dc familia, a rapa-
X3l.zc3, esplendido aposento, mobilado, com
ou sem pensão; rua Silveira Martins 149.

(9742 G) S

A IíUGA-SR a casa n. 13 da rna liarão
-CXilo Kio llranco (antiga travessa do Se-
nadü)i n cinco mimitoi do centro, com
quatro dormitórios, duas salns, rminrnl o
demais accommodações para familia.

(¦5.1 E) S

A LUGA-SE a casa da Traça da Republi-
-ti.ca u. o.i, loja, á:; chave- estão no so-
brado c trata-se na rua da Candelária. 22
com Paulo A. dc Souza. (206 U) J

t l.UGA-SE uma boa sala e um quarto a
-ÍÍLmoços do commercio ou casal, tem co-
zinha e chuveiro, independente, na rua Cos-
1,1 Bastos n. 20. (165 U) J

A LUGAM-SE bons quartos, a mocas sol-
Airiros; preços módicos; á rua das La-
ranjeiras 11. 5, (9Ma G) s

Neurasthenia — Exgotamento nervoso
Falta de memória, phospliatiirln, poiivalespoiicias das molostlas,
curam-se com o uso do HEMATOGENOI* de Alfredo du Carvalho.
K' e.vtraordnario o seu consumo o os «(testados expontâneos dos
nue tem feito uso. A.' venda em todas as iiliarniacias do Kio e dos
Estados.——Depositários: Alfredo do Carvalho & O. 1° de Março 10

A LCCA-SI-; por 100$ a
-tida da rua Dr. Agra n.
bonde Coqueiros; tratar ai
Dias n. --"-A.

AiLUG
ücasal

u» assobrada*•17 (Caliimliy),
rua Gonçalves

(i4; J) S

\SU por
ua 1 ua

.fi$, um commodo par»
ltnpatjipa a. 24C. J

A_-._A._ti 
por s

cerca dc- 15 meiro.1
iLUGA-SI
.ecre;

da ttu

.i."". bom poríío com
dc extensão, á rua

6, íüu Comprido, úu J) J

ALUGAM-SE por preço; módicos, jun.tos ou separados, dois grandes arma-
zens. próprios para negocio, fabrica, offi-
cina ou deuosito. tendo dois quartos, cozi-
nha, latrina, banheiro, quintal e tanque.
Av. Salvador de Sá ií>j e 185. Chaves e
informações no n, r;9 (pbarmacia).

(115 J> s

AiLIjCA.SI', uma c-à$-.\. nova, tia rua do'
xjLCoqueiros n. io^, jor 82$. {t2?J) J

liiiiio!
Tome PEITOKATj MAIUXYlO
Rua Sete de Setembro 186

A LUGAM-SE. por preços razoáveis as bo-
XVnitas casas da rua Jardim Iiotanlco 7"
e III. com entrada pelo .4; as cliaves no
local; trala-se na rua do Hospicio M4. i"
andar. C7424 G) o

A LUGA-SE uma casa com tres quartos,
Aduas salas, copa, banheiro, despensa c
coziníiaj na rna General Meiina Rarrcto
n. 142, llotatogo. (94o3 G) J

160$
ALUGA-SE 

.
Cundc dc Irajá n. 15O. com Ires

a boa casa da rua
quar-

los, duas salas, cozinlia," lianlieiro, illumi-
tinda a luz eleclrica. c um crande quin-
tal para ver o tratar na rua sacliet 12,
sobrado. 03» G) .1

A LUGA-Slv um liom quarto de frente,
lY. rua Real Grandeza 11. 121, prnximn
á Voluntários da Pátria. (38 G) .1

VWilillidlWiYimKlllWI^W1'!'^"^
O DEPÜRATIVO B ANTI-RHEUMATICO .

|¦
1 JL üli

DE
YÜY SV1MIII.1S,

ÜLCKRAS,
FEIUUAS,
DORES.
BJIPIGEXS,

RHEUMATISMO
ARTICULAR.
MUSCULAR
e CEREBRAL,
ARTHRITISMO.

ai.uga.se
á 1 ir

unia ucríeita
nm bastante
javea n. 52.

pratica; a rua
(0118 C) s

perfeita copeira e aru-ALUGA-SE
jTXmauí ira. im
tica; á rua Senador Pontuai n. i;.i.

(9117 C)

um
OFEEKECE-SE 

um rap
pratica dc pliarmacia

mo t (impo?, pr
Encantado,

z mm 1
boa letra,

Tratar cem .-> sr. *
1 do Encantado n.

(9723 1

1)KEC1SA-SElíjinoí, eum
*;o.-> domésticos,
o.íj. Cattete.

lc uma menoi
boa condueta
na rua de !

de 10 a 1;
pora servi-

auto Amaro
(9485 G) U

rpUECISA-SE de uiua copciri
X deira com pratica, p-:a c.ii
na família d« tratamento. Visei
ravellas 1.

e arruma:
dc peque-

ido de Ca-
1552 D) .1

PRECISA-SE 
de um copelro c^c 1.1 *i ¦¦.:

aiiu^', port ligue* t pura casa de Uü.üij,
t» laicc do li'vl:.c*rio j». Ai"iia* Krrreas.

S. JOÃO DA BABRA
S c em onftlnuer moli^iia ile íiuulo cscropliuloso, Ucrpctico, e syplillitico o yi«o do ''TAYCVA' de S. Toão iln BaiTii

Iniiiso. Sun iicrflo Invoreec o regular fiiiiciioiiaineiilo do ESTÔMAGO, FICADO BAÇO e INTESTINOS.
.V 

VHXDA KM QUALQUER PHARMACIA K DROGARIA — Alí.UMO FKKITAS &

iiigiiiBfgioiiira^

MOLÉSTIAS
DA PELLE.
DARTHROS,
ECZEMAS.
ERUPÇÕES.

A I.UG.A-SE
iiLMacedo n.
i.Mar; trata-se

1 predio da rua líuarqiicde
iS. 'perto 'Ia avenida .lleim-
\ rua Machado de Assis» -.

(58 G) 1!

A LUGA-SE uma
X.Vdil, ein casa (lc
Paysandu' 114 U7-

s-ala. d>
íaiuilia

frente, mobila-
barato; na rua

(iu G) J
'LUGA-SE na rua General Polydoro

avenida, uma casinha; as clia-
ves na mesma; para traiar na rua d.i Pas.
sagem 11. 2.1. (90115 C.) 1<
Aí-1

A LUGA-SE uma casa. na rua de Santa
-CXCIara 31, Copacabana, com 3 quartos,,banheiro o fopão n ear: preqn 180$; r<;
cliaves a rua N, S. Copacabana 662, pa-daria. (9348 11) J

A LLV.A-riK um magnifico porão ímbilti
jT\vel, independente, na rua Salvador Cor
réu n. 130 (teme); trata-se no sobrado o'
tciephouQ 2t)_: Norte. (951r ü.' i

A I.UGA-SE a casa n. iooi da rua Nos-
-írVsa Senhora dc Copacabana; trata-se na
rua Benjamin Constant n. .iu. (9461II) K

VLUGA-SE 
uma c,i6a com dois quarlos,

duas salas, cozinlia. etc. em Cojiaçabu-
na, á rua Barroso 11. 67, Villa Muni: ns
¦nara linforniac.óC9. .'1 rua du Anandcgíi,
clmves cslfi-2 110 11. 73, onde se trata c
i-j. Preço, 110$000, (95-''' *-J •'

A I,t.'i',.\-SK o predto da rua liarão de
-cXTtapaKtpe n. 190, perto dos bondes, com
cinco quartos, duas salas, porão, quintal,
jardim, por 160$; trata-se na rua Sampaio

1,0, casa VI. (i.\ II .1Vianna

A LUGAM-SJ3 dois commodos, e^i casi d«
XXfamitiii, n moços do wtmnu-rrio ou i
oasal sem iilhos; na rua Üc. Aristides
I.ihn n. 128, sobrado. (.!-. J) H

i LXJGA-SM por 60$ uma bo. cí
Xlduas espaçosas sala?, dois qa.iri
nlia, tanque, abundância de agua
nu rua ftapirti1 n. 2:1, ca^a
esta na casa 1 o Irata-se n;
n. 359.

. com
ctizi-

..tintai;
IV, a cliave

mesma ru.1
(39 J) R

AiLUGA-Sli 
na rua da Estrclla li. 06,

próximo ao larpo dr> Rio Comprido, um
bom' preilio com jardim r.a frente, . grande
quintal, com Iodas lis inslallaçüej, Trata-sa
na ru:. doi Ourives 47- (.2 J) R

A Li''
a xduas
chaves i

A-SE uma c.-.*a eom dois quarto?,
saias; nn rua Toneleros n-,.!0^;

,1 11. iúí. Copacabana. (051a W __

i LUGA-SU por ij"$ o predio á rua Ba-
xVrSo de ttaittgipc 11. 151; cliaves no
11, r.i.i; trata-se na Convp. dc Administra-
cão (.iarantid.li á rua da Quitanda, r.S.

(801G .n j

6 sempre vau-

t'0>!!'. -

: -sb.. iEü.íBm íb: iirBWH'"-ia í;;'B'í- >H.i: iBni-ia-iPiE^-ia'

- RIO DE JANEIRO.
Ei!:iiR«wii!n;iii«i!!iBí>i!iBi:í;n<íi!iBi:!iiBi!i:ii II

i I.UGiAMSK: a 110$, yr! u famílias ça
Aipases, 03 Iiygicnicos predios da ru.--. Ge-
neral Polydoro, 91; n c;o$ os us. 93 <
55 da mesma rua, com dois pavÍmcntos:
cinco dormitórios, banheira esmaltada,
vatorío, btdet, quintal ,ctc.; por i5"
da rua Goulart (á praça Suzano)
U.cine, com ires grandes quarlos
Ias. quintal, etc; por 75$ °
quim Werneck n. so, quasi
Ponte dc 1'aqitela. 

Ia

duas sa-
Ia rua Fur;
fronteiro á

(050a G) R

i LUGA-SE a cnnfortavcl ca?a il.i travessa
i-i.Cr-.ii Lima, 29 casa II próximo aos
banhos de mar. as cliaves eslão no armazém
da esquina e trata-se na rua da Candelária B DOIS CÁLICES DESTE PODE-
22 com raitlo A. de Souza. » B Roso ANTI-AC100 EVITAM~t 

AS VAIS CRAVES DOENÇAS

Bi! S . a- B':.!*; ¦¦.BI BiliB*» _¦ ¦ B; 9,

A
V LUGA-SR c:n conta, . bom

^iconi morada; ua rua Geuera
»i. 22;; trata-se na rua
andar.

LUGA-SE uni 'luarto. a mocos soltei-1 i LUGA-SH uma gran.tc sala de fn-nte,
ro<. á rua S. 1'cilto uS. (966.1 K) M Amobilada, com o-.i sem pensão, casa no-
_..„.„„.-...-—.—...—- *— v;i co:n toj0 0 conforto; na avenida t'o-

armazém, I mes Freire 11. 130-A, entrada pela praça
Caldwell | dos Governadores. Preço módico.

Sacliet n. ,1, 2° (213 10 J
 .'-—- j A I.UCA-SK uma bo

para escriptorio, JrVeaFa dc familia; i
cliet n. 3, onde , n, Hr, -2° anJ;
-—-—' I ilI.UGAM-SE dois lindos quarlos de

\LUOA-SE 
p sobrado da rua dus Arcos XXírentc para o .Mercado das 1'lorcs, a

.n. 50; trata-se na praça Quinze de Nn-1 casal sem filho-, rm casa de íamilia dc
vembro u. i.|. (8111H ¦'¥.).. .1 | rcãiK-ito, com 011 sem pensão, jum -

LUGA-SE uma
_-.,ü a9 andar da
tr.ta.

sala ,::_ .
sala dc frente, cm

ia rua dn? Andradni
(si? 10 ;

LUGA-SE na Villa Rio Branco, aveni-A I.Uf..'
Ada M
opr 141$.

de Sá csq. di Inválidos, casas
(.¦03 V.) J

\ I.UGA-SE o sobrado todo ou sala e aí-
cova da Praça da Republica 11. 231, scr-
vc para sociedade; trata-sc 110 mesmo.

(191 K)_J

4 I.UGA-SE em ca'.i de familia um quar-"Y.1.1 nara casai sem iillioí. lt. Tluoplu'"
E) JOttoni .18. (19-

A I.UGA-SE uma porta
K'icio; na rua dos Aw

jara pequeno nc-
radas n. Gj.

(5,.- IO J

A LUGA-SE um bom quarto dr frente,
J~\.,\ moços «ni a casal que uio cozinhe
nem lave; nu rua do Riachuelo n¦ "-1-

(2.H F.) R

.'.-irado4;; r.a travessa Hora n
dar, esquina da rua Carioca.

6, 2"
í.-oli K)

V T.UíiA-SE 11:1 nm ilo S. Bento¦' i^Vji. :to. 2" iiiidni-, esquina lin'j ' AvoiiUlii Kio llriuiiii. irriiinli' niiiii'-
to iiioliilnilo i' Donsilo; - pessoas.

ALUCA-SE 
eni casa de um casal decente ¦ 2008000; uniu ÍUOS: «iisn ili;

e dc respeito, a outro cm idênticas con- fniiiillii. (,í 103) r.
diçftcS, nina sala <lc frente, independente j ———— -
uu metade .Ia c<m eom todas a* commo- \ LUC.AXI-SE boni quarlos. a moços do
didades, por }/r«ço módico; tua travessa X\.commereio, rua d» lln-nicio n. i2ò.t em
Cosia Vcho n. 9, sobrado, Uo; '¦'¦) < (reme a puça Gonçalvw Uiac. (i;5 '•) )

A I.LT.AM-Sl; niasnificos cômodos a ca-
xivalheiros e moços do eonuncreto, na
confortável avenida Commercio, na rua
IChrÍ6tovSo Colombo n. 38, próximo aos lar-
iro do .Machado; trata-se com o encarrega-
do a qualquer hora. (^-^t G) J

A LUGA-SE u-!:i boa casa com quatro
.qirartos, ties balai- e mais dependências;

para ver na rua Vicente dc Souza ti. -4!
ír.-.ta-sc na mesma rua u. 53- Botafogo.

(921.1 0) J

ALUGA-SE 
boa sala de. frente, em

rão. ioda assoalhada e illuminada o
eleclrica, em casa do família!
Buarque de Macedo 36.

po-
luz
rua

(121 G) S

predio. edificação nova, a . _g
ila Cosia |H (Praça Saenz ; gicrlo paru scr examinado. 1 "

('5 II) R í g

LUGA-SE 
"pof 

""* h(a casa com lll,asi'B
tres iiuartofl, gaz, electricidade

j'lis as dependências, á rm Pereira Pa
sos n. 'S, Copacabana, luformaçúcs

A LUGA-SE
•CLlravciSsi 1
Pena,) eslá

ALUGAsalas,

Guaranesia
.B"iH-;»í.íB.S:a-B".UB'iiaiF,S>'S'

avent: In Atfíinlica ;(j-- (9i II) J

A LUGA-SE uma casa,
JtXme n. 12, com -lua*
tos; informa-SO no 3.

á ladeira do T.c*
salas c dois quar-

(63 H) J

COLLIBID MDDM Ul
ALUGAM-SE 

iiiriR
da Mclla Vi-ta. (

ignificas casas na aveni-
accommoílaçSes hy-

Bienícas; na rua Knpnrasia Corroa n. 42,
proslmo a.i iMrco do Machado. Aluguel
'u*$; tratasc com o encarregado.

(8i8g G) J

A I.UGA-SI-
^Vá rua Pi

uma casa na Villa .íacylo,
Im Anicricn u. S4; a chave

lrala.se na rua do Hospicio
lidar. (2422 _) -

(NOME REGISTRADO)

Cura a inflammação e purga-
ções dos olhos

Ja ______ todas bis -pfr-arxxitacleks
e drosôtrleia

A LUGA
iXAristitl
11. 124;

r.ianor 150$ o predi'
lo-i Lobo n. :<!>-!\'; cli.r.c* 110
tr.iia-sc na Comp. de Administra-

Curautida, 1 rua da Qüitorcs c»
(8015 J) J

KAOD0GK-LO80 E TIJÜGA
A 

LUGA-SK um bom qu-arla dc
um ou '1'iis rapazes ôo com:;. ¦

casa de pemtena família, cominz.e
com ou sem pena" Parar
1=8. próximo ao Haddock I.'.bo e M

Í9."< '¦'

dos Araújo - 1
ave no porão ;
!e de Bomíi:•:

A LUGJtU ca
trata-se

\.?F. á rua
:i n. 2. « *':
na rua Cm

A LUCA-SE uma boa «asa osro
enio, na r»v Manz .
na rua Conde do Bo:n139! Ir"'*'

i Iltsiiio.
na rna do *-»""« S» "^'^1. 1

, em
P«a,
Uliâ

R 
'

1. 7S.
. íí «

f.imilli
Darrfll
ni 4«

ctrlo
<»SJ9 K) 1

¦tóSsaètóSetíteffl-iSS ~ü£_l tm. JL^^^--«*«-iAí!,Wi-
^W»ArUíyiÍ'»iW>ll"W">^
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MSENHOR

iIü

_sSiMflp^
¦s^

-ÜllTíf 
"i " I mW?m-*tmmlÊ*-mmmmmmmmmmÊ!**

«ue ita-M J»UC»Í» .fS* <™* , ¦'«**"'
.«..ireul-s* - ic «n_<ma ff»vM»de, oi-
¦fíf-ct-so _ u* -MlKâr r»™lW"f»e *
hodoí nu» sottrem dl «nf.rmk»**»» W}-
Vr-toite», *s-kn com» tosses, b»n«l-
<•», I.SH ««rt»*, «ÜstllllMI, iwhswulw«i
'im-uiioni-, 'sete,, n» rsmsíio qut ¦*
«curou c»«s->1*1ms-i*-. '*"'»» .««Mil»
-p.t_ o bem Ü» -iimi»n_li»df, í conse'

SiMiici*. 
ds uni voto. DUifir-ie »or CM-

i to sr. Eu.smo Avellsr, C«.l«*.
Csrni. i.SIi.

TÔNICO CAPIHETTE
«lar -rt-

os" um aro-Maravilhoso' preparado para {Mer nascer csbelloS, -llmin». - eme
lho conservar . cor. natur-1, desenvolver io drescimtnt-, dando «os «Jaoello
cia «eradavel -e tornando <_" macios e std bs»?. ¦ • _^¦"v»dro a*ooô

Á VENDA NAS FERFfIMJfflIlS E
BM „. VAtfíiÓ 

'-- GA«A VfítiRF,. BATU".!., & Ç., 11 «WieftO
VNIWKHA-í • 

"WWWIÍ

Í\ 

liUGA-Sli a oasa n. fc2«l á rua l.uine-
-í\/.a, líniíonlin «le Dentro-, as cliaves nc
n. 125, casa X-, trata-se á avenida Rio
Branco iji, Companhia Perseverança In-

il ternacional. (o.-*o M) J

ALUGA-SE 
por 30$ uma casa com 2 quar.

tos, = sala. cozinha, qtíhttátr-ete; á-ru»
Tavare. Guerra li, A°, ,c"l Madureira, limo
in-áerendente. V (78 Mj J

A"*ÍUG_-S1*174. Meyer,
los. -Ouves 110

a boa casa da rua Imperial
com «luas salas 2 tres niiar-
n, 210. (90 Mj J

4»

com «luas talas,'
AI.UGA-Slv 

.¦«, --:¦ -.--
dois quartos, tozlllha n, ouinlal; rua Ua

rão de Cblegipc ""• t86,
_5$; trata-se na in-sma

Villa Isabel; preO»]
avenida. ('HilSl.Jh,

AI.UCSenhor dos Itsssns n. ifiát as cliaves
n. 167 (marmorislal-. trata-se na.-.ru.- '-¦ene,
T»! lloca. 11. ao», «l.btloa' tias Umas.

(0170 Kj B

f A li.üAlfcS"," dois
iYitiu, tcom itodm *
p-iuio. _ pesioas ile
dor» lobo IS-

l.nns quartos, mobila-
, .cmnnwiliilades e çoii,•lialaiiicnl"-. rua Ji*»-

fi^Ho f.) .1

Al,l"G_M3S"! 
Iran.i èóiumótlcf.. na rest-n-

taveí e lumio tc»»» da «na lladiloek
liõlio ii. 3-.,«to*' •""* a -'"'"'(i/is.. Kl J

na ca»A 1 UGAM-.SE cnuim-ilo» .....,—.-. ,
A-.' is £ ras t« d. Setembro (Muda da
TÍr;,'I.)Vtr.t»ie na .muna. «»»¦ *¦ ***_\
ie K.jitislm. 

-¦ ' 
.'-. ... .|'--.-¦-.¦;- ;:

J.UGA-SGiim" qnartn _.« tàm- ¦¦'Á<&".
a rua Conde «lc «lloaitim ''-'.'M.-^fã

suei leSuoo; ltr.ta.se na mesma. ("..fJ^J.1
4'

AW<*A-S1". 
por -'co$. tuna casa. nova.

com 2 salas, -i nuarios é mais comuto-;
«lidades para 'familia «le tratamento; tem
jiinlim na frente c entrada no lailo: Ira-,
vessa Bella dc'S. I.uiz-n. -u perto «Ia «ia;
fl.irfui «le Mesquita; bondes Aldciu -Cnmpis.-
li..e Anilantbv; as cliavc sua easa pef;allii;
Irata-se -á rua Marechal Blonsiro . üeijtoto
n. -31; lelcplionti 1287. XorU-. («iiq.si.J.M.

Corrimentm
curam-sc :cin íi tUas com

Kua 7 de Setembro, 186

A ÍCUCIA-Sl* -l>or i3«i$o'io « casa. assobia-
/Vaiada com entrada ao lado, -rendo 3 unit-
los, 2 salas, liaiiheirn e eoiiittw. na-Tua «Io
Consiiltdrlo n. -ir. próximo áiAvcnUa a_e-
ilro flVb'; trata-se na rua f(mz de Q>tllo.es
n. i«. . ¦ •'-íl!! U>

A r,D.C-A-Sl{
XXfolippc Camarão u.

AtrcVAM-Slíilois 
prüaiòs novas.

n
pro-

lírios para açougue e quitanda, np Ca-
miillio dos 'Pilares ns. uo e i_I, lnliauiHa;
bondes i potla; trata-sc no u. 'is.i. ar-
mazeni. («JSW -M) >

ÂIJUCAiSl! 
uai nredio assol

pinlr.ilo. «Io aiipareiiciii. çm

(juartos, duas
Aluguel IS')?!

iÁ I l'0\-SIÍ'« '.predio á run ]>int0 Çj}?:
'salas, despensa, lmnhc_.ro. c,ç.

.chaves, qmunda ,da Maui-
¦ia. (7;! V_
A 1 I1GA BI? o lircilio da iÍBtriúlu Nova da
__.!' iica i . cmn «luas salas, lois quartos,
gran ie £r.u inslallaçao elejtrica, cozinha.
tí ne íanliclro. -etc/!. «" f™, "%

sra. d. All.ii.a-, aluguel «o«,>.
io; n-ni a

\ l.CGA.SU na Villa Zizinba, lima rasa;' com duas salas, «lois quartos, cozinha, com
fogão a-gaz, luz electrica, cliuveir,,. qtluit.llj
s'i lem quatro cnsa5. na rua S'. francisco
Xavier n. R.|. em frente á eiireja.de São;
l-Vancisru Xavier. Bondes í!è ioo rei.-*.

(.17 !¦>_ «

vt I.IIUAM-.SJÍ por ijí$. ú rua llruguay
¦Cito-, Villa Marina, casas novas, com
dnas salas, doi. Rraiides- quartos; olcdricU:
«lade e qiiiiitiil; as cliaves na mesma villa
casa Vil. (57'D 

'*

csidcnilida casa 4i lua
io u. -8.()tinli> ao .«'«nij'

vard). com aiToniuioihções para fajinlia üt
tratamento, espaçosos quartos e salas, «uz
electrica, grande chácara e rodeada-dp jar
dim; alunuel <°oÇ mensaes e fiador mon™.
cliaves na mesma; e trata-se -a ma Tteal
Granilezii M. lloiaíogo. ('i33" L> J

11ÃICÃ-SR a"íioi»_ c»?»^» -1™";^^Bipwiim--» 14 («. Chrt-tOT»»)..'
com tt auaitos, duas sal»s, cozi-
nlm, etc, illniuinailii » olectrlol*
dafle. As cliarcs no mesmu. flns
IS ás 5 du tardo.: tnitn*sc h ítiw
do Ouvidor ieg._ ''

A" 
EÜ(ÍA-Sli uma casa "piir joSònu na tm
I.opes SUI1Z1I n. 6. -S. (.Iinstovao ns

c!ia\'cs estãn un il. u. .___!______.s

iábradailo, to«l<>
.píntattO; tle* apparcnciH. em centro dc um

grantle lerrem, todo cercado: t nuartos. _j
salas, coziulia r outras deprnjencias. pon'0
enorme, .lialiilaijM, isituaUo á rua Itimo
Teixeira **-. Droxinio n est-u-ão «do r.ncati-
tado; tocai isahtberrimo; as Chaves, por ia-
vor. na rua 1'ernambucn.-nn; Irata-se :\1-
finrltjga ijo, «" nadar,'das 2 ás 6; aluguel)
i„o*oou. 'o-i1" Mi ai

I1IBIÍ1M
A l.l;(',A-SK nma boa casa a iamilia «Ir

.í\lrata,nrnl<i. com boa praia «ie banhos;
iWenida do Cragoati n. o; «'«Ku-1,,, -'""»'

(9,1.11 TJ S

IiUCA-SH predíp novo de. sobrado
iirdiiu ua frente e

lado, propriu para Iamilia «le tWj_
,1 liriilongamentoWa rua Mariz

Uarros. 517, finf da rua
1 —•' iraia-se no n. 51'.

alunuel aioíono.

A T,trüA-St'l unia casa, com'- salas. 2
Aiiuarlos. cozIitUrt. tanque, uniita .água, luz
eicetrica grande terreno, logar sito e san-
«lavei, «llsianlo «Ia esiação ila Piedade I'
minutos; aluguel 80S: nara ver ç tratar. n:«
rua Kiltaiugo 11.-61 .Vicdadc. __________[__

própria . para
com 2 salas,

a uiiãr-osl etecli-icidade-, fílá'._j° ,!c :Mnr__.!!- .bonde de l.ins e Vasconcellos,

A I;L'(IA-S1Í uma casa nova.
ZXfamilfà Ktaifdc, por .i.u.ç.

entrada ;
almenlo, Barão (le Auiap'-

oiido eslão as eua-
(-•iü I.) -.1

'((ii4.|"MiS

,i IJUCA-SE; por preço módico, o predio
__:uovo, ruu Condessa llelnionte to.i-A
(Kn.enhó Sovo), com 3 quartos. 2 salas,
hom «inmlal. iardim na frente e todas ns
ccmmoilidades. própria para família «le tra-
lamento, buiules . poria e a S nlllllltós «Ia
e_ta§3,0'; at-rliaves na mesma rün n>*;; trata-
se rua I. dc Alai» I-' (avmazemi. em frent-
110 l.yrico. (n*a *i__J

COMPRA tümiE
r PREQI0S E TERRENOS

4 Paulíeéa
\pi_JJlii_SE 

a casa *
de tudo, ú riw '/.eíni

CtJLl.MPItA-SI': 
uma casa «as

1 ã.Hic"
M-.ingccira,

iclitieio ou Üezenilc ale 6:000$, seu-
do -'-.ouo?.* vista e o resto a prazo, «pie
se coiiibinarj Uéve ter 4 ou 5 eontniodns.
quintal e luz. Cartas nesta redacção S. K.

(3842 50 .1

C-tOMfli-A-SICvm 
preilio com 2 quartos.

,-' 2 .salas. tCtillro «tc lerreno, «pie uao" dc obras, (Io IC. Novo para bai.o.

i Í,_G\-Sl" a «-.asa 111 .da rtlti Visconde
__.de llamaraiv SS, còm luz electnoa
do-, us laellmranieiito.s modernos,
catão in casa VIU com «irem

chaves
so trata. 1.

commodo; em casa
família; -na rua 1). iiflidiiua. st, W«

da Tijuca. Ia

A i.iTiA-.Sl? mn Iram
íi) Ul

â-«
i » iiiin."-, tinu ¦•" n.i.-ni"-. - ¦.-•¦•—' eiV't '

cimtio du um .rande terreno: informa -se na
iiictma c trata-sc na rua da Carioca «th. a -
fnlítntla. Cl» ls) lt

¦i\ l.Ui.A-Slí-e casa. «ia rua Bctfina "•
.\'fijtura, com -1 «liwtns. 2 sal.as.

__._ero, 20. Conde de Bomliiu, ciim .«hms
-'l.rcdii» rua Valparãiso nu

llua:
ilide-

A LIVRARIA QUARESMA
w——m- —*—s——

ACABA BO t»iUStyICAK

salas, tres quartos, baulieiiii c ['
paidcnclss, com gaz e electricidade; as eua
ves. estão por'especial favor ni, n. so. e Ira
M-se no rua 'limatieita tfreire, t.í. t'___jjyj

íTl7ü(lA._lC «itása ll, SCXI da Villa 
"*'«

JAM travessa ... -Salvailqr ifu. eom 2 sj-
Ia», 2 quartos, copa eilatrbiu dentro av caiu
sálá «In vistias illttepciíflelUe. lamine c «um-
tal. 1'reco ri2$'im>. Cliaves e mlormatoes
com o eucan-Kwb. da Villa. 'líonilcs dj,'io»

mmwmmmmmmmmreis-m

Guia indispensável para cada um se
dirigir na wWa Rffl auxilio Üe outrem

POR •*•• QUEIROZ

FARÁ 1916

ri 1jI?í1AM-.SK Üe'689 n 79t« oa*
-*"**!* modernas, com 2 quartos,
SS Nulas, coziulia <? lianlieifo, multa
acua. «isffoto i> lu/ flcctrica, na cs-
tacão di- Olaria, subiirblos da -.eo*
nokliua. com 80 trens diários a
SS minutos do centro da cidade,
loeár alto o inuito saudável; tra*
ta-se no rna lieonoldina Hcko 402
nn mesma está.So. onde estão as
chaves. (3 79SS) M

preclí
até .1:000$ trata-sc íi rua
tus' /_. Bocqa do Matii».

Carolina San-
(W81 Ni J

até/~1ASA — Cotupra-sc uma ate 15 contos,
V' smido irarlií -ú vista e o vc-to em
pi-cslaçõrs. «-, «ue tenha 3 quartos, . sa-
Ias e alt".:«n terreno; «iSo se quei' sunur-
liios; cartas nõsra redacção, eom as 1111-

M. ,K; C9-.IS M 'R
nacs

XOMPIt.Ul-SE' prédios ainda mie neees-
11'Sn

Drhv.poihe.-a-. sem comníUsSoi na
Kodviso dos Santos 11. 76, dc
dii 1; aa 10 liarão.

/IOMiMIÍsIÍ

(101 X) J

Ülll.l :p.t*jur-tia
Co-paru

¦s.- familia em Jlolaíoso, Caiteti
pacabana ate 15:000$. Carta a «M. Alme
da, praia de llótaiogo u, 3*4 161 M K

Af.(i'(;A-SJ';' 
a casa 11. .1.1 da nta .Dr,

Silva Raliclltj, .Mover; ns. cliaves estão
110 11. 4S. e irata-sc na rua 1" dc Março 7-

(9546 M) .1

AI.CCAM 
SI", a 70$ cada uma,

ll' c lt
as caSíís

II da rua ímpcri.il 11. 2,-1'(Mcycr.).
etn «btas salas, «lois quartos c mais ncees-
sario, luz- -electrien: erande quintal; as clia-
ves esli,,! na casa t. c trala-sc íi rua «le fsao
íedro n. 307, nos dias uteis. ,(a.¥i Ml. J

A LCCrA-Sli. lior A6i, uma casa cotn '¦'
XI quartos c : salas, c poráu eotlf '--• «JtMr-
los sala, electricidade: iv,i\|i$: rtta 1'ran-
seca Mcycr 0;. l-higcnho de Dcnito.

('J?"

Silbailos á rua rlarãç.
X 40 iiUSm a

dinticiro 011 prcisfàÇõas-V Triilar. dr. Meira.
Uiitguayaiii n. .. Tel. 4054 C. l^.çço.ios
ã rsS nieiri) .utillrifUo,.

n*HKR'l.N'OS
JL ile Mesqiiita, lotes 10,

Roupas -brancas
para senhoras e creanças

Columnas e oolwmna» de

,iril„

1'lTCn

11. rí.9! traU-se co
lioru? il» iiianliã

dc ocentífto,

cocheira, livre*
j. vm 't',,dcs os
1 11 jicopriclaríiii
is o (ia tsrtle.

(,\t «,<i,i:l tK

TrKN'l>1íM-Si; duas casa. e un) terreno;¦> irata-se na imesmo. rua (101 ias da Silvai
e!qdin*í da. raa Iiafenfratotto! tem jí-Üni «
tijolo, estação Quiiitinõ r.ocayuva.

cm -r6j»);*i?

>lf

.Ti;.\ni;-'SK pnr i:.'o«'S um bani late -ti*
» terrçuo cotn o mí*'.ro- ilr frcuié» -linl«*

plantadu, -• uihllitoá da li. l)iiinti,|'a Pil
cayuva; Irata-se na ven.Ia slo Ciriiiiuu, ua
trav-essa iBarròs I.riu1. <i<i.\;i*N

\niWÍ0E-S.lí 
um predio ram l"j.i C-. ar-

comnrallaçfícs .jwra 'fjiullia, liutgtitfict
poiito para iieíocáo, -.imito b«u, c«niimiuki,
deíronre Be nma tstaçíío do.s •.-'ninir-iio.*;: t'-:.-
tã-se á r. C C.imava n, spú. l.l p 11 ¦' rs

'VP

0M

\f.i;'»S'l»:.\USJi 
Ires casiithas còin i.i.l:n_.T*vácci_mnu--tà';ries, 

par [íreço de o^va-uc:
informa-?c na rua Amlré'finii» n, ;;, \'.. i\a"
Kautos, ITO. li, |„ ,(M ,i5í.... !>'

ijiuo -S) ,1

XMvNOliiSii o predio d.i rua Itapirn
V n. 2-ã, eonstrucçrio moderna, com duas

salas, quatro quartos, -ilespeusa, banheiro,
còzlnlia. porão, quintal c jardini, cnlrada
ao lado, O '1--37) N

S, CHRISPftfl, ANOlfflllHY
E VILLA ISABEI

V l.C.CA-SH uma casa na Vllls fians boi).
I\.:. com Ires Hulfliii, ;«luas.salas. liou.
levard Vinte a: Oito «lc í«leiiiTtn^*n.-^i8.

,1 J.OGA-SIS a 
"íiolia 

-vivenüa ' da ruo Bella
I.H. l.uiz-jí. Amlataliy. pata qiienrpre-
cisai saude: arvoredos, ar c uz; trala-se
liarão dc Mesquita .167. Ângelo.;- (8o39l')j'

V I ll«V\.S13 n eis» n. 3" <'¦' rl'a t-95l:!
ivr.ihiiarães. eni §• «ührislovão. jirnxlm*
á praça Argentina. Iiondcs de -.S. .lanua-
rio com boas «cctifflnioilaçocs paia família
i-ceular; as cliaves :c_a,« nn armazém, ito
nrV Jirc.ndâo. oiuli- sc Irata. e para infor-
inações na ruailu 'Mf.in.lcsa n. I22._lte-

"irÚrPTSSUlO 
ÍVÚÒMÉNTXdA -- Trazendo a Nova Tabeliã do Imposto

do Sello — Dos papeis sujeitos íiosello. tanto proporcional, como lixo. «»•««*>
o território da Republica. Séllo dc vcrl.it c sello de esuuiipillia, paia recii.o-

dc casas coimntfsiacs, para cartas «lc ! fiança: contrato* coiiimercmcs. -I1.™-

curaçóes. cccilins de alugueis, operações de camljio, coiltritos ile cmiip.i e
venda, tle cambiacs, etc: de frclamcnto dc navios., coiitiatos-»ic."»l"" .^
outros, escripturas. letras de risco, cheques, notaprontissoiia. sociedades aiionv
mas, etc., etc. linifim, lodo c qualquer -papel em que lenha ««•
tanto o'.tle verba como o de.'cstampillia, c tudo tle ""

do '(Jongresso Nacional.
ccovdo

entrar o sello.
com a ultima lei

Obra dividida em quatro partes a saber:
ÍPUIMEIÜA PARTE— CARTAS KAMíl.lARl*... contem mais do_io« mo-

-Mj_ J |
Ti IjIHíA-S./ nor . '80$ boi. fusa 

'

-íV,„ni ijorão, nu Vílla Sylvia. rua
OaroliiiH 51. estacai) *.V>.Ji<_'_,."-*1

A LCCAM-Sli ns car-as.lt «'. V da rua
i. f.iini 1'aniiilona oo. Sampaio! sala. *
li-artns, coziulia com pia; .sií: iiata-s-

«...
no

u*
A ! »ri; S.SIi o sobrado da

a 4 •¦ ii. <_fi. defronte .
Udi ti «| grande, salas. (\
toe. illaçiles electrica e a
quinta . .chaves no li. -o de
reira.

(o.toi iM> J

rua 11. Anna
á cstaíiiò do
enormes quar-
r,ií o «,'i-anii-
Tavares l-'cr-
(.J.w.l Ml .1

dc
delos sobre Todos osassutiiptos: do pae para filho; de filho l,.ar:1 |,!a'= j
mão para iniiã; «le sobrinho parti lio; de, padrinho paru aíil ad o 

^ 
«mpada

nni-i comadre-' ctittns dc fec tações. participações, convites, noticias c l,ll>"r""
^ 

redidos T'ènc,,n,me.id.,S, desculpas, pt.fercciiue.ttos. i.Mamcs. «_n4eelme«

dc
çoe.'.

i__$aoo. (S9o.'.w .'

i\ i.üGAM-SR as casas da rua
S*n. Maria 71(Aldeia Campista).
iiansvewiil á -rua Pereira Nuaes,
novas, co» *(ols «nario., duas
salas, cozirilin, Imalielro e tannuo
«1«» Invasem, iodos os commoüos
jllnmin-dos h inz .electrica. As
«liares tno Ilocal. *l'iata-se nn lua
('imcnlvos *)las 31. próximo da
eidiUlp. - siiotioos («assos tios uon*
iletv de Aldeia Camnista, cuia P»»*
saírem om -duas sncoues e ue ««w
réil AUU.U0Í9 100* e 90$000. t
".•l.lKiXsti 

Va casa. cm losar ninim
iVá.eciovcl, cn. sala. ttnarto. cozinha,
laiiqii c quiívtal, 110- .i;í. o outra com -
«Ias

A I.
C\u

¦lir.il

quartos e Itoi.
irata-St iv* -rua mus dependei,

liuiz Gonzaga 01.

L-OA-SB i-jimtci ou separai!"
miro pofias c«i« («ra >m>"'

Quatro duns salas

armazem
dia c so-

lodn

pezames, a;
tos, sãuilaçees, pedidos dc casamento e .rarios muross cte.. Çiç.

Sl'V,i:\'l>AÍPARTI" — «CORRESPONDEN-CIA COMMlíRClAl,,
,o-Vmodelos di-cai-las commerciaes, sobre todos .os «ssiiiiintos-tjiic i^|am_ao
commevcio, e ainda: época de pa.uan.eiit» -dos impostos lc eraese n.»^^;
letra «le cambio e nota promissória, correio, taxas dç. porte pai a ca as, ma

nuscriptos. jornaes. ele. Imposto do sello dos papeis ^i^ffi^
pot-cional em lodo o território da Republica Brasileira. l,c d_o Seclitme 10

das casas conimerciaes, ilccrclo 11. Kar, c seu rc-ulamenlo: "redres, «ornas

c recibos, cartas dc credito, declarações a praça, 
'cartas de (anca, iceuios

nara alusuel do casas; fíliiEiiclulo com modos, cm uma c mais uas. 1
1UNTAÍC0K1MERCIA1, - InslrucçCcs para o curso qirc os

tlleiciaes devem seguir depois de lavrados; ne lição •í«Mn^7/5""_" .,_. Vn.mí
petição liaraireaislro «lc firma commercial: declarações para icgislio lc 1 nu

coinnfercial; petição pira matricula de eo.nmcrciaul..; aber tt.a de casa I...U.

ou mudança «to negocio dc unia para outra casa; lormula 1o-co 1 ra to, uuti
vam.mo <le contrato; deposito de marca: rcnistro de marca; distraio com

inercial: attestado para matricula de commci-clatilc, clc.. ele. Bi»„,,.u
íMÓBEUOi" DE PROCUHAÇOES — 'Procuração -para receber alugueis,

despejar inquilinos, etc: para receber juros dc apólices; pata requerer nivciia-
Hos; para representar em inventários; i«ira relida de prédios; para ve lei apo-

lices dar quitação, e transferencia; para retirar dinheiro, da tatxa I.conom =a•
uni processo criminal; -para aucnnai

acçues

m.-ii.s

ele. !
ccnilratos com-:

contrato;

VUr.A.YI.SI-:. 
por 81$,

rua Tavares ferreira, ns
•omns
uuailas
cliavm

boas casas da
40 c .11. pro-

estação , Io Iloclm. com , - salas. ¦ 3
"rande quintal c abundância d'a«u«:
, 20 da mesma rua. («ijjl4 »ll'.l

\TJ''.\'l)l'..St'; 'lim predio novo. assobrada-
V .lo limúla apparcncia, 1111111.1 perlo «Ia

esláçãa du ltiacliurlo, com duas .raniles
salas, (res espaçosas quartos, despensa, cn-
zinlia, liâiiliéiro cam agtin queiilc e. lna.
N'(j ' rez.ilò-cliãu os mesmos .coniparlimtiltos
qiie iin sôbradi), ianque de lavar, .grande
tcrfeuti; etc; trata-sc na rua da Consti;
(uiçü.i' n. 38, eliaiutaiia. __?^_L___

VMvMlti-SE imia bella residência psra fa-
>' .milia de tratamento, acabada ha quatro

mezes, em centro de terreno, arai jardim
e l~nr.if!r, na rua Diurno de Caxias n. »»>
ju!il,i tm boulevard Vinte e Oilo dc ne-
tebilira; tràta-sc na oitesma, com «i proprie^
taiio. -XK8o_)'N

a preços muito reduzidos

Qrandes saldos
m^_^mt_w_mmm^__mm__^__eWeeteeemÊÊmmimÊ^mmmiti,^mi

— ÜjES -

Touca*eVe»tidínho»|9ara-para «reatiçaa
Enormes abatimentos em todos os

ARTIGOS DE INVERNO

íri.N-njíM-S!;. na estaç5o*de rr.rr.1 NV-ií
) va, nu ll. Clara «i. 7, Ires cas-as u «vasf.

pnr ííóotíí, .ituooy f 1:*íoo$; lii.n«»e..i 4jp
t'.iz nrgoci,, a JireSliufiíes, 'ijó veulo. 'b

l.l o.l.tv) 5f
tu vredio de .ciuislraccã.-, /nn-

porão fialiitavcl tetiili" no
cor- y.dc Visita: .

•ala Hei

SjT-li-XDK-SK u
> «lema, com .

pavimento assobradado: sal,
redor, dois cnorttres quartos, sala ilè Vixu
tar, coziulia ii>iía 'ladrllliada a laüVniibs
1»ranços, com mesa de i»i.t- ngita i|«eiúè <
fria, i> banheiro, con; 'boa íiauJioira. de forw»
esmaltado, •anix npnã nueutò c fria. l-tilo
iadrilhado ts com lat.tiia: rodeando lodo o
predio, unia liòa "varanda de cimento 'af*
mad.i, com .-I metros «le romprlmeulo; 110
porão lem dois enormes salões, cn.iülia çòn".
fogm) cçonomieò e. j>ia eom ,a_!--i- iiueulc e
iria, c Unfltte com elmvelro. -V'ende;se c3!.e
predio coai uricilcia,. u qual ..pôde «cr eua-
minado pelos srs. coropfftUartM? das io "lio-
ras da jnanlii em dcantr, onde se -trai?.
Nâo .-o a-.c_h.im intermeifíãtins;, Q ipriíilio
£iea situadn 'na rstaçüo do Mevcr, íi rua'Cacliamby n. ;, bondes Je J.isc ItéulUcló
á porta, .reco t«i:ooo$ooo. (j955-t-)íí

AT.ft.ASlv. n casa n.
t.rrcira, litigenho ile

;n da rua AfwusO
Dcntrn, coni .1 sa-

quartos, coziulia, quintal e clceüicl-
is cliaves eslão 110 11. r,o-A. eirata-si-

ISncantado. («1583 Mi.l
las. .1
dade:
.1 ma Cloyaz '.-••(

A7'J0XI)r,.M-s|.; lijins lotes' du tor-
V rouo» dc ÍSXBO, loiniv alto o

siiudnvol. n 100$. < cm proslaooes
dc 10$: ó lioin c_i|U'C_o de cnni*
tul: n los.if ó do erande futuro.
DiiiKiií-tMii dc idu O vollu, 1\_ SOO
íóls; Miilia Auxiliar, oslacno dc
S. nlnUicus, esctinlorlo om fronte,íi cstrtciiu. l»* «O*») "
•tTiRXriKlliSlv lotes dc terrenos dc io_.i,«.

\ tiaratissiinos. á ma das Aiidormlias, es-
qujria dii rua Moita, estação de Ramos; M-

líoriuações com o st. João. na venda pro-
vima: Irata-se :« rua \ isconuc ue tiiliaitma
7,", e !«„, eom o sr. loão Succna, das 7 "s
«) dá inanliü, ou dns 5 ás ü 'lu 

/«-"os) -N
'Te

para rec-liiniento de vencimentos; pata 11111 processo
imiuovtis, .iiredios, ele: para detesn em causa drlcrminaila: parti tratar .1
civis, ou criuünaes; procuraçrio lelegraphica; pessoas que nao poetem c

proourador: os que não podem ser procuradores; poderes que podem 1ei. c
ridos nas procurações; das procurações cm .oral; procuração do propuo pu
«lio, etc, etc.

TERCEIRA TMVrii.
Uíodelos «le rcqiicrinicntos,

11STFíR1T.TT).-DE,
KEUKASTnEXIA,"GSPERMATOíUílíéA

Cura rerta, radical c rápida.
Clinica elcetro-uiedica especial

T)R. CAETANO JOVIXE
das Faculdades ds Medicina de
Nápoles o Rio de Janeiro.

Das 9 ás 11 c das - ás 5.
Ti.trgo da Carioca. 10, J°_\___

XTílvXUlv.Vi-Si;. cm Vigário .Geral, «V, .
V 1'crró Leopoldina. a 35 minutos tle via-

igehu lates dc lerreno.- de 10X50, ioMSíiSo
e iiiaimcs. alesde 330$ a 1:500$, n vista 011
em «prestações, conforme lahclla «iDaixn.
T«n agna canalizada «Io rio ,1o Oara. iws-
sajfem de ida e volta em 1" classe soo reis
c «au .:'

Uilt ile

ise .100 reis
fi-ecii

1:?ooS
1 1200$
11000$

800$
700$
fíoó$
500?
450S
;i5r'5

íc encontra
lerrenoi

Sia na!
7í5»i"'
üóSooo
505000
40S000
3S$ooo
,.ü$Oüh
35$oou
3ÍÇ500
i;$5«ò

'restaçao
*17$oòo
30ÇÕ00
SjÇOOO
20$0O0
l-$50(,
ijSnan
12$500
1 i$aoi>
i)$OUU

A Paulicéa X-fiX.
para a grande variedade de

Taffetás, Setim Liberty, Seda La-
vavel, Gase chifíon,

em todas as cores e a preços inuito
vantafosos

Grande sortimento em Gabardines
e casemiras

Preços fixos

'TM"MJJ:-'Slv por it:ouo{ uni I»:n predio
V cam -porão habitavel e .astante icrilbnp

arborizado, logar alto, ¦bonita i*ist« c muito
saudável, na nin 1-lobirrio fíilvu, mo, e3-
lação do líantes. ¥„ _, Leopoldina; "para
tratar no'mesmo. (.1 i-rjTn

r- Jiypotheci de predios
looalizáiloS, para todas:

?, á rnií Hucmos Aiiv,--
.lBspiciO; l.l .qsTièi

¦\7KN"I).\, compra
< e 'terrenos 'bem

11. '.()'
icgocios sen»

is. anligüi do

írilNHil-SI') .1 casa nava da travessa. l'.er'> queira J.üna n. ío, na estacai- Jq.íKÍ*-
üluteio» -com . quartos, 2 "salas, co^.iiüia.
despensa, in.tallajoe-í sanitárias v>m Iddet,
quario para creado e grando terreno; .ver
c 'tratar na Mesma, a qualquer *'ii>ra \U
dia, (.1 --«-Jl N

í-T-ÍXUlIi-Sli nm terreno par Itjoiií, Jl»
y rua Jtaliyliiiiia «i. lü A: Irata-Se com «

piOPi-ictario, 1, C.iciiaiiil,y ,u. i, Meyer.
(.f J151 -ti

\7iESaQEM-aE ua "Villa Paviiiu»"
T «_cellenten lotos de iiirrouo»

«Mil iioqnonas iirrstiiòõos do SS
em ileaute. Os srs. «wotenflòtfteH
poderfio toiuav os ireu» da lilriii»
Auxiliar do llio d'Ouro' e »ro-
curar om fraulo á MsUrao da
FavuiM o .osariutorio -da .Couiim*
nhia .Predial. Prospectos c i>lan•
tas não diste.Imidos un rua fl»
-AlfiiudCEa h. »8. f^>
"C-riiN-iní^-p, ,p,r

» alqueres «Ir terras pri.pras. cm .lacarf--
. 11. «"
(I «56.1) IN'

ÍOr"**.? lim 5ÍtÍ
. pri.pras.

rua «Io .armep.i.ní,:
andar.

^r•W^Jl')•li_l•; 
on áluga-íá nm predio á ru»

D. Slaria u, 3 Oftldtia tompistn). .,
(I n:áoi 'N

ORIGIIU DE COSTUMES TÀILLEÜRS
VISITE

confe'

- RT"in'T'K(MtiN'TOS !¦'. PETIÇÕES, mais dc ioo

para íòuos os casos ,-: para todas as oceasiões -iiccçs-

AtUCAStíSE. 
por

iinarto c eor.mha,
líilgcnlló «lc Dentro.

quartas.
.miformi para íinnillii «lc iv.ii.imciil'.. inç sanas, «iinguos ao prc5iuciii«>ui«.mu»»-™":;r_:'Ji "' T,ili'^Í",ãnm Trihunacs ¦ , ¦
«lèciricii w -e .ramle icrraç». 1'rcdw {.mdeBa, à pretciliira, ao Tlicsoitro. á Saude. 1'iiblica, aos Juizes, «aos trit.u fies,, .,,
„„«-, a rim íBitr.-,.:. dc '-Mesq-i.u _«. f- '-'Sada de 1-Vrro, aos Correios, 'le c.rajlhos, Aisçnaes <!«• Clucrrac*ir Marinha ]_

___. 
'.__.— ^'^ '¦¦¦¦¦• Capitania do Porto. Montepio, aos -Governadores d«)s l-.síailos h w tle o

____i___»i___ mwmmMmmSiÊ^^M
l 1 UCAM"61fv«nlÍhos> .-$,=5? e -'"«• Municipal, i, Junta Conuueicial para registro de l.v.iiri. clcposilo <lc maças. n.

A, vYio.*B8iliflÀi';"j8;'l-»> uiitltn água * Utriciila <lc «wsociante. areliivamcnto dc -contrato, distrito cotiiiuciçiJl,._eic., t a.

A!;l;UGA*Sl

jiS casas, com sala
,"ín Pcrnainbiicó i;l'i,

(058.1 
"M-J

Koel.a

X,i looãl ne encontra pessoa «ícarrcgada
dr mostrai' os tcrcíiiei r trata-sc com o
propi-iétari,), nas dias uteis. a rua S. J.-
nUtrriri u. Ro. das .| ís 7 da tarde, e nos
iloaiiu./s, «Ias R horas da raanhã » 1 hora
,1a tiirile. em Vigário Geral. U< i>7*r) _

onil

predio «Ia rua do
an iirrtí, da estação; as cliaves' 

sc nata, ou ma do Uioyello
(0.'70 MJ

^ftUGAM-Sli 
«una erande sala

bom quario. com uma (íninile

.if-iSaipfumben, lem -icn-n.

c uni

"fíBNnKM-Sl!* nu sraude venda
V nue ora sc iuioin, esulondidos

íolns dc-terrenos, dislnntos da cs-
tacão do Ancliieln 10 íiiiiiulos,
11 m"-, a 100$, em íionueuas uros-
.ações ÍMOinsufeSi toinaiido o com-
íirndor iipsse ua 1* prestação;

A PAULICÉA

Ari;.NIllíJSlÇ 
par S:mio$ mn If;

roX.|r, 11a rira ^taran
Haddock il.oljo: traia -sc

V '_oUi'ado.

com
dc "üliá, 

junto «
na rua ,1a Ci-

(i\£ püoSl fí

\T,I5N1)1,'SK 
nm sítio, en' .ma.se á rna ti.. ^v^\>;

xrr-.xwixr. ut
V Antônio Sanai

miollaii.u ;
.1 n. tão.

(M 0.1H1.. N

unia pequena "tasi na rtta
inaiva. nó campo «Ins Cavdo-

"as, cotn duns sala-, um quarto, coüinlia
c bom terreno. t'rc'.',i -t5oo$: inforoufae
na rua dos Cardosos 11. 3S-. ('* PI."--' "

Travessa e Lar^o de 8. Fran-
cisco de Paula 3

lí por tiioooS um tpeqiteiio cha-
^^tlí¦X01vM-'SlI•: 

por qualquer uireço
.prédios e unia chácara, junlns on

para
, ns.

ire

dos: para ver. rua dos rh.siiinliclro.s
Oi, «ii. „5 e 97, na. Piedade, Iiondcs

Caseailiira. :Ncgòcio urgente. (? 84'..) 'N

A
lito terreno

i.t ;<--....._ O -Ik.iii sobrado, ncabadii lie
construir, com qiulró 0"l'rl1osü'*'„ S'„
,-.lendas, lll. ll«utlKvnfi! -8 de Setemb _"

ponto <1db *oilfli'S «lc "'" ";'¦' a '"-ur
loJH (Villa Isabrtl. l".'.W

ffe-

1,1 .1

cas;:4 l.f'GAM-Si". par,, (anilha. ,-
i*.:is da-rim "Jorge KuilRf.-'-' c ;¦'
«ei- c tratar."-»» -mesma (Maracanã)

(«iS-ü

no-
para

l.i .1

\ IAÍGA-SM bon cnsa nor 110»
••Vcjjik <t .«iia-loK <• "ini-- aiTom-
iiiixlniüos «¦ luz «'liTiiioii: «i< }'»«
liarão do 8. iVranflisno tillio _1.
nii.vitiio Ti fita liarão de »Jics<iu'"
lu. \s chavesiCSlão no ". •-•*• Ira-
di-stt tia rua V de Mnyco 8. >oom o
sr. França. _ (lt 9348) li

~?'.ú. -' ijrodii» da. rua
ns chaves estão no st».-
Ilnspiii'.. 1,8, i" andar.

tOs.lS 1,1 J

,4 I.UGA-S10. per
_\l'ol'..lc Í.W" S-1'-
c trata-so na rua di.

bom predio novo, em
om -¦ «narios. «loas salas.

,i rua Hella S. joãc, .17-!
(0117 Li J

i-.Vfrente «tc «na.
ci üinlia, qutatíii;
ilimiiel 0J$.

\ l.rGA-Sl'! n 'mu <'ii*u da run Es-
• Viiorauco ii. ll. em S. Olitusto
vão, com Swalns f - duarlos. jui
lão liiibllavel, luz eledrien. ¦"¦

todas as 1-epaiiições publicas c para todos 0s assumptos que sc deseje

rentes de officios, tanto'para us repartições publi.-as. iiunis «-nos, cte,^««Ji
as sociedades parlicularcs, associações hcncficciuc.s, sociedades dc "^sa. carn \a

léscas etc. etc. Otiicios dc eoinniiiiiicação de posse, agradecendo a commnmw-

ç" dè posse; ,1c entrega c agradecimento, dc convite, agradecimento de convite,

de apresentação de balanços, timppas.-.roicciln c despesa, alterações, nomeações,
c demissões, remessas de papeis, requisições para man_iuaçoecs. pedindo
rações dc caqgos públicos ou particulares, «las remessas de documemos,^
vocações de asseiubléas, «le excusa d. não couiparecnienlo, P opondo soç o. nc

ceitatido sócio, concessão «le lilulo, diploma, clc- com lodas as exp ícaçoes
iWs-uias ... maiicira «le escrever, de dobrar, numerar, fazei; endereço, clc, etc.

Ol''\l<T.\ 
"'ARTE 

• • r*ORMÜ_Alíl0 1)0 CASAMENTO, tratteudo a
(leir;i'de tratai' de papeis de casainenli,. em todos os seus casos
como nn religioso, tanto nos d.c fácil a-.idaiucnto. como
sametilos, «l«- nienore

% Tirininaiido coi
DOS UNPJOS DO

Um grosso volume encadernado
de 435 paginas,, contendo as

quatro partes reunidas 3$000
AVISO

rua' 1'ianeÍEco Man».'
Tt'111'*
(05.13 W j

A litríVÂ-Sl'" uma sala, 
'çom entrada iiulc-

i Anen.le.le. a «.asai sem, íi,i"S ou senlior:
! ' Aluklia n. 8j, IU. '-icntin; alus-tel

ores. «lc orphâos, em caso extremo, na ho
com a — CONSTITUIÇÃO l>.\ UI-.PL 1U.11. A

«RA.SU..

exone-'documentos, de con-
o soeio, ac-

explicações
etc
ma-

tanto «o civil
inais complicados ca-

liora da morte. ele., clc
IDOS L',S1A-

m : -ni;i
2Q$ono.

i predio dí
com boas

ves mi rua Cabaço 1"
na rua Dias da Cruz '/(

4 MJGA.S1*
.\.l--err,iz BS

lamla. í constiuicão á voiiliide o livre de' inuioslos o licença, 'lerronos ter-
t«'Js. do 1" ordem, nara rliaeartis C
hello.i locaes. muito saudáveis ua-
ra morada. IMssfíom dc 1". »500.
Tèm a_u:« i-iictmadii <¦ lu/. electrien

... - . „ , . em Auctiieln, em frenie^nos terre-
(9S3.5 M) J ' tio-i. Os lotes iiicd«>m 12X50. lu-"" 

fofinacíies ua IMinriiiiicia H""'^'''"
«•m frciil.0 ú estação. (¦' _"_LN

Af i-:niij-:-'Sj-:
V i iX 11, na

1'reçn .inilfct.
rio. á rua <V

um 'csjílciidwlo toriciid dc
rua .fugliãy us. .,i e ijs.

; rt rala-se cóm o ^fo^ricta-
sconde dc Itauna u. :il«. ,

(lt -rK.if.1 Ci

FERIDAS,
rua Conselheiro
accoiiuuodações ;
niniiuciii; trata-

alusuel M-'?;
(Roí;' A) > .1

,\ l,UC.\-SI'. um quarto
rVmilia. a uma scnli.ora
independente., com uircit
quinial; ãliiguel. - '"
n. 4'10. IV, Koe

cm ca.a dc ta-
sn. com entrada

, ú. cozinha e
f). Air.-a Ncry

(«1471 Ml 1<

pr.-dio. em Jacaré-
Cândido Uiuiicii)

Oanketrò]

'ÇTUNDi; SIC um bom
> paguá, i rua IIir.

n, if,o, com C quartos, silas,
IV i'„ luz electrica e porão liai, lavei, no
centro de grande chácara arborizada; para
ver e tratar no nieiino. "

Aír,l!0'A-SU unia casa,
diiiiu
cK, prüximo

com quarto, sala. j
izi„l,a e «mimai: ™ "VmVVmV1

estação de Magno, ji.i- ,
(38.10 Mi .1 :ilureira. ....-__  ¦¦ 1

A'LU(tAs?l' o predio da rua Iguassú n.
Á..56 cai i--.;iseadura, eom M-itM „uart,,s, 1
iluas salas, despensa, co-inlu. PJ»;
econômico. Ianque oara .Liv-'!.-
ccnlrn de uma graiule, cdacara,
rua Dr. Mesquita .l-.inwr 11-
v«'--.i da Saudades

' 'Avisamos aos nossos fregueses qnc. quando
lTARIO MOnURNO. previnam <i pessoa disso
\ TARIO MODERNO, do anior J. QUlUKüt.,
I c um grasso volume encadernado, de am paginas

que possue as cartas bem feitas, pequenas.

hajam tle coiliprttro ShCIRL-
iiienmbiilu que exija o SliCJtU-
"edição du Livraria Quaresma,

impresso cm ipifi e o unico
escriptas em linguagem clara e cs-

„i;,.iVoVTdi; ^^'^^m%o)i^: Zu-iyw-rüHmW»* pd^ /..»•«, ¦* «««*.»*««
•' ,u*t -¦"**" «1 /_s remessas -para -o interior ,>.. ...-_,-.-*,.i..,.-,

W.-C, no
trata-sc nn

. antip.i Ira-
(D.iml Ml M

4Il'C\-Sr" um salão, com dois nuartos
111:1 «lande sala. . para um casal

• rua. Ur- Mesquita Jumo?
da Paiidad.

V
serio;
antiga travei!

Ar,U('.A-Sli 
a, casa

com (
OKU

. ele.
luz.

duas
iardim.
calçada.

sra

'(,);i)6 Ml M

7h rua Cascadura 10.
dois quartos, coz.liilii),

.1.1 de Cerro, nunital.
(9C811 Mi M

TilíNIHíM-âlí o; predios seRiuntes:
,o!o:ooo$ um importante predio c Kraniie

¦ ehacaVa, próprio para sannrot o,
üiotcl, «tc. . , , ,

ÍuíoooS um predio novo.- cni centro «lc
lerreno. junto aa tarso da heg-.in-
(la-l-tiva,

iVuooS cinco prcup
600$, á r. Condo
um prcdjo novo
terreno, junto ú i
um predio cotu(
andares, junto á
Eio itranco. ,¦¦,,,, 1
,im predio com ponto habitavel «
er.vrl,- cbocara. uo Aniloraliy.
nm predio novo, cslylo ,palaccle;
em centro de terreno, junto 1
egreja de Santo Aífonse
uni preilio novo, cm 1'.¦ i.'X6o :n-..

e m p 111-
itens, dar-

tliro.s. eezemas, sardas, pannos, co-
nitclii.es. ele., dssapparscem capiila-

mente usando Pomada duzitana.
Caixa 1S000. Deposito: Pharmacia
Tavares. Traça Ti-ailenlcs n, 6*.
(Largo «Io Rocio). (A 4030)

XrKXu.i'.•lei, ei
r. r.711,1,

; por ttioaoji um «pequeno
entro dc «lande, terreno;
a do Uosario, <íl, -Inhc

(.1 8

cha-
com

llião.
si ;n

AriiXDKSl. 
uma cisa nova. Imraio. -com

agtin* gj?* fboní.cs He Josc 'l.onuactt*'
Preço 15:000$: frata-se com o próprio, <¦:"

j Zeferino'11. •'.! (M.eyert. , 
'..I Pt-l«¦)___

¦\71vXülv?lv uma casatcom dois lotes dt
V terra, perto «Ia «slaçán de liiliaiajá; pa-

ra vtv e tratar com 11 sr. Manoel iM.clwU
Sobrinho, i travessa -1'orlella 11. 2, ila-ftnt»-
ma estação, .elo pteço de »oo$oot«.

(I. p .70) AIN

X^lMíOBM-SJS em iivosfacões._>»•v gnífleos lotos do terras, na iuk
Silva Telles. em'tloi»acalmna. Tra-
tn*3« á rua da Alfa 11 deira 88, Oom ¦
na n li ia Prodial. *"
-ir.1CVDI5M-Si; 5ioll! lotes nle Iciieiin

V frcnln i estação ile Itoniinccosso, d

*P.NTU"
t tom •-

ifi .mi tírretio ^^
ms. <te frejite 1>oi

pv:.|r,, prompto para <illflc.ii'
bonties que vão á cídad
ila estação de 'foles o;
.•«ana, logar saudável

rua Zcfernia,
?r tio i!r com-
í-, servido poe
c. ".nuito peito

ns Santos, esgoto,
I*rfcco do. oceasião;

ini.irma.se ir run Archias .ordei.ro lt. lí-'.
Casa iltranca, cm frenie .1 estação ile 1 «-
dns 00 Santos. ____ _

^^F.!fDE-Sl" 
mn 'hom preilio eom porão'habitavel. 11a ivavessa Marietla 11, >'¦

Catumby; trata-=e ua 1:1:1 rios Artista!, .v.
Aldeia Campista. (1* -'"' -N

^^K^'t\l•>Sl'-Almeida u
I mesmo,

estação
r,eooolditi.i; informa se

¦C.II
de

dia estaçü». -com
(ll p.|f,8) liN

"fT-dlNMii:-;,!': por tltjoôS tima.,ca
V ibandò-se, :cam duaa saiaííítíiois

cozinha, Ianque, latrina, 'frente dç
nmdérno. muro nstfrenle, passe-,,
bom terreno, entrada ao lado: tica
alta, o 'íiin
íratá-sií na
câtação,

amiiiito
fada ria

estaca
Central,

asa "tiM-

jiurt-í-í,
systam»

>, com
na .parte

liamos:
frente ¦'.
0457}-*l

^^If..N'I)lí•.S^; 
uma !

Caneca: trata-sc
¦11, ,¦*•.*, sobrado.

. na rna Itci
cuador Uaillas

IS '176.11 K

8j: para
1'creira (h*

c tratar* iíío
(S 117) «N

\n-:N'iii; -sn
\ fomidetami

jitC.l:
vi.b.r

'1*í:ooo

.15

novo', rcndeíiilo
:ssa dc llelmonte.

cm centro <le
Affonso Penna.

rmazein e dois
r. Visconde do

de
Ira-

preilio feito a capricho.
enle novo, nu 'bairro ,1a Ti-

na- casa Víiyin.t. r. do Ou-
cum u ss, IKngçtiio dc Akc-

vedo, (S ..) Ni

^T^-^^;^»l•:-Sl¦: 
por it:ooo$. -proxinio an' .listacio de __, uni predio novo, asso-

bradado, com ;: quartos, _• sa'as e í-mde
terreno; rna do Uosario 115, cartório, com
Carvalho. O >'•") 'N

T/ilvNLIlv-Si!1, 11:11 loto «lc 'terreno á ma,
V Santa l.tliza 11. «i« (perlo da praça da

fiandeira), eom 6,23X58 de fundos; Irata-
-e á rua Senador 1'oiupeiii 50. Q *¦>> -*•'

A!1|-iS'Ulii\.--l! 
j'untos Oli separados fls

iPicilios da rua 1 'r. Maia Lacerda ns, _
e 55, por C5:ooo(:; trata-se á r. Uíhaniny
11. i.' .Meyer, com r.iircncoiut. 'Náô se ae-
ceitam intermediários. 'O _____ !__

TTiRJíDlí-SIi mn predio novo. parn Ia
V milia 'h trataineiitii, na melhor i'»a,sl«

TM.ição do Itiaclllielo; Irata-se ii rua .'.eti
ile SeUmbrn n. st. sobrado. 1I.1. 1 í. '¦
«Ia tarde. .Não se ailmiteni intermediários.

Jh nr\',_j.,
\TI-'SI)ii;Sr. uma casa lior preço nnodto'..'V íi rua 'Silva Madióel; tratasse mi ira

. ., vessa Muratori 11. 1'.. (S ni-l.l') IN
[fl5N'DIÇM-Sli jmtíií'«ul separados 0; 5»-e- ..

dfí oceasião, a "dí-
\ nheiro á vista 011 a .prestações, 11111 bom

predio. sie consirtleção pioderna, com tfils
fnlldez, contendo: Ires quartos, «luas -salas,
copa. coziulia. W, C. banheiro, 'l.inqne a
uma boa varnnda. tem luz electrica e gar.,
ponto um dos mais saluhres do lopar. vi-u
muilo alegre. Fica ao lado da il'„ de

Corcovado; para informações 0:, tralai
I na me=aia Iv-irada de Cerro, «mi o aiífilc.

les de Águas 1'erre.lS, ('» OlS.V:«

V «li,i's dn travessa «Ia Itlona ns. .(-_ c .fl. ) .« r p \l)V «.IJ ™r _
pnr S:ooo$; eom iiiltctieotirr, que nau nc-' -
ccita intermediários, t, Caeiiamby 11, r.

(.1 -i.l) «

VliXDK-SI! 
por c:ooo$ um e.

terreno, no Meyer. eom 15 metros de
frente por,
r. Cacham.»}*,
«íciliarios.

dc fundos; com
1, Meyer, NTiu a

•3:

A!;':V;
Oaitrtti Polix.

.1'Ç.AM-SI" o--
casas 1I.1 "'

ns. 47S, 48. t- -1V1
(•('/.niliii, banliciro.
clricfl o bom <ino.t
v;-. na obra flo lail
Branco 4«-

li
¦Miicndi l.i- r conforta'

União «le lio ni lírlirõ
com .1 quartos, = salas.
üsuci-sn. etc; luz •'lc-
; Hiomlcs ó poria; clia-

iraln-se ri avenida Ui
(.«411 l.i

litc enviar a sua impoHanci
valor

n «m dinlieiri

spe-
correio, bastando tão

i cm carta resi
Saindo? Sida a l'lV)KO V ^11-VA QUARESMA.

\ l,l)CA."S15,
r\.\jn-«w«,ii o, 1
iV | endoncias .<* -4»?
,1o Uosario 11.

___ j ~7o5. 
o medi, da ^ Ain''rufl.ò"

,.;,. com i «luurtos. mais f •!¦ '_¦¦¦> '¦ i
1„ quinial; lraln.se á rua Clirislovao. __
i, com ,. sr. '' '¦•

Rua S. José ns. 71 e 73
ia cawi ücrittena, por v.*;<."¦
s ,1c Souza u. i|. Sã„

(-¦op l,J J

i I.CCA.SIC um bom preilio, eom .: quar.
i-Vi„s. por ''-¦¦>. na rua Cloníaua Hastos

as cbaves estão uo ll, tfji. Aldeai

Ar.Uü-VM-Sl-; 
por Só* mensaçs, quatro

ca«as oue rendem i;o?, pelo barato,
tendo utoa dellas armações para qualquer 

,a Terra .'Xova, rua bottza hrci-neiíocu
IV, n. y. trata-se tia rua

.iií. loja.

l,f('A-SI' un

Quitanda 34
(8288 Ml .1

i I [V,.V<i: 'i ia erande casa. em Ramos,
As nn Amlr, 1'inlo, IU1U0 a estação,XT*-' s.las coziulia.. despensa,'luz 

clcclrica; tratatem a quartos, ,
banheiro, jardim URim
:if na mesma r -.'. n. -i

'SJ!

A |,UT)A4H«! .|ior 7.1»
• ».'_„ rua «losf- Vicciiti
viili.v. Clinvos im ensa
nn Avenida Contrai 12S.

( II

A I.ri.A-Sli u casa da rua dc S.
_A; .ão n. srn. com quatro Brande
t„s, «lua] salas, cozinha, des
t*--,l (ibt.UJ, ÍÍ.mtiji'("Ç.ií"* ¦*.' '-'•'¦:

quinial; trata-sc 1.1 mesma

f„ _s"l 
'1 

fi ,i 1.1'CA-SI' por conlra-.., a
^.'f ''' .1 Acoii-usi Haste-- ?5. com f.

n oasa III urreo; Irata-se t>r„.uaya..a 1

92. Anda-, __V-
1: trata-se, \ l,L'C.A-SI-; peno dn littaei.

üpiuliida e forrada.do nove.
10 bons conimotlos; i-.iforinaço<
Pessoa de Uarros n. ,1|.

(..10.1 (
das
1,1

Koliratlo.
!) 17!>) M!

.. .-1 baia-
ii run "'•

(•7 L> )
Cli li-
ipaar.

,1 -A-SÍ*. P
em da 'rua

na mcsmri
Kio Ilrnnc-o

men
7. lio

banlicira
, ,, grande

V'r 
"f,»5V\i

aes. o arma-

\ r.UOA-SK um
AinCnrniaçües 11;
Praça 7 de .Março,

porão com luz electrica. ,
agencia do Correio «ju .

V. Isabel. AltiRiicl -'oS'. j

(10 f.) K

\f,UOA-SH 
á rua S. l'rancisco Xavier,;

.O.ií, boas casas para 80S, com 2 salas. |
.• «itiarloS. coziulia e quintal, lera instollaçtio
\veniila Almeida. (ii W l{ ,

\ I irtlAM.SI* ,l"i- coinmt.dos. independen-
-Vi,-, em casa dc iamilia de todo o respei-
to; ua rua Kibciro Guimarães, £4. Ahleui
Campisla. (iSõ 

".) 
J

.Tíiiihn? novas, eom sala,
lanfjlie v nuintal. l*rcço

A.il.i;i'.A.i)l',
Ü.to Cruz -.'l--o
nuarios, despensa,
Cascadura 11 poria

(O.-0.1 Mi K

dc San-

lerreno

ím^predlo novo e eran-lc ter:eno,
o-i, Jntintinia (Iiondcs a porta).

-¦ ...,s um predio novo. dc neijocio e mo-' 
radia, á rua llafüo do Hom He-

,„S um 
"predio, 

junto á Ií., «Io Mem.
,„,$ mu predio e terreno, a I'.. K. oe

Sr.-.ila Cruz. ,.
Muni (le-.es tem outros cm dt-

localidades, assim como em-
dinheiro sob liypolliecas;

lu t. armo. (>u, J
;.?;¦•«. Xorl

(I 05ÍÍ

cara da listrada
COtll «luas saia- e „...-

lu/, bondes «le
loCoi 'Ml M

versas
presta
lrata-se
widar, teleplione vi x;

Vende-se por

acua

11 contos, em llota-
. mn bom predio: ira.

Ottoni n. 81.
(150 S'J S

Soro à Veia tal de Cabral
(A.sri-xiiiMrnriicii»)

Soro Ántifctunico, SOro aiitiili]iliterii'«>, Soro Normal dc
Cavallo, Soro anliiiieninjíoeoceoco, Soro iinli-slreploepcclco,
Soro itüti-pucuiiiococcico, Soro nuti-alcoolico, Soro nuliilyscii-
(crico, o outros aconselhados pclii sciencia.

IVeiiaração recente e euidadii — São encontrados no
* * Laboratório Paulista de Biologia * *
llua Quintino lliieii.viiva 2 1—-S. MIH.Õ, e om toilns as pitar-

macias, drogarias e casas de artigos de cirurgia.
Deposito 110 llio dc Janeiro: —lt. «ia .Issemliléa 7, sobrado.

AVU-C.A-SK uma hoa cas.. cora J
salas, coziulia. bar.lieirn. \\ .
oiiFellieiro Jobim 11. JJ. ¦',.

lado .|| A. I

quario
C, 1

rua
cliaves cslãi Mi J

,1 I.CCAM-SI-; -
- Viiiurin. cozinha,

,. [.UOA-Sl-,
Ü.|!OS(l 11. 5.•,'inlio. ilospen
conituodidaili

;: c;:*, .:a rua frai
tres otiartos. «luai

•ji, clcclriciilade e
liy_icnie'ii.; lrot,l-sc

risco )'ia-
sa "S, eo- .
iodas n

i-.o arm
proxiniu a t*wa Paro: 1.1 11 .

(17. Mi 
"

________.!!- ;—r ,—P '_7'l"'\"llii--Sl' sólido predio assobradado, .t
Tf'^U\'.Mi. em lugar saudável, tendo Vmia tos á grandes salas e 11..-..» depen-
Vumn linda vista, uma casa com d- dencias. distante da rua Vrci Coneea 3 «u-

salas ires quario.-. cozi 1 lia, ,iaia,iila, <|ti.. . lM. „„ ,., annual, i:3oo$ooo. Preço «lesl isu» .(fj_^'sa..%^^fâ.. »r^- ;vv?,v,v,rdásr:'n
E.s,lH,aS ssí a.Tsaí -* E______£ «í2___

s ,V an.1u.1c.-. tolas tem minta ngua. U VTT..xl)1;.çii.; Z. ,_ contos ama boa oasa,
Uiolivli da vemh, í ter » sei. proprte.a. ,. ^. ,«5 quartos banheira

(« l.i .'

I"
trala-se 11 avi

(nu- 1,1

V 1,1 'UA-Sl"! 11 liou «ti-n dn run K-s-
-*'V|ii.|.an.„ -ii. ti. «-in •k;. Clirisio*
vão. com '- sidas «• - uiiarlos, lio-
rão Imbila-vcl. In/, elcelrlca, ba-
nheiro e era mio «iiiiuttil. Aberta
«Ins O ús ¦! «li- litrilc: para tintar
ú nm do Ouvidor Ifi*:, rara o sr.
Iiiiuili' Feli.V.

V l,r(«A-S!'-, .1 lion casa da 11111 Hs-
* Vnoranca n- • '. om s. Clirlsto.
vão, «'um St stiln* c _ «itiurtus, no-
rão habitavel. l»' eli-clcica, ba-
nliciio o erande «niinlal. Aberta
«Ias lt ás - da iarde: iitirn tratar
:i iit.-i do Ouvidor _<>•_. cum 11 sr.
Iitiailo Pclili. I.

, l.l HSA.S1" uma c
i'Vn . ounrlns. í'*n"i
m, raa iteli.; de K.
no -. . .1.1.1.

1 l.!V,A-Si; bom ¦
*~\ :¦• pequena famili
A : :'.a. de .1.0 .s.

5
duas salas e !

, Imm riuintal;
s41: trala-se
(«HSC 1,1 s

nw jancHa-casiuso ju*, bonde
i'ur.1 1,1 u

AOS DOENTES
!.O.UA radical da sonorrlicii chro-
.iiti-n ou roeonte. em amhos os sexos e

e-n poucos dias. por processos nioiKi-
iios.sei.i di1ri_nrnnte.se o H'nta"*«»-
to, Iiiiiiotniiela, cancro jyplillinco,
"\\"i«jlit--estreitanieiito de urethra : appl.,

i do poderoso especifico contra ."-''V,'',''venereas. «-tc. Pagamento «PJiüW
Consultas diárias.-8 as.*-;. T-.i
10 d» noltu—Av. Mem do Sn "110.

i l,l.'l'.A-Sl':
.' V.' Uilo dc

{. uo Houlcvard Vinte
ro, unia cas:i coni doi**
coxinlta clcctrici Itulc.
piiitinl.i i!f novo. tu-
mesmo Iloiilcvanl.

(01 d .1

4 I.UOA-Pli uma hoa
iVeiUiada illdepeilllellli
crean-as, pequenas ou a
nhora ipie iraliatlie para
Se mio pessoas serias
em conl.i. na rua Ca
de Meyer.

sala de frente c.,i
, ;i um casal i-ci'

. 111:1a modista ou sc
a !'óia 'etn costuras

• snceeadas, nhtpa-s
bua Meyer, 18 M

(.1 Mi

A 1,1 ISA-SI'. uni quarto
_rY-..i!i')r.i, t-trin etn cas
fonnu.su •¦ rua Vísconilc •

t
de frcnlc a uma j1 de familia; in.
c S. Isabel. -57.

(iS l.) Kl

,\ Ll.-l-.A-SI'. a 1
iVvai.s 1'ericira
cmiintoilações, , tm
com luz electrica

ufurtavcl 1
*:. ttiJCIli
; f;unili:t
cliaves á

a.e:i

i LUGA-Sl
í_.d.i rua S
negocio, com
sue pel
vos estão iw,
iratíi-M; »a l.otnr
tida; á ma da tlw

a esplendida loja d". Prc
Cbristovão, 107 própria p

„ ires portas por esta
rua Barão dc ",gu?!fn!>",:

ltoulcvard S-, Çhrislov 
de Administração l'jr_a'l

tanda u. dS. (S"M '•" ¦

i l.fl. \M
*"V/inli...-. 1

i.trc.A-Si'
ra

rua c
15 clia-
fio. 80:

A 1.1*1.'
__.de l"i

amlar,

1
i; pnr pouco oreçn. I» »a? ca- i
> mas Visconde Santa Isa-1
lii., de Dezembro 11. '«ó-("V i\

a casa n. io da nia Migutí j
;om rxccÜcnics accommodaçrie*. t
trata-sc AUainÍe«a n, to, i* i' 

(*.-8a l,i .1 í

V 1.1V.A sl'l per '--*> a h
ÍX,Vi.ueira n. il"'., catMao
fres quartos, luz doctne.i,
aberta das ¦- ás i-

Ia rua 'Ia.
com l.oas ac-

le. tratamento
¦.estila 111.1 70.

(17 Mi H

-,\ casa ila
do ltoelia, com
etc.', etc, esta

(8

Rl'"l' ,
P ruaacs. ioias tem ui-.iito ngua

nda é ter o seu fa'ue
¦ redrar para f»ra, f e »vrc

a"s,,,'liar.lcad.i de «piablucr onas; para
,. tratar .1 rua du 
Pinto,
-^•ÍXhKM-Slí I",r¦ devolulos c iluas
bitavcl, rendendo 1.;:
gueira da -..ama "
uala-.-e i ri
caniado); Ja-

"triiNOIC-Slí no
V ArnunJo, 107

lc novo. situado
toX(.*t, .* saias, :
IV. ... distante
t- minutos. -í>or
n, r.ín, t" am'

iplentliilo
letros Ae

.iltencourl,'cita 'inter-
l.l n.1 IX

-t- in°) I ! Y^^-\\\«¦\Vfâtffè
I I xomlrina n. 130. IS-PMJ) »

ATl'Ni>l''. 
.*!¦: um hotequim. livre e «les,

embaraçado, fazcmlo feria até ilo's «»¦
! tos e «iiiinliculçs por mez; pajrn pouco nut
„uel. d motivo da venda sc dirá na ocea

I sião; ii'iforroa-sc á rua tteneral Câmara, «75,
com ,, cliarulciro, a «piabiuer liora,

_L'Ü__i.í -
I -!l'7-J-'Sn.K-Slí unia pliarmaeia bastante co-
I i -V nlicvida no logar c perlo da rua. do

I 1 Riachuelo; informa-sc á rua da iTainlia
^J 

i ;.!, sobrado. _Í!_.'!'il-l'

\TV)iXi._.\t.S_ 
um cavallo r uma :cfç.i:i,

novos, próprios .para senhora, bonita!
I estampas, chegados dc Minas; rna D, A.11111
| .Nery a. 128.  V'___-__

.' 

.]-ii"cnlio de DwUro, rua
um -predio com pi etn men-

cm 'terreno nivelado ile
quartos, .o-Miihn. tanque,

iln honde *i** Cascadura j.|:ooo$; r. -da Alfândega '
ria*. . á-* 0. -t t terreno i

.ri:.vi)i'
I > .-,m «lua

Vl.r l eom aqtieccil hu.

(3 ) N
losé Kugcnio "• 8, perto
lloa Vista; lraia-s: na mesma.

nios ,1111a boa casa
Ires quartos, banheira I
electrica. etc., ria rua

Ia íluinta.rt
O .jJjS) -

*!a
na parte

para -edificar mais
dos fundos, .Xegoci

11:11.1 cnjinljfi
j urgente,

(M 5.197J N

irK.VDKM-sR. de pessoa que se retira
para fora, meia mobilia «le sala «le y -

.ita-, uma mesa. a nisncqiiif, nma cadeira
!.: balanço, -uma ^-t-w p nmn inacliinn ¦¦d-',1'liira; 

rua liarão do liom líctir,.

terr \

,l,-.i

;:ooü*>
ea-as eom porão-, ã rua .llarfio .No- I f"!
.- ij, Clinsti v.101; 1 "¦-

Carneiro ... «)f. '.fj- .?!
10 horas dt manha., I -V;

llt 4.1' N llat

r 1 TT.l'"Nl)l-*.!SK. próximo â estaca -ode lia-
nios. um predio completamente novo,
evitr.i de terreno, plslibaniia, dois quar-

duas saias, cozinha, ianque, despensa.
1 c paredes dobrailas. JTCs"

fande-o. 1.10. 1" 5n«h"1 quintal
oe$; •-• ¦

ÍM qlooi N

\ti:.\'iii: s
V contado,

VTXIJ!'' St', na raa Diamantina. Kinchite-
V lo um exoill-lte predin, em cenlv

,1c terreno, .1 quartos. : salas, distante, «to
imile 1, minutos, rua calçada, todo illu-

minado a lu* electrica, tem jardim c po-
da Alfândega. )3«), 1" nn"", ¦!

M)

,i 1.1 c.A-si-; ui
_Ve 1 quaros. 1
Preço 86?ooo,
mos.

rua

predio novo com 2 salas
>ar alto, perto da estação.
Teixeira franco u». Ha-

(;,7 Ml .1

caéa P-ira imiuua, -'
al-ttu-V l.rC.A-sl'. uma li

\ IiUOA-SK um grande armareni. cmn »<j
íApatías. rspiina. o junto ,. um cinema;
ma Barão dc Mesquita <ii-'. i"'«i.._ sie t:.".i-
guay. „_______! | r

.. I.i-1'.ASIC a cas., da rua Souüa 1'Vanco j
i~\:i. 108; as chaves 110 10C; Irai:-
Danço eiacioiial Hrasilciro. (0277

A l.Ci'.A-SM min
rVòutla afiancad:

uitcin precisar dc.ija-:«...a
Iundos, I-.ii240

a e de con-
lar e lavar.

¦ 1.1 Manoel Vietn.
latitailo. 1.11 -M> .

renbor.i sen
para cozinl

ITriNÍrti-SI* o confortarei preilio «Ia rua
v v'. -1*1,1.' dc Tocantins "i- 3-1- calOyin i. . t„rrf.. ;-,.'. . . -...-. -i.-..-. .«- •¦,

_ d] V s Vs santos; trata-se no m««.»j 
\tnAe 6! mhuitÒs. rua calçada, todo illu-

___]___ii*. minado a lu* electrica, tem jardim c po-.l
rua ,. 1, Alfandetra. U". ," andar, uas

S -¦ r,:Sul.vi-SK dois bons WjUpM» f'5 % Preío Vazoível. (M N99> N 
|Vc.ir.inel l-'igueira de Mello; para in- i

íôimacões na mesma rua «. --". '")¦'• .. ¦\T.].;xi)|.y.l- na nia Comes r.r.qra um
__ __'._ V predio eom jardim «• pomar, = quar'..,,.
"., ., , silas «• mais dependências, «lois boas ,

XT.KXnK-SlC uma casi a rua Quatro d,,, (mio_ RJr, cre,,i(,s,
* N,.-e:id.ro n. Sã. liamos. 5 minutos I- !"' k.,.,,..c./ . aS„a em quantidade. Preço !

esiaV-, tratasc na mesma. Preço de oeea: ,,,„,„, ,,a Alfa„de?- .30. 
^ ,I stão* .. W—^. andar, das -• as o. «-¦" '¦**-* ¦

¦ua
tia

PO' DE ARROZ «DORA-
Medicinal, aâherente c parfnrdíiilo

Laia 2$000, Pelo correio 3S50O-
Perfumaria Orlando Rangei

"CTtlvXl
V solii

: «Ia larm

elicl

llospk-ii
e (ia-

I01$40ü
11. t j r .

\r
rua

ll-.MlKM-Nl'', dias c
b*i-i*iiUc leite, com

I). Ae/11 Xery 11.

.d.-.

(.1 (joio) d
'bem
Clllí

(las'8

(.1 O.l.V"'' j"
ovas. «laaJ.,

(M ,

sllli-Jlv na raa Migll
ido prcdii

:1 Cerv.uilcs um
para pequena família, 2

; ,rtos 2 salas e mai.- slepcndencias, dis-
tome da estação do -Meyer -15 minutos.
1'reço =1:500$; acceitam-se a vista 4:300$ r
o restante conforme sc combinar; ijo rua
d., Alfândega, :" andar. «Ias - as (o "are.
des dobradas -c piatibanda. CA1.39.) •>

T^lCXlllCM-v-di t rotla
> comovei, servem para polia.', 2

de diâmetro e 2 de 00 centímetros
quantidade «le ferro velbi.. çsqiiaür
vcneziauiis :-N 1 22$, rótulas .;•> ' .'
taes «le frontal com porta 250X85
dei-as e materiaes dc eonslr.ieçao -
_ C. estação dc \11clneta. '.I

,.|)0

ã i«..

¦1 O

-.TlíNUlíM-SU no Hoca do Mau,-, lotes
V de terrenos f«ii,«s meio-íios, rua ioda!

itiveiaila. próximos . «o ponto I
¦/idcí. de Uná dc Vascoue-

1 oooí e i:Soo?:
Miula:*. das

r, da
fi.

um snillll!

I,

«, 1 t.!C,A-'Sl." iliinn iciart-t. em cas de'
_Vi"'ii;i.i seria. - i.ipazei so.teiu,.-. nu .1
.,! ~, m filho», con" ,01 sem pensai: a,$;
rea It.ili de H. João .tro. (>MV, 1.1
~i 

i.tíCÃ-SU lima boa casa nova, cotn
j~Vv::rtos. í-salas c iardim; InirnoS; 1
T ".". Nunes -«s»; as chaves esüio no 1
tenttim. t'1-'-" •'

\ LUGA-Sl'",-poirt á rtta -Ararq.e
; quartos. ;C sala

.1, pcrreíianieiilv

:. cada
juninr

1, muni

uma. (tuas ca
ns. l.l «• -.--¦

ai. iiutaliação
Andatahy.
1,047 D ">'

V l.VC\m n -casa da rua Costa Cúima-
rt..„s 1-, mui ires quartos, duas sabs.
•_, ...teta. isíTi-tli* e "'"-"«"• C''11 elcítrt-
«líi-«S:: preíí i*ai í_ta tratar. ""'"-,

(o-.-a LI S

MOVEIS
Tapeçarias c oraamenlaçõcs. Armaflores^e esjtoTadores

Mftl-iliíuios modernos para todos os gostos e preços
Cortina., storos, repostetros, sanefas colchosiria etc.

Capas para molnlias, O ps. 60$ e 70$000

i l*lTlíA-SIí Ul'" bonita rasa com dois
-V-iuailos. «luas salas, cozinha, privada e•; commodos no terreno, a rua • Caetano

Silva (Campo dos Cardoso.-), no b.tc nu-
i mero c-5. pa" ver das n as 15 boras. para
1 tratar á rua 1'adilli.i 11. ijo. d')0 •«>

|,.lo

\T.UX01iJi*E uma casa
V medindo ó.r.Ai7. a

„, ,.- (.fenlia): tratar
raroavel,

un terrino
Hanta Xarcisa
mcãma. Preço

(II ,i.S) X

Xr=EXLVi-Ht; um prídiq cm eentr,
V roao. á raa Magalhães, Castro

il» Kiáchiieto.
ftiiiibis: trata-s

cm centro ds? ter
estaçát

ii-.tit.i írente c mijltm
rua «Ia Alfândega.. -01

do meio dia

í> a
Mad

.i l.l'1'.A-St: uma boa caso com por.to ....- luz electrica. banlici- ' •^r,
ilrada Marc

eiva. As cha
alu; c trata-sc na

67. Cascadura.
(180 

'Ml 3

rtbi-.avel
ro C outra-
dia! Range!
\*c_ coni e
.:::« l'r. J

chácara,
Cüintuoái-dai]

vi^iniiu

AT|-.\'f)KM-SK com Sfitiiilf nliati-
> incuto: Cniiins ile wmolla ou iip-

iu.Iiii. iHirii ciisiil <• nnvn soUoli'»,
a 258. líOSÍ. Í18S o 15$; ditas «In
«rniiie, 11 SS <• 155$: tolielles, n

.. 45S «• 50$: illlos simoflores, 11
N„__6) N*!90$. 100$ e 120S: simula, vo^-

_ . < tidos lio 40$ ii 60$: mosns «lo rn-
buecirn n 20$. 25$ c «0$: com-
motins, 11 40$ c «0$; eiiartlii-iit-ii*
ins, 11 30$. Í55S o 50$, iiidHrui
nara sala <1«' Imitar. » 2$50(>.

„__  :{$500 o 5$: me.«ns nai'11 minii" «¦
, ., .*. cozinha, .1 6$, 8$ até 20$: ilitn.i

O '"melhor adubo chimico até hoje conhecido para jardins, .ínsiicns, ,i«- f*o$ooo n costooo;
pomares, horta., etc. ' gSS??1»™ mÍSS'.!." J^"^

Encontra-se á venda nas scgumles casas. parn quiirtos c saias, muins nora
Hei Bosco & Oãlerwolt, ma Gonçalves üias u; (_asa flora, voupns, ditas pni-a coIIckio" " iardim. rua Gonçalves Dias tros m-U

ADUBOS POLYSU'

63 KUA DA CARIOCA
Allcotlo iSunes Sc O.

63

A LUTA.
íJ-rão dc
HO 11. ts<i
iracão C-r

IK por 75». o prcdii. i rua lia-:
liam Retiro. 150, A. 1: chaves. ,
trai: se na Comp. «le Adminis-

mil l-i á ma di Onitanda. li?-in  a (íoi. M) J

l) J ''.""V'" ; ;¦.,--,, ,1, meio (lia ás - horas. I vuuv.o-.""- »««•. --*-¦

17 í;:V,V"[vreirad0 o __ -; l Encotilpa-sc ú venda nas seguintes casas:
^t _____ ~—r—--——- nel Bosco «-'v OslerwoH, rua Gonçalves 1
'_"*! VS^if-Màt" tòwiV daV.cndo sdhIlck & .... ,-„aOuvidor n. 01; Casa Jardim.
= « • ír AiS USAã^r-A^- j n! ns: A Jardincira, rua Sctejdc Setembro n
Í-; t iVoitotaSè^rrfTouvidor tos «g. & & MarfmS) ruo Ouvldor.n. B7j A. M. Ferreira

iu-
1'ctmi- ('(lllllllll.) •'-oi-

!.,l: Mendes Ranpp|i;m!;»^1^.i;;th:^ JT STliS
IOS

& C. rna Rodrigo'5_

A I,OGA.r-Sl" boas cisas novas, cora -

Aouarto.s. 2 salas, çoiinha. 
*™f<<>M

ommodidadcs. oor 4«S. í«>5, Kí
ni". se 5 rua Lino 

"Teixeira, es-
a Viuva Claudia, irmazc-n Ja-

" 
(«0.10 ^i.1 S

todas .-.=.
7ri$: info

nina d« r
are. Kiaclt r!u. jiinto aos

\rrxr)i;.3i., unia chácara çom• alva. com dois quartos, (luas
tinha c. água encanada. entre n=
Je lliomsuceesso c Ramos, nor Jt-i
sc „ rua d.. P.ngenho da redra ji
BomKiciíSso.

I, ço-,laçors
traia-

. 1«4.
cn tf x

-T.KNtlI' SlC .po: íioooí um predio, «na ,
V rua Conücihciro Zachanas, QU? .«aue i
...,;.-. ,„.*• Xeiroeio urgente; informa.

ij. alfaiataria. I•'!«<..)-NIi.'m ma C»'.ncr:no O,

UNICO DEPOSITÁRIO

Oscar RUDGE
Rua Silva Jardim 16,

Envia-se prosfiecios gratltr

12S; nlniottulii-,. macias, n t$.
SS500 «- 28000. Fiiitcii.se «> re*: fomi.itn-se colchõe. üc crlna com
noi-feiciío. na ofticlnn «• flepoçit-;

;"Ti:hiu)íi DOS i;.\i:.\ti:iiíos . ti
run Frei Caneca *50f». proxinio -»
run ilu Cnliiiiiliy. (S IH..XIJ»

in»to ao h>.i-tço
«lo Rosário \Tl';XnF,M-SI'. 

plantas de lulas as (titali-
dade», para tfoniarís t jardins, 110 "•

tahelecimento dc h-1-Ucu'liiri de A. A. l'f-
reira d» roi=,:.-.i: .a rua Tor"' lloijem
n. a;!, VilU Ilibei. W7;3a) 1

ura.
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10 CORREIO DA MANHÃ — Terça-feira, 1 dc Agosto de 1910

TTíBNDEjSE «...
iVmodl

lindo cavallo por preço
idlco, negocio de oceasião; informa-

iGcs na rua Barüo do Bom Retiro n. "3-.

(J 9328) O

V1MÍDE-SE 
unia boa moenda para can.ua,

com o motor e re*_ieclivc_ accessonos,
cara instulIaçSo e demais objectos ceflçer-
Jicntea ao negocio; ver e tratar a rua -Ma-
lio Nazareth 11. 47, das 18 horas em dean*
te, nos dias uteis, ou aos domingos, est-çao
<k Piedade. O 3oi_ O

TT.KNDK-SR baratissimo uma boa cabra,
iVcom um cabrito; r. Alzira Brandão
D. 40 (Conde de iHoinfitii), (R q.9 .0

VR.NI>E-SR 
tini bom tirmazç-d de «eccos

e molhados, com 5 " lJ a"110? de con-

«rato, pouco aluguel e fazendo bom «lego-

cio, cm S. .Francisco Xavier; trata-se 4 tua
Vinte c Quatro de Maio, 613- (l<-9____

ViSNB.BJ.-_.madeira
portas e janellas usadas,

paro cercas, lopamentos e au-
daimes, tolhas, caixa d água, etc. etc.; na

Duque dc Caxias n. 88, V. Isabel.
(R 899?) O

rua

rua Iladdock I.obo, 417.
bel-

ga, capões nánicõs criadores de Çi"t05.i
cáes _ c.-Terrier, puro sangue. (J 8014JU

V7Jtó_DEM*SE; 
_1 r-ulos canários de raças franceza^

. movei $ de

VÍ.NDHM-SE. 
e compram-se .

toda qualidade, divii.e», escrivaninha-.
-|—- rua Senhor dos P«s-

(S 137) Opianos etc;.prensai)
sos n. 10.

ENDBMVSB .barato,, para llml-ái. ot

melhores terrenos dc MaxnmbomlM, em

loles de io_.|-. tratar -ó com Magalhães
(R 8411) N

PIAN'0, 
violino e bandolim — Proíes-

sor. Cartas por favor nesta redacção,
par.. Ari.oii. (30 S) R

CURA RAPICALMENTE
-"'O ec.RRIME.WTo PA- 5.E1.H0RAS

l1- AÜOWORRHB/. AtqUPA _UCH.-OI.ieA_

. NAO PROPü% DÔR NEM ESTR-flJRt-CWT,.
3RÍ3tnA-x _n_ lo&_!. xiA pTi^rrurela^-i..Fiog-Wut _-

DIVERSAS
AGRIMENSURA — Engenheiro

medições nroximns _ c_nit_.. a..
com'capital, acceita

alumnos que o acompanhem para fazer a
aprendizagem prattca e theonca de agri-
mensura. Iniciará na próxima semana me-
diçí. o dc fazenda a meio caminho de Pe*
tropolis, Para informações, cartas na re*
dacção, a Alpha Beta. (9148 S) S

VENDEM-Kfortes;
Ündo9 canários de corea

na rua de Santo Amaroji. i..a

jC.tlete). £____.._

VENDEM-SE 
tecidos de arame p»ra eer-

tas e gallinheiros a 600 réu o metro;
ratoeiras e gaiolas, de todas as cl-Míj; ave-

nida Passos n. 104. . (J »'3. »

nas grandes demolições da
Rio Comprido telhas francezas

e dc canal, caibros, assoalho e forro, viga-

mentos de pinho do lei, vidros de clara-

hoias, gradil, portões dc ferro, portas e

janella!, venezianas e mais outros materiaes;
na rua da I^uz n. 93. <-• 838-1' u

V|._N'1..EM-S.I.avenida

VENDE-SE 
muito barato linda divisão,

com vidros opacos, própria para inç-

dico, dentista nu advogado, ou para escri-

plorío commercinl; rua Bittencourt da Silva

n. -o, Sampaio. CK.p*»4.._.

VB_DE-i9E 
uma chácara de horta; rua

Santos Marche n. 580, Nictheroy.
(s 9-4") y

perfeitas e garantidas mo-
¦ 

RemiiiRton, Conti-
Ilros, '.ox e Monnrch; rua
137, .• andar. (S 9. 3*>. °

\ Aiíun dc JuiKiuillio Composta
-*f*<6 o • melhor preparado para a
pelle. Vende-se-A rui» de S. Chris-
tovão 521. Tel, Villa 19-11.

(It 28)

AUTOMÓVEL 
Laudolet, preço de ocea-

fiião v,en_c-sc de particular, muito
elegante, em perfeito estado. Trata-se na
praia dti Lapa 11. 72. (-43 S)

CARTÕES 
DE

Ourives, 60,
VISITAS — Cento 2$.
papelaria, (1834 S) ]

PLANTAS 
para edificações, etc., tra'ba-

lho garantido e artístico. Informações
sobre tudo que abmnja architectura c^ d-e-
senhos comtnerciaes ou .ndus.rraw, liceu-
ças ipara obras e orçamente».. Rua ..Gene*
ral Câmara' 320,* sob.,'Ferreira*dos Santos.

. . .'. 
'.-_ 

 (118 S).. S

PRECISA-SE 
alugar um quarto en. casa

de familia, nos subúrbios até 15$, que
quem tiver escrever

edacção deste jornal.
(9610 S) ,M

seja limpo
para D. Gomes, ha

PESSOA 
idônea, acceita pequenas

pta-s. artigo9 ,_ .ommissão, cobi
ele. Cartas neste jornal, a M. Souza.

.143.S..S

escri*
ranças,

DEfH-ISTA AMERICANO
AP*» __.

'Formado 
pila Faculdade de Medicina io

Rio de Janeiro. Premiado com medalha dt
ouro e cruz de mérito Industrial, na Eipo-
¦iç-o Internacional de Milano.
Extracções de deles sem dor.de 5Í a io$ooo
Dentaduras de vulcanite, cada

dente.  5(000
Coroai de ouro de lei, de 20$ a 40I000
Obturações de dentei, de 5$ a. . lofooo
Bridge Work, cada dente, dc

h|  jolooo
Concertos de dentaduras, , , . io$ooo

Trabalhos garantido» e acceita pagamento
em prestações. Todos os dias. Rua do Uai-
picio, 2i>, canto da aoenida Passos.

C0MPRA-9E 
ouro velho;

41, sobrado. .
rua Larga 11.

¦ •' (6161 S)S

DINHEIRO 
— Empresta-se sob hypo

thecas de predios a juros que se tra-
lar; run Theophilo Ottoni n. 83, 1° an-
dar, fundos. (.135 S) S

DINHEIRO 
— Empresta-se só directa-

mente quantias dc 3:000$ para cima,
sob hypothecas de predios na cidade e
suhurbios, a juros muito favoráveis, com
toda promptidão e pessoa de , ttida con-
liança; rua do Rosário 11. 172, fun do cor-
redor, coin o sr. Julio, (0029 S) K

EXECUTA.E 
todo e qualquer trabalho

de pintura., como tambem concertos
dc pedreiro. Preço razoável, com sr.
Maia, a rua Menezes Vieira n. 39_
brado.

PENSAO 
— Fornece-sc bem feita," dc

cosa de familia; na rua do Cattete
11. 28;. . (240 gí?

PIANO. 
Vende-se uni de particular, bom

autor allemão' perfeito',' Rua do Ria-
chuelo 291. ' ' (0684 S), I.I

-a n. 39, so-
,(9505 S) R

Goltas de Saude
TÔNICO REGENERADOR DO ORGA NISMO K REGULADOR DO VENTRE

Curam doenças do estômago, fígado, intestinos, dores rheitmatoidcs, nervosismo,
enxaquecas, nevralgia-, liemorrliobfes, franqueza geral c dos órgãos da geração
c manchas dii pelle. Depositários ; Drogaria, rua dos Andradas, 45 — Rio;
Uaruel _ C.', rua 'Direito 11. 1 — 'S. Paulo. (A 3S9)

AGEN.fabr
rua Sachet 18
a José Xavier

VENDEM-- 
. .

el-inas Undérwoodi
nental. Smilh
da Alfândega,

VIÍX_ 
E-SI. uma bem montada pliarma-

cia em Icarahy, fazendo optimo nego-

cio. Tratii-se com o proprietário, a rua da

Constituição 87, Nicthcroy. (O7836) K

m
ilaria,
_Ína,

..L.K-SE uma padaria
iro, em Merity; para

com muita urgência,

de muito fu-
tratar na pa-
E, 1. Leopol-

(R 8401) O

VENDI-confort
.'SE uma chácara com

no sobrado;

toda

predio quasi 
"novo: 

110 sobrado; Ires gran-
des quartos, saleta, duas salas, varanda,

porão habitavel com os mesmas acconuno-
daçõe» do sobrado, installações sanitárias
com liidets, luz electrica, gaz, garage, ba-
nheiro?, arvores frutücras, horto, ele., cm

centro de terreno com 18X70 de frente

por 102XÚJ de fundos, por 28 contos ou
offerta razoável, facilitando-S- o pagamen-
to; acha-se vasio e tem pessoa para mos-

tral-o, na iravessa .Patrocínio n. 23, junto
á rua Leopoldo. Andarahy; para tratar com

o procurador, á rua Jorge Rudgç- n. 82.
(J 220) N

TES nos Estados, acecitam-se na
clarimbos e gravuras, á

- Rio. Peçam condições
Optima commtssio.

(81S7 S) J

BANHEIRA 
esmaltado, cm perfeito es-

tado, compra-se, Haddock f.obo 11.
167. (98 S) J

DINHEIRO 
— Um particular, dá dez

contos sob hypotheça de prédios nas

P0>ÍTO 
A JOUR $200 o metro, em' ti-

ras de algodão a direito, o trabalho
mais aperfeiçoado do Rio dc Janeinp-, |na
rua Sete de Setcn_.ro'-11. sobrado.

(-•14 S) J

T-IANO — Vcndc-se por 500$, á rua Lo-
X pes da Cruz 25, Meyer; pode ser visto

qualquer hora, -_55<J S) J

DENTISTA

Pai vae -•*- papelão, fazem-se para per-
V.dlüdt> (umarias, drogaB e liomoeopa-
lliia; á rua Dr. Carmo Netto ri. -'48, |>ro-
ximo á avenida Salvador dc Sá, 8on,S)J

Gallista
do Ouvidor,

— Miguel Braga, grande
especialista em sxtracç.o
de co.los e unhas encra-
vadas, sem dor, ele; rua

165, sob., tel. Norte, 1.505-

• I ~Comichão darthros,
«czemaa,
sarnas,

empigens,
frieiras,
bio toe j as,

AVISOS MARÍTIMOS
•___ •tinta ___. mmmWtWUm WSH*

etc., detapiurecem
fácil e completamente com o DERMI-
CURA. (Não . pomada),. Vende-sc em
todas as drogarias do Rio. e Nictheroy.
Deposito geral: Pliarmacia Acre, rm
Acre 38. Tel. Norte 2-6... Prc.o a$ooo.

ÍENSAO farta e variada a 50$ c alu-
ga-sc üm quarto, uo largo do Kosario

32, 20 andar. (240 S) J

>IANO — Vcndc-se um piano muito
bom. Rua Santa Luiza íS. Maracanã;

(95°fl 0)R

PONTOrua 7
a jour desde 200 réis; só na
de Setembro n. 95, i" andar.

(768 S) S

PENSAO 
FAMILIAR, dá

manda a domicilio, na run
lembro eu, i° andar,

a mesa e
7 de Se-

(2J2 S) J

Heitor Corria,
especialista em
trabalhos a ou-
ro e dentes arti-

ciaes, Gabinete montado com appare.
lhos modernos de electricidade. Preço,

modicosi Das 7 ás 6 horas. Domingos
até ás 3 horas. Travessa de S. Fran-
cisco de Paula, ia. ^^^

DENTISTAS 
—Chama-se á attenção dos

próflesionae-Sj p-ura o optimo-^ reSulta-*
ilo em pulpectomia e nas extracções pelo
Loc^l Ancs-hejtco "Idclson". C134 S) S

ENTISTA(S — Vendcm-sc coroas de
n 6$, ;S c 8$; ohapas dc

o$, na officina da rua 7 de
205. (179 S) J

U ouro
vulcanite
Setembro

Gria vide* ?:?*?£
jector — Nanterre. Fácil
commodo e hygienico.

LLO_0 BRASIL
PRAÇA DAS MARINHAS

8NTRE OUVIDOR E ROSÁRIO

DENTISTA 
— Coroas

6$ c 7$; chapas de
laboratório

sobrado.

de ouro a 5$,
vulcanite <i 9$;

da rua Uruguayàna n. .1,
(79?,i S) J

Clinica de moléstias Üas
senhoras e syphilis ~en°S bu-
tencourt, parteiro, cura os tumores dos

seios e do ventre, as moléstias das vias

urinarias, genitaes, as metrites, os corri,

mentos uterinos e vnginacs e reguiansa

a menstruação por processo .seiu Ajipliça

o'6oC e 914, com ou sem injecção e eita

sem dor, trata a tuberculose e beii .a
(quebradura) sem operação. Cônsul o no

nertcitainenle apparelhado; rua Rodrigo

Silva 26, esquina da rua da Assemblea,

das 10 ás 2 ía larde. Telephone n. 2.511;

residência: r. Senador Euzebio 11. .14»-

Consultas grátis. <•><>*' *-- __

PENSAO 
de i« ordein, farta, variada o

com toucinho; dá-se á mesa e a du-
micilio; na rua Aristides Lobo n, 2j. Tel.
1582, Villa. (8048 S) R

PORTA 
— Aluga-se na rua

11. 57; trata-se nn-mesma.
da Carioca
(119 S) S

melhores condições * possíveis
dos Passos 11. 18, Borges.

rua Senhor
(9155 S) S

BELLES 
chambres á louer avec pension

eoign.e, pnur fnmillcs e Me_s.tf-.-_f. —
Maison avec jardim; rua ¦Chrystovüo Co-
lombo 11. 124. (235 S) J

CASA 
mobilada — Aluga-se utn andar

com todo o conforto, para casal <lc
tratamento, por 350$, todos 0.1 inoveis,
sflo completamente novos. Ver e tratar;
rua do Cattete, 86, sobrado. (S)

CHUMBO 
— Compra-se qualquer quan-

lidade, paga-se bem, á rua 7 de Se-
tembro'ii. i_g, e_«a de piano, com o -sr,
(iomes Junior, (9523 S)J

FORNECE-SE, 
de casa dc familia, a

domicilio boa e asseiada comida íci-
ta com toucinho; rua Miguel dc Frias n.
6, sdbrado. (168 S) J

FORNECE-SE 
comida bem feita; vario-

da e asseio, com gêneros de primeira
quaVidade; rua Marechal Floriano n. 5.

(9750 S) S

PREDIO«e magnífico
Bomfim n. 835. i.
de; tratar, rua S.

Muda da Tijuca — Aluga-
magni!'_

Bomfim 11. 835. _Ab_erto das 7
predio.
erto da

José 108..

Uia Conde de
ás ü da tor-
(9507 I . R

AUEM TEM ÇABELLOS CRESPOS E
Ki DESPENTEADOS? O Maciol (irisn,
perfuma e faz crescer. Produeto de grande
acc.itação e «etn egual. Pote 2$, pelo cor-
reio 2S500; 119, rua Marechal Floriano.

(7942 S) M

/.RAMOPHONES e chapas, trocam-se,
l_T de $500 a 2?, Vendem-se de $500 a
3$. Comprain-sa usadas. Concertam-se
gramopliones e vendem-se a 20$ e 25$.
Compram-se á rua Uruguayana 135.

(7842 S) J

ÍIVPOTHECASi. jun
- Qualquer quantia a

juros módicos; com J. Pinto, rua do
Rosário, 134, tabellião. (Si S) J

TflliXDUM.SE uma
t maltada, completameintc nova,

bonita banheira es*
uma mesa

mandei uiii íng.o n gaz com forno, um
lionito tapa-vento, próprio para hotel, com
«pcllio bisauté, e uma grande tabolcta para
•ficiitc-. na rua dos Andradas n. ,99, em fren-
le ao largo do Capim, e duas pias-lavatonos.
para sala de jantor. ((J 1 _) O

V.IÍNUÜ-SK 
um

avenida Gomes
salão de
1 írcire 11.

barbeiro; na
35- (J mo) O

V&.DK-Iboiiibeifi

• uma officina de fuiiilciro e
liydraulleo, bem afreguezada,

unica 110 logar. O motivo é ter o^ dono

que se retirar para n .Europa; a listrada
IMaria Angu' 11. 410-A, estação de Olaria.

(R 9469) O

-7_XI)_-S_ o "Hotel Maelindo",
v na rim »ln Misericórdia «. 95.

Necocio ürKcute; (J 82) O

A
LOTERIA FEDERAL

SALA 
de frenle — Praia da Lapa 72.

Tel. 4S81 C. Aluga-se bem mobilada
com pensão, para ca-sol ou senhor de tra-
tamento. (-M** S)

de frente' mobilada, ou não, alu-
casal ou moço do commercio,

com sorventía na cas., rua da Lapa 88.
sobrado. (9439 10 J
s-ALA

ga-sc

CATHARRO DOS PULMÕES
Oura ranidn com o

PEITORAÍ. PE MARINHO
Bua Sete de Setembro 186

PARTEIRAS
Parteira Mme. Barroso
— Tra'l_ de todas as moléstias do utero
e evita a gravidez. Acceita parturien-
tes ein pensão e attend. á chamados a
qualquer liora, Telephone 11. 4.589 —
Central. Rua General Caldwell. n. 333.

S. 649.

Zumbidos dos Ouvidos

PARTEIRA

Trata-
mento

pelo Dr. Neves da Rocha, com
exito seguro, dos zumbidos dos
ouvidos, pela massagem vibra-
toria, pelas correntes continuas
e pelas correntes de alta frequen-
cia. Os zumbidos diminuem logo
na primeira applicação e acabam
desapparccendo completamente.
Consultas da 1 ás _; Avenida
Rio Branco 90. A 532

UNHA DO NORTE
O PAQUETE

Brasil
Sairá amanhã, quarta-feira, 2

do corrente, ás 12 lioras, paraVictoria, Bahia, Maceió, Recife,
Cnbèdellò Natal. Ceará, Tutova,
Maranhão, Piirintins, Pará, San-
tarem, Óbidos, Itacoatiára e Ma-

náos.

Casamentos

SALA 
para escriplono ¦

aluga-sc exceliente-, á
OU consultório,

Sachet nu-
(I9õ S) J

SALA 
de frente, aluga-se com pensão,

a dois ou tres rapazes sérios; rua Ria-
chuelo 11. 215, i° and. 077 S) J

ALA e quarto independente, alugam-se
familia: rua Currca Du-

(9'5- S) R
s
tra 11. 141.

^^IvNl>K•sl•: 
unia bJcycleta

brlca belga. Preço :oo.; :
ria 11. 78, .obrado.

nova, dc fa-
. da Candeia-

(S 158) O

Vi;... 
K-si;

rua Conde d-
uma officina de carpinteiros

Boniíim n. 236. (.-159)0

Vr.__l.Si; 
um superior c bonito piano

allemão. por 750$; garante-se o scu per.¦ 
. da Alfândega n, 104

(S 1*7) Ofeilo estado,
sobrado.

TTi. -DI-l-Slí 11111 botequim bem afregue-
. jado, á rua Senador Pompeu II,

motivo üe explicará ao pretendente. ( .5)0

\_rl'NI.I...1. 
um bonito piano nllcmuo, cor-

' lias cruzadas, cepn de metal e arma-
cão de aço, poça chie, de particular;, ave-

nida Passos ". 3», loia dc electricidade.
(J 20.ll U

_7-E-_DKM.sk e compram-se toda a qwa-
lidade dc armações e utensílios para nc-

unliL-111 inoveis dofnesticos, dos

quacs temos grande variedade e vendemos
baratissimos. R. do Hospício, 313.

(1 211) O

V
|ocio

por preços

um
_ VlVt
bo 11.

caraiiianclião (biosiiue).
, adaptando.se

ro para pássaros; r. Haddock I.o-

,„;, ____________!__

VIÍ__1,SE 
-¦¦

pequc-lQ, novo, para jardl

T7_ Ni>l. _.!. um lindo cachorrliiho "Tc-

V neriffe", menor tamanho, _ vendem-se
nu periiiiitam-se por galliniias da mesma
raça um gallo prelo c um branco, (.rpm-

glons; rua Pedro Ivo 61, casa 11. (K--.)O

No dia 5 do corrente
Uma extracoão com o pi*e-

mio maior de

200 CONTOS
Custando o bilhete in-

teiro a diminuta importan-
cia de I6S000; o vigésimo
800 réis.

SALA 
— Aluga-se uma

pria pin
guayana, 14.'
phUo Ottoni

dc frente, pro-
cseriplorio; na rua Uru-
1" andar, esquina da Thco-

(5 S) J

Dra. Maria Pjecioza Pinto, parteira
formada pcla Kscoia Mcdico-Cirurgica
do Porto e pela Faculdade de Mediei-
na do Rio de Janeiro, participa a suas
clientes e amigas que, achando-se re-
stabrlecida de seus incojnmoilos, offe-
rece de novo seus serviços profissio-
naes, partos, concepção, etc, em sua
nova residência e consultório, rua do
Uezende, 82 A, sobrado. (J 7660 J

n«irB¥Li_Ní""
1-ARTEIKA COM PRÁTICA

dos hospitaes da -Europa, traia de moles-
lias dc senhoras, lieinorrhaglas, suspensões,
etc, Res.: rua do Cattete 11. 314. Cons.:
rua 7 de Setembro 11. 96, sobrado, das
ia ás 15 lioras. Tel. 1717 Sul. Altcnllc a
chamados a qualquer liora. (J 131 .

trata-se com
brevidade,

mesmo sem
certidões, ci-

vil 25$, e religioso, _o$, em 24 hora»
na forma da lei, inventários c justifica-
ções. etc, com Ilruiio Schegue, 4 rua vis-
conde do Rio Branco, 3 . sobrado, lo-
dos os dias, domingos e feriados, At-
tendem-se a -.amados a qualquer hora.
Telephone n. 4 .4 . Central. S -9-.

LINHA DE LAGUNA
O PAQUETB

MAYRINK
Sairá terça-feira, ti do corrente,

ás 16 horas, paia Angra dos
Reis. Paraly. Ubiituliá, Caragua-
tatuba, Villa Ib-lla. S. Sibas-.iãi),
Santos, Cananéa, fguape, Para-
nagiiá, S. Francisco, Itajahy, Fio-
rianopolis e Laguna.

LINHA DÊ SERGIPE
O -'AQCE-E

Almirante J__egu_y
Sairá quinta-feira, 3 dç agos-

to, ás 15 horas. v*>"> Gabo
Frio, Victoria, Caravellas. P.
Areia, llhéos, Uahia, Aracaju,
Penedo. Maceió e Recife,

AVISO: — A» pessoas que queiram ir ii bordo ilo. paque-
tes levar ou receber passageiros- deverão solicitar cartões
de iiiKi-esso na seceno do Trufeco.

smsmsm^asmssmmsmmmmmmmimmmssmwmmssmmmm

LINHA AMERICANA
O PAQUETE

Rio de Janeiro
Sairá 110 dia 10 do corrente, ás

14 hora., para Nova York, e«ca-
laudo na Bahia, Recife, Pará e
San Juan.

MOVEIS A PRESTAÇÕES
V. S. quer comprar moveis a pres-tações por preços baratissimos, entre-

gando-se* na 1* prestação, iem fiador, é
na casa Sion, Senador Euzebio, 117 e
119, teleplione 5209 Norte. (S 3304

10:0005000
Empresta-se sobre hypotlieca de jrf-

dios, juros módicos, negocio directo.1
Rua Joaquim Meyer n. 91, aiinazcm.
com Belnüro Ferreira dc Souza, es|u:
ção do Meyer. (9.150 S-í

SALA 
— Precisa--":

independente,, pura
dc uma mobilada c

descanso de bm

casa! distineto, de 
'preferencia 

no Cattete,
ou Botafogo; cartas no escriplono desta
folha, para M. M. ( . •. "

SENHORAS 
gordas — Picarcis com. o

corpo que quizerdes, com o tratamen-
to rápido, iiioficnsivo c garantido dc mme.

Clart_. Quitanda 6.., das 11 'as 15.: lei-

Central 3.0. (,*t°* s'1

SENHORAS

rilAPETUS, cortinas, iiinturas a óleo e

J. inoveis dc residências ou escriptorios.
Compram-se em bom cstndo, na rua da

Alfândega 124, J- J- Martins. (_93 S) M

TERUEX09lotes firomptos

_i Vendem-se magníficos
serem ediíicados, 110

prolongamento da ru aMariz c Barros,
lim da rua Barão de Amazonas, tratar <li-

reetatnentc com o proprietário 110 514, o"

(1 rua do Hospicio n. 15, das 12 as 12

horas. (-•!) ,S> >

TYPOGRAPH1A, a mais barateira --

Remcttem-se preços, pelo Correio, a

quem enviar scllo para a r-iposta. tasa

Torres, r. Senhor dos Passos 9B, Rio.
(1918 S) J

Partos. Moléstias das

Tratamento dos
abortos e suas con-
scquc-ias, dos cor-

rimentos, das coü-
cas utero-ovarianas e das regras irregulares

e prolongadas. Assemblea, 54, das 12 ás 18.

Serviço do dr. Pedro Magalhães. Telep.
1,009. Cent. (8347) R

GRAVIDEZ
velas an-

liseplicas. São iiioftensivas, coinmodai
e de effeito seguro. Caixa çom 25
velas 5$ooo, Pelo Correio mais $600.
Depositário: praça Tiradentcs n, 62,
pharmacia Tavares.

Gonorrhea
cura-se em 3 dias com

Injecção Marinho
Eua 1 <le Setembro, 18 ¦> (

n»T_D*T_ Cura da cata-
liA-AnAlA- rata por pro-
cesso operatorio soguro.qualquop
aue seja a edade do doente, pelo
Dr. Neves da Rocha, oculista com
longa pratica dc sua especiali-
dade no paiz e nos hospitaes de
Berlim, Vienna, Paris o Lon-
dres; medico de diversos hospi-
taes desta cidade. Avenida Rio
Branco, 00, das 12 as 4 horas, lo-
norarios moderados. DispOe de
aposentos para hospedar doentes
que queiram estar sob sua com-' 
pleta direcção.

UR1_.I_U_H.RI.UL
Companhia de Loterias Naoiona.s do BraaU

Extraoçóes pablloas sob a flsoaliiação do governo federal
is 2 li2 e aos sabbados is 3 boras, á

RUA VISOONDE OE ITABORAHY M. 45
HOJE HOJK

336-11-

15:000*000
Por #800 em inteiros

Amanhã Amanhai
29.-43-

20:OOO$OOO
l#60O em meiosPor

Sabbado, 5 de agosto
Grande e Extraordinária Loteria

(1504

Mlll sonliorii com longu pratica,
UHln leccionn portucuez. minnt-
rio. indo u domicilio. Piieaincrtlo
adiantado 12$000 n*e"sn<;S. T«i-
vcssn Micucl dc Frias 9. (S91S^ !*>

TT"MA .emiciia familia ile respeito, a}'MA peamma familia.
um 'bom auarto, a

253- í .. -

le respeito, OfSça
rua S. Jamni-io

(9 _8 S) .1

TT1I
\J u

casa! .-citi filhos . ilt-seju. cnçqfltrar

^ ...na scniiora rc-pcit-ivcl par,, fazer
lodo o sen-iço menos cozinhar c ciigominar;

orilc.inilo razoável; rua Bella \ islã_ *;.

Kiigeulin Novo. (D5'J- 2>> 3

UM 
rapaz serio ila.ulo

res referencias, o.feiecc-sc

nmiVflG c molMlias de
rflK I U9|miillier, o DR. R" ~7 

WW_E. ANDRADA,
cura, cornmcntos, hcmorrlia^ias e su.jien-
soes; dc modo simples, evita a gravidez
nos casos indicados, fazendo apparecer o
iiic-niniodo, «ein provocar hemoirliagia,
tendo como enfermeira mm. JOSEPHI-
NA GALLINDO, parteira do Hoipilal
Clinico de Barcelona; consultai diários
grátis aos poores. Acceita clientes cm
pensão. Consultório e residência; rua do
iT.avniilio ti. íií, sobrado. (304 J) S

GQNQRRHEAS chronicas e
recen t cs.
Quereis fi-
car radi-

calmint. curado em poucos dias? Pro-
curae informações com o sr. I* eiju, que
gratuitamente as
curae infor.i.açõe. 

^ 
—Vio 'conhe-

í.ndo caso nenhum ««-.ativo: ruanegativo;
ãíicop hlíi) 

"Ottoni 
167 _____!;

Cura í-csfriados,CIMAURIA consiiipa.oes com fe-
bre, bronchites e astlima. Pr.ccori.09P.
Deposito: rh.armacia ***&&*£.!$
Marechal l.oria.10 11. 99. (SoCJbJ ^

Novo plano-303-6'- A's 3 horas da tarde

200:000$000
Preço do bilhete Inteiro 1-$000 em vigésimos

Os pedidos de bilhete, do interior devem «er acompanhados demais 700 rs. para o porte do Cori-uio e «lirieidos aos agentes ceraesNAZARKTH * O.. RUA I>0 OUVIDOR 94. CAIXA N. 817. Tele_.
_i_9V_-_-_ is na casa F. GUIMARÃES. RUA 1)0 ROSÁRIO 71, esqui-
na do beco das Cancellas — Caixa do Correio n. 1.273.

CADEIRAS 
austríacas novas, vendem..e

na rua Silva Manuel idj. (.17.17 S) S

IT-KN _ K-S-M tun acougue liem afregueza-
V dn com contrato pnr .1 annos, pagando

pequeno aluguel, O motivo da venda é ler
o dono que se retirar para a 1-uropa-
5C á ru.1 Quatro
ç.-i.. dç Ramos,

trata-
dc Novembro 11, _, esla-

(R .| . O

nOXODRSO PARA CONTÁBIL-
V-DADK DA GUERRA •_— Pessoa
competente ImliiHt-a candi.fatos a es-te con-
curso, garnnllltido appruvaçãh. Condições
módicas. Para tratar das 2 ás d da tarde,
á rua Alegre .|5. Aldeia Campista. Vae á
domicilio. (_#" S) J

VICXDK-SIÍ 
um in.-uic .niin para scniiora,

novo. _ reco 15$, n, 48- Veiule.sc tam-
liom 11111 lavatnrio ivira mãos. com pinturas,
torneira c válvula. Preço ^0$, ostíi novo;
rua Delphim »- * . "i_ VI. (R 40) V

CIÇX-EM-SIlí armações para tintlirciros

cO PI AS A'
mero 1.3,

MACHINA—Quitanda nu-
i° andar. (8495 S) J

VI .
Iro, lados c írente de
um liom bale fio com .|o
des mesas torneadas, sã-
maríi n. -..-•

\TtEXDK-SE 
uo... oue

' r,

CARTOMANTE 
Mine. Nicolítti — Pre-

diz o pre-ente e lutiiro com clareza;
comultas iodos os «lio* de i ás 6. Só
para s.nlioraE; Buarnue ile Macedo n. 51.

(1011 S) 3

ru_, vario, movei..
gavetas, tres gran*
dc Ki .a: .'. O. Ca-

(S 130) O

COMPRA-SE 
ouro e paga-se hérii; na

jotilheria (Cnsa de Confiança); á rua
Gonçalves Dias n. 39- Tel. 41 ., Cent.

(178a S) .1

GALl.IXHAS 
orpiugton pretas c Wy-

amlottc. brancos, o leiloeiro Vcrnct,
rua licneral Câmara 11. 90, venderá á 1
hora tia tarde. 3 magniílcos grupos.

O... S) ]

a_ mellio-
res 

'referencias, 
olfciece-sc a uma se-

nhora para tomar conta de seus bens, etc.

Cartas nesta redacção, a I'. í?. .'40:.-QJ J

AMEKICANO
DR. C. FIGUEI-
REDO eipeeitli.
ta em extracçSei

completanen-..-
iem dor e outros trabalhos garantidos ;iyitema aperfeiçoado, preços módicos, •
em prcstaçüci, das 7 da manbí _¦ 9 da
noite, rua do Hospicio n, 322, canto da
avenida Passos.

GRAVIDEZ O uso constante
do Hematogcnol de
Alfredo de Carva-

lho em um calix ás refeições, iem cuja
composição entram a numa, kola, coca,
hcto-phosphato de cal, pepsina p*n-
creatina diastaic e glycenna e a me
lhor «arantia á vida do feto e da mu-
lher grávida, pois o Hematogenol, alem
die poderoso tônico - digestivo vende-
se em todas as pharmacias e drogarias
do Rio e dos Estados. Deposito: 10,
Rua Primeiro de Março

SALA DE FRENTE
Aluga-se com janellas e sacada, mo-

bilada com elegância c conforto, a ca-
valheiros, só á avenida Gomes Freire
n. 138, i° andar, casa de familia.

M 9304

COFRES
Novos e usados, nacionais c e-tiain

gelros, dos melhores fabricantes e ddiversos lamanhos, vendem-se, de soa:
pa,ra cíiiki ; na rua Camerino 11. 1 o.

M 940,———— ¦ H

UMA 
senlior.ital nortista,

ninos de piano, prendas

HVPOTHECASpresta-se, com
Ia de S, Joio 11,

1..
158.

a 10 contos,
Ferreira, rua

em-
Ilcl-

(977.1 S)

HVPOTHECAS: 
na cidade c subúrbios,

grandes ou pequenas quantihs; rapi-
dez c juro módico. Informa o sr. Pimenta,
rua do Kosario 147, sobrado, fundos.

(935-1 S) R

IXODI"/., 
trance/, portuguez,

Ia ' fra
latim. Curso 15$ nien-íies.

particular. En*.t.o rápido. Pan1).
Pedro ii, st, i» andar,
nuitanda.

illemão e
aulas em
rua Silo

esquina da rua th
( .7 S) .1

LEÇ0N9Guiou;
perto da Avenida

DE FRAXÇAIS —
rua S. José u. 55,

(3.1-

Arme.
andar,
S) J

acceita. alu*
c ensino Oo

curso primário; c lambem bordados de

tuda espécie, ei-.i o scu domicilio, u rua

Alica dc Figueiredo a. D» — t. Kin-

chuelo. *n"-!- s- E

TTITRINlv: aluga-sc para exposição de

V qual.li.er neiiocio cliie, com ou sem coit-

trato, módico aluguel, tem logar paia tra-

lultinr; rua Sete de Setembro 11..10.1. loja

dc ctapéos dc senhora. (!¦ 9-'/' •*

\TALES — Compram-sc, de Souza Cruz,

V a i$6oo o cento e de Veado a 1,4oo;

na talmcaria 
"Carioca", rua da Aaieni-

bléa 11. 105. O 8*07) O

MÉDICOS

rotula:
tr.*tar r_

liina
p::ra perfumarias

Ia Prainlia

¦para estampar
para ver -e

11. 51, loja-
(J 03) O

¦\7W-.r>KM 
.

. do dc
baratos, em perfeito esla-

¦iiiiHfvacàii. para desoecupar lo-

sar. juntos ou separados: 11111 guarda-prata, |
tini ctagére ie estylo moderno c ¦_ cadeiras j
de encosto dc p.-.il.inlia; cara.ver c tratar,
a qualquer hora, á rua l.ctulio 11. 28, lo- |
dn5 03 Sanlos. (J ".) l)

¦tTK-XHR-SK 
um hom piano do autor

\ ir. 'Sckandessoii, com 7 oitavas c muito
l-.o.-is vozes; na rua do Rocha 11, 65, easa
de íamilia. Preço .|3o$ooo, ('< SO) IJ

1**l- VIllíM-SK nm alainliiqiic dn cobre pa-
V ra f litro.. cm bom eslnd.., e 11:11 panno

¦le orniaçün; á ma 11. Anna Nery 11. -'.
larno dç Pcdregulho. ._______ÍL_.

A todos ós que sof-
from de qualquer mo-
lestia esta sociedade
enviará, livra do qual-
quer retribuição, os

S... F-V. IX. ' meios do curar-se. EN-
VIEM PELO COnilEIO, em carta fechadti-nomo.morada, symptomas ou
manifestações da moiestia -e sello para a resposta, que receberão na
volta do Correio. C.rtas aos 1_VIS1V_I .--aixa Correio 11..¦

5BP3WWWTB MO ^^_____M_M>_MWMM-W-M--M-B-M-M-BBM-WWB-M

OS INVISÍVEIS

TRASPASSA-SE

COMPRAM-Sl- 
acnllias velhas, de plali

11.-1 pontas de tliermo-cautenos; capsu-

Ias e todo objectn ile platina, ouro; pa-
hem; Avenida Centra! 11. 1..» •"

M°
ga-sc
andai1—Santiago. (109 S) .1

imlquer iiuanlidadc dc
com ou _in pedras dc
cautelas do Monte de

paga-te bem; no rua Gonçal-
Joallieria Valentim. Te-

OVEIS usados -
Ha ri 09 completo

dc arte, antigüidades,
nos de bons autores,
dor Dantas n. 45,
beiro.

- Compram-sc mobi-
¦¦, avujsos, objectos

ornamentações, pia*
etc. ; na rua Sena-
lerreo, com E. Ri-

(.J-J-t S) S

.SA-Wí casa
lada, tendo bastante

do liara pensão chie, pa;
Senador Dantas 32.

n.li AP PAS ..mente tirou.,
ispcdes, serviu-
iformaeõcs, rua

C9650 1») M

rnn.RASPASSA-.SK um deposito dc aves c
ovos, fazendo l"m. negocio; o motivo

dirá ao pretendentej trata-se na ave-
nida .Mem dc Sá 11, ., com o sr. Vi-
aniL-i. '')'' ¦ ¦ J

rpu AS PASSA-SE
iado_t

pouco capital, nadi
com todo. o_ impi
com o í-r. Azevedo
tátuta i). 109.

mní. casa de seccos e
om

devendo á_ pr»l<.íi e
to. pago*-í tuforma*se
Torre.', ._ rua da Quí-

(iqo !•) J

RASPASRASE tuna quitanda no me-T
dc doença: .iara Vfr (
rulina Machado n. 22S
reira.

r íi rua Cn*
io dc Madll-

IQ--.1 I-1 !*

( 
.OMPRA-SE

J jóias velha,
qual
Soccorro;
ves Dia_
telephone oí)4- Central.

•AfMK.
J.U pon
gral

37.
16840 S) .1

/IZI..1IA, esclarece Iodos o
to* da vida c concerta. Consulta:
rua l-.li.io 11, 5S _ Cascadura

(890$ S) .

/*<ASA mobilada — Aluga-sc um andar

\J com todo o conforto, para casal dc

tratamento, por .iso?, todos os moveis, sho
completamente novos. Ver e tratar; rua

do Cattete n. 80, sobrado. (. .

I moveisM Compram-se mobilia . pia-
nos, ijuadros, tapetes, trens dc cozi*

i nha, roupas dc cama, etc, rua S. Luiz (.on-
7aso II. -'o. (8590 S) H

DR. ALVINO A6UIAR
M0L1ÍST1AS TXTEIIN.VS

ESTÔMAGO — FIGAIJf- — --IN;
TESTINOS - RINS — .Ü-MÕE8,
etc Consultório: rua Rodriío Silva,
n. 5. Teleph. 2.271, C. Das 2 as 4
horas. Residência: travessa lorrcs n.
17. Teleph. 4-^65, Cent.

Professores e Professoras
alumnos — foi.ukuc-. fran--^Vez, ingira, allemão, latim,

mesto e sclenolus niiitlieiuaticiis,
i'liiiiiico-iiliysicas, natitnios, etc,
ilesilo 10$ íiionsnes. Ru» <ln Mi-
scricoiilia 57, 1" ana. (K__77)S

A 
PROFESSORA dc portugucz,

arithm., etc. c trabalhos e o
francez,

, etc. c trabalhos e o proíes-
ile portug., tranc,, arithm,, álgebra, gco_.,
ele., que estavam na rua Sete, 109. 2n, mu*
daram-se para .1 rua da Carioca 44, 2".. K'
defronte do 47, onde já moraram mais dc
1 ij-i anno. Convém me. ma a cdosos e
principiantes de ambos os .sexos, pois não
c curso: o -alumno o'-, alumna está -só,
desde 10.000. (7481 S) .1

ENSINA-SE portuguez, geograpbia, arltli-
meti ca e álgebra e prepara-se para con-

eursoa, á rua Coruclio 46, S. Clinstovilo.
(95. .. j

COLORINA, Tintura ideal
ranlida, para

tiluir ao cabello a sua côr erigi li"1
ta ou castanha
Correio, ma'

_»-
res*

.... „ Pre*
Preço io$ooo; pelo

is"2$ooo. Deposito geral, rua
orreiu, mui. _.Y__w. —,._---- -s. .-.'.,««

de Setembro n. 127. — R. KA_11/-

f. _„_V,__ e moléstias venereas —
UOnOrrnccl Curam-se com os reme-
dios do velho Ferreira. Pliarmacia l-errei;
ra, rua do Hospício n.t,

Copacabana

(_.;¦ S) J

Vendem-se dois ter-
nos ni.ciados c 11111-

,-ados. medindo IJ por so ints. cada um,

e prompto a receber edificação, a rua 1 c-

reira Passos. Trala-se 11 rua Ipanema .7

« rua do Hospício 11, 12, 1» andar, dç ¦

fis 3 horas. (9214 S)

INGLEZ

para o diagnostico e
tratamento das doenças
do estômago, intestinos,
ligado, pulmões, cora-
cão, rins, ossos, ele,

pelo DR. RENATO DK SOUZA LO-
PEá. 1'reços módicos. Kua S. José,

da? 2 ás 4 (menos ás (.iiarla-feiras).
A ..<io

mu

.Vralico, Mr. Pe-
ter garante ensinar
em seis mezes, 10$

mensaes. Largo dc S, Francisco ..6 e rua
da Cario.-i 52, 1" andar, Vae a domicilio
por preços módicos. 1S1.0 S) J

TNGf.KZ, francei., portuguez, aulas e li-
.1- ções» 1 _irti,.-|.il;i_-t_i (methodo UerlUz*) :
preço nmdico; rua da Alfândega n. 190,
sohitado. ío.So S) J

PERDEU-SE
110 dia 26, tini boiãn de punho, cm forma

dc ancora, com brilhante, sendo objcclo

dc estimação; paga-se liem * lueni
tregnr na Charutaria da Brjhnn
Avenida.

o ei!
1 Hotel

(S 9.1)

LOMBRIGAS
P_ r.a_í_.í,"ir„:ls_I_ mJ.r'lí-ls c outro s vermes do corpo humano, o «abo-*.ro»o XAROPE VERMIFUGO DE P ERESTRE .LO, deve ser piefwidojporque: *
-•* — E' muito agradável ao pala dar, unto assim que c preíiso guaráaro lr»ico sempre bem acautelado, para que as creanças n_o o torneai suppomío

que e alguma calda de doce.
2° — Alem de não irritar os in teslinos. como acontece oom muito"outros v»r--,ifiiEos, é dado em dóies muito diminutas.
3." — Não (.riva as creanças de seus brinquedos, nem de suas comidas,cem de «ua s.uide.
4." — Tem propriedade laxativa, c por isso não é necessário, após o seuuso, tomar nenhum purgativo.
Applicado tanto para creanças. co mo para adulto.. — Vidro, 3$ooo,Remette-sc pelo Correio i vidro por -)$ooo; 6 vidros, por íSSjon e u'vidros, por 35$ooo.

Vende-se na A' Garrafa Grande,
RUA URUGUAYANA, 66
Pereêtrello & Filho A 40!

QUARTOS
Aluií-im-fio quarlos

todo conforto, só a
casa dc familia; «a
Freire 138, 1° andar.

mobilado-) com
cavalheiros, em
avenida Gomes

M 9.104

Armação para botequim
Vendem-se as armações, oopa, messjl

cadeiras c mais utciisiüos do Café Cotlí!
mercial silo á rua da Alfândega 42.

(J 959;^

39.

M
/-lOl.l-KTKS DE SE..HOKA SOJ1
\J DIDA a 1-$ — Mme. Mario Lemos

colleteirn iliplomad. pela Academia .1

Paris c com casa em V.-ir.s, montou sc.

ateliê-.- á rua da Asscmbléa 35, 1" andar
(i57 -s) ¦

ME-
ÜSICAS

llranco.
a 310 rciS)_.

Avenida l.io
(205 S) J

MODISTA 
pctiiii de vestidos e (nillcur,

ensina a cortar e armar no manequim,
_ot> medida e por Hg.rino. vae a domicilio;
preço., baratissimos. Kua da Assemblea 7.
sobrado. (ü43' . J

ACHADOS E PERDIDOS
DEC1.AI.ASF, 

nue pcr.lc
da Coopcraliva Militar

n. 19.0 _n_ pertenceu to a Jo.
gilves. J

os visioNiies
via (tratuitamento os recursos p-ir„ a oura completa .

Dlrijam-se em carta fecliad. aos VISIONÁRIOS., Caixa ilo
Correio 1917. declarando os symptomas, as manifestações da mo-

íi lestia, o nume, a residência e o sello para a resposta.

S: S: 13: .ue tem por fim
soecorrer a todos os necessi-
tados. Quem soffrer ile qual-
[iier moléstia esta S: S: li: en-

i-llí ,.inh._

(lAMI'EI.t-0 
* CM

J mões n. 36. Perde
,._.;;,i ilesla caso,

TOSE" 
CAIlENi rua

Perdeu-se a cautela

f.tlir. de Ca-
o caiu .'a n.

fo .'. U1 s

(.(.MI-iíAc.!-*. 
uir/i

/ inteiramente branca e
mesmo une teníw alifuni
pois G para rcprod.iccão;
lluirriiue n. 39 — ¦•-"".- í:0", .|oi"
red.i. '-'

deleito
traiar

ci_d_. ¦ixodi.ta -
üiiiena, f itl por preços

Silva Jardim n.
II, 124.504, d.

(9436

.1.

Q) c*
PERDEU «po cera antiga, de

vertida --n ouro rai
Averbada cm nome dr
AliceMã, solteira, maio

iane.ni, 
27 il-; julho d¦d-.,rd 
Bokel.

de1 _»,
(.enoveva Mari

¦, bra«ileir,_,— Rio dc
: 19:-. 1'.,)., E uilio

ISuo Q) i

.OR'1'K. costura, c armar manequtm
sina-se imralo. gratuito para n«

ninas .ittc [.r-ati-fi-ieit- cm suas. co.ti

Aulas a domicilio. Profcs

ges, nia General Câmara

J6Í, ! dar.
i!e

— Confeccionam-se vosttdos
módico*., sob Iodos os mu-
..nedes, Ouítnnda, 2i, i"

Ci". -. .1

MASSAGEM, 
medica syatcma do profe*

sor Zabh.dowsky, applicado por ura
U_ bil profís .ional; informações na rua du
Rezende n... casa 41 (NM). .y„.i S) J

DR.ED. MEIRCLLES
ancas — t'hs urinaria.'! -
copicos, c-lcctrlcos, coni
doenças da urethra, bexiga, riu.*, reelo. m*

tesiino, csloiiiairo — Trat. rápido da ti,ou<r-

rliía. syphilis, by.lruccle.s. Appl. íí» c 9}*—
R. Sete de Setembro. 9(1. das .1 as O
dock I.obo, 458. Tci. !•-'.. >»«¦

— Dom-
(as inter-
nas. cri

.Exames micros-
illuminaçíío,

•ll.ul-

IXGLK/i 
— Professora ingleza, com op-

limas referencias, dispõe ainda de 3
horas por dia para leecionar o scu idioma
cm sua residência: 110 J'cnsão Uella Vis-
ta, á rua da Gloria n. 40, (0704 S) U

PROFESSORA de piano
.L pelo tnc.lioíto do Instituto

l.ecciona
prepara

_I.11.tno-.* i..S por nic/. duas liçne6 por se-
.nana. farüis neste escriptorio á A. ... A

(95<in S) .1

Cura garantida
e rápida do
OZBNA

(felidez do nariz)
inteiramente

DENTISTAS
DR. SILVÍXO MATTOS

Laureado com grandes nremios e
lhas de uaro, «ai exposições univei
int-rnuci-imes a que concorreu cou'
ll.os de Fiia profÍ6Slo.
Kxtrac.ões de dentes, Bem dor. a
„e-itaduras de vulcanite, cada deu-

te 
Coroa., dc ouro de lei, dc i.í$ a
Obliiracfies de dentes 
ürtdge Work, cada dente a. . , .
O.ncertoi em denl.-iilur.-is o

Trabalhos o-ranlidoe . e
prcíta;ões. Todos os dias
Sa, ,. canld da r. _t Ça

meda*
traba-
5$ 001

..Sooo
23J000

;$oqo
, . • 10S000

. T0$000
pagamentos cm
Rua Uruguaya-

11 jit!

Doenças
de'

gargantanariz
OUVidOS processo

boca noV0,
Dr. Eurico <le Lemos

professor livre tlessa especiuli-
elade na Faculdade de Medicina
do Rio dc Janeiro. Consultório
rua da Carioca 13, sobrado, das
12 ás O da tarde. S 125

CURSO DE HARMONIA
MAESTRO LUIGI MARIA SMIDO,

diplomado pelo Real Conservatório dc
T.éipzie*, ensina liarmonia, contraponto,
fuga, instrumentação c alta composição

tratados mais modernos • baseados
tlu-oria. tle Dabussy c Straiisspelo

nas
Casa

das S
Arthur Napoleão,

is io da nianliií.
;iubiido..

A CASA MUNIZ
Miigii um espaçoso escriptorio

dois compartimciitos por 70S000.
Ouvidor 7 . '" .indar.

CASA DE COMMODOS

com
Rua

Traspassa-se uma
rua ítapagipe, para
lirtigunyána i-tã.

por contrato
informar na

Casa Paris.

BORLIDO MAIA & C.
CASA FUNDADA EM 1878

Únicos depositários tio cimento inglc.- "WIIITI-
e BROTHEKS", tinta liygrienica OLSINA,

SARNOL -TRir*--!!) para m-itcir o carrapato
do gado

TELEPHONE 274 -- Rua do Rosário 55, 58

CHÁ DA CAMPANHA
virtude do tomar a
e linda; evita as e_

rugas, etc, Excellenle
i!n«, liexiga c minas e

. ácido uriço. A' venda
cm todos armazéns confeitarias e plia-.nia-
cia.. Depositüiio: Pedro Martins, rua i_

dc Maio n. 13. CJ .480)

Este eliá Iem a

pelle macia, ro..i.la

pínluK-, mancliap,
nas doenças dos
elimina c evita

V, Ex, não quer mobilai sua
casa sem gastar dinheiro ?
E' o que pódc conseguir facilmente^

por aluguel mensal e módico, todos c.
movei.; rua do Riachuelo a. 7. C»»*.
Progresio.

MOLÉSTIAS DA URETHRA
Oura rápida oom a

IXJBOÇAO 1>H MARINHO
Rna Sete de Setembro 186

Alusa-sc um,
10. ou podendo
lilendida 

"pen '

PALAOEIE
para íamilia ile sralamcn-

ire-lar para uniu cs-
O predio está situudi

.., melhor poiilo da rua Iladdock

com in grandes nuarlos, mlao He
¦•alâu para fumar, grand.
sala de aluiuço. cúpa.

Lobo,
ita*.

.:ila dç janlar,
dispensa, espleniTi-

:1o banlieito dágua quente,
de banheiro de natação
zuilm. Além
n_do_)_

com

l<ran-
plcmÜia t;n-

coininodos acima incncio-
casa ieni unia esplendida cliaca*

em inelros dc ninlc-s., onde esliio

BOULEVARD S. CHRISTOVÃO N. 10
Miiua-so ostó preilio eom todas as dcuendeiieias, eompletameiite

reformado, om lo_.nr dc urunde movimento, pnra liotequint. liar mi
|.as_uuai'.. Trala-se nn Coiniianliia C.-.-ve.ia.ia Ural.ma. rua A iscou.
do Hniin.ali.v n. 200.

do

SYPHILIS

mais sete bons ritiartos, alem de magnífica

garage: para tratar, por especial favor,

com o ir. .César Pal!i-rcs< na casa Tci-

xeira Horges, á rua do Uosario, próximo

á Avenida Central. U 7*)

DENTISTA

uas consequcnci. s,
Cura radical, iniecçõe;
oinplelaincnte INDO.
LÕRES, -lc sua pie-1

___«____________«—_ paração, App. 606 ej
..-«eiul.lca 11. 54. das 12 ás íS lio- j
Serviço do Dr. PEDKO MAGA- I

f.li_!-:S. Teleplione 1.000. C, (8548 S)R !

I. melli.
tadores é
obteve gr
cional dc
mer-oado.

.11 H. Scliayé,
onieriormeu-

mme. it"
147. i« a.
•i.-os S)

i
.K1.DKU-SE

nomica n.
neta da

da 3"
Caixa !•>
séríe.

(97'..

PE_DEU«B
Tcrier. no

^ij, enlie 6
..nem a entre
t.müe ao 11-11*
foUrt-.

uma _a cito rrí nlia. Kox*
rua Haddock I.obo n.

9 da noite dc hontem.
ar /¦-rr;_ grinti^lcado. Ajr-

ile Greclv, esti m.tn-
.(».<¦ Q)

CARTOMANTE 
e íaz r,-.n!'i-.-.er tuba-

Uu paia o 'tem, n.lo usir *le etn-
monias em falar nn (fac i!c-ej:'.es e tra-

Ia de ieridas clironica. e outras doenças;
rua Oliveira 11. .1», fundos da capella do
Amparo — C.scacli.ra. (175? S)R

c.OMl*RA-9„
Kau-oinc.

37, dc 12

um engenlio dc
Trata-se 4 rua

is :,. horaf.
seira typo

Uruffuayanq
(27 S) R

/-.OMrRAM-SK
\J sa;
brado.

V-ll-f. boina
l.arc_

Crui; p_-
n. 41, f-a-
(S616 s_ s

o FVERECE-SE uma moca dc 30 c lãn*
mnos, dc .«1J0 1 _v»ci_ >, sem com-

promisso, dando boa., informações, como
ir ove mante, prest ando-sc (io.*. traba ilios que
íorem combinado.*, mediante um ordenado;
uão faz questão iiuc tcnlia creanças, só
sc trata com pessoa de trato. Carta para
S. Maria, nesta. (75 S> J

IJESSOA. aluga
repotü
desta fllllli

do Ijataineutn c discripçãoi
ttò r.apa, uma linda sala para
iirla a li. M., no cseriplorio

fj-li SI

PO' 
DE AKliOZ

to adad ti crente
garantida.

Dr. von Dollinger da
da Beneficência

com estagio
R. Baldas Von riauckenstein
Esp. em obturações a ouro platina, GrüÇa, p°n-, ,'°.f. .•uahe c extracções coniplelamenu " *** » Portugueza-1"' '¦'¦'• ou sem „j, Real Universidade dc Berlim. Do

enças do rim (exames com a luz). Ci-
I rurgia, cura radical das hérnias, be-

sem dôr; colloca dentes com_
ohapas. a preços reduzidos, ljar»me to-
do e qualquer trabalho e acceita p*B_-
mentos parcellados. Das 8 da manha,
ás 6 da noite. Aos domingos su ate .as 3
horas. Rua Marechal Floriano Penxoto
11. .t (sobrado), proxiilO á rua Uru-
guayana.

morrlioides, eslreiíamentos da urethra.
Operações sem cliloioforinio e com a
aneslhesia regional. -Mem de Sú^ 10,
sobrado, u ás ía e ás .1 i!^. Tele-
phoile J.810, Central.

DENTISTAnç5o a
1 _?ooo mente cs para obu.

granito, ulatíua. ctwahvo^
derde o prlmeifo dia. Triballios de clia-

pa, coroai, pivot, etc, por preços mim*

AUREUS" — Mui* mos e trabalhos gírantidoi, 111 Auxilia-

perfumado. Siiperiori* dora Xledica, na nu dos Andradas 11. !:,

ixa ..«ido, só esle me/, .obrado, e-nuina cia. nu _eiicral Llnvotii
• iil.sli.. Norte 3157. U-M. sj }

Quem fôr
econômico

rua M.artçhal Elorjano, 119. (jiOS.J ici.yh., Norte 3157- {urniauiíc cokli-;s usados.

jMlIRa os "laveis n»
"l.ui.iiiid-jilor.", 55
ma do Cattete 57.
Compra-_, vende-se
aluga-se e troca-se
moveis. Cirando fa-
lu-ic.i de colcli.es, re-

(G 6.U9)

POSPOXX*U)OKES DK CAl-ÇADO
ir cimento para os srs. pospon;
a Colla Schayé. A Colla Scliaye
nde prêmio na líxposiçao -Na-

190S é .1 mclboi. 'lue lia no

A Colla Scliayé vos i ecoiiomisa

trabalho. Vende-se a -$000
¦abrica dc capas d . horracha,
i Avenida Gomes 1-reirc 19,

íc av. Uio Branco i?"-

Ãvísò Importante
Pódc V. S. ler este aviso collocan-

do-o na distancia de 14 -pollcR.--.l-is. be
não pôde é porque seus olhos estao Ira-
cos e precisam de lentes. Queira am-
Bir-s.* n rua da Asscmbléa n. .6, CAbA
ROCHA, nue examina a visla gralis e
vende óculos barato, g ¦-'¦•'

FEBRES
iNTÉR-MirtEXTÉS. ,SKZÕES.

i'..ia\s_i;_s,
MAIjBITAS, etc.

Cura iiulinil cm » DIAS* I>clo
AXTISEZOXICO JUSliS

Hun Marechal Floriano WS-
'|>l. Norte, 1013. U 101)

TERRENO
Aliifia-.e um, com .( metros de fren-

te" por 36 .lf fundo, 110 fim da rua
Garilialili, Muda da Tijuca. Para tra-
tar á rua do Ouvidor 74, com o sr.
Chaves. R 1.94

UNHAS BRILHANTES
Com o uso constante do ünholino, as

unhas adquirem 11111 lindo brilho e ex-
cellente còr rosada, que não dcsappare-
çe, ainda mesmo depois de lavar as
mãos diversas vezes, Um vidro, i$joo.
Remeüf-sj pelo Correio por -$000. Na
"A' Garrafa Grande", rua Uruguayana
66. A 400

SUOR FÉTIDO
dos pés - dos sovacos, catinga, frieifasú
comichões, etc. desappai-ecem rápida,
nirn;. com o uso do "Suorol". I.f.o'
_s, pelo Correio. 2S500. Vende-se en»
todas as drogarias, perflimaria-:, phar.
macias e á rua UniRiiayana 11. 66. _ e-<
rcsirello & Filho c Avenida Passos 106.:

A .-9Í

Magnifico. aposentos
Aingaiii-sc com íuobiliirios novos, lin-

dissillia vista para o mar, ,1 preços modi-
cos. Praia da I.apa, 60. (930' M)

GRE0S6ENOL
Moderno Iralamento das TOSSüS,

bronthiles; e toda. as moléstias uc
peito. Um vidro, 2$ooo. M. 7947..

FERIDAS!
"Unguéjtto Santo Bra-*

siliense"
Unico fabricante A. _BSTi:illA

PIMBNTBli.
Una Mnrcrhal Floriano Ijclxota
17!I—Tel. Norte. 1013. (1105)

ÇABELLOS BRANCOS
Usae Brillianiina Triumpho para acas-

tanlial-os. ..rasco. ....000. Vende-se na=
seguintes perfumadas: Iiazin, Nunes,
Casa Toslal, Garrafa Crande. Cirio,
Heriuanny; Nictheroy, drogaria liar-
ccllo». S. iao.

VENDE-SE
a casa da rua -t d Maio_*.|. com t
salas, 3 quartos, cozinha, l.iinn. »
Quintal: não çrectsa ohras. " rela-w
com o sr. Como. na rua da Assem.»»
u. jS, sobrado, das 12 4s 17 nora».
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A CELEBRE CARTOMANTE
MME. MARIA

participa a todos os seus clientes que
Bafante todos os seus 'ral-alhos por
inai. difficeis que sejam eso acceita
sua remuneração depois delles prom-
¦plo.:*aqui não se engana a liumamda-
de. T-inibcra se Irata de qualquer doen-
ça. pelas seiencias occultas, sem que
seja preciso tomar hclicragcm. Rua
Visconde de Itauna n, _", sobrado.

U J

Escrtpfáração Mercantil
Ernesto Coelho Louzada lecciona «

'Avenida Rio Branco, 131 C." andai-),
dà_ 7 ás 10 da noite. M- l95
" 

DR. SOUZA VARGES
ADVOGADO

Causas eiveis, commerciaes e orphano-
.lógicas — Ru» Saehet, 4, teleplione,

Central, 3,460. J- °*-5-

CACHORROS
A lepri. «rna, Bafei-â, darthros e

todas as manifestações malévolas da

pelle, nos cachorros." cavallos, gatos. e

nas varias espécies de gado, sao cura-
das com o "Sabão Dogue". Este sa-

bão mata os piolhos, PU,KM.V«nes'
bicliciras e os carrapatos.nos animaes^

' T-it-, -Sooo nelo Correio 3.000. re-

didos a Pe estíllo & Pilho, i ruaAJru-

guayana. 66 e Avenida.Passos; 106.

Em Nictheroy, drogaria Barcellos. 
^

para
Dia-

PENSÃO ALPHA
Optimos aposentos *Çj»k;}0£

famílias c cavalheiros distinctos.
r__ Se 5$ a S$ooo; fornece pensão
LdoWcHiofCatlete n. .86. Telephone

C .1585. j,,-"_

EXUME D» VISTA 6RMIS
Óculos, pince-nez e vidros para to-

dos is defeitos da vista, no Instituto
O nico. CASA MADURIURA - Rua

. «le Setembro, .... Teleph. 4'S° C.

mm colombo
, . ...U.Ç09 INA01!K..r.AVK!S^.os „

Grandes saldos dc â.Wí«g^•.í^^^tos. ^h«S
ÍI".^.!^ - To,los "
<lS'ffil^S"n!IU) - Fsauina da Uv«aua„*ana. .

Verdadeira e Sincera liquidação
Para Acabar o Brande Estabelecimento
-W»HB»»0^¦•¦¦I0l00l^00_____________»

DE . .
ALFAIATARIA, Fazendas, Roupas feitas, Roupas brancas,

Chapéos, Vestuários, Capas de Borracha,
Guardas-chuva e muitos outros artigos de novidade para

Homens, Rapazes e Meninos.

A Cãsã^TOT^MPHÃL
56, Rua do Ouvidor, 56

Os últimos 3 mezes desta Barateira Oasa
Adindo-lareira, obrigado a liquidar scu negocio até ,.i dc .outubro ..roximo, imprcterivclmen-

le. off.rccc ú sua muuero.a KregUe.ia e ao Publico desta capital, e do intcnor :*°^ ;.s merca-
dórias de seu negocio, a (ire-jos baratissimos, isto é, com 30, 40 ç ate 50 oi o abaixo do seu j 11st o

v.lor Nesta sincera e verdadeira liquidação, tudo será liquidado,.incluindo Armações, Balcões, \ 1-

rines. iVèíl.os, Machinas dc Costura1 e .Registradora, CoUe ^rW^uh^e iodos os demais uen-
silios. Traspassi-sc o contrato do predio em vantajosas condições, entregando-se ja se o comprador
exigir, li_uidando-se as mercadorias cm publico leilão. -/^

UUà PEQUENà DEMONSTRAÇàO DD PREÇOS DE ALGUNS ARTIGOS
_• -« t _.__..».-. i.nni.nni. /-. _-___ fiàn /1 /-. nn1nT_T*n

MOVQS
GRANDES REDUCÇOES nos pre-

Cos como sejam: camas para solteiro,
25$ a' 35. ; ditas ristoíi, para casados,
40$ _ 45$; lavatorids inglezes, 30$ 1
toilettes commodas. 100$ e 105$; S"ar-
da-vestidos, 35? " 45. ! guarda-louças,
55$ e .5.000; guarda-pratos,. stiw*
i-iorcs, 110$ e i_o$; guarda-ves-tidos de
desarmar, 100$ c .10$; mesas elásticas,
50$ e 55$; mobilias estofadas, 130.,
iiòS e 180$; dilas Sut-Amenca, 100$ e
110.; cadeiras para sala ou quarto,
75V c 80$; cadeiras de balanço, 35.. e
40*.; dormitórios, 4:0$ c 450$, superio-
res em arte e fantasias belgas e estylo
allemão. 500$ e,..io$; diversos modelos
a escolher; sala de jantar. 380$ e 4.00. ,
dilos estylo allemão, 300$; superiores
de fantasia, crystaes c ladeiras de cou-
ro. 830$; camas dc arame, 10$ e 12$;
colchões dc crina, 12? e 25$: capim,
3$ a 10$; e tudo novo e de primeira
qualidade ao

LEÃO DOS MARES
110—LARGO I>A IoAPA—110

— Pecam catalonos —

ACTOS FÚNEBRES
Dr. Fernando César de

Lemos .

I(FALLECIDO KM S. CO.XÇAW) DO
SAPUCAHY) •

O dr. Heitor Sodré e senhora,
df. Fernando Azevedo, Mcrcè-
d._9 Sodré dc Almeida . e Cezar
Sodré' de Almeida, mandam ceie-
brar amanhã, quarta-feira, 2 dc

agosto, ás _. horas, no altar-mór da
egreja de S. Francisco de Paula, missa
dc -setimo dia do fallecimento -de'seu
muito querido 

' tio", dr. FERNANDO
CÉSAR DE LEMOS. Tara esse acto
convidam todos cs parentes c amigos.¦S 113

José L. Souza Moura

f

APOSENTOS MOBILADOS
Na Villa Rio Branco, avenida Mem

ile Sá, esquina dc Inválidos, alugam-se
11 cavalheiros coin serviço, roupa de
clima, banhos quentes e frio5, luz ele-

ctrica, a 70S000. =02

OURO A 1$800 A GRAMMA
Platina, prata, brilhantes, cautelas do

Monte de Soccorro c de casa de pç-
nhores, compram-se na rua do Hospi-
cio n. 216, hoje Buenos Aires, unict

Jcasa (|iie melhor -paga. "¦ '73

fl Nof re-Pame de paris
GRANDE VENDA com o desconto
de 20 °|0 em todas as mercadorias

ESCREVER Á MACHINA
Ensina-se com os dez dedos, cm pou-

co tempo, por methodo norte-americano,
a losi -por mez; rua do Senado n. 173,
sobrado. J <>3

DORMITÓRIOS DE PEROBA
Vendem-se hoje. ás 5 horas da tarde,

cm leilão, na rua Henrique Valladarcs
li. _;, pelo leiloeiro S. Coqueiro.

J 100

AS PESSOAS DE CÔR
Ci'ii=egiicm tornar os seus cabellos

lisos, por mais ondulados ou encrespa;
,los que sejam, com o Lysodor, .que é
infallivel. A" venda em todas as perfil-
niariiis de i* ordem e na "A' Carrafa
Cirande'-, á rua Uruguayana, 66 c Ave-
ilida Passo» 106.

PlíRbbiREtLO it FIUIO
ViJro ..íooo. polo Correio 4$ooo,
Em Nicrhccoy, drogaria Barcellos.

R 20

APÓLICES
Pcrdi-rain-sc as apólices de 1 toooSooo

de 11. 278.0S3, de 500$ de ns. 58+ e
641 c dc 200$ de ns. 2.33G, 2.337 c
2.473 todas dc juro de 5 T. enuttidas
em 

'19IS. 
Para liquidar os compromis-

sos do Thesouro. em papel, anteriores
a 1915 averbadas cm nome da Compa-
nhia da listrada de Ferro nordeste do
Urasil. Rio de Janeiro, 27 de julho de
,0IC _ O presidente, Joaquim Macha-
do de Mello. R BB*. 1

K&mxiW

B* CALVO QUEM QUER.
PEIIM. OABET1T1OS QUEM QUER.
TEM"BARBA PAIíHADA QUEM QUER.
'IEM OASPA QUEM QUER.

porque o

PILOGENIO

Ternos de roupa de Superiores case-
miras, inglezas, pretas, azues e de cor,
30$, 05$, 40$, 5'd$ e 55p>0.

Caraisas Portuguezas, Francczas e
Americanas, brancas ou de côr, duzia,
35$, 40$, 50j|. 04$ e 78jjf000.

Pyjamas defino zephir em Mousseli-
ne béjc ou branca, a 7$, 8$ c 9#000.

Chapúos de palha italianos de moder
nos feitios e modelos diversos, a 3$,
DJ c 8$000.

Sobretudos, Capas, Capotes, Peleri
nes.Cavourse Mack-farlands a ?5)jf,30_}j
35* e 40*000.

Collannhos de linho dc todos os for-
matos e feitios modernos, duzia TgGOO e
ÍIJIGOO.

CerouJas brancas e de côr, Porlugue-
zas, Francezas e Americanas, duzia,
28*. 40|, 58$ e G.ífOOO.

Gravatas de seda, modelos diversos,
sondo muitos de ultimas novidades a$300,
#800,1$, 2J, 3| e 4Í00O.

Paletots de alpaca com liga c dc cor,
a 90 c 110OOO.

Sobretudos, capus c pclcrincs para ra-
pazes e meninos, a 9$, lljji, 14_t; 10$ e
.18*000

Lenços brancos c de còr e o celebre
piramyd, duzia 3$. 6f - 7$, 8f e 0|000.

Punhos dc linho formatos diversos,
duzia 14jjf000.

Chapéos de lebre, castor e Teltro, pre-
tos ou de côr, a 5$, 7|5 % e il$000.

Costumes de brim de linho branco c
Pardo, de Paletot ou Dolman, a 0$, ilj.
e 140000.

Camisas do meias Francezas, brancas
ou cruas, artigo especial, duzia 28|000.

Capas de Borracha inglezas, verda-
doiras impermeáveis (saldo) a 19$000.

Meias Francczas, fio de Escócia, pre-
Ias c dc cor, duzia 8$', 10#, 14$, 22» e
28$.

Vestuários de brim de linho branco,
pardo e de finíssimo tussor, a 2f5O0,
3|.4f.Sfc6f.e7i|00O. ,

Suspensonos Francezes, Inglezes c
Americanos, a 10500,2$, 3* e 3$i90.

Chapéos pretos de cop-*. dura dc finissi-
mo castor a 140000.

Ternos de roupa de brim dc linho bran-
co, de côr ou tussor, a 180, 220, 240 c
26*000.

Luvas dc lã c Tio de Escossia, par
2*000.

Escovas para roupas a 10 c 1*500.

Antônio Maris das
Neves

(ESCREVENTE ÜO AT*_-1'N.U. DE
GUERRA)

Luiza Dias convida os parenlç!
e amigos para assistir á missa de
setimo dia, que por alma do sem-
pre lembrado ANTÔNIO MA-
RIS DAS NEVES, manda rezar

na quinta-feira, dia 3, ás o -horas, na
egrejã de S. Francisco de Paula ciu*
desde já agradecei J 1C"

i

Sua esposa c filho fazei.. rCzaf
nula missa de Irigesimo «lia dn
seu fallecimento amanliã, quarta-
feira, 2 do correu-te, ás y horas,
na egreja dc N. S. Bomsuccçsso,

convidando aos parentes _ amigos paia
esse acto, comVssatido-se desde iá agra-
decidos. 1 |
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦Ba

1'IRAIIY
Padre José Maria de

Aguiar
Os pirahj-cnscs, gratos á incnio.

ria do .seu saudoso parodio padre
JOSÉ' MARIA DE AGUIAR,
mandam celebrar, na egreja ma_-r
triz desta cidade, ás 11 il. hor;' "

amanha, nuarla-fcira, _ do corrente, sifr'tuno dia de seu fallecimento, unia missa"-
polo eterno descanso do pranteado sa-cctlolc R ;,, V

í
,.»:«>*

José Maria de Aguiar
DEi

Sargento Dario Mexdí;.- de
Mesquita

Residência: Fortaleza—Cear..
Curado de num grande- ferida .11,

uma perna, com o Elixir de 1X0-
eueira Ao Plico. Cfaco. loão dn
í:o... c:i.Sitva Silveira.

A_ro_ia LOfieo! — l\i.

Ur _.-..er novos ealiellos, impele a sua queda e extingue e<wjf'el»»™t1«_^ '*$
_ quaesquer parasitas da'cabeça, barba _ ^ncÚxfkr3tA\l\ QlVVOm -*"*
mUias, ilrnp-irias e perfumarias e 110 «le posito:_DROOARIA oihifum

~' ij anti_. 11. 9mCtias, (lrri|--irias e perluni
I-RIMEIRO DE MARCO UIO DE JANEIRO.

RUA

PHRMAGIA
sor-iVemle sc uma. bem localizada

tida única no logar, com boa íregue-
zia-. Irata-se á rua Sete de Setembro.
11. H-i. drogaria, com o sr, Loureiro.

K 45

DR. AGENOR MAFRA
Medico parteiro o especialista cm mo-

lestias de senhoras. Consultas na phar-
macia Mallctt. dc .. ás 4 horas. Rua
l'rei Caneca 52. Teleph. Central, 1052.

211 J

Banco Mercantil do Rio de Janeiro
67, Rua Pimeiro de Março, 67

Pr. sidente— João Ribeiro clc Oliveira Souza
Director —Agenor Barbosa

Banco de Depósitos e Descontos
PAZ TODAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS

.Todas as -outras mercadorias aqui não especificadas r.offrem todas,srandçs ..reduecõeo...no?._sei_i-< .
an" 

_-araP;rn.ovar a sinceridade desta liquidação. Iodas as mercadorias cSinpVadas durante a inesma e

que por qualquer motivo desagradem aos srs. compradores, -iicsmo depois de .estarem cm suas «.a-
-sas, poderão ser devolviaas liara -serem substituídas .ior outras, ou se Mie klevolvera a iii.ínorlanci.i
em dinheiro, -ivo valor das mesmas compras. . *

As Roupas sob medida soffrem neste momento o desconto de 30 e 40 o.o
Ninguém deverá fazer Compras de Roupas e outros artigos P»;»
HOMENS, BAP AZ EsS e MENINOS sem primeiro visitar e verltooap
os preços baratissimos

Da Liquidação Final da Casa Rio Triumphal
56, XVCJA. DO OUVIDOR, 56

rs «ke mui
A Casa David Ferro
Mu 7 e Setembro 124
Chama a attenção de V. Kxas.

para n sua bella e
variada oxposi.ào de bolsas

de seda e couro
J .SioJ

(VIGÁRIO DA CIDADE
1'iRAHY.i

Gcrtrudcs Vieira Barbosa. An-
na Barbosa de Oliveira e filhas,
Luiza Barbosa Simões c filhos,
Carlos Ventura da Silva c fami-
lia, gratos á memória do padre

JOSÉ' MARIA DE AGUIAR, fallecido
na Barra do Pirahy, mandam celebrar
a missa de setimo dia no allar-mor da
matriz do Engenho Novo, ás 7 M- ll0-
ias amanhã, quarta-feira. = de agosto.

1- J
BI

Augusto da Rocha
Monteiro Galloí

CURA DA TUBERCULOSS
DR. A. DANTAS DE QUEIROZ
Modernos methodos de tratamento

medico e cirúrgico, conforme a melhor
indicação. Consultas, das 8 as 11 da
manhã. Rua Uruguayana n. 43-

FAZENDA
Prccisa-sc arrendar uma, para criação

ou com lavoura 'também se arrenda so

perto no Estado do Uio ou circumvisi-
nlianças; t-iicm tiver nestas condições
queira dirigir-se .por caria a Manoel
Pinto dc Almeida, para estação do 1 aty
li. F. C. B. ou a Quintino Rezende o
C. Estação dc Entre Rios. (94S4 R)

A viuva, filhos, genros, nora,
netos, irmãos (ausentes) c cunha-
dos do querido e pranteado tina-
do AUGUSTO DA ROCHA
MONTEIRO GALLO, convidam

os seus parentes e pessoas amigas para
assistir á missa de segundo anniyersa-
rio que, .por alma do mesmo finado,
mandam celebrar amanhã, quarta-feira,
2 de agosto, ás 9 ila horas, 110 altar-
mór da egreja de S. Erancisco de Pau-
Ia, iprotestandci antecipadamente o scu
mais vivo reconhecimento. S 13S

Maestro Alfredo Car-
los de Mello

í

AUTOMÓVEIS
Nn casa dc -lenhores a rua 7 de Se-

tembro. _,.„, vendem-se dois automóveis
"Berliel" "landaulct), c um "Pope", 110-
vos. Preços vantajosos. (a-po J)

Gurso de preparatórios
MENSALIDADE 25.000

Diurno e noctumo. Professores do
Pedro II. Kua Sete de Setembro 101,
1" andar. (S 9<9.)

Í_M|

; A CURA di SYPfflUSi
_H ... ....__ __  .._-..:r.r-i-,„*,_i» iMniiim-it.t.tn/-i F5

ARMAÇÃO
Vende-se uma. e dois balcões c tuna

escrivaninha, tudo dc peroba, quasi
novos, na rua Uruguayana 2-_. Al-
faiataria. (S 142)

GHAPELEIRA
'Aluga-se parte de uma sala, com di-

rcito a vitrine e telephone. cm casa
liem montada. iRita da Carioca n. O, 1
andar. S. uo.

OS GHAPEQS DE PALHA,
SUJOS

Os rliapé-s de palha, sujos. íicam
completamente limpos c com a apparcn-
cia de novos, quando lavado; com a
"Agna Mágica". Mais duas vezes po-
ilerá ainda lavar um cliapéo. quando
novamente ficar sujo. Um vidro da
para sris chapéos c custa 2.000. Pelo
Correio, 4.000. Na " A' Garrafa Gran-
de", n-.i Uruguayana, 6fi. A 399

PRAIA DE 1CARÃHY 325
Zimnicr mil Pensiou

I...USC zti vcrtiiie.tcn.
in detitschem

I So

IMPORTANTE DESCOBERTA
Usem o ALISIIi, pròductò

descoberto parn ulizai* o eu-
bello por mais crespo, ondu-
lado ou 1'iu'nrniiinliiiilo uni*
seju. — VIDRO 2$000. —
Vende-se: Armazéns Guspnr,
praça Tiradentes 18: Perfu-
iiiiirin liiiues, rriiiíiinyuiiii 44,
e no deposito: Oroanrlio Rodrl-
sues. rua CSonculves Dins 59.

OURO

m T Adquirido ou hereditária em todas as suas niaiiií-staçò.s. ltlieuniatismo,
moléstia, da pelle, Feridas na bocea, nariz e j-argaut.i, •.chinas, Dartliros,

g __-.ruiic.los. dores musculares. _nfU.mma.__o das. glândulas. Latejamento das
terias. Dores

'lünúircs

i pelle
com

todas
ossos, .dnres;ide. calie.;i. l\_...,-,

doenças rciurf.iit-3 dc uiijiure-as do balia

T

Manchas dn jse cu_.cgae |

R.o folies o Estômago. - Mio enesgrece os Dentes
Uso causa \m\ Prisio de Ventree

Etsto FerrugSnoBO 6
Ititeiramento assimilava.

LiUE
DESCOBERTO PULO

AUCTOt. EM
1881

_-»\\V*'
^ "!Mmm Admittido

otUcialmoBte
nos Hospitaes ds Paris

c no Ministério d» Colônias

Ü
Approvttitd H i

_1 Licor Vegetal Bi-iodado
1 O mais poderoso antí.yplillttico -.0 mais enérgico, depuraUvo. ...,-.. -.-_-. m
m nela 11. O. de Saude Publica e registrado na Junta Commercial. O LUE1Y1. g=
1 po-snc mn valor tiicrapciiiico e scientiíico incontestável, comprovado com uma B

1 infinidade de attestado- médicos e de pessoas qne çom elle .se curaram depo., |I de já estarem _ciu esperança de oliter . cura. F,s.e prod gloso rcmcrlio c ,i 
|

1 salvação dos svphiliticos d_sen*-_uados. Cura a doença, purifica o Sangue c for- g
alete o organismo. O LUETYL é dc palladar agradabihjsimo, tpma.se as c- g
feições, não tem dieta e não produ. listomalites, enterites. tnoo-estai, etc. a
como"muitos dc seus similares. Tomac LUETYL o UNICO nue com UM 

|
VÍDRO ia. desappareccr as maiiifcst-içoes da Syplu.lis e as doe; íea s d o i-anguc. m
l_neontra-se em todas as Pharmacias e Droiranas do Urasil. Preço 5 $ "oa, g

1 
' 

Fabricante: Phc.-Chimico, ÁLVARO VARGES §
Av. Gomes Freire, 99 — Tel. 1.202, Cent. |

Ikiiiítt^aíiai^iiiBriviiiiaEtwiiHiiiiiniiKiHii: HvaKüHiüüiiiüHíiaiiiiiiiinMFaKiiBiííüi

BANHOS DE MAR
IPr.cisa-se, por dois ou

casa inoliilailn com couforti
Copacabana ou Ipanema c
N-imo ao mar. Carta para
do neste jornal. — M. M.

tres mezes,
, no Lomc,
muito .pro-
cr procura.

R. sa.

Sobrado á rua do Ouvidor
'Álugam-sc

Ouvidor Ba.
2" andares á

(J
rua dt
054..)

Deseja-se em Santa Thereza
Sala mobilada com prnsão pnra. nc-

pociante, deseja-sc alugar cm Santa
Tlicrcza, do largo Guimarães ipara ei-
y.-:.i, Offcttas, David, rua Senador Dan-
tas 03, -•'~ 

CÃBELLEIREIRO'? cabcllcirelra pnr.-i scnlioras, casa <ic
ordem. Especiiilidadc em penteados inp-
ilcraos e com ondulação Mareei por .1$;
liiific-st i-.ibcç_ com tinturas garantidas,
nor i;S e sot. trabalha-se nn cabellos
postiço» ív preço moderado. Casa Julio,
rua dc S. Josó n. i=^. i" andar, perto lio
lirgo da Cariooa. Teleplione n. .1.119,
Central. Cl r-s>'

Prata, uriibanics, cautelas do Monte
de Soccorro, compram-sc; na praça Ti-
radentes 64, Casa Garcia.

®mmwmmmmmmm?m\mM
A CURA DA í

SYPHILIS I¦
Ensina-sc a Iodos um meio de m

i saber se tem syphilis adquirida H
ou hereditária, interna ou exter- ~m

na e como podem curai-a fácil- B
inerte cm todas as manifestações jf
c neriodos. Kscrever: Caixa Cor-
reio, 1686, enviando. se
resposta.1

B!nB;..n:!,a'lffl;-l!W!!-'*.;IB',.'i_l. ,'llSiBii
M

para Bi
IMl
.1494

José Ignacio da Silva Coutinho DENTISTA
Precisa-se falar cotn este senhor ou 1 'Compra-se um npparelho para cn-

pessoa nue Uie pertença; cartão nesta i crustações. Solbng ou outro qualquer
redacção, com as iniciacs R. J. V. que sirva para blocos o -pontes; carta

(Jc).|4_) ; nesta redacção para -S. E, J. o.v>r-

PENSÃO UNIVERSAL
Rua D, Geraldo n. So, esquina d:

Avenida Rio Branco, Mugam-se excel
lentes coiiiuindos mobilados para fami
li:-, e cavalheiros de tratamento. Co/i
nha de 1" ordem, Com ou sem 'lensão

Acceita avulsos S ói

mobília estylo inglez
Y.nrtc-se uma, de goslo muito, origi-

i-.al, na còr dc acaju', guarnecida de
bou- espenuj. c tampos dc crystal com
fundo verde, Para vêr i* tratar ;'i rua
Senador iDantas o, 4. pavimento ter-
reo, S. < 11 _r...

lUR01$800 A GfiAMMA-
riatina. prata e brilhantes compra-se

.ualquer quantidade, na casa "Mtridia-
no", rua UniRuavatia, rr. S 0212

REPUXADOR
rrecísa-se de um

> ?r.. officio; na r

GISELIÂ!-..
Nova tintura, que está produziu-

do «eal suecesso. Uniça que dá a
còr preta natural c lustrosa, sem
conter nitrato de prata ou os seus
pies. Vendem-se cm todas as per-
fumarias. Deposilo .neral: ¦ Bruzzi
ft C.. rua do Hospicio 133, Rio^ de

j Janeiro. (R. s5j)

Quando faço compra., não cs-
(IUCCO o

Cura: ANEMIA
CHLOROSE, DEBILIDADE

mm— ní
Veto* ron jbwto: 13,Rua de P.I...,P*WS,—E*i.o*itr«-s»*in prínolptt» Phimeelu.

ÍXarcisa Rosa de Mello, Vicio-
rina dí. de Mello, '.Manoel Vicen-
4c dc LMcllo Junior c família, ir-
mãos do saudoso AljPRBDO
ICARIJOS IDE MI-I.-I.O, academi--

co de -direito, -convidam os demais J*a-
rentes, amigos, collegas c alumnos do
fallecido. a assistir á missa do 6" mez
de scu passamento-, fcmanhS, quarta-
feira, 2 do.corrente, tis 8 i|a horas, na
cgrejil -de São Erancisco dc. Paula.
Desde já se confessam agradecidos.

J. 213.

urros
Cuidado com os intrujões
Os .ironri.tiirios iln Cnsi»
Uns l''nxcii(liis Trclas, teu-
ilu Miliiilo uno ioiitiiiiia a
_*-t_lora.fio ilo credito do
iioiuo do sou ostnboleci-
incuto por imrto de indi-
viiluos suspeitos. Hvisnm
110 publico do iiue u Cn*m
olss FnzendBS 1'rclns não
tem nirciitos do lotos o nüo
iiinnilii seus eniprecados 1.
domicilio — sem receber

pedido puni tnl fim.
Meras o.vitlorndoras e tnm-'Aem suspeitas sno nquellns
nue se apresentam como
míticas contrn-mesIrH.s da
Oisii das Fazendas Pretas.

PEDRO S. OVI.II.OK
« 1K.MAO

Tel. C. 191.

\.

5W

PENSÃO PROGRESSO
' Completamente reformada, magnifi-
cos aposentos, limito familiar c preço»
módicos. Largo d- .Machado. 31. Tele-
phone, Central 4,385. R S.o.í

MOVEIS^
A casn <iuo vende mais bundo _"A COMPETIDORA,:
RUA SENADOR EUZloniO. 7S

C-niias de pernlm. p.ira casal, .8$. io$, i.i405.. ,w, ru$. Sn$, _o.; lo"  
¦'."•-¦'-'-

110$
a .15$, 
1.10$; 8iiard_.|

. ,.-,-. _..,., _„,, ,u„.t(e8, on_. loòj.¦ JOS; mesa, de c.lieceira, _ot, _-,t.liarda-vc-tidos, _i$. í0$. n,n. '.-i
louças, ,io$. ..;$. 4,} , ,_-$.

Padre José Maria de
Aguiar.

I Maria -A. de Almeida Fortuna
e seus filhos, Erancisco Giffoni,
sua senhora c filhos, fazem ceie-
brar amanhã, quarta-feira, 2 do
corrente, ás 9 112 horas, 110 ai-

tar-mór da egreja do Carmo, uma missa
de sotiino dia, cm suffragio da alma
de seu prezado c dedicado amigo PA-
DRE JOSÉ' MARIA DE AGUIAR, vi-
gario do 'Pirahy ('Estado do Rio), e
para assistil-a convidam os antigos do
finado, cohfcssando-so 'desde já agra-
decidos aos que se dignarem dc compa-
recer.

niei.-is.ir,obili_s. oüí.iooS.' •"'_". ossoSi mi.ui!a-conii„_s, -5_. j-* -
1 (,,.$.casaca ,

nheiro.
Ricos dormitório

Cnpitcl vpti.lcm-fic <

. .10$. oi$ 
"_t*. "60"$': "kii"'i-'Ü'i-

i;o. ate .-io$; prr.0. a -ui-

.estylo allcmüo. r ,.
ihnliciro c « prestaçõoi.

PIANO PLEYEL 4 BIS
Vende-se um inleiraniciiic novo, do-nltunos chegados, com 8S notas, peçaespecial. Avenida Passos ,14. f-i|l

COMPRA-SE
Cautelas do Monte de Soccorro — Sr
o''.,.oU''í.„d:'s 3 ás S boras da tarde;RUA DO ROSÁRIO N. i.o. s0brado. (J ...

VAREJO DE CIGARROS
Traspassa-se, mgcnlc, um varejo dc

cigarros, bem localizado e fazendo rc-
guiar negocio. 1Inforrh.-1cJ.es á rua do
Cattete 289, largo do -Machado, 'i ele-

phonc- 5'30, Central. B. 36

CHARUTARIA
Vende-sc unia bem montada 110 111c-

lhor ponto dos subúrbios coin contrato
e tem boa moradia para familia. Para
informações rua Uruguayana nd.

(S 15.)

RÜA 00 SENADO N; 35 - Esquina da do Lavradio

KítM com installaçno própria pai-n bar, enfe e 1 estau-

rante! Trata-so nnCor..,ianiiin Ccrvcnria Brahma. rua Viscon-

de de Snpucahy n.200..

DERBY-CLUB

in,
RIFA

\ rifa dc uma mobilia para sala dc
visitas, que devia proceder-se hoje, r

dc agoslo . fica, por força maior
effeito

___u_.i_.

sem
io(i

VASILHAME PARA LEITE
•Vende-sc dc 40 litros dc capacidade,

novo, para liquidação, por 70 "|" de scu
valor; procurar Pinho, rua de S.Iedro
n. 11, l? '$ '

Olhos de Velludo, Schottisch
Arranca gramma, Polka

poiso o unico preparado com o
qual consegui ler cabello c nüo
ler caspa.

Não acecilom oulro cm sub-
stiluiçuo; exijam odeOLIVIER,
nue terto resultado seguro.
má™ 3$òoo
JSixi tocla.__í .as*

perí 11 wi^ £ti- i n, ss,
fXfOga.i'i as

o plT_.xi-iTiiicii.vs
o nu '.V GABRAFA GRAJ.DE".

lisis 1111S
Xeurnstlienin. dores

do lorcns, são curadas 1
do cnliocn. Iiysleria. >nso««V>,Vli_íf_l_|,lf5n

•0111 Ernude evito com os IIAMIUS UJ_
EST.VTIOA e os BANHOS J1V DllO-lliilXTIU-

BIoHCTBlOIBADR

*1®&A r"tó»0e 1}^A mKB - 00. Ave-
á%fn°Jdcrffis.l5nf!9° líSÜTSímM - -1 tln tarde. ,.V 58,1

Antônio Mendes da
Costa Marques

(VÍ-I_U\ XOVA DR I'A_r.\I.lCAO
PORTUGAL)

f João Mendes da Costa Mar-
oM i|ucs c todos os membros dc sna
I familia, parentes c amiROs do
_L -finado ANTOXIO MK.VDES

¦IDA COSTA iMARQUBS, convi-
dam as 'pessoas dc suas relações c da
amizade do 'fallecido a assistir a mis-
sa mie cm suffragio de sua alma scra
rezada amanhã, quarta-feira. 2 do cor-
arente, ás 9 horas, na egreja de Nossa
Senhora do Carmo; c ipor esse aoto <le
religião e caridade se confessam eler-
naiu.ntc gratos. Rio, 1 dc agosto tle
1,916, b- 'J-**

Claudino Alves de Cas-
tilho

L\ viuva, filhos, gi-nro, irmãos,
cunhado o sobrinhos do finado
C_JA-D._.0 AIA'-1'S Dlí CAS-
TI 1.HO agradecem penhorados
as pessoas (pie os acompanharam

cm seu doloroso transe e aos que com-
pareceram ao -enícrramcnlo. ç partici-
pam que a missa de setimo dia será
resada amanhã, quarta-feira, 2 do cor-
rente, 110 altar-mór da egreja do t>an-
¦lissimo Sacramento, ás o 112 horas.

b. _o_.

Augusto Emygdio Ce-
i lestino
Castorina da Rocha Celestino c

filhos, Ballmia Severina dc Motl-
ra Peixoto, dr. Sizinio Peixoto
c familia, Toão Baptista. Dias
Peixoto c familia e demais pa-

rcnii-s, convidam os parentes, amigos e
collegas do seu fallecido esposo,'pae,
filho, irmão, cunhado e tio -AUtHJSlO
EMYGDIO CELESTINO, ipara assistir
á inis-a de setimo dia que. por sua ai-
ma, mandam celebrar, amanhã, quarta

A directoria recclu* 110 dia 2 de agos-
to, das .) i|j ás fi horas da larde, as
pessoas que forem cumprimentar; o
Derby-Club pelo ,,i" anniversario de sua
inauguração.

Rio de Janeiro, .11 dc julho dc ifllfi.
— Gustavo Braga, 1" secretario.

<7 2T5.

SYPHILIS

f

t

ESi-o.XCr.-_ DEPIJKATIV.. COX-
CENTRADA Dlí CAROBA MllfJ).-.

(Formula de Brito)
Approvada e premiada com mcdalhl

de ouro. Cura: cnipigcs, boubas. sar-
nas, doenças do nariz c dos ouvidos,
borbulhas, comichôes, darthros, patmoa
eezenia, crysipela, syphilis e rjieumatis*
mo antigo e recente. Preço 2$soo.

Depósitos. Drogarias Pacheco, ria
dos Andradas 45; Carvalho, rua 1* de
Março 10; á rua Sele de Setembro
Si e 00 c oi rua <Ja Assemblca i\. !•':(¦
brica: Pharmacia Santos Silva, rua Dr
Aristides Lobo 2_jj, Tel. 1.400. Vüla.

MÃLÃS
Quem quizer comprar malas boas í

baratas, só na "Madrilenha" — Marc-
chal Fioriano 140,

REGISTRADORAS E C0FRES~
Vendem-se registradoras National de

200$ para cima, cofres, á prova de fogo,
diversos frabrícaiitcs, machinas dc cs-
crever e cálculos, prensas,troca-se qual-
quer objecto Rua Frei Caneca n. 7 a
11. Telephone 5.00.. Central. S 81.o

TAILLEUR POUR DAMES

feira, 2 do corrente
Francisco dc 1'atili

na egreja de
horas.

l-rtiiíutiynnn 66. (A -101)

PULSEIRA PERDIDA
lGraíificá-se .1 .pessoa consciiiiciosa

nue achou v queira entregar, na rua
Haddock I.obo n. i.i, uma pulseira ile
ouro cm fôrma dc corrente com fecho
dc relógio, perdida 110 sabbado, 20 do
corrente, -entre 13 >'- <* U 'I-* h"","'
no .percurso daquella rua a praia clc
Botafogo. R- °'°".

ESTARULOS

CACHORRO
Gratifica-

MOTÕGYGLE YALE
,-,.,, dér noticias dcl Vcndc-se urna perfeita, -com S IIP

.-- inrííi tircto. felpudo diluas velocidades e dcbrcyage e pha

SsÃ-ioifc^íaírjLSir 
¦''¦'

4 -'

rua Sete de
¦LilSíl l-

etembro i8...
1..1

Veilde-SC a 50S000 o metro quadra-
do. dc magníficos terrenos apropriados I
para este fim; subúrbio desla capital,
servido -por tros estradas de ferro, com'
aguada 

'alguma 
pastagem dc capim ja-1

raguá é outros: isento de posturas mu-.j
nicipaes, Informa-se á rua General
(.'amara n. 296. J- 0542.

EREiS SER BELLA ?" 
Usae o EPIDERMOL

verdadeiro amigo da pelle -Vende-se em todas as
nííai-macias e drogariasVIDRO 4fSOOO

lá I u
J 11 o

^^^^^^^^aWm ______

t
Annibal Vieira de

Pontes Corrêa
Ponte

Cosíiim
mira., de 
vestidos cm íafeta ,
nieçar dc 140Í, feitos sol
rua 7 dc Setembro 191, loja.
radis". Tel, 5894, Central. J.

sob medida .111 boas cas:-
cor, forro dc seda desde i.o*..

qualquer còr a co-
medida, na

Au P.i-
lY.Ttr.

da Silva c Alice Silv ÍJ Ç120SJ

Casa em Botafogo por 90$
Aluga-se a casa na rua Paulino bor-

nandes n, (¦.., as chaves na mesma rua
n. f>_.

r.ll.IiIG RICTHEY.
são ns ultimas novidade

Casa Editora Carlos
Carioca .17-

KA.i-TIMl'
para piano.

Wchrs. Rua d
1S1

= í)i.l

iÇOÜGUE
Vende-sc um, ou

fará easa pcmicna.
n. ir.;, llotafogo

ídmiíl
Rua II. Marianna

OI!.\XI>R VENDA DE DISCOS
E GBAMOl*nOXES

"»or todo o preço; na Xova F

j 60N0RHHEAS
| Flores brancas (lencorrliéa)

Curam-?*- radicalmente em pou- ii
cos dia- com o XAROPE E AS '

pílulas de matíco fer-
RUG1NOSO.

Vende-se unicamente na phar-
macia BRAGANTiXA, rua da
Uruguayana n, 105.

lon.n. a rua Ourives sS.

BOTEQUIM e RESTAURANTE
iüVaspassa-se uni bem ir, on tado c bem
lefali/ado. Contrato longo t em legar
ic'. ral. Para informações cem os srs.
_..!f>Hm Cotlho f- Coni?., nu da Afc
Otmbléa n. 58, 60. J 94-9

- !

COFRE

AUTOMÓVEL
Compram-se, emprestam-se dinheiro

sobre os mesmos, pagam-se prestações
atrazadas, concertos, etc. São feitos
todos os negócios com -iromptidão e
seriedade. Avenida Passos, 7..

S. _.-'S-

Grande e sem egual agencia de Loterias

«âo Vale Quem Tem»
BSua do SSosario, 9S-Esqnina da rua ila Quitanda

Na venda dc sortes grandes, uão tem competidor

414370=000$
Toda a dezena c approxima.Oes da acreditada loteria da Ga

pitai, exlrabida hontem 31—7-9H5. Tom»» nois I con : •1 Todos devem habilitar-se no «Ao Yalc Quem.lona»», pois; Ciini
nesta acreditada agencia onde constantemente sc vci.dem sortes
Sn AttciSÍ"&do 5 do corrente, grande loteria |«"- assísí -se8ss?-» ^'-"«—ia° -''a'*
vantagens aoa srs. cambistas. labuma & Camp.

i Kisa do Rosário, 96 -Esquina da rua da Quitanda

Compra-sc uni cofre Milncr ou
auil>bs, secunda mão. perfeito estado.
Quem possuir, dirija-se á rua Aore Ss.

ALUGAM-SE
Lindas saias mobiladas; na rua do

Rezende 104. bondes á porta. Lnz ele-
-ctrica. Banhos quentes c frios, lelc-
¦pliones. s 9"">

luiza Vieira de Pontes Corrêa;
Klisa, Raj-mundo c liercilia;
l-'ranc:sco Pontes Corrêa e sc-
nhora; Gomes de Castro _.- C.
. I-'. Corrêa _; C, mãe, irmãos,

cunhada c amigos de ANNIBAL VIEI-
RA DK PONTES CORRÊA, fallecido
em Campos (listado do Itio) cm 1" de
julho corrente, mandam celebrar hoje,
terça-feira. 1" dc agosto, ás 9 i|- ho-
ras. 110 tdtar-niúr da egreja da, (.ande-
laria, uma missa pelo „o" dia dc sou
fallecimento. Agradecem, penhorados,
desde já aos seu- .parentes, amigos, ou
pessoas de' suas relações, ciuc, desejando
prestar homenagem á memória do m-
csquccivcl morto, honrem com a sua
presença nesse acto religioso. (9453 J-SiSEaBS

.ua- complica;.co.
proceisoa Eeguro» c
ABREU. Das 8 ás
boras: 61 rua de R

Cura radical pi:
tapidoo. Dr. JOÃO

11 e da. 1] to 1.1
P-ítlro, Sa

GRANDE ARMAZEM NO LARGO DA LAPA
Aluí-n- üsto vnsto nrmiizoin siiu.-ido nn nm Visconde ile Mimm-

,.,1110 11 o- íivom-lo pnra 1-estaui'aiit, !¦¦>.*•. ImtiHiiimi., conteitiina.

S, otr"o«Ho!ne*rocio llmno. r«two_i[jj Comi«iil.i» < «-•rvejarln

Binliiiin, 1-1KI Visconde de .Saiiiufili.v li. JOO."aos 
capitalistas

Prccisa-sc com urgência de 16 con-
tos- dá-se cm hvpotheca uma avenida
com iG casinhas, rendendo ;;o$ooo.

tu icdac.âo para-M. n.
<J 9540

MOVEIS A PRESTAÇÕES
Querem comprar inoveis a presta-

ções, entreg-tido-se na Ia prestação,
sem fiador. per preços baratissimos, c
na Casa Sion, rua do Cattete. ;, tcle-
piione 3.90 Central. (.1.105

PÊNDULA HSL -

A CASA JARDIM
üartieipa atis seus amigos e freguezes
que sc acha sempre prevenida de
flores para qualquer encommcnda. de
coroas de flores natitracs, á rua Gon-
çaives Dias u. ,-S. Telephone n. sSs
Centrai.

Dr. João Alves Meira

f

VÊR PARA CRER ?
Quereis comer liem e gozar saude'*

Só" 110 Café e Restauram Rio Branco,
rua Marechal Fioriano n. 195, aberto
dia c noiti!.

OURO
Brilhantes, cautelas do Monte dc Soe.

corro, compram-se, na rua Setc.de
Setembro n, 11-, joallieria Diamantina.

_______±

MME. VÂGUIMAR LANZOH*
Cartomante soinnanilmla. Vidente ;

proplieli.a, deita cartas c lè pelas li-
nhas das mãos; note o publico que cs'a
somnambula trabalha desde 1881, n^i
seiencias occultas. possuindo diversas
mediuinnidades; dá consultas lodo! os

I dias, das o da manhã ás X da noite. Rua
S. Cbristovão 11, 44. sob., próximo -ao

,8-, j largo do Estacio. S pis'
_B_B

149, RX.A DA OIITAXDA, 1-10
RBTiO-TOARIA lUJOlTKRIA

—FMiecialidade em roncertos do rcloeios e Joins n preços módicos--_--j__pecMiiuHi 1. 0. ...íoo-ios 
ViKia. Torre e outra* qualidades

..^rrfM«"oNXE*J*TK" f. Jóias « ralodog ., prestações -.emanae-i

toÚiobilí— BECEBEM.SE AS-_lG.NAll.liAS.

Ma-garida Rubião Meira. dr.
Toão Alves Meira Junior, sua sc-
nhora e filhos; dr. Domingos
Rubião Alves Meira. sua senho-

ra c filhos; Optato Alves Meira. sua I
senhora e filhos; Margarida, Nana
Eudoxia, Annavera, Celeste, I.ctitia,
-.uleil-a ¦¦ Marina Alves Meira; Cecília
-Rubião, Francisco Meira e dr, Auto-
nio Alves Meira Junior convidam seus
parentes _ amigos para assistir á nus-
'à de 7° dia muc. por alma de seu
pranteado marido, pae. ,-soaro. .y».
cunhado e tio. DR. JO.\Ü ALVES
MEIRA, fazem rezar hoje. terça-feira,
1" de agosto, ás 9 i!.: lioras, no altar-
mór da e*_reja dc ?. Francisco dc. Pau-
Ia sEradeçendo desde já cise preito de
piedade ' (R 948o

TERRENOS A PRESTAÇÕES
XA ESTAÇÃO

Vende-se grande
DA PliATA

.ri?,i clc? terreno <»í*
vididos cm iolcs de tom por 50111 de
fundos a pequenas prestações incnsae.
ic (ioÍooo), logar salubrc, com pouca
distancia de estação de Alfredo Maia
(I.inba Auxiliar). Preco de passagem
Ia, ida c volta i$ooo; s", ida c volta.
S600S Trata-sc com a proprietária, d.
Mauricia llorges d-.- Macedo, na mesm 1
ostai;ão. ]'6i8.)

MALAS
Artigo solidr-. ele;

simo, só na -i Mala
vradio iíi.

rante e nar.vi.
CliintiO. Roa __¦

"1
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CORREIO DA MANHA -* «éfça-feira, 1 de Agosto dc 1916

60NQRRHÉA - IMPOTÊNCIA
' Por inais antigas e rebeldes que se-
jani, curam-se certa e rapidamente por
«cio dc plantas medicinaes, infalliveis
• inoffensivas, Milhares de pessoas se
tim curado .por intermédio destes ine-
idicamentos. A' venda n'A Flora Brasil,
largo do Rosário n, 3, telephone 2498,
Norte. J 102

í»

Fornada anti herpetica
FORMULA. DE I.. R. DE BRITO

jipprovuda t premiada com mtialh*
ie ouro

I ínfallivel nas empiüciis. darthros,
iarnas, lepra, comichões, ulceras, eeze-
¦nas, pannos, feridas, frieiras e todas as
moléstias da pelle. Tote itfsoo. Depo.
«to: Drogaria Pacheco, rua dos An-
dradís n. \i e Sete dc Setembro. Si.

SJ\ -. jR 53)

, M BÊLLAVISTÃ T
Qintm precisar du descaiujó, ou mu-

dança de clima seja touriste ou amigo-da natureza, riere procurar este sitio;
informações, por favor, mi "Casa Fio-
ra", rua Gonçalves Dias n. 30.

.-. 3941.
«L ,.

Elixir de Pepsína Com*
posto ns»

(Ctmomilla, Rhuibarbo. Columhá e P+
tsi*a) fórmula it Brita

Approvado e premiado com medalha
it oura. Efficai nas diftitSti mal da*
.oradas, dyiptpiii», vômitos, eólicas do
figado ie intestinaes, inappetencies do-
tes de cabeç. e vertige.is. Vidro 2)000.

Depósitos: Drogarias Pacbico, rua
dos "Àndradas, 45; Carvalho, 1° da
Março, 10; Sete de Setembro ns: 81 e
99 e Assembléa, 14. Fabrica: Pharmacia
Santos Silva, rua Dr. Aristides Lobo
n. 229. Tslephone n. 1.400, Villa.

(30S7)

Hypno-Magnetismo
Quereis adqliiril-o? Tomac o curso do

professor KADIU; na rua Mariz c Dar-
ros u. R-. Pelo seu systema, com oito
lições já .podeis influenciar c dominar
os outros. 'Desenvolvei as vossas forças
psychicas, afim de progredirdes na
vida. IS, 24.

Armazém á rua do Cattete
AliiRa-sc o Jc n. 130, traia-sc na

mesma rua n. 144. J 1IJ1

Xarope Peitoral de Desessartz
* e Alcatrão da Noruega

fORMULA DE BRITO
Xyprovado P«I» Inspeotoria de Hy«

fliBt « premiado com medalha de ouro
•a Isposiflo Nacional dc 190B. Bete
Bar .vilhojo peitoral cura rtdlcalmentc
.ronchites, eattrrko: chronicoi, coque-

tuche, aithma, tosse, tísica pulmonar,
dòrcs d« peito, pneumonias, tosie ner-
»omi, constipações, rouquidão, suffoea-
cBts, doenças de garganta !arynge, de-
fluxo astbmatico, etc. Vidro i$joo. —
Depósitos: Drogarias Paçjuco, Andra-
das n. 43; Carvalho, rua Primeiro de
Março 10; Sete de Setembro 81 e 99
e á rua ria Assembléa 11. 34. Fabrica:
Pliarmacia Santos Silva, rua Dr. ..ris*
tides Lobo n. 2.0. Telephone 1.400,
Villa.

AJUDANTE MEDICO
Offerece-se uma, com pratica de tra-

tamentos em senhoras e lambem appli-
ca injecções hypodcrniicas, Quem pre-
cisar queira dirigir-se d rua da Pas-
sagem n. 59, 1° andar Victalina Gue-
des. J. 99-

ORIGINAL SALA DE JANTAR
Vendem-se em, leilão hoje, ás 5 horas

da (arde, á rua do's Inválidos. J198

SATOSIN
é um remédio' único pela sua tf,ficacia curativa cm todas as af-facções pulmonares;

SATOSIN
cura os catarrhos agudos e chrp-nicos dos bronchios e dos piil-iu5*s nos diversos períodos' da
moléstia;

SATOSIN
uo tratamento da tuberculose
comprovada lexerce effeitos ire-troalivos sòbré a infecção ate
um limite tal que paralysa o des,envolvimento dos _ bâcillos de
Koch até siipprirail-os com o-tm-
prego prolongado;

SATOSIN
c reeommendado por summida-
des médicas brasileiras e estran-
geiras.

A' venda cm todas as boas pharma-
cias e drograrias do^ Brasil.

t EV precisa
eallocar dantes artificiaes ?

Não se deixe illudir, pro-
cure um especialista, porque
esse gênero de trabalho exige,
na verdade, estudos especiaes.
que falham " por completo 

' 
á

maioria dos dentistas,. que di-
videm a sua aciiwladc pelos
diversos ramos, da profissão.
Não aconselhamos v. cx, a

. abandonar o dentista de sua
confiança, mas a procurar-nos
de preferencia, cvilusivnraeii-
te, para collocação de dentes
artificia._, por ser essa a
nossa especialidade e por estar-
mos convencidos de que os nos-
sos. trabalhos executados por
systema novo satisfazem
mesmo os mais exigentes, sem
que cobremos por isso preços
exagerados. A .primeira cônsul-
ta para informações c inteira-
mente gratuita. Dr. Sá Kego,
Especialista — Rua do Car-
mo, 71, canto do Ouvidor.

A 4641

epíturaría .
A REFORMADOR*

Coniticção grátis — Chamados: Tele-
phone Central n. 4,305 — Especiali-
dade cm limpeza chimica a secco. Lava-
se e tinge-se qualquer tecido, por mais
fino que seja. Lavam-se e passam-se
roupas dc casemira em dia e meio, En-
tregam-sc rqupWfle casemira de limpar
e passai- t;pí a boras. Lavam-se roupas
do senhora, por mais finas qiie sejam,
'itimpam-se c tingem-se _ luvas, plumas,
boas, aigrettes e chapéos dc homem.
•Executa-se tudo com perfeição e a pre-
ços módicos, Rua Senador Dantas
n. .85. (J 230)

CASA WELUSGH S. Ar
A, direetoria desta Sociedade, com-

mímica a transferencia da sede que
funecionava á rua ,ü Carioca 11. 67,
para a rua General Câmara ns. 104 e
106, antiga filial, onde se continua com

.0 mesmo ramo de negocio de armari-
nho, perfumariás c modas.

Rio de Janeiro, 31 de julho de 1016.
(S 156)

DOM PREDIO
Vende-se o lindo c solido predio asso-

bradado da rua Young 33, na estação de
Ramos, de estylo moderno, porão habita-
vel em centro de bom terreno, lodo 11111-
rado, com iardim na frente, portão e
gradil de ferro com quatro quartos, qua-
tro salas, banheiro, dispensa, água cana-
lizadu, etc, c local muito saudável.
Faculta-se o pagamento dando o com-
prador metade á vista. Preço de ooca-
sião, I2:700$ooo. Trala-se no alludi-
do predio. J 73S9

GATA ANGORÁ
'Da rua Nossa Senhora de Copacaba-

na n. 614, desappareceu, na manhã de
hontem, uma gata Angora, toda branca.
tendo um olho azul c outro verde, é
bem grande e attende pelo nome de
Ninou. Na oceasião em que desappa-
areceu unha no .pescoço uma fita azul
pavão. Gratifica-se bem a quem a en-
tregar á rua acima. J. no.

AVENIDA MEM DE SÁ
Acceilam-se propostas paia aliióaiipor contrato todo o predio n. -uó '

Avenida Mem dc Sá! esquina _?2Frei Caneca. A casa tem vasto anui-zem o dois grandes pavimentos, etiria.um coni sete bons quartos, salas e rie-mais dependências. Tem terraço comuma -bella vista c tambem quintal,.Trata-se á rua de . . Pedro n. . 
" 

con.Costa Braga &.C. $' -«$

CASAS A 90$000
Alu. ani-sr esplendidas casas; mi tua

Magalhães Couto ' (Meyer),-com quatro
quartos, riuas salas e mais dependei,
cias, luz electriça e chácara*; indica-
ções com o encarregado 110 11. i-'i. Tra-
ta-sc á rua General Câmara 35, sob. i com um monumental progi immn cheio

CIRCO SPINELLI
Grande Companhia Eqüestre Nacional ria

Capital Federal — Empresa Aífonso
Spinelli -~ Companhia dc Benjamin de

Oliveira
Hoje - «^»0" 7 Hoje

.¦ai J

Dibliollieca à O .ras Celebres
de attracções

T-tmiiKiiá o cspòçtnculo com a rcpRscn-
lação'da pcçii finlasiicii dc Benjamin de
Oliveira, ori.aila com jn mtincr&ü de um*

Venrie-sc 1 nia cnllecç... rie livros, 
'¦ >'¦'¦' llu lalleclilo maestro Irineu de Al-

completa, inlciramcnie. nova u cl<_ quali-, meida, etn 1 prólogo, .1 aclas e * ano-
dade superior, por .ootjooo. V.' enca- i liieosc., iiitiliriiidiii
dernaria «-iu liãxburgli. Custou 45*otfooo.
Propostas por carta :i Antonin, posta
restante do Correio da Manhã

BOM NEGOCIO
A ILHA DAS MARAVILHAS

.Exilo absoluto!... Enorme suecesso I...
Todos boje ao Circo Spinelli I

... , . X 11. - Os espectaeulos começam ás
Vemle-se mn botequim bem afregue- _0 \mns . ..., minutos cm ponta. Aclitini;.ie

stjido em um bom punia uo centro d;i cin ensaio:.' a comeiHn tle costünH-. mili*
cidade, pagaildo pouco aluguel o fazeii- tores —O ZE' MÊMÈ c u mágica -O
ilo bom nefocio. O motivo (Ia vinria ' GALLO DA TORRE,
se dirá ao pretendente, Trata-se 1111 rua Preços c hora do cosiumc
do Ouvidor 5(1, sob., com o sr. Sanlos. ——— , .

(Sírio)- Amanhã—Variado espectaculo. (J i«7;

féij ODEON»
Companhia Ciaematographloa Brasileira

HOJE

CAFÉ COM ASSUCAR!!!
O café BOM GOSTO com 1 kilo de

assucar (Reclame) por- .$50011 com
brindes dc chicara, copos, pratos, etc.,
em cada kilo por itjjool! E' na Ave-
nida Passos, ji. (297])

MME. MARIA
Participa ás cxmas. famílias, quc f,tuma reza no corpo das pessoas, ,,,V_tra tçdos os atrazos da vida c inalea

do corpo. Esta reza é feita cm vo_
alta; para que n cliente a «scnlc, .is-
sim ev.tando de serem .nganados.i
P>*(;o de cada uma, 3$ooo. Rua Vis-
Conde de 'Muna 11. 211, sobrado

.1- Li.

MOBÍLIA e piano
Vendem-se unia de peroba moderna,

para sala Jc -visitas e Hiu.piânoíranécz,
11a rna [leníique Valladares n. 27,- pclajleiloeiro Coqueiro,' iVs 3 da tarde, J io_j

IMIlllllllillllIHlIBlIlllllIlIflIHBMIlHlinilMiailIBI^^
Empresa nilUCIUIA IDIC Rua Garioc{

i J. CRUZ JUNIOR CINEMA ÍRIS Ns. 49 c 5'

IIIB. • •

ír ¦
HOJE—Dois programmas em um sd prográmma!--HOJE

a O MAIOJFÍ SDOOBBSO I - ENCHENTES I
S APESAR DO MAO TEMPO. A AÜGLOMERAÇÀO A' PORTA' DO

OUERI.D0 ÍRIS FOI. O QUE TODOS VIRAM

l.é • VINGANÇA DE UM PALHAÇO # #

UMA OUTlfA NOTA
I>E ARTK XO MAIS
I3LEGANTK CINEMA

DO RIO

HOJS
As grandes enchentes de h o ri tom provam a cxccllen-

cia do trabalho da excelsa artista, como tnmbem apre-
1'erenciaque o publico distineto dá ao ODEON, recô-
nhecendo os seus esforços eo seu mérito na apresenta-
ção das melhores artistas que a arte offerece ao Cinema.

EHMA GRAMÁTICA
a grande artista de nomeada universal, a maior das in-

lerpretes italianas dos dramaturgos de todas
as nações, 110 bello film

êJS
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MAGNÍFICO TRABALHO - DESEMPENHO REAL - 6 LONGAS
FILM GRANDIOSO DA FABRICA "FOX-FILMS"

1- o romance soberbo do pai lia ço qu«v tnaido pela esposa, vae ._'vingar da adultera, mas o seu.-icto rccíei sobre anuclta que níáls ninane.Sc 11111 mio'... 1_ elle reconliecr o pòdír do Creador. pois neste mundo"A vingança só a Deus pertence"
s O PASSAPORTE BA DESHONRA
5 DRAMA PRIMOROSO

|

¦»jj MM...
Concepção de pura arte — Itomunce

«leiloado e bello, de amor e rio oiartyrio

ASSU MPTO EMPOLGANTE — . LINDAS i
Film portentoso da g ando agencia D^UXO-FILMS i

JÇíS' .fi,m Per«iace ao gênero daquelle morlimcn-lal t#>bi?lho liue foi üa ESCRAVA BRANCA, da Nordisk De costumes russos, elle tem sce- 1
nas que enervam o espectador, at. .um ilescnlace brilhantismo. ™

i_ QUINTA/I'l«UA -v- O K-.-niiiliosii traliallm — A TABAQUEIRA DE ¦
> MA8FIM. D/Luxo KIius, O AMOR QUE NAO DESVANECE, graníle W=_= drãiim á:\ Univcrs.il, - ¦ \__\
• IIRKVKMK.NTI! — A SERPENTE, ni-.-inile creação de TH KUA I1AKA, 1a ,-iriislu de natanica liellezn e já qücriiln do publico — A FILHA DO S
CIRCO, .Iraiiii nionunieiiliil em 15 séircí, ,U llnivit-fjit, iixd.-iitadb ,nèlos Ü"e,l5:'["s «;1Us" d" publico carioca — C,1ÍAI"I_ CUNARI) e FRANC1S H

TODOS AO CINEMA ÍRIS PÁRA APRUCTAR OS Slvi-'.. 1'ROCiRASI- 11IAS SEM RI VAI,

y< S^ 5U B Híl RIN ;Í
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PATH
Dois grandes films românticos - Actualidades Nacionaos

-1'gi-tral 1 presontiiçS 1 ile uni casa assombro o «Io
seqüestro pela St.. d 1 Film d'Art. Luxuosi» ensconaçSo,
inleriirtitução impeccavel — Suggeitlvo e emocio ante é

A CASA MYSTERIOSA
mmÊm______mmK______mmmmmmmmn___w____7______m__mam^

(4 ACTOS)
¦ Os acnniecimentos da semana carioca: Avimllura —"Vialta dos

Ofílciaes Urugiitivanos á Villa Militar— Exorclcloa e Explosãoe de
divorsas minas — Avicultura — Modas — Caricaturas — Chegada do
Dr. lluy Barbosa) poln reportagem do
FLUMINENSE JOBNAE

Um celebre e
muito popular ro-

mànee italiano,
desenvolvido em
lindas paysagens

de Gênova
6 Sorrento pelo
celebre artista

Gustavo Serena

M':-:,'¦¦*'¦*¦'. -•¦-- .-ír'W-t '-:'-ç^w... 
.ÜÍTÍM^k

Mj$i£ ,- _m , vj|Hr 
" *gS_Bft

//' ?.'-¦______ _ir____\kUé <.u««1/:• ____________\____W_W_ _____
Ê $'§____ _____mÊ____-^m___^sW____[\

M&___\ MMMMWmfaSW

fr Çéáêi de Sorrento
4 actos maglstraes

tu

f
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CINEMA AVENIDA
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1 Kmpresa Darlot & O.'-- Avonida Hio líp.v c > 151 c VM m

THEATRO JVHJJVICIF^A.r..
Concessionário Walter . íocoUi — TE3MP0RA.

DA (irriCIAL DE 191©
COMPANHIA DRAMÁTICA FRANCEZA

OCINEMA ELEGANTE, PREFERIDO,
CONFOUTAVEL

;Llucien quitryI
IHOJE HOJE

Grande orchestra soto a direcção do
[maestro F>éx,ror_é

O mais majestoso c mo'iiiiiioiilo.l film alô agora p.òd.i_idò \

'^^^^^_^^^^^Êè__^_^^,

A._xxst_xla.íi 2 DE AGOSTO Amanhã
9- RECITA Í:>E .VS_5lGISA'rur.A»*¦»¦. mm mm*£1 TO_Lt_5| wSf|Ç?S.

D

_______Sj_

Comediu cm 3 autos de 'i't'istan KernnrdMr. Lucien Guitry jouora le rolo d AlbertQuinta-iiüiM-Ulüiiui recita extraordinária. Recita dedicada por Mr. Lu-
a I cien Cuilry ao
GONÉELHEIRO BUY BARBOSA

(Itto lionrar.. o espcclaculo com a sua presença

L.9 EMlGREI' 
'_.rmàrby!lla creasaode

I AvISO-Os bilhetes vendidos para esta peca annunciadn para hoje dã
| ingress-' na nninta-feira. PRKÇOS 1.0 COSTUME. J 25

ao
226

m_____t___s^_s__^__waàsá
p A opera do immorlnl composilor franeez Auber

sica própria — S actos maravilhosos
Mu- g'l

i"

O trabalho, tle enredo admirável e empolgante, tem o
desempenho da mais admirável artista do palco italiano.
Emnia Gramática, porém, é secundada na repre-
sentação pelos artistas italianos, tambem nomes feitos
nos theatros cm que so fala a bella lingua dc Danteí —
Ciu*mencila Variale, Miss Myriam e srs. Cario Bondi;
Micheroux de Dillon o Luigi Serventi.

RaiY__.-;.r,.icçfu. de 'uma época Itisíorlei, th...
reis licspatiltócü cm Ncipolip, o povo oiiprimitln
sustentar o luxo c as licencias dc .ukV.v.T,.*-.
mais sangrentas rcvõluvôe.-. clicfiad.t5* por ;un p
nome ile -MASSAXtK1.1.0 WSCIVKXDOI 0, i|
como r.i, ate qu'e uiiJihhhicccii, devido á traiç.o do
delle dL1.-:.-:; se ;i figura romântica dc ;' i*cnclh", a
bella -rapariga qnc |toi saerrficada ne=.te conflicto de
Ecspero;

Esto natwl ilo Fcncllu, a irmã ,1c M__nnit-M-
AX.VA 1'AVIjOWA, 11 ,-.-!.-'mc ai-tiu *.- hailarina 1
Kussiii, ,i|tie, .'1 por 11111 ínvoi- c.pc.Sul it.i linpcr,.
sen p.tiz, por iiinit curta vlai*cm á Aincrlc,*,, "inlo
esle trabalho — Obra prima Jc • ir-amli- v^lor i.Mil

MciHiniiavcmos apen.i,- m i|iia ,lri)s í-xti-aunliiiarii
(Jorlc '•Ui I) isalio ,!" palácio rcul

(ica tt sua inuã para n causa .ila lilicnlaiie — U inc
As festas da boda — A revolução .. i .'.ia, por to (Ta a

a ilomiiiaçiio ilo. vice- _\¦ itiipúéto. pesailos pani _\jt:o |'»rovocou uma dan _t_
pcÈeailor conliecido 1 i'to ra

provernuu sem òppoptçiVo hí'
Í.iI.-i- lllhÍKOS. Ao l.uln lã".Minli ile INcli.i". M' üdíos ao auge do du- |S

i' «IrítínipfiVíiaiíi ;. «r K
ib Corto I m; -criai ia 13
dor; conseguiu .sair du !^

posou o daiisoTu para g
Os gran les bailados faMassanieiio fi.

idio di. êiiluíc
parte.

COMPI;IÍTAJI O PROGRAMMA:

ODEON ACTOALIOADES N. 11
Ultimo numero, Interess .ntissimn, oom os seguintes qua-di'os: Aspectos da praia ilo Leblon fi seus banhistas—A festa dos

sports no campo do .lumongo—A inauguração da E .posição
Avicula o¦V chegada «le R. Ex. o .e.iulor líriy Barbos», ombai-

x.tílor ilo Rrasil i as liist.is argoutinaa
O THESOURO FANTÁSTICO
Mimosa comedia colorida tia artística fabrica GAUMONT. Enredo

interessante e ile desempenho irrepreliensivel
QUINTA-í'1.1 HA—l.'m novo trabalho ile sensncãoAL1BELLÜLAAZÜL útm\JZl1A sen

li__* v
seguir «AMOR lllí»OIC.O« por FRANCISCA BERTINI
KÀI.MNA'., por I.YDA HÜIIKI.1.1 e »TICIU2 REAL», "

^¦4 por PINA MUNICHELl.l.
*í_%- A real trindade ila cincmalograpliia, trabalhtimlo

para o ODEON !
wiiM_iiiiiiie__TM_MawwtB«rKi- ¦¦¦if—i'i_i i ¦¦_«__¦ _h_j^..onta

VE31. PARA ClíMl, BjüLGÀR

Cinema Avenida ££C#oSS
¦inniiiiiB atiáisBMiianiiBiHiiUiBi m ;:mm\ t msimwwii
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£ CONFORTO 1
«nu

3P ___. X, A. O 33 - T JEC ES .A. "JC R B
Cyc'o '1'heatrnl llrasileiro

Grande Companhia Italiana ileOpereias, organizada e dirigida pelo
CAV, Í3TTORI'l V1TVI.R

HOJE - uSl's B 3_4_ - HO.TE
Alais um sensacional espectaculo

O maior e mais ruidoso suecesso «lesta temporada
A j_ celebre opereta em 11 actos, do maestro LEON BARD

JL^>UCMES^]
F | DEL BAL \t~m*Ê
TABARIN
¦ IId¦ I i i 

"i 
illii mil—iiiiii MM——

Notabtlissimas creacões rio PINA GIOANA, ÍTALO BERTINI,
GIULIGTTA CI-.11 e CAIII.O ClURANDl.
Musica vordadeiramento inebriante-Brilhantissima «niise-en-=iceno»

TOMA PAKTB TODA A COMPANHIA
Bilhetes ti ventlti, atá ús li horas, na agencia do .Jornal dn Brasil".
Amanhã-r- A lindíssima opereta de Leou Bard «LA DUCHES.A

DEL BAL TABARIN»,

I

CINEMDEAL
HOJE Programma de incontestável valor artístico HOJE

O popular romancista napolitano PRANCESGO MAS-
TRIANI tem uma das suas mais possantes c arrebatadas
obras transportada para a tela do cinema. A grande fa-
brica Caizar film, de Roma, editou c confiou o seu des-
empenho á soberba trindade artística GUSTAVO SERE-
NA, OLGA- BENETTI e CARLOS BENETTI c lançou no'mercado o poderoso drama de costumes napolitanos

A cega de Sorrento
O actos commoventes e dolorosos

Descripsâo ao
vivo dos crimes
do .1 BAIXO O
PORTO» do Na-
poles: os antro
da «MAFIA. (A
CAMORRA)
¦¦¦¦¦¦¦HHC

A afamada fa-
brica Pathé Fn.
res apresenta

um drama mo-
derno e, impres-
sionnnle, soh o
titulo
O enygnia

do Castello
5 PARTES MA-

GISTRAES
Orama familiar
tia mais viva

_ ¦. , . ,- verdade, quodesnuda a vida de um infeliz condemnado á morto á mingua por,meio da emanação mortífera do radiuin, no intuito único do so-negar-lhe a fortuna.
Quinta-feira— O encerramento do famoso romance scientilico

policial-OS MYSTERIOS DE NEW YORK. Últimos dois episo-dios 21' e 22* om 2 partes cada um. A seguir: A «Bella Hesperia»e o possante ZA-LA-MORT (Emílio Gliione) no vigoroso dramada «Malavita» em 7 partes — ALMAS TENEBROSAS. Depois:
A querida e ir.ebriadora Deusa do Silencio - Francisca Bevtini
no tumultuado drama psychico NO TURBILHÃO 1)0 VICIO (ASLAGRIMAS DAS COUSAS) 6 longos actos.

''__________t^ SBurP KMvMm ___,'___%.W_v^Am S ? '

¦ ¦«¦ ^^¦¦iaaaK>t_-_--o_Hi_i¦__n_R_n!
A «Maaa»- A ''Camorra»

mm-mmmrm- ______ ^"^^^^-T^""  ¦¦K^^^^^^MBIMMHHHMeTHEATRO 
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THEATRO 3F.E._RXJ_3I^IC_A.

Empresa Oliveira Sc C.
ArP.VRELHO "PA'1111-K"' -- Ul.Tli.MO -Ml ICKI.o •— \ITIDA E IMiR-F-lil-

i\\ P:R0JllvCi;A0 _ l-II.MS i).\ líMPRIlíSA PINPILD1
Scssõc" cor.tiiutas das 7 ás n horas

Orehestrn sub ti regência do professor KAP11.VF.1, 1-IOMAiXO.
PREÇOS: -— iFrizas, 4$ooo. Camarotes. .i$ooo. Rtilcões Poltronas, S500.

Galerias c Jardim, Sion.
NOVOS T1.AJÍALH0S PELA

THE OLYMPIAW TliOUPE
¦SEIS ARTISTAS DE 1XDI'SCI'TI\1EI, Y.U.OR

PROGRAMMA DOS FILMS

ATRAVEZ DE PORTUGAL — " ECLAIR "
A HONRA DE SUA CASA - "PATHETOLOR"

DEZ NOITES EM UMA TABERNA -- - --
Drama cm oito parles — Grande emoção

POLIDORO NO CLUB DA MORTE « (CÔMICA)
.X.uiiii..-ieira — A SAttlAlRlTANA — Domingo: A FESTA DAS CRE:

AXÇ..S — 'Matinée organizada pelo pequeno r/oti'ii .Ptdrito. .1. _'io.

THEATRO CARLOS G0MS5
Amaiíã - Quarta-f.^ira - km

PEDRO
EMPRESA PASCHOAL SEGRETO

HOJE
Estréa da cr«"í,''1(í(' companhia dc'Fceric:;'' e revistas por sessões do

ÉDEN THEATRO DE LISBOA
límprcsa Teixeir.i Marques

T A]A e. o }\.\ ita tioiite — i* e

c 7 ijuadros,
fantasia,

The Great Novelty Gompaliy — Professor Hcrmarin — HOTE
Duas sessões: 7 3I4 e 9 3(4 — O GRANDE SUCCESSO DO DIA ¦

PItIMI-lH \ P,W'TK

- O DIABO
A QUATRO «
m___——_SK__KmWm m 88 SmWBm
quc em l.i-iuii ii-infiçou maiâ ile -'5"

rcprescntaçõÊS seguidas.
Tomam parte toda a companhia, corpo-

ração de coros c baile

IMPONENTES SCENARIOS - DES-
LUMBRANPK GUARDA-ROUPA

O CELEBRE RVSK LIJSG TOY
Ex-clianccller da eorte de-Pekin, fará nma, Infiiiidaile de experiências ntó agora ilesconliccidaí. usados mim _. natíiraetdn >cn piiiz, eom incrível raimlez e iiitaiiiejile inleressantcs. RU&K i.INti TOY, c. erccii ns invsterlos ile «ua rellHião durante111 annos e foi o primeiro que delia sc, dc.= itrou para iliir a conhecer .-10 mundo civilii.-i.lo as «nas facanhos sobrenaturais.

Smctt-.re.BMfSvníSiífíS. J"-,a », vi «Ia ! VISITA A ÜMA I'A_1ÇX-DA, A I,.\ _IP,\H\ Al. \XlilXA. A OKISHA, lOtKOI, O 1'ALANQUIM l II1M-./. e outras novidades serão apresentadas pcl» famoso RÜSK I.ING TOY.Coisas mysterlosas e sobrenaturaes !
SKGü. I>.\ PART1Í

PROF. DR. HERMANN - O Rei da electricidaae
• O PK01-. HI-.iniAXN' passara pelo corpo uma correu:,' clictriea de mo.000 \'OI.'|'P. for,;a c-la superior á uuc i appli-cada na cadeia de bin-bui, cm Nc\v-\ork, para executar, os ejinleiniiados á morte, l-urá mais us scKiiinles iralialhos : Illunii-nação de um lubu de vidro, coílocar sobre o corpo papel cm cliamma. Sustcr uma lâmpada electrieo. Derreter 11111 ferro na mão.passando ao inesmo tempo, pelo corpo 11111 u corrente electriça, \ ianella da casa animada, A cura da ueiirasllienia (numero desensaçuo). D 1KU1-. IIIU.M.A- .\ com o seu poder inatjiiclico cura ou allivia „i paralyticòs

camarotes de i>$; dis- ilnct.is, .1$;

moléstias do tjstcma

poltronas de 1", 2$; poltronas

.  , iitlraj.
ncrvosOt etn minutos e gratuitanjenlc.

PREÇOS — Kriza.s. i--$; camarotes -'•-¦ i-
de c, ií ir.ilcria- nobres, 1$ c «"raes. .-;-,m.

BREVEMENTE—Estréa d* Í.A FOLÍJiTTIC, o srande illu.ioni.sUi de reputação mundialEmpresa, . Olande^ Companhia MOLAS SO, dc mímica, drama, comédias e bailados.Nos ilieatros S. José'. S. Pedro, Carlos (tomes c Maison Motlerne, htveri "matinée" aos domingos, ái a i|a.

cm um dos tlicatros d,i

(J «7)

THEATRO APOLLO - JoãTi_^___
hoje:

i^^píS1

COMPANHIAREVISTA NACIONAL
1" faessêLO - _íflL's -7 3x"3: _::

1

OO POLÍTHBAMA
hoje:

I>K l,I«BOA
REVISTA NACIONAL
_A.'s 9 3x4 - 2* sessão

HOJE
_*%Sl ESSES **.ÜT_%__íZ _í-l!T W3 I7_vfc 3E57È _&___) ALVA A PâT èlf% 1 ém.

Oiifiinil tle Bastos Tigre, Rego Barros e Carlos Bittencourt, musica de Luz Junior . em 2 actos, 7 quadros e 2 lindíssimas apotheoses
Jl TÜLOS UOS QÜADKOS-- i , Artes e Seiencias; 2-, Pniz Zoolo»ico; 3 ¦, O Mensageiro Amoroso; 4l, O Amor da Tatria -Implorando a Paz - (apotlieo.se);

õ; Botica theatral — ltemedio para tudo; O-, Salvação a Muque; 7*. O Conquistador dalina — Confraternização sul-americana apotiieos**).
Oupidinlio e Braço de Ferro, Ministro do Muquè, IG.3S.ACIO IPEISSIOTO ; Salvador da Pátria (compadre),

Othelo de Carvalho ; Ohiq-umho (afilhado), Antonia Negri
A graciosa couplolista mexicana Rosita Hodriguei

eslnja inlrrcssanlcs cançonetas,
i grande suecesso.

Minerva e esposa Palmyra Torres ;
Musica, 2-saia curta, Coração, 2* boxisla c Maria Boi,

Floi*a Sorriso.

O Maxixe, Moda do monoculo, Carta amorosa,
Mulher brasilheira, Mulher do Cachorro e Fado do Sport,

—-- - Filomena Lima.
Poesia, 5inh.y.inlia c i I!n_is;a. Klvira lliislor-l Dails.l, Carta <le fiança, Menina que quer casar, I.awtennis e Mulher da Cocaína, Antonia Mendes; Matliematica. i" Saia curta, "Foot.all", Julieta Vasconcellos; CoUnha,

Jesuma Mattili; ,1" Saia curta, Amor do. 5 st-ntidos, CricUet, Allicrtina Marques; Chimica, Fogão a gaz, i* mensageira, Remo e Anilina Verde, Joscpliina Barco: D. Anna Tiririea c Mãe, Julia A3Sumpção; Seu Amamlio, Piatiliy,

è' 
sentido, Petéquinha, Páo d'a(*ua, t',il Ferreira; Desfalque <• Portuguez, Córt,- Real: Vendetlor de loterias, 2° Sentido, Pelotario, Clemente Pinto; Matto Grosso, 3* Sentido, tauteiuiio, Erico Braga; Marido, Paraná, a'' Sentido, 2'

,abiri'i, Toureiro, Joatiuim Oliveira; _• Gabirú, D amante, Soldado, 1" Sentido, Ribeiro Lopes; Moral, Pae c Dr. Tizana, João Henriques; Sociologia, i» Funccionaria, 'Equitação, Maria das Dores; Astronomia, Lamintla; llioln-
fia, Man?a, Amalia; Pintura e Tangerina, Carminda; Esculptura, Rosa; Coni-cdia, Bertlia; 2* Funccionaria, Banana, Augusta; Fruta de ("onde, Antonia Reis; Mamão, Cândida; Abacate, Ãssunipção. — Brilhante "míce-en-scélie" de
JfmKW PtixQt» _ Côrlt Real. li carista. scoboraa, 16. ^- Deslunilirantes scenarios de Ângelo Lazary. Luxuoso guarda-roupa de Alfredo Miranda. Direcção music»!-ie Fclippe Duarte. Amanhãe todas as noiles. Stá saíra a pátria.

TH EATR O REC REIO
Companhia do Theatro Pequeno — Iniciativa e direcção geral d<(

.Mario i-oiningues c Ken.ito Alvim
Os bilhelos i vendai hoje HOJE jo «anuo subirá á#na bilheteria do TERÇA-FEIRA '_.__-,

theatro j l* de Agosio de .910 í 8 3[4 m lllliw.
Segundas representações

EMMA POLA CARLOSABREU
Catharina NA Leonardo Botai- A MULHER MUDA -
Comedia cm 2 actos dc Analole France (da Acadcmiai

Fróncezá)
Vestuários a rigor—Época 1822—Luxuosa <.. .ise-en-scüiie»

Romualdo Figueiredo, Antônio Sampaio, Francisco Mesquita .
TINA VALLE fa/em rii' em

AMIGOS DE INFANCÍA
Comedia em l aclo de Odwaldo Vianna-'.* premio do concui-i

so do T. Pequenc
Amanhã e Iodas as noite: A Mulher Muda e Amigo, de

Infância. R2*- J

*. -!>.__ -*_¦„ . i_"_fc.. _ .:¦¦-. .„'., . - _ ... i . .>¦*___. r_ _1 ¦„:..., ¦» . ' _, ¦_-. ' m::':.'_-. , Y.


