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0 QUADRO DO
SR. CINCINATO

in voto vencido do deputado ¦Cin-

cinato Braga, rridmibro da commissãò

rio Finanças, ao projecto do orça-

mento dc 1917. <é «m doemnfento que
honra ao parlamento 

'brasileiro. O

illustre deputado paulista, com rara

clareza e toda a verdade, expoz a si-

tuação dolorosa c -perigosa cm que
rc encontra o Brasil. Não lia, entre-

tanto, nenhuma novidade no quadro
desenhado pelo sr.. Oincinato Braga.

Todos aquelles disparates, despropo-
silos, erros e crimes* denunciados

por elle, o paiz está farto 'de conhe-
cer. Quem não sabe já, do norte ao
sul da República, que os "defidits"

dos quatro annos do governo Hcr-
rijes sc elevaram a mais de um (milhão
t!f contos? Quem não vê nos esban-

jumentos, nas malversações, nas de-
Japidações desse periodo governa-
mental, a que se juntam as obriga-

çCcs dos contratos -dc -estradas dc
ferro c outros celebrados nos- dois
annos que o procederam, as causas da
lipncarrota a que, pela segunda vez
ra Republica, veiu parar o Brasil?
fio, neste paiz, a responsabilidade dos

governos criminosos fosse uma reali-
dade, sc aqui houvesse pena para os

que uiiarbaratam 09 d.inlreiros publi-
cos, para os que os despendom illc-

Bíilmcnte, para os que os repartem
com amigos c apaniguados, os que
estiveram no governo -da Republica,
no tempo que assignalámos, respon-
tlendo pelo damno material c moral

causado á nação, estariam neste mo-
mento, com seus cúmplices, eum-

prindo bem merecida pena, e não

affrontand.o, lampeíros c cynicos, a

opinião nacional.
Toda a razão assiste ao illustre

deputado por S. Paulo na critica ao
excesso do nosso funecionalismo. H'
deplorável que a "parte mais capaz,
mais instruída c mais numerosa da
nossa intclligento mocidade, o me-
lhor elemento 'das nossas classes so-
ciacs, encaminhe-se quasi toda para
o elmprcgò publico. E' incrível, co-
micamctitc inacreditável — mas pura
verdade — que grande numero de
brasileiros, durante mezes c annos de'
nua Vida, só tiveram como oecupação
esperar por uma nomeação". Mas,

perguntemos com o deputado Cinci-
nato, quaes os responsáveis por essa
verdadeira calamidade nacional? Re-
ípondamos tambem com elle: — os
Iioniens públicos do Br.-sil. Sim, os
que tC-m governado este paiz, admi-
nistradores e legisladores, que já-
riais trataram dc organizai-o de
modo que os brasileiros tivessem cm

que sc empregar, cm que exercer a
sua actividade, em que finalmente

ganhar a vida, sem scr no serviço do
listado. A grande lavoura luta sem-

pre com as maiores diíiiculdadcs,
U111 vivido quasi que em crise pe-
reúne, de modo que, em'geral, não
«lá cm condições dc offerccer em-

juegos .correspondentes até aos mais
Iiuliirildcs idos serviços piíblicos. A

pequena lavoura, a horticultura o
a pomiculvura só florescem nas
iiiimediaçSes 'dos centros urbanos,
porque nos logarcs 'unais afasta-
tios tudo que produzissem seria pou-
ro para despesas .de transport,*.
Commercio brasileiro é quasi nullo.
A concorrência estrangeira impede-
lhe o florescimento, e o estrangei-
ro só emprega o estrangeiro. Não
temos ensino techtiico, o ensino proíis-
sional, esse mesmo ensino que prepa-
mu os progressos comanerciaes e in-
dustriacs da Allemanha, a que cila

principalmente deve a sua formidável
resistência econômica c financeira, e
nté as suas vantagens militares na
guerra actual. Sc os brasileiros não
tini onde aprender c preparar-
sc para as profissões a que os con-
vida o sr. Cincinato Braga, sc não
têm positivamente quem os empre-
gue a não ser o governo, é injusta
ii revolta de hoje contra os que sc
viram forçados a recorrer aos servi-
ços públicos. E 6 cruel fpzer recair
sobre elles as duras conseqüências dc
i:m mal quo não .fizeram c de que
não são culpados.

lí,' cífcctivamcntc ridículo que, no
nosso Exercito, a cada official cor-
respondam tres praças. Mas a culpa
(: dos dirigentes, qtte votam, na lei
tle forças, um numero certo de sol-
dados, e depois, na do orçamento, só
dão dinheiro para «mito menos.
Muitos dos officiaes reformados o
foram a contragosto. Aproveitaram
leis escandalosas que não foram elles
que promoveram, mas politicantes
pura se beneficiarem a si próprios,
se são militares, ou a parentes c ami-
go;. Se tomos fortalezas desmoro-
nando-se, navios dc guerra que de

nas mesmas posições que lhes foram
propicias ao assalto d.os dinheiros da
nação. Isto é que é revoltante, e
tira, para exigir novos e mais pesa-
dos sacrifícios do povo, toda a força
moral ao governo que convive com
esses criminosos e os prestigia com
attenções c considerações que redun-
dam em ultraje ás victimas: todos
on brasileiros vexados, opprimidos,
amargurados na sua existência.

O q-iadro do sr. Cincinato Braga 6
real, exacto. As tintas não foram
carregadas. Mas os remédios, que
elle indica . que estão errados: em
vez de curar, viriam aggravar ainda
mais a doença d.e que soffre a nação.
Nem c possível concertar o paiz tão
arruinado mim só exercicio íinaneci-
ro. A doença í profunda, ataca todo
o organismo, a cura só pódc ser
longa. Nom vemos como esta se
poderá realizar sem se operar o
doente, sem a intervenção da grande
cirurgia, cm vez de se lhe applicar
só o tratamento therapeutico. Dcn-
tro do regimen constitucional, que se
teima cm não querer reformar, é im-
possivel realizar a restauração finan-
ceira do Brasil e, com ella, o resta-
rclccimcnto dc seu credito c bom
neme.

Oii VIDAL

EM DEFESA DO GAFE

r.ada no; serve™ c na bahia de Gua-
nabara estão reduzidos a viveiros dc
ostras, é porque o dinheiro do con-
tribuinte, que devia ser applicado na
sua conservação, foi desviado do seu
íim legitimo, para intitulados ein-
prchendimentos c melhoramentos, não
pvoveitoív.í ao paiz nem úteis á na-
ção, mas tão somente ás algibeiras
dos patronos, dos proceres da Repu-
blica, togados da advocacia adminis-
trativa. O povo está ameaçado dc
novos tormentos com a aggravação
de impostos que já lhe
atrozmente a vida. c os funccioiiarios
civis e militares, além de reduzidos
em seus vencimentos, sentem o des-
douro dc ser apontados como au-
tores daj desgraças da pátria. Mas
os que realmente a roubaram, 05
fautores da sua penúria humilhante,
cia fallencia ignominiosa*ido paiz, que
cão sabe nem vc como pagar seus
Compromissos de honra, estão abi

O papel que o café representa,
cimo base principal da nossa fique-
ca publica, é tão evidente que pare-
ceria desnecessário insistir sobre o
imperioso dever do governo federal
defender os interesses da industria
agricola a cuja sorte está ligada, não
somente a prosperidade dc alguns
dos Eslados mais importantes da
União como do Brasil inteiro. Mas
a altitude de inexplicável indiffcren-
ça dos poderes públicos, deante dos
perigos que ora ameaçam o café,
justifica ttm appello dirigido ao pre-
sidente da Republica para que se
oecupe desse assumpto vital.

O café representa mais de cincoeii-
tn por cento da exportação nacional;
c das condições da industria cafeci-
ra depende a situação financeira, da
União. Não será possível restabele-
cer em bases sólidos as finanças fe-
deraes sem que se normalize c se
tome mais segura a posição eco-
nomica do paia. Todos os esforços
para augmentar a receita publica pela
expansão do apparelho tributário
serão baldados se a nossa exporta-
ção não se mantiver em condições de
uos garantir tem saldo na balança
coinmcrckl. Desse augmento da
massa da exportação depende a
alta da taxa cambial, que se
tomará uma questão ae interesse pai-
pitanle quando chegar, 110 anno viu-
douro, a época de recomeçarmos os
pagamentos cm ouro 110 estrangeiro.

Além disso, como existe tuna rela-
ção constante entre o augmento da
exportação e o da importação, é cia-
ro que, se a exportação não se fõr
exPandinão, não kaverá o correspon-
dente crescimento da importação que
é necessário para produdr uma ren-
da aduaneira capas de satisfazer as
exigências da situação do Thesouro
federal.

As actuaes condições do mercado
do café são muito satisfatórias. O
problema da super-proditeção está rc-
.olvido e a procura ougincnta, priu-
cipalmente na Scandiitavia, na Rus-
sia e em outras regiões do norle da
Europa. Optima, portanto, seria a
situação da nossa principal industria
agrícola, c com ella a posição geral
da nossa vida econômica, se o bla-
queio inglês não estivesse converteu-
do em ruinosa crise uni estado de
coisas que deveria ser de franca
prosperidade, ei Inglaterra começou
por incluir o café na lista do contra-
bando de guerra, o que era uma vio-
hnciii que nada justificava. Depois
apertou o bloqueio ,e resolveu inter-
ceptar os carregamentos destinados
ii Ilollanda e aos poises seandinavos,
permittindo apenas a passagem de
quantidades relativamente pequenas,
fixadas pelo arbilrh das autoridades
britannicas como sitfficiciiles para o
consumo daquelles poises. Estas vio-
Inicias eslão impedindo que o nosso
café entre nos mercados onde elle
encontraria facilima collocaçio e
dahi resultam todas as difficuldades
econômicas e financeiras com que o
pais vae lutando.

O Correio d.a Manhã ;'ií sc tem
freqüentemente oecupttdo dos aspe-
ctos jurídicos do bloqueio, demons-
ti ando a illegalidaêc das medidas
adaptadas pela Inglaterra. Deixare-
mos Hoje de porte este lado do que-
stão para tratarmos apenas do pro-
blema pratico. A Inglaterra sabe
muito bem que a prohibição da en-
trada do café ma Allemanha de nada
adeantará á causa dos alliados. Se a
Allemanha vencer, não será certa-
mente porque a iwssa deliciosa bebi-
da lhe tenha servido de elixir da vi-
ctoria. Se o triumpho final couber
r.os alliados, uão será tambem por-
que, em ves de se tonificar com o
café brasileiro, os soldados do Kaiscr
tenham tido apenas o chá da índia
inglesa e o caeáo do trust britannico,
que o bloqueio inglês deixa passar
livremente pela Ilollanda c Pele
Scandinavia.

Será porventura eom o intuito cx-

^ 
clusivo de hoslilisar o Brasil que a

encarecem * Grã-Bretanha intercepta o nosso
café' A não scr que o governo bri-
tamiico entrcleitha planos sinistros
sebre nós e deseje por isso aggravar
propositalmcntc a nossa situação eco-
nomica e financeira, afim de nos im-
pedir de cumprir mos o funding c de
darmos assim a opportunidade para
uma intervenção em que a Inglaterra
nos imporia onerosas obrigações eom-
merciacs, não se comprelieiide como

a nossa maior credora pôde ler in-
teresse em nos arruinar.

Temos sido tratados pela Grã-Bre-
tanha de um modo bem diverso do

que deviemos esperar, cm vista das
relações de boa amisade que, com
wita única interrupção, sempre 'exis-

tiram entre os dois países. A nossa
fraquesa actual e os nossos inales
momentâneos estão talves fasendo
crer aos ingleses que somos um povo
cuja amisade não vale a pena culli-
zar. Mas a diplomacia britannica,
que tem Para se inspirar uma loniga
tradição histórica, deve saber que as
nações renascem e que ás crises se
succcdcm dias de prosperidade c de
força. Aliás, o governo inglês nunca
esqueceu esse principio nas suas
relações iutcrit.ici.nacs. Porque não
o applicar ao caso do Brasil? Por-
que ficar fasendo jús ao resentiinen-
to ipcrpetiio de um povo novo, que
nunca poderá esquecer as injustiças,
as humilhações c os golpes que hoje
lhe são desfechados, porque elle se
encontra fraco c abatido?

Na solução do problema do café,
«a applicação ao nosso principal pro-
dueto do padrão de indulgente con-
descendência, que já foi usado no
caso de vários artigos americanos, a
Inglaterra tem talves o unico meio
dc evitar o justo rescittimcnto dos
brasileiros. Hoje, que a Inglaterra
está acobertada pelas sympathias in-,
spiradas pela França, e que nós so-
¦mos inoffcnsivos, o Foreign Oífice
pôde encolher desdeiihosàmente os
hombros deante da nossa indignação.
Mas depois da guerra, quando as
emoções tiverem passado e quando a
Inglaterra tiver de tratar a sós com
um Brasil liberto da crise de hoje, é
possivel que o desdém se converta
cm arrependimento. Medite sobre
isso a diplomacia britannica c talves
encontre no café a saida honrosa
para evitar uma separação irreme-
diavel.

tudo fundamental da Republica vizi-
nha, que assegura ampla liberdade mer-
cantil. Sob este ponto de vista, a si-
tuação é entre nós absolutamente iden-
tica, porque não. menos explicita do
que a lei básica argentina é a nossa
Constituição, no paragrapho 24 do art.
72, onde a liberdade de oommerciar é
garantida tanto aos nacionaes como aos
estrangeiros. Mas, sc no tocante á con-
stitucionalidade da lista negra a nossa
posição não differe daquella em que se
acha a Argentina, em relação aos moi'i-
vos especiaes allegados pelo deputado
Avellaneda, estamos em condição de
necessitarmos, com maior urgência do
que a Republica platina, a intervenção
dos poderes públicos em defesa do
nosso commercio.

Por muito vexatórios que tenbam
sido os actos dos cônsules inglezes na
Argentina, elles difftçil-méntè podem scr
postos em nivel ás proezas do? agentes
britannicos 110 Brasil. Não consta que
empresas de navegação argentinas te-
nham sido forçadas pelos cônsules in-
glczcs a desembarcar carregamentos dí
mercadorias ' exportadas para paizes
neutros. Não lia tambem menção , de
caso algum em que 03 representantes
da Inglaterra tenham tido a audácia de
prohibir a subditos argentinos o abaste-
cimento de agua aos navios allemãcs
asylados nos portos da Republica vizi-
nha. Entretanto, temos tido aqui dessas
manifestações arrogantes de uma into-
leravel intervenção consular.

Mas a Argentina não julgou conve-
niento esperar que o arbítrio inglez
chegasse a extremos insubruosos ao brio
nacional. O exemplo argentino não
pódc deixar de ser imitado e já é tem-
po do governo e do Congresso presta-
rem a este assumpto á sua attenção,
de modo a que não fiquemos em uma
attitude incompatível com os nossos in-
teresses e com a nossa dignidade.

bradas... são bem um symbolo da po-
litica que se faz om -seu interior, e da
maioria dos políticos que ncllas delibc-
ram...

O presidente da Republica recebeu,
hontem, no palácio do governo, apenas
o deitado Antônio Carlos, leader da
maioria na Camara, com quem confe-
rendou relativamente a assumptos fi-
nanceiros e A marcha dos orçamentos
na comniissão de Finanças daquella
casa do Congresso.• Apresentaram-se, itambcm, a s. ex.
o almirante Gomes Pereira e <o general
Fcliciano Mendes dc Moraes, delega-
dos militares á embaixada do Brasil
nas festas dc Tucuman, por terem re-
gressado de Buenos Aires,

Hoje, s. ex. presidirá ao despacho
collcctivo do ministério, que sc realiza
ãs 2 horas da tarde, no palácio do go-
verno.

GRAVATAS — I-indissimas — Só na
Casa Mancheiter—Kua Gonçalves Dias 5- ml * im * nu

Tópicos & Noticias
O TEMPO

Foi uni máo dia. o de liontcm — cú> anica-
çador e muita humidaile. A temperatura
variou dc 19o.2 a .23'V.

TRENS DIÁRIOS
E. i'. Ccxibal. — (Ramal de S. Paulo)

— SP 1, Exp., parle da Central ás s-oo,
cheira ao Norte ás 21.35; W ,'t Rap..,
parte da 'Central ás 7.00, chega a Luz, as
18.iC; NP 1, Noct., parte de Central ás
18.35, cheira á Luz ás 6.4.1; LP 1, Noct.
Luxo, parle da Central ás 31.ao, chega a
J.1IZ ii B.46.

(Raniãl de Minas) — Si, Exp. parle
dl Central ás 5.00, chega a Lafayctte as
ao.08; R 1, Rap,, parte da Central -*
6.00, chega a B. Horizonte ás 2.1.i7i
N 1. Noct., parte da Central ás 19.15,
chega a II. Horizonte, ás 10.40.

LKoroi.wuA. — (Ramal de Campes, Mi-
racema e Vi-etoria) — Barca, .'11 5.30;
Exp. Pane dc Nicihcroy ás ti..10, cheia
á Campos ás 13.30 ¦«¦»'Mlr-iev.a.Vis !<S*i*

Barca, ás 20.000; Noct. Parto do Ni-
cthcroy ás 21.00, cllcga o Compôs as 7.00
c a Victoria ás 18.15. Coiru somente as
segundas a sextas-feiras.

(Ramal de Fribiirgo, Cantagallo e ror.
tella) — Barca, ás 6.10; Exp. Tarle dc
Nictheroy ás 7.00, de Cantagallo as 13.5-1
c chcRa n Portella ás 17.20.

Trens de passeio para Friburao — u\os
íalihados 011 quando fõr annunciado.

Barca, ás 14.30. Parte de Nictheroy as
I5..15 e chega n Friburgp ás 19.00.

7Vf?n,ç rff? passeio dc rriburgo — A _s ?o
eundas-felras ou quando fór nnniinclado.

Trem de Pctropolis — Parlida da Praia
Formosa, no* dias tttcís :
6.00, 8.35, 13.33, 15.5", i<J--ii i*-13, *=°-'°

Chegada a Pctropolis ;
7.5.1. 10.35, 15-25.' 17.45. 18.12. 19.37,, "•*-

'Partitla dfi Pctropolis, nos dias utcir "

O conselheiro Ruy Barbosa, aeom-
panliado do dr. Baptista Pcireira, esle-
ve hontem no Itamaraty, em visita ao
ministro d'e Kstado interino das Kela-
ções di.xtcriorcs.

S. ex. foi recebido no saguão do
palácio pelo chefe do gabinete do mi-
nislro, dr. Sylvio Romero, que conduziu
o nosso embaixador á Argentina ao sa-
Ião dós chancelteres, onde o aguardava
o dr. Souza Dantas.

O conselheiro Ruy Ealrbosa demorou-
se ali em amistosa palestra com o mi-
nistro do Exterior, retirando-se depois,
com as honras devidas ao alto cargo
que acaba de desempenhar.

Por haverem tambem regressado da
Republica Argentina, ondn estiveram
como delegados militar c naval á em-
baixada brasileira, apresentaram-se hon-
tem 110 Itamaraty ao ministro dc Esta-
do interino das RclaçCes Exteriores o
general Mendes de Moraes e vice-al-
mirante Gomes Pereira, que se fizeram
acompanhar dc scua respectivos aju-
dantes de ordens.

Sabemos estar bem encaminhado, na
Câmara dos Deputados, o projecto sc-
parando o Grande Estado-Maior do
Exercito do Ministério da Guerra, fi-
cando o mesmo subordinado ao presi-
dente da Republica.

O cambio sentiu hontem, como aliás
tínhamos previsto, a influencia de uma
nova taxa: a do Banco do Brasil, que
sc estreiou com 12 13I32 d., para pouco
depois subir para 12 i|2 d., com teu-
deíicias para maior alta. Appareccram
letras dc cobertura, de sorte que pela
t^rde se accenluava a procura da taxa
4fl 12 9|i6.
.';_& alta será conduzida vagarosamente,
rêas irá para deante, tendo o Banco do
B.lasil dispensado o auxilio dos sangues,
e.i só pagando commissões de cambio
aos corretores, seus prepostos e adjun-
tos.

| «O primeiro dia de acção cambial do
Bcnco foi, pois, bem promettedor.

Ante-hontem, a taxa de encerramento
foi de 12 13I32; a dc hontem foi de
13 19I32, 011 seja uma melhora de
3I16.

da Marinha, o almirante Gomes Porei-
ra. S. ex. ainda esta semana assumirá
o cargo de director da Escola Naval
de Guerra.

.V tarde, conferenciou com o presi-
dcule da Republica o dr. Aurelino
Leal. chefe de policia, sobre o mecting
realizado no largo de S. Francisco de
Paula, cominunicando não ter havido ai-
teração na ordem publica.

O ministro da Viação remetteu ao
inspector de Portos. Rios e Canacs os
ouadros demanstrativos das indemniza-
ções a que se julga com direito a "So-
ciété de Construction du Port de Per-
nambuco".

Conversava-se- hontem numa das sa-
Ias do Monroc sobre o voto vencido do
sr. Cincinato Braga, o magno assum-
pto da prosa politica nestes últimos
dias. Vieram A baila -os automóveis do
.Estado, c houve quem dissesse que elles
custam annualmcnte ao Thesouro tres
mil "contos. Para alguns dos presentes
pareceu exagerada somma tão avulti-
da. Outros replicaram que era assim
mesr.10, e que os automóveis de que
dispõem todos os chefes de repartições
e serviços públicos continuavam a rodar
dia e noite, transportando senhoras,
creanças, c até creados e cozinheiras.

Naturalmente seado a. roda de poli-
ticos, falou-se cm politicões filantes
dc automóveis officiacs, e um depurado
presento contou que o sr. Bernardo
Monteiro, quando quer uma dessas car-
ruagens, em vez de pedi!-a a qualquer
"garage", dirige-se ao sr. Aurelino Leal,
que é o seu fornecedor dc automóveis
pelo mais commodo dos preços, a salber
— a "carona". Que cara durai Chame
o sr. Wencesláo á ordem o seu grande
amigo e diga-lhe: — " Bernardo, eu só
me sirvo do automóvel do palácio quan-
do vou a actos officiacs. Quando a mi-
nha familia quer dar um passeio, ou
precisa de automóvel por outro motivo,
como, por exemplo, para tomar o trem
na Estação da Central ou, quando de
volta de Minas, para vir para palácio,
eu mando alugar o automóvel e pago-o
do meu bolsinho. Faz o mesmo, Ber-
nardo".

A Rcccbciioria do Districto
arrecadou liontcm S8:23S$o.ij.

Federal

dc maior gravidade. Esperamos agora
as providencias do director da Saude
Publica,

Reassumiu hontem o exercicio do car-
go de director do Material Bellico, o
general Fcliciano Mendes de Moraes,
que fez parte da embaixada brasileira
ás festas do centenário do juramento de
Tucuman.

S. cx., ao chegar á sua repartição,
foi recebido pelo coronel Achifles Vcl-
loso Pederneiras, que respondia pelo
expediente daauella directoria, e pelos
officiaes que ali servem.

Reempossado. apresentou-se o gene-
ral Fcliciano Mendes de Moraes ao mi-
nistro da Guerra e ás altas autoridades
do Exercito.

O coronel Pederneiras, reassumiu
tambem honrem as fuucções de director
do Arsenal de Guerra.

Por falta de numero, não houve hon-
tem sessão na Camara dos Deputados.

CAMISAS—O que ha de melhor • clegan-
te—Casa Manchester — Gonçalves Dia» 5.

ROUPAS brancas — Sòrtimento sem egual
— Casa Manchester — Gonçalves Dias 5.

6.08, 7.35, 8.35, 10.20, 12.35, 1C.00, 19.20
Chegada á Praia Formosa :

6.00, 9.20, 10.25, 12.05, 14.20, 17.55, z'*l°
Partida da Piaia Formosa, aos doniin-

ros :
C.00, 7.30, 8.35. 10.30, 15.50, i-.^j, so.io

Chegada a Pctropolii I
7.53. 0.35. 10.35, 12.25. 17.45, 19.3", 2--12

Partida do Pclropolis :
ó.o8. 7.35» 10.20, IJÔO, 16.00, 1Ç.20, 20.^5

Chegada _ Praia Formosa 1
8.00. 9.20, 12.05, ifi.35, 17.23, 21.10, 22.20

m t m * 1 
HONTEM

Praças
Sohre Londres. ....." Píiris. ..,#.'B Hamburgo. . . . •" Itália" Portugal (escudos)¦ Buenos Aires (peso

ouro)" Nova York. . . ." Hespanha. ....
Kx t remas :

Caixa matriz, , . , . . t:
Itancario I;

Café — 9S400 por arroba
¦Libras — Sem negocio
Letras do Thesouro —

9 a 91I: por cento.

Cambio
90 d|s A' vista
J2 I|2

$687
$755

ifiofi
$700
$040

Por determinação do deputado Leão
Vclloso, presidente da comniissão dc
Diplomacia e Tratados da Camara. o
sr. Amilcar Marcliesini, secretario des-
sa comniissão, endereçou 11111 telegram-
ma ao representante diplomático da
Republica da Suissa junto ao governo
do Brasil, dando as felicitações por nio-
tivo da commemoração do anniversario
da independência da nação hclvctica.

— 3J003

$S3J'

;|i5 a 129I1IÍ
;t:6 a iag|i6
pelo typo 7.

conhccMos.
Aos rebatcô Jc

Estamos informados de que o gover-
no da Republica não consentirá em
absoluto na deposição do general Cae-
lano dc Albuquerque. Dando-se mesmo
o caso de que o inspector di 6" região
não chegue a Cuyabá a tempo de evilar
o golpe decisivo do azeredismo, ainda
assim, logo que ali aquartelc as suas
forças, o general Campos reporá o sr.
Caetano no poder.

E' o que eslá assentado.
Em vista disso, é bem dc ver que o

sr. Azeredo uão mais tem nenhuma
probabilidade dc tritimphar nessa que-
stão, cm que sò sc envolveu porque o
sr, Caetano dc Albuquerque se oppoz
a que as 'terras mais férteis de Matto
Grosso fossem vendidas a syndicatos
organizados exclusivamente para com-
pral-as cm condições escandalosas,

A immoralidadc c a desbonestidade
do negocio do sr. Azeredo já são uma
coisa que não soffre controvérsia, e
assim o governo sò tem que receber
applausos pela sua nsolução.

O essencial é quo elle siga avante.
Sabendo dessas disposições do gover-

no, o sr. Azeredo lem redobrado dc
--Í946 I csf°rí°s junto ao sr. Bernardo Montei-

ro para que este consiga desviar o sr.
.¦.$113 Wencesláo da conducla qttc sc traçou,

Commcntando hontem a mudança do
fcome da rua de São Clemente para j
rua Ruy Barbosa, um dos nossos pc-
riodicos lembrou que, no tempo da mo-
narchia, já a Camara Municipal da an-
tiga Còrtc a tinha transformado em rua
Dr, Duque Estrada Teixeira, o que não
vingou porque a própria Camara Muni-
cipal attendeu a uma representação dos
moradores da rua pedindo a conserva-
ção do nome antigo.
ÍO mesmo periódico lembrou-se, po-

rém, de comparar o dr. Duque Estrada cre(a j,r0V0C0U) por oceasião

BENGALAS — Elegantes e resislciiies —
Casa Manchester — Gonçalves Dias 3-

 a » a « w
Esteve hontem cm visita dc cumpri-

mentos uo titular da pasta, da Guerra
o almirante Gomes Pereira, uienibio
naval da embaixada brasileira ás fes-
tas do centenário da independência ar-
gentina.

Publica-se em Paris um jornalcco,
que usa o nome do Brasil como melo
de obter a clientela dos nossos patri-
cios que residem ou que se acham dc
passagem na metrópole franceza. Pa-
rece que o mpis rudimentar dos deveres
dc uma folha, que pretende representar
os interesses do nosso paiz 110 estran-
geiro, deveria ser o escrúpulo na elabo-
ração das noticias brasileiras, que são
naturalmente procuradas com avidez
por quem se acha distante da pátria.

Entretanto, os redactores do Le Bre-
si! impingem aos seus leitores infor-
mações cuja veracidade pode ser av.i-
liada por alguns exemplos que se nos
deparam na 211a edição de 2 de julho.

Ninguém nesta capital, c de facto no
Brasil ir/üiro, ignora hoje o papel que
o sr. Castão da Cunha representou nos
incidentes que a sua íncorrecção indis-

da sua

Escrevem-nos do gabinete do minis-
tro da Guerra;"O Correio da Manhã de hoje estra-
nha que o general Campos mandasse
para Cuyabá, commandando um bata-
lbão, o major Tácito, do qual diz ser
desaffecto ao presidente do Estado.

Ha nisso uma injustiça aquelle ge-
neral; o facto passou-se do seguinte
modo:

O presidente de Matto Grosso com-
niuiiicoii ter sabido que grupos sedicio-
sos se reuniam para marchar sobr; a
capital com o fim de dcpôl-o, c appc'.-
Iou para a força federal.

Em Cuyabá havia uma companhia
de infanteria do Exercito; o ministro
da Guerra mandou, á visla daquclle
pedido, que seguisse para a capital o
resto do batalhão a que pertencia a
companhia destacada. Nada mais na-
tur.il, e incontestavelmcnte foi o meio
mais simples de satisfazer o presidente
de Matto Grosso. Nem o ministro, nem
o general Campos, que apeiiss cumpriu
a ordem, pensaram em indagar se o
commaudantc do batalhão que haviam
designado, era ou não desaffccio do
presidente do Estado; elle estava cia-
ramente indicado pelo faclo de lhe
pertencer a companhia já destacada.

E elle cumprirá o seu dever, dentro
das normas resulaitiLiiiares.

O ministro da Guerra faz todos os
esforços para que os officiaes não sc
intrometiam nas lutas partidárias dos
Estados, quer 11 favor, quer contra prc-
sidentes ou governadores."

O ministro do Interior pediu provi-
dencias ao seu coilega da Fazenda afim
de que o credito de 3i7:o-'9Í6oo. que
o Ministério da Guerra transferiu para
o do Interior, seja distribuído, por tc-
fegramma, á Delegacia Fiscal no Ama-
zonas para scr entregue a caila um dos
prefeitos dos quatro departamentos do
Território dn Acre, a quantia de
79I257$400, destinada ao pagamento, 110
corrente anno, a partir de 2 dc junho,
das despesas daquelles departamentos,
sendo ,|4:453$ioo, para vencimentos do
pessoal c 

'34 
:So^$5or>, para etapas c

fardamentos.

Mais 25 o|o ouro!.,.

Teixeira ao senador Augusto de Vas-1 nomCaçrlo para embaixador cm Lisboa
concellos. E' caso de dizer que a cõm- j.jjj3-jr.j, /j^í; nüo sc pejou de eslam-
«aração só pode ser feita por quem -__. nas sua3 columnas dois telegram-

,.ruo conhece a historia politica do j mt[1!i que parecem scr forjados porque'í*Brasü. ! daqui ninguém, a não scr o sr. Gas-'Odr. Duque Estrada Teixeira foi tão ou algum canalha por elle inspira-
tambem chefe politico na cidade do Rio do, teria tido o topete de transmittir
de Janeiro, e chefe de prestigio. Re-1 semelhantes mentiras, que dão do
presentou-a em varias legislaturas. Eis' incidente a mais fantástica das ver-
tudo em que pódc scr comparado ao,sõcs. Para que o publico possa avaliar
finado senador da Republica, Augusto do escrúpulo de Lc Brésil ao fazer o
dç Vasconcelios. i seu serviço de informações, aqui da-

10 dr. Duque Estrada Teixeira foi'mos textualmente a traducção dos dois
um dos talentos brilliantes da sua ge- I despachos:

HOJE
Na 1

paliam.
i« pagadoria do Thesouro Nacional
«e hoje as scRiiintes folhas: íiccrc-

tarias de Kstado da Justiça, Exterior,. Via-
ção e Agricultura, Caixas de Amortização
c Conversão, Kskitistica Commerciai, eis*
caes de bancos, clubs e lotei
dc todos os ministérios, Casa da .Moeda,
Imprensa Nacional, Areilivo Publico c I, »N.
dc Musica.

Na Prefeitura paj.ii-.i-se. 1
tfias: Secretarias tio gíilnn
c do Conselho Municipal^
ensino, dc letras A a -'.

ordenando ás forças federaes que dc
fôrma alguma prestigiem o azeredismo.

Xão c possivel que o sr. Bernardo
consiga esse absurdo do presidente da
Republica,

Além de não consentir no attentado
premeditado pelo azeredismo, o sr.
Wencesláo está na obrigação de fazer

: ver ao sr. Azeredo que os assassinios
políticos cgiiacs ao do mállogrado Totó

I Paes sofírein a sua inteira reprovação,
Avulsas I e não se podem repetir impunemente

num paiz civilizado.
O general Carlos de Can-pos foi efl-

viado a Matto Grosso para apoiar o
presidente, e não para assistir aos seus
funeraes, como da outra vez suecedeu
ao sr. Dantas Barreto.

seguintes fo-
ilo prefeitoVuxíliares dc

Serviço dn cuarnicão
Exercito — Official dc dia â gnarniçüo,

capilão Manoel Joaquim Pereira Lobo; dia
no quartel-general, sargento 'Luclydcs í. de
Oliveira. Uniforme. S" • . . ...

Corpo de Bombeiros — Superior «.le <liai
tenente Miranda, auxiliado pelo-alferes Men.
donca: ronda, alferes Narciso; emergência,
tenente Orininilo, Uniforme, 5".

A enrno
boje em cenP.-.ra a carne bovina oosta ...

ítinio nesta capital, (oram aflixarJos pelos
marchantes. 110 entreposto de S. D oro, os
preços dc S540 a S600, devendo scr cobra<!o
ao publico o máximo de çíoo.

Carneiro, i?.'oo a i$8ooj porco, :$ioo, e
vitella, de $600 a $Soo.

»8» •

Foram bontem solennemeiite installa-
dos os trabalhos da Assembléa Legisla-
tiva Fluminense, tendo comparecido o
presidente do Estado, que leu a sua men
sagem.

_As commissões de Justiça . Legisla-
ç.-m
hoji

e Finanças, do Senado, reunem-i
ás 2 horas da tarde.

Abriu-se a sessão no Senado: lido um
ligeiro expediente, verificou-se que não
havia numero para votações. Fechou-
se a sessão.

Ahi está, cm poucas palavras, o que
foi, hontem, a tarefa dos senhores sc-
nadores, E assim será emquanto se
não decidir esse caso da mudança da
sédc da Camara Alta para um local
mais bonito,

Não ha, na historia desta terra, um
er-1 exemplo de solidariedade tão compacta

O Correio da Manhã, que ha muito
tempo discute a questão da lista negra,
procurando induzir os poderes públicos
deste paiz a tomarem as medi ias-nc-
cessarias á defesa da nossa dignidade
nacional e dos interesses do comi;

brasileiro, não pódc deixar de re-1 entre os velhos representantes da na-
tisíação a noticia telc

ração. Saiu da Faculdade de S. Paulo,
não simples bacharel, mas doutor cm
direito, o que, naquellcs tempos, tinha
realmente valor. As congregações das
Faculdades de Direito não barateavam
essa honra. Foi um dos primeiros
advogados do nosso foro, em tem-
pos em que nelle figuraram Nalna,
Zacarias, F. Octaviano, Silveira da
Motta, Perdigão Malhciros, Souza Ri-
beiro, Andrade Figueira, Ferreira Vian-
na, José de Alencar, Duarte de Azcvc-
do, c outros muitos. Foi brilhante ora-
dor parlamentar, como attestam os an-
naes da Camara dos Deputados. Foi
muito mais, portanto, do que um simples
"Augusto de Vasconcelios da época".

O director do Patrimônio do The-
souro Nacional expediu • hontem cir-
ciliar aos collectores das rendas federaes
no Estado do Rio dc Janeiro dciernii-
n.-iiido-lhcs que com a maxima urgência
remetiam as certidões de dividas dos
foros de terrenos de marinha, ainda não
arrecadados, afim de scr iniciada a co-
branca executiva.

Aos cofres do Thesouro Nacional foi
recolhida hontem a quantia de ... .
620:000*000, importância da renda ar-
recidada pela Alfândega dc Santos na
semana passada.

cio
gistrar com

aphada hontem de Buenos Aires,gr. an-
nunciandp que a comniissão dc legis-
lação da Camara argentina dará pare-
cer favorável ao projecto do deputado
Avellaneda. A medida, que foi por
aquelle bem conhecido politico argentt-
no justificada eni um discurso, cuja

gumentação não differe
geracs das razões que nos têm
para combater a lista negra, visa tornar
iilegacs e passíveis dc repressão penal
todas as manobras tcnd«itcs a favore-
cerem o exito da boicotagem ingleza.

O deputado Avellaneda citou factos
de indébita intervenção dos^ cônsules
britannicos r.a vida commerciai argen-
tina o assignalou o caracter inconstitU-
cioii.il da lista negra deante das dispo-
siçúes terminantes do art. r.j do esta-

ção. Apezar dos pczares, a politica não
divide neste momento 03 senadores,
unanimemente empenhados nessa que-
stão, cm que no fundo entram uma cer-
ta vaidade c uma ponta de inveja pelos
collegas da Camara.

Estes, de facto, tem o lindo c bem
caiado Monroe; aquelles continuam em

r.s suas Víftüas¦ barracão que ameaça desabar. Estricta-
j..,^.:,];, mente falando, entretanto, sc houvesse

justiça no mundo, era mais justo que
sc transferisse a Camara do Monroc
para um edificio qualquer, que estives-
se nas mesma; condições do casarão da
rua do Areai.

Assim se restabeleceria a egualdadc
de condições. Demais, o Congresso
está ber.i adequado para funecionar em
edifícios como o do Senado,

Cosas velha?, feias, podres, desmem-

Os senhores têm observado a marcha
dos orçamentos na commissãò dc fi-
nanças da Camara. E' o mesma coisa
dos outros anãos, cem a differença ape-
nas de que, neste momento, os depu-
tados estão com a terrível preoecupação
do anno futuro, quando teremos de
reenentar o serviço da nossa divida cx-
terna.

Acreditam os chamados representan-
tes do povo que, mesmo que-ainda haja
guer-ra cm 1917, os nossos credores nos
porão _ faca rins peitos. Isso não passa
de uma rematada tolice, o que não inhi-
be os legisladores de tratar a serio do
problema financeiro, empregando esfor-
ços para que afastemos do nosso cami-
nhs as difíiculdades com que actual-
mente lutamos.

Mas 0 que se observa é islo, no tra-
balho dos congressistas: confusão na
comniissão de Finanças da Camara;
chorrilhos de emendas absurdas, repre-
sentando favores pessoaes; projectos dc
augmento de impostos; numa palavra, a
anarchia legislativa em acção na Ca-
mara, cmquanto o Senado espera os
orçamentos para por sua vez anarebi-
zal-os ainda mais.

Rcsalta á evidencia que não é com
um corpo legislativo nessas condições
que o paiz roderá contar para se ver li-
vre dos seus grandes embaraços eco-
nomicos c financeiros. Mas não ha ou-
tro, e o «curso é aguardar outros lio-
mens c outros processos de legislar...

Rio de Janeiro, 2.3 de junho.
Em seguida a um artigo injurioso

publicado pelo sr. Edmundo Bittcn-
court no seu jornal o Correio da Ma-
nhã contra o sr. Gastão da Cunha, ex-
sub-secrotario de Estado e embaixador
do Brasil em Portugal, este enviou-lhe
as suas testemunhas,

Rio de Janeiro, rs de junho.
O incidente entre o sr, Gastão da

Cunha e o sr, Edmundo Bittencourt,
director do Correio Ja Manhã, foi cn-
cerrado pelas declarações deste ultimo
dizendo que não "'nha tido ietrnção de
offendcr o diplomata,

Não é preciso coinmentarios. Ape-
nas desejaríamos saber se os rcdaclo-
res de Le Brésil, fazendo um pequeno
exame de consciência, não chegariam
á conclusão de que, com a publicação
de noticias como estas, elles eslão
fraudulentamente apanhando os íohi
dos bras:leirós. que querem em Paris
saber o que sc passa no Brasil.

'Despediu-se hontem do sr. Carlos
Maximiliano, ministro do Interior, o
dr. Muniz Sodré, deputado c leader
da bancada •¦«sra, que parte hoje
pata a llahia.

PUNHOS e collarinhos — Especialidade
— Caia Manchester — Gonçalves Dius 5.
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Foi nomeado José Francisco Bastos,

para o cargo de ajudante da agencia
nos'.-,1 de Alaeoínhas, na Bnltiu.

Ao seu coilega da pasta da Guerra,
o ministro da Fazenda conuiiunicou,
afim de quo sejam tomadas as providen-
cias necessárias, que o Tribunal dc Con-
tas não rejeitou em tempo opportuno a
annuílação e transferencia ¦_ Directoria
dt Contabilidade respectiva das quantias
de 30 :ooo$ c 50 toooS das verbas 8' . 9*
do orçamento paríi 1915.

Por ter regressado da Republica Ar-
gentina, onde esteve na qualidade de
addido naval da embaixada Ruy Bar-
bosa, ás festas do centenário argenti-
so, apresentou-sc hontem ao ministro

Dentre as maiore9 pragas que nos
atormentam é preciso citar em primeiro
logar a da industria das falsificações,
"Tíiifjcíro escoro n,íc corroo O tlnssfl
organismo commerciai.

Devido em grande parte ao desleixo
das nossas autoridades de Hygicne, os
falsificadores proliferaram, criaram au-
dacia, capac:!ando-se de que é a coisa
mais honesta deste mundo adulterar os
produetos do consumo para auferir
maiores lucros.

Não queremos dizer com isso seja
unicamente 110 Brasil que os indivíduos
menos cscrupulosos exercem a sua acti-
vidade nociva. Falsificadores os ha
por toda a parte, em maior ou menor
escala. A differença é que, nas outras
terras, são elles perseguidos pelas au-
toridades, condemnados pela justiça e
trancafiado* nas prisões competentes.
Entre nós, dá-se o contrario: ns esper-
talhÕca gozam de segura tranquillidade,
operam com dciassonibro e fruess ns
bu*' sidos úo seu oo"í"icrci3 üiicito
com a garantia official que lhes dão o
pouco caso e a inércia dos funeciona-
rios encarregados dessas delicadas iun-
cções de defesa social.

De tempos a tempos vemos os fiscaes
da Prefeitura e cs funecionarios dos
laboratórios de analyses apprehenderem
um ou cutro gênero alimentício in-
nòcuo, por se achar deteriorado ou por
ser julgado adulterado.

E' uma excellentc medida para botar
o publico de sobreaviso.

O que ainda não foi registrado, po-
rém, é que essas autoridades tivessem
dado uma busca nas pharmacias e dro-
garias para apprehender os mcdicainen-
tos falsificados, causa òe envenenamen-
tos e inevitáveis deígraças.

A administração do Correio da Ma-
nhã, assim como todos os seus agentts
c viajantes, acceita assignaturas para
a revista .portugueza O Rosário, uma
das mais bem feitas publicações catho-
licas editadas em Portugal. Anno 6$ooo.

«a> • 11»
Sob o conluiando do capitão-tenente

Antônio da Moita Ferraz, parte hoje,
com grande carregamento de farinha de
mandioca, farcllo, etc., o vapor Carlos
Gomes, levando a bordo os engenheiros
macliinistas Oscar Ferreira c José Go-
mes do Couto, este, como dissemos bon-
tem, designado pelo ministro da Ma-
rinba para examinar as minas de car-
vão de São Jeronymo, no Rio Grande
do Sul, e acompanhar durante a viagem
de regresso, a queima do carvão nacior
nal daquellas minas.

De regresso a esta capital, o Carlos
Gomes trará 1.000 toneladas de carvão
nacional,

«««¦a » 11 —

BRANDÃO ALFAIATE
Av. Rio Branco, 103.

—K* üju » —1

No despacho collcctivo dc hoje se-
rão assignados os decretos, reforman-
do: 110 posto de contra-almirante o ca-
pilão de mar c guerra José Manoel
Monteiro e Clcto Ladisláo Japiassú.

O publico s'> poderá adquirir perlumarias,
em excellentes condições, na Perfumaria
Nunes — L. S. Franciçco 35.

Pingos & Respinps
Consta que . Cantareira pretende '.ornar

os empregados dos gulchcls responsáveis
uns pelos outros, mediante um termo pot
cllcs assignado.

— E' um principio de solidariedade hu-
mana, applicado em proveito dos cofres da
companhia.

 Mas o publico preferia uma perfeita
solidariedade entre as rurias peças dos ca-
lliambcques da cmprrsa.

O sr. Chaves, governador do Rio Gran.
do do Norte, tclesraphoii ao sr. Alberto
Maranhão dizendo-lhe ter percorrido 03
municípios de Pclr» Velho, Nova Cruz e
Santo Antônio, não encontrando nem um
o; posicimústa.

li' que, com certeza, os qtte havia, sa-
bciido Ja approxiniaçSa áo Chaves tranca-
ram-se a sete ditas cm suas cosas,

* *
Na Camara, diz um vespertino, ganha

terreno . Idéa do só serem pagos aos ad-
didos dois terços dos seus vencimentos, fi-
cando elles, porem, sem obrigação tio pon-
to, podendo applicar a sua actividade onde
bem entenderem.

Conheço alguns a-ldidos, diiia, bontem,
o Emilio, que já promeittram is almas
dois rosários para que passe 11 ijr.i dos
dois terços.

:'. lS
O commercio prefara uma

manifestação ao sr. Cincin.no,
petas suas i
os impostos
ccionotismo.

de .
cariar

•.iiiu.r
fun.

Em nome do patriotismo
Todo o commercio abastada
¦Sc-.i nome . ovaçâo empresta j
No fim o funecionalismo
ITa do íícar convidado,
Sem z.t convidado á festa.

* ¦ *

Novas idéas surgem sohre a nud-inço. do
Senado.

¦Houve ji quem lembrasse o Asylo da
Velhice desamparada ; iá foi tambem lem-
brado o predio em que actualmente ce
acham as Inválidos da Pátria.

O senador Mendes lembrou o Theatro
Municipal, onde so pode dormir durante
as se=S'?c3 tim so**'.uo muito mafs calmo.

* *
E' a era das Exposições; tivemos ha

ponco «. do Milho ; agora temos a dc Gol-
linhas.

A propósito .-ia coincidência das duas ei-
posições, diiia o Kaul:

Milho... gailinhas... é como dizia Vi-
ctor IIubo

j»

•A comniissão de Finanças da Ca<-''
mara dos Deputados resolveu accci-
tar a emenda mandando elevar para
65 % a quota ouro que será paga-
pelas mercadorias importadas do es-
tiangeiro.

Esta resolução, tomada assim, de
uma_ assentada, sem nenhum estudo
prévio das conseqüências econômicas
que ella terá,-offerece todas as appa-
rendas de um acto de perfeita lon-
cura!

IA nação, que em geral vive entre
gue ao seu labor, não conhece certa-
mente toda a extensão dos danines
que representará aquella medida,
quando posta om pratica.

Os direitos da Alfândega, isto é,
os impostos sobre a importação, 'ío-
ram sempre pagos cm papel até ;i
hora em que, em conseqüência do?
suecessivos appcllos ao credito, im-
pondo ao Brasil pagamentos na 'Eu-
ropa de juros e amortização das di
vidas, houve necessidade de faici
avolumar as rendas cm ouro. Assin;
sc chegou ás quotas de 50 %, ouro
sobre as taxas consideradas pro
teceronistas da producção nacional, <
dc J5 % sobre todas as outras. Nc
anno findo foi votada uma velhs
aspiração das aduanas e ilo connncr-
cio: a unificação daquellas duas quo
tas em isr.a só, de qo c/e, depois d<
sc ter verificado que o Thesouro nãi
teria prejuízos com essa unificação
e quo para as alfândegas liavcri;
simplificação de cálculos nos despa-
chos, ou seja diminuição do trabalho

Duron, mais ou menos, o tcuip.
de resistência daquellas deliciosa;
rosas dc Malhcrbe, a modificação
não sem custo arrancada ao Co:;-
gresso, pois, tendo entrado cm exe-
cttção no começo do anno actual, j.i
está correndo o grave risco de ta
modificada nas mais pavorosas cot*
diques,

De ^o %, a quota ouro passaiü i
scr fie 65 %! O aúgirivènto será, poi>.
de sessenta e dois e meio por cenl.
sobre os impostos actuaes!

O autor da idéa tristíssima nãç
teve que eJmprcgar-se cm grandes lo
cubraçOes. Ue resto, como já disse
mos, é fácil aos nossos Colbchs 1
resolução de todas as apcrluras di
Thsáouroj sc lia onde ir buscar Oi
nheiro, sem muito trabalho e algtt
mas cünunissões, segue-se o caminho
dos duiprcstinlos; se não lia, o ca-
minho dos impostos 'fica ali proxi-
mo, log,o á mão direita de s. cx. De-
pois, eom duas pennadas lica tudo
resolvido.

¦Xo caso presente succolcii isso
mesmo. O Thesouro precièa dc di-
nheiro? Dc muito dinheiro? Prom-
pio: os impostos que eram de 40 c,n
passam para 05 c/o. Se íôr precise
mais, não haja ceriimoni-.is: em logai
de 05 % poder-se-á dar um pule
maior, para setenta, oitenta ou no
venta por cento... E depois, o pov>.
paga tudo. Kste nosso povo é borre-
go manso c dócil. Zanga-se, mas a:
zangas são só em familia...

O que será praticamente esse im-
posto vae sabel-o o publico.

Ao acaso tomaremos alguns ini-
postos sohre gêneros alimentícios,
para ddmonstrarmos o que vae sue-
ceder.

Assim, por exemplo, as batatas, ge-
nero alimentício indispensável, cuj**
importação do estrangeiro é forçada
pela escassez da nos?a producção
pagam 80 réis por kilo. No annr
corrente, esse imposto, sommadi-
com. a quota ouro dc 40 v/o, represen
ta o total de 11-2 reis por kilo, Ele
vada. porém, a quota para 65 %, 1
imposto total por kilo será de 16;
réis, ou mais 50 réis do que preac:!-
temente. Assim como as batatas
todos os mais gêneros alimentícios
serão fortemente aggravados: o xar
que, os cereaes que ainda importa-
nios, etc.

E' evidente que mesmo os gene-
ros nacionaes crescerão de preço na
proporção do aggravanieiito do im-
poslo, pois a acção reflexa deste é
sompre inevitável. E como o faino-
so alvitre de ctím uma só cajadada
sc matar todos os coelhos descrinii-
nados na tarifa da Alfândega a nc
nhum delles perdoa, ter-se-á, uma
vez votada a iniqüidade, um súbito
encarecimento absolutamente dc to-
das as mercadorias que forem postai
á venda, sejam de que natureza fo-
rem, importadas do estrangeiro 011
de producção nacional. ?.las ainda
isso não é tudo: o sr. Calogcras nãn
põe dc parte o seu intento de sobre
carregar com impostos de consumo
os artigos que indicou no seu proje
cto de orçamento da receita, sobre
xarque, assucar, matte, café torrado
e manteiga, donde resulta que ;i
perspectiva para o povo não püib
deixar de ser de sinistro negrorl

E não falamos no impuslo de 10%
sobre os transportes terrestres, que
já está exacerbando os Estados mar;
grandemente produetores.

Se tudo isto não é um grande ma-
nicomio, e se não estamos presen-
ceando as mais singulares demons-
trações de loucura, então, certo, o-*
loucos somos nós todos, que no-
suppoiuos destinados ao. yaxiú C.
míseras victimas.

E aconselhava o dr. Leopoldo de
Bulhões a acecitação do projecto do
sr jCaloRcras, isto é, o la/iiçamento
uú imposto ¦uo cx/iisuiiuj sobre ali
mentos, com tanto que se reduzisse
primeiramente os respectivos ítnpos-
tos de importação. Abi está a_ rc
sposta: cm logar de ser reduzidos,
esses impostos correm o grave riso'-
de ser augmentados, c nu propor-
ção extraordinária que resulta da
passagem das quotas ouro de Jfl .'<>
para 65 fo.

_V caso, porém, para perguntarmos
se esse novo imposto será votado c
sc será executado. O governo não
deu ainda demonstração de que te-
nha cumprido os deveres que a gra-
vidade da situação lhe impõe. Quar
do deveria haver o imaximo empenho
em não se nomear novos funeciona-
rios, essas nomeações se fazem, ape-
zar da existendia de um verdadeiro
exercito de addidos; apezar de ter
sido determinada a venda dos auto-
moveis que em grande numero ío
ram adquiridos para o Kixo e osteii-
tação dc quantos grandes funeciona-
rios delles se utilizam, esses carissi-
mos vchictilos continuam percorren-
do as ruas da cidade... em provei-
to dc varias familias, que gozam de
toda aquella ostentação e «grandeza:
em logar de se proceder ás mais
rigorosas economias, como base .t
uma hoa e. intransigente administra
ção publica, não sc fez ainda a dc
monstração de que assim sc preter.-
dia viver.

'E querci.11, ícm mais nem mais, .'.-
uma só assentada, elevar os impostos
sobre toda a importação, e mais a:
sobrecargas dos transportes?

Absolutamente, ou nós cstanwr
enganados ou o Brasil está trans
formado cm grande manicômio.,..

Jã chamámos para o caso a attenção j _ Ceei ctmeri ctla I
do dr. Carlos Sfiíl. Vada pôde haver'
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PORTUGAL
A EFERVESCÊNCIA

POLÍTICA
Continuam os incita-

mentos perigosos
I.ISHOA, julho dc 1916 (Do corre-

spondente). — Ainda não abrandou a
campanha de certos elementos republt-
canos contra aa facções monarchicas e
conservadoras. Com o titulo — "A ca-
íialha nionarchica. Como sc mexem os*** inspiradores. Indícios e visitas —

¦ ií  t._ ..:.._ _. tf.,-^•lícou ha dias o Mundo a informa-
\? dc que tem elementos seguros para

_er affirmar que no norte do paiz se
vstá trabalhando numa conspiração mo-
iiarchica. Como prova de tal informa-
ção, o referido jornal regista, que se
encontravam no ponto o major-medico
Carlos Lopes, que já respondeu como
conspirador, Sanches da Gama, João
Franco, o "sinistro" diclador, marquez
do Faial, Antônio Praia, dr. Costa
Lobo c d. Sebastião Manoel — ao mes-
mo itempo que o sr. Josc Maria d Al-
¦poim chegava á Rede, no dizer dum
jornal de Villa Real.

'Registou ainda o Mundo o eslranlio'facto de tres individuos embriagados
darem vivas á nionarciiia e a d. 'Manoel,

quando regressavam de uma paíuscada
piio Campo Grande.

Desmentindo esla informação, o Dn
esclarece que o sr. João Franco /e.n
directamente da sua casa de Alcaidc a
.'Lisboa para assistir ao casamento oo
conde de Carflide; o duque de Talmcl-
ia e seu irmão foram a Alferraiede,
onde lhes offereceu um almoço a se-
mhora condcssa de Alfcrrarcde, porta:*-
¦to não .passaram no Porto. D. Sebas-
(ião Manoel publicou uma carta na im-
prensa garantindo que não vae ao Tor-
(o desde 1906 c, por ultimo, os factos
¦provaram que o sr. José Maria d'A'..
jioim ainJa não saiu de Lisboa, por-
quanto ainda ante-hontem fora ao gover-
.no civil tirar o seu passaporte para se
ausentar para o estrangeiro.

No Pono es.tá sendo constituída uma
casa bancaria intitulada Banco Popu-
lar Portuguez, sendo alguns dos seu»
fundadores conhecidos como monarchi-
cos.

Pois planto bastou para ser cogn01111-
nada de manobra conspiradora e ger-
nianopliila a fundação da nova casa
.bancaria,

iRcgista ainda o Mundo uma reunião
de moharchicos, onde foi apreciada uma
¦carta de d. Manoel adiando o movi-
anento conspirador, sendo esse principia
acccilc com frieza, dando logar a gue
se continue pensando tia conspiração.

O "Dia", porém, continua snstentan-
do duma forma absoluta que 05 monar-
chicos portuguezes não pensam em mo-
vimenios revolucionários, iiffirmando que
se tal caso suecedesse seria "um pavo-
roso erro, um acto anti-patriolico, uma
rematada imbecilidade. "

Estranha aquella folha nionarchica
que se mantenha esla atmosphera con-
tra as camadas conservadoras que nada
fazem, nada produzem qne possa allerar
a tránquiüidade indispensável para o
paiz neste momento difficil.

p— " Se voltássemos á desordem san-
fircnla, ao nacliis das ruas, ao tumultuar
delirante du praça publica, aftirma o
" Dia", pas de rèbtibliquc, pas dt mo-
narchic, pas de Palrie 1 Eta o aby3-
ano 1" ,

Jlas _ contra o sr. José Maria, d Al-
poini que a companha se torna mais vio-
lenta por cansa das suas carlas para o
"Primeiro de Janeiro", do Porto.

O antigo chefe do parlido dissidente
resolveu auscniar-sc para o estrangeiro

1: suspender temporariamente as suas
cartas para aquella importante folha do
aiorte.

A "Lticta" publicou ein editorial um
extenso artira do sr. José Barbosa
protestando contra o forçado silencio
do sr. 'Alpoim. dizendo nue "foi a de-
magogia que paira nas chafarieas poli-
.lieas e nos jornaes sectários" que creou
t-sta situação aquelle vigoroso jorna-
lista.

— "Aqui deixamos cm nome dos uni-
ohislas o nosso protesto contra tamanha
vergonha, que é a neeaqão da liberdade
c o triumplio revoltante da violência"
concilie o sr. José Barbosa da "Lucla"
1'iitretanto o sr. José Maria d'Alpnim
dá algumas liceiras explicações no " Pri-
meiro de Janeiro", dizendo que acabou
com os commentarios politicos porque
assim o quizeram alguns jornaes de
Lisboa c que mn dia sc saberá a razão.

Di_ qne não lè os jornaes que o
aceusam, explicando esse fuclo da sc-
guinte maneira :"Para nue lêr. se não sc pôde respon-
der ? Digam-me como I Não ha onde
publicar, porque o iornal aggrcssor não
o faz (já me aconteceu com um jornal
de Lisboa) e. se o faz. repete os acura-
vos c renova as falsidades. Em Ioda _l
viinlic vida /*»'.írn. nas épocas, mais ler-
viveis e bem conhecidas da poiiliea. IIIIH-
ca collegas meus me ameaçaram de li-
nar logares, wkiici* tive a menor diffi-
culdade em escrever. Encontro-a hoje!
iPara que, pois. lêr jornaes ? Para que
responder ? Como fazel-o ? Appello
para Iodos os espíritos liberaes, para
iodos os homens tle bem, para todas as
consciências austeras. Só me rcsla ca-
lar e não tratar senuer de dar noticias
políticas — c "nu senuer me defender,
.ara que ler iornaes ? Ponho ponto em
referencias políticas ou defesas. "

Os casos escandalosos
Um inventariante- que

sonega avultados
bens

Um escandaloso caso judiciário que
bem evidencia o absoluto desdém pelas
coisas da nossa justiça, assim como
pelos nossos interesses mais directos,
chegou ao nosso conhecimento e vamos
transmittil-o aos leitores.

Um abastado commerciante da nossa
praça, de nacionalidade portugueza,
tendo fallecido sua esposa, requereu a
abertura do inventario dos bens do ca-
sal, no juizo de orphãos*.

Nomeado pelo dr. Machado Guima-
rães inventariante do espolio, fez elle
as respectivas declarações dc bens c
de herdeiros, proseguindo as declara-
ções finaes e até a cartilha.

.0 espolio apparecia assim volumoso
c considerável á vista de grande nu-
mero dc bens do raiz.

iMas o curador dc orpbãos, dr. Raul
Camargo, no afan de bem cuidar dos
interesses que lhe ficam a cargo, iuau-
gurou ha tempos uma iprocesso louva-
vel. Sempre que o espolio avulta dc
certo modo, o curador averigua pelos
meios que _ucoi_ra da veracidade das
decWações de bens feila pelo iuventa-
riante, empreitada que por vezes Vem
dado resultado.

Pois nesse .aso, recebendo os autos
do inventario, o curador lembrou-Se de
manuseai) o "'Almanaclt Laenimcrt",
procurando ali o nome do viuvo in-
ventariante.

II*'acil foi cncontral-o c mais fácil des-
cobrir que era commerciante, com du-
zenlos contos de capital, e mais sócio
de uma outra firma cont avultado ca-
pitai e proprietário dos dois predios cm
que funecionam esses negócios, com
grandes armazéns c em ruas das mais
centraes da cidade,

O "alamiré" do almanach não era o
bastante, tratando-se de um caso de
tanta gravidade. ,

Ií o dr. Raul Camargo foi a Junta
pCommcrcial c requereu certidões que
tudo vieram confirmar.

Tratava-sfc, nada mais nem menos,
que de uma escandalosa sonegação de
bens num inventario em que ha meno-
res...

A' vista do apurado, o curador apre-
sentou ao dr. Machado Guimarães, jtiiz_
do inventario, o parecer que damos a'
seguir: , ."Cumpro o dever dc trazer no conlicci-
incuto do iuizo facto extremamente grave
com relação a este inventario.

Tenho o habito de procurar informar-
ir.e, lauto quanto possivel, da profissão mie
cm v;dn exerciam 03 Inventariadas, afim
.ie. por certas indieiições. avaliar da exa-
ctidão das declarações prestadas pelos in-
ventariante?.

Desta VC2, manuseando um nlmanack, na
parle indicativa das firmas comnierciacs,
desde logo notei n coincidência de eslar
nstalhda uma firma cm dois prédios ;lo
espolio, combinando o sobrenome (Io .m-
ventariante com o primeiro que fi.ura «ia
razão social. ,¦¦»'."-. iiD-áspertou-trie, então, ei curiosidade de
fazer maiores investigações a respeito.

IJirigi-mc á Junla Commercial, obtendo
logo confirmação plena das minhas suspci*
tas. ... .

De facto. pela certidão junta verificara
o M. M. juiz o seguinte:

i", que o inventariante c sócio dessa
firma; . ,_", que, segundo o contraio, social, o
capital forncc.'ilo por este sócio íoi de du-
.culos e vinte e ciíicp contos.

K' t.c-*i.ecessario salientar a gravichue .lo
allcgado, que decorre da prova documental,
como seja a certidão da Juuta Commercial
cuja juntada aos autos ora requeiro.

O inventariante, quer no termo de fis. 7
e S, quer nas suas declarações finaes, omit-
tiu a qualidade de commerciante c oceul.
tou 03 liaveres do estabelecimento commer-
ciai. , ,O inventario esta encerrado, o calc.no
feito, faltando apcíias o lançamento da par-
tillia. ,

Desenha-se, pois, nitidamente a figura "la
sonegação.

CiinscguiMtenieiitc, dc;de já protesto ne.a
..pplicaçílo ila pena estatuída na ord.
liv. 10, titulo 88. 9, que assim rezai

"pE o pae ou mãe 011 qualquer outra pes-
soa que por mandado de justiça, fizer in.
ventario, c nelle sonegar e cucpilirir alguma
coisa, assim movei, como dc raiz, que losse
do defunto, 110 tempo <lo sen fallecimento,
perderá para os menores tudo aquillo que
sonegar. ¦

lv não haverá parte alguma (se a tiver),
do qne sonegar c mais pagará cm dobro
parn os menores a valia das coisas, que
assim sonegar o não puzer no inventario,
posto que nas dilas coisas, quo assim so-
negou, não linha parte alguma.

Além disso, haverá as penas de per-

VIDA POLUA
A estratégia do general Carlos

Campos
As noticias vindas de Cuyahá dão a en-

tender claramente (pie as forças do Exerci-
to destacadas eni Matto Grosso estão sondo
preparadas de forma o causarem, no raomen*.
to opportuno, sérias e amargas surpresas ao

presidente do longínquo Estado. .
Quando o governo deliberou que o com-

mandante da G* região militar se movimen.
tasse com a força precisa para aquelle Es*
tado, todos estavam certoj de que ossi força
iria garantir lá o poder constituído e man-
ter a ordem antes mesmo de sua pertur-
bação. Não se comprelicpiide porque o ge*
neral Carlos Campos tivesse partido fará
desempenhar tão importante missão sem
l.aver recebido, previamente, os necessa-
rias instrucções. Entretanto, o que se vem
apreciando dos actos desse general deixa ver
que as ordens que lhe foram dadas muito
favorecem aos rouliadores de terras o pre.
judicam á situação constitucional do Es-
tado. «

Será isso possivel 011 estará o general Car-
los Campos se desnorteando da missão que
lho íôra confiada ?

A verdade - que na comitiva de s. ex.
seguiram os srs. Annibal dc Toledo e 'Firmo

Dutra, dois cai-eirinlios viajantes do sr.
Azeredo, incumbidos ambos dc orientarem o
chefe das forças federaes.

O comniandánte da 6" divisão, levado 'pe.
Ias insinuações desses cavalheiros, tratou
logo de hostilizar os amigos do general Cac-
Umo de Albuquerque, cumulando de prote.
cção os elementos nzeredistas,

Do conmando <!o grupo de artilhcria des-
laçado em Campo Grande, foi retirado, com
uigciicia, o tenente Scveriano Marque*, ami-
go do presidente do Estado, e substituído
pelo tenente Leonel Velaseo, azeredista cn-
ragé, tanto que foi candidato do vice-presi-
dente (lo Senado a uni logar na Assembléa
cttadual. 1'or exigência .do sr. Annibal de
Toledo, foi removido o tenente Otto Sil-
veira e conservado cm Tres Lagoas o te-
nente Betim, sentinclla dos agitadores. O
capitão Maricá, que era o comniandánte do
contingente federal em Cuyabá, fora desti-
tuido do commando por ordem do general
Carlos de Campos, para que o major Tácito
Worncr, inimigo declarado do sr. Caetano,
ali fosse, com o seu 58" de caçadores,
trabalhar cm favor do sr. Azeredo. E' pre-
ciso que se saiba ser o capitão Maricá alheio
aos agrupamentos políticos.

Seguindo para Citynbá, o major Tácito
VVerncr fez-se acompanhar dos srs. Annibal
ile Toledo," João Cosia Marques e Clcmcníi.
110 Paraná, conuiiandautc dc uma das cola.
mnas revolucionárias.

O sr. Carlos de Campos conserva.se, ain-
ifa, quedo, cm Corumbá, quando deveria
estar na sédc do governo ameaçado,

Scr.., porventura, comiívén.c, com esse.
actos de parcialidade o presidente da Repu-
blica? Não ac comprehenda que o sr. Car-
Ios de Campos esteja agindo por iniciativa
própria.

E' preciso que sc defina tal altitude, afim
dc que se conlic-a se o governo da Republi-
ca quer ou não abandonar o presidente dc
Matto Grosso aos azares dos negocistas ar-
mados cm salvadores.

* * :*•.
Eleições na Bahia

Bahia, 1. (Do correspondente.) — O
Diário Official publicará hoje* os decretos da
governador do Eslado, designando o dia '
_._ oiilrbro para as eleições de dois deputados
federaes no 20 e 3° districtos, em virtude
da renúncia do dr. Antônio M-oniz e do f.J-
Ucin.cnto do sr. Souza Brito,

:;: ss ili

O anniversario do sr. Seabra
Bahia, 1 (Do correspondente) — Ami-

gos politicos, admiradores c corrcligíona-
rios do sr. Seabra, ex-govornador do Ks-
tado, pretendem adquirir uma rica e custo-
Fa jóia, que lbe offcrccerão no dia do sen
anniversario natalicio, por deiega^y ainda
não escolhido.

I M-— 't ljg_l ¦_• <W~—m- • ~-

A segunda conferência do sr. Buy
em Buenos Aires

juro." , , .
Quanto an calculo, requeiro a exclusão

da divida liypotliccariíi, que cstranliavel-
mente ali figura pois sobre ella <i.io foi
ouvida C5'a curadoria, nem existe dçspa-
dio do juizo que a autorize. Se faz mister
tambem que seíam ouvidos o*; menores pu-
liercs, nue ainda nãpi so mãnife .arain. .

O M. M. juiz, em seu elevado critério,
ordenará quaesquer outras medidas que jul-
çar convenientes a bem tios interesses da
justiça."

Agora, ouvido o inventariante, calie
ao juiz fazer a justiça devida na puni-
i-.iii do culpado..__-»•

Uma questão de porcos
apprefiandidos

O Supremo Trbimal
resolve o caso

Abel Rodrigues de Carvalho linlia na
listrada Velha dn Paviuia n. 26 unia
grande criação de porcos.

O dircclor da Saude Publica avisou'no 
prefeito, solicitaiido-llu* .providencias

afim de que se acabasse com o grande
chiqueiro.

Para loco foram expelidas as ordens
necessárias c o auente local compareceu
•com uma forca dc policia para fazer a
diligencia indicada.

Nada menos de trinta c se!.* porcos
foram carregados da casa dc Abel. di-
•/endo o .iReiile da Prefeitura que elles
iriam para o Matadouro dc Santa Cruz
onde seriam abatidos.

A verdade final é nue os porcos ti-
verani um sumico, não se tendo lavrado
iippreliensão. nem vendo o Abel o preço
tios porcos.

Propoz então unia accão conlra a Fa-
zenda Municipal para haver uma justa
indcninizaeão. accão que obteve provi-
mento até as Câmaras Reunidas da Cor-
li' de Apoelbcão eni cráo de embargos.

O procurador da Fazenda Miiniciiial.
¦entretanto, internou dessa docirão recur-
mi extraordinário para o Suprimo Tri-
limai, une hontem necou provimento ao
recurso contra ns voto* dos ministros
Pedro Lessa. Oliveira Ribeiro, Godofre-
do Cunha c Mtirtinho. mie annullaram
o fp ito. visto ser incompetente para jul-
í*.ilo a justiça local.

E .1 razão é que o aclo foi do prefei-
to municinal que ê considerado funecio-
jiario federal.
.. ,i_u_. Oi aWM» <3um • ¦"¦¦-'¦—

Não discuta I IRACEMA ' a melhor !
——_ .¦¦,_¦ . wHt_-.-rTti <J» min '- ' ¦ '¦ —--

Í\'A AIjPANHKOA

O leilão de lioje
Nos armazena 16 e iS do Cáes do

Torto haverá hoje h'ilão de mercado-
rias caidas em commisso, havendo en-
Itrc outras: rounas feiias, filas, confei-
itos e perfumaria..
—m--~ ¦¦¦ ¦ —-fl - •^g*»«*^e>-_-__iii ¦

MISSAS DE HOJE
iRezam-sc as seguintes, por alma de:
Ur. Fernando César de temos, ás 9

lioras, na egreja de S. Francisco de
1_u'.-i:

José Maria dc Aguiar, ás 7 i._, na
matriz '* Engenho Novo;

A'.:-.." *i da Rocha Monteiro Gallo,
;is <i i-2, na egreja de S. Francisco de
i_aula;

Macsi.ro Alfredo Carlos de Mclío. ás
_ i\2 horas, na egreja de S, Francisco
dc Paula'!

Padre José Maria de Aguiar, ás 9 i|a
ma egreja pio Carmo;

Antônio Mendes da Costa Marques,
iks o horas, na egreja do C.irmo;

Claudino Alves de Caslilho, ás 9 i!2,
fia cereja <Io Sacramento; .

Augusto F.mygdio Celestino, ás 10
(horas, na egreja dc S. Francisco de
ÍPaula;

Tose t. Souza Moura, ás 9 nora», na
esrr ._ de N. S. Bomsuccesso.

E'cos da embaixada de
Tucuman

O GF.NERAL MKNDF.S DE MORAES
RECEBE UM TE' EGP.AMMA BA

ARGENTTNA
Tendo o general Feliciano Mendes

de* Moraes comtminicado a sua chegada
c agradecido as gentilezas que recebeu
em llucnos Aires, recebeu s. cx. ex-
pressivos tctegranimas do general Ric-
chieri, presidente do Circulo Militar;
do General Ranion Ruiz, chefe do ts-
tado-Maior; do tcncirle-eoronel Benja-
min Gonzalez, director da Escola Mi-
litar, e do general Aliaria, ministro da
Guerra da Argentina, nos seguintes ter-
mos:"Altamente complacido acuso recebo
su anialile telegrama, que contesto re-
Iribiiyendo sus aff. tiosos saltttos, ha-
cendó votos liava llegndo com felicidad
a su h.rmosa pátria c ai se-no de los
excellentcs camaradas dei ejercito bra-
ZÜP'110. 

"
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Em águas chilenas
O NAUFRÁGIO DO VAPOR"EQUADOR"

Santiago, 1 -¦ (A, A.) — Em frente
ás costas de Consliíucion foi a_ pique
cin conseqüência de uma explosão nas
caldeiras, o vapor Equador.

Poucos minutos dcnioroti-sc, após ao
accideiltc o vapor na superfície das
aagnas, mfundando-se iinnicdiatamcnte.

D03 tripulantes e passageiros que
levava apenas Sc salvou um homem.

Faltam noticias mais «irctimstancin-
das. tendo o facto aqui causado gran-
de sensação.

". l fP * f*" '

QURSI comprar moveis sem visitar. |
antes, a exposição valiosa da Casa j
_ErVNI.RO M-.-ItT.XS & O.,
soffrerá prejuízo inevitável — Rua |
do Ouvidor 9.1 e 95 1 irns antigas j
armazéns á rua dos Ourives ,19 e 43. í

Em Pernambuco
PROTESTO CONTRA O IMPOSTO

DO ASSUCAR
Recife, 31 — (Do correspondente).—

Os agricultores e commerciantes, reuni-
dos nn União dos Syndicat03, al.inna-
dos com a noticia <_o imposto sobre o
assucar, tclcgrapharani ao presidente
da Republica, ao ministro da Agricul-
tura, á bancada pernambuc; nn e á So-
ciedade Nacional de A

do Estauo, causando
principal industria.

-*«j-<i»-__'-*_»g

ruína da st:.'

i**—i<r*aimm*i«mm »>. .. ¦¦-fii;mn

Conferência pronunciada, aos 20 dc

julho de 1916, no salão da "'Prensa"

de Buenos Aires, pelo Embaixador
Ruy Barbosa, a convite e cm sessão
do Instituto Popular de Conferen-
cias.

Senhor ministro das R-lações ¦'•_ Ex-
teriores; senhoras;' senhores: Sentin-
do borbulhar em torno de mim a ebu-
lição desta vasta Babel do Novo Mun-
do, como lhe chamou, á Argentina, vac
já por mais de vinte annos, um fa-
moso geo_rapho, para debuxar numa
palavra a rumorosa alluvião de raças
e línguas, tributarias desta vasta ba-
cia 'humana, que nella sc misturam,
confundem, c trausmudam, o meu cs-
pirito recua insensivclmcntc aos vos-
sos templos mais longínquos, quando,
ha quasi quatro sceulos, d. Tcdro dc
Mcndqza tentava., na costa meridio-
nal do estuário de Solis, o primeiro
estabelecimento, da .ue é, presente-
niente, esta cidade.

Não se agoira bem o .primeiro en-
saio, a que estes logares assistiram
em 1335. Mcndoza volve á Hespanha,
enfermo de melancolia. Juan dc Ayo-
las, que elle deixara cm seu logar, pc-
rece as mãos dos Índios paraguayos.
Martincz de Irala, seu suecessor, tem
por logar-tenentc nestes sítios a Juan
dc Ortega, 'typo embryonario dos tutu-
ros caudilhos, que nomeia aguazil do
povoado um apaniguado seu, cm rc-
compensa dc havei- espadeirado um
clérigo do missa. Não tem ainda seis
annos de lançados os primordios da
Capital, onde ora estamos, quando a
vontade sem peias desses mandões pri-
milivos a condenina a desappareccr.
Irala vem expressamente do Paragiiay
com o intuito de a despovoar, Quci-
mam a nâo, que servia de fortaleza,
a Egreja, as casas de madeira, sem
embargo do clamor do povo, .1 que não
attendèm, e dos indígenas comareãos,
que lhes asseguram a chegada immi-
nente dc quatro navios, procedentes
do Brasil, carregados de forças chris-
tãs, para so contraporem ás dos geii-
tios. '

Os moradores destas paragens sao
transportados á margem esquerda do
Paragiiay, mais' de trezentas lcguas
daqui, onde se estabelecera o posto dc
Nossa Senhora da Assunipção, desti-
nado a scr, por longo tempo, a me-
tropole destas regiões, lendo sol) o seu
Governo a .itcumat., Cordoba, Buenos
Aires, quasi todo o espaço actualmeníc
abrangido na Republica .Argentina.

Mas a povoação extineta cm 1541
resuree, dois annos depois, na mesma
localidade da anterior. Os freqüentes
naufrágios dos navios hespanhoes, a
mingua dc abrigo no Rio da Prata_,
impunham essa necessidade. Aqui c
que as náo.s do uHraniar, maltratadas
pelas travessias, têm de buscar desafo-
go, refazer-se, armar os berganiins
para a viagem, arriscada e trabalhosa,
rio arriba, até a metrópole paraguàya.

Gonp.alo de Mcndoza, companheiro
de Juan de Ayolas, e unico sobre-
vivente da expedição trucidada, Icinu
o seu chefe, pelos indígenas anuos an*
te*-., recebera" do governador Alvar
Nuiiez Cabeza de Vaca, em cuja Rela-
cion dos seus Naufrágios y Comnien-
tarios se nos ofierece a galeria pino-
resca destes quadros, a missão de tor-
nar a fundar e assentar de novo a
povoação destruída por Martincz dc
Irala.

Mas a boa sorte desla cidade per-
mittiu que não fosse clle o seu ree-di-
ficador. As águas revoltas pela itiver-
nia lh'o não periniltiram. Desconfio
que ahi já se mostra a boa estrella
desta Capital; porque Gonçalo de
Mcndoza não devia scr pessoa dc boa
mão, para la.nçar á terra unia semente
do futuro, desde que era um sujeito
para aborrecer a quem não se sahe_ que
espécie de fadas malignas e capricho-
sas costumavam transtornar periódica'-
mente os elementos. Se não mente,,
com effeito, a clironica dc Alvar Nu-
ncz, a esse capitão, Gonçalo de Men-
dozii. invariavelmente, na véspera do
dia de Todos os Santos, lhe acontecia
uni caso desastroso. Por signal que,
naquelle anno, quando vinha repovoar
estes logares, lhe succcdcu, como cos-
tomava, na data fatídica, a mais tor-
mentosa das surpresas. Estavam surtos
aqui, na boca do rio, os dois navios,
que trazia, junto a umas barreiras ai-
terosas, e a galera de Gonçalo de
Mcndoza amarrada a uma arvore da
ribeira, quando a terra tremeu, 11111 pe-
daço do sólo, dcsaggrcgando-se, veiu
sobre a margem, como rolo de lar

os
ba-

dc Agricultura, pro
testando contra o imposto incoustitucio-1 jgg/citõ" a barranca desabo-
nal que prejudicará os interesses, vitacs | bergantins, c a galera, vir; .Ju ao

luc do tronco, sobre ella vogou de

O SENADO INTIMO

A 2" ...ETOl-IA CRBIIXAT*

Um potlido 3.0 niiuistvo dn
Viacfio

Ao seu collcga da Fazenda o ministro
do Interior pediu informações sobre a
possibilidade de ser cedido ao sen Mi-
nisterio, para o serviço da _* pretoria
criminai, o edificio annexo ao orcdio em
que fimccionou a Repartição de Fisea-
liração do Porlo *lo Rio de Janeiro.

O sr. Pereira Lobo gabava 05 progres-
soa dc Sergipe :

— O Valladáo terá sabido fazer uniu
administração invejável. Imaginem qne até
nns cinemas n policia» ssm mettt-r o cli.in-
fnlho cm ninguém, já CGnaeguiu que 03
espectadores assistam ás sessG.s sem fu-
mar,

:r:

A policia bahiana
UM OFFICtO OUE DESAGRADA A

COLÔNIA HESPANHOLA DE
S. SALVADOR

S. Salvador, i — (A .A.1 — O dr.
Antônio Moniz, governador do Estado,
foi procur..lo por uma comniissão da
colônia hcspanhola aqui residente, afim
de protestar contra os lermos do offi-
cia dirigido pp'!o dr. Álvaro Cova, se-
cretario da Segurança Publica, ao juiz
da -% vara criminal.

S. cx. ouviu-os attentamente, respon-
dendo que o officio do seu digno au-
vi liar de governo não visava os mem-
liros da digna colônia hcspanhola c sim
os criminosos compradores de furtos.
Affirmou prestigiar toda n linha be-
nefica da medida do dr. Álvaro Cova,
asseguradora da pa_ c da tranquilli-
dade pubMca.
¦ ¦—9 •> <B> ?li-ttKl» — 1 1 ¦

O coiis-ll-ciro Luiz Vianna dizia ao fir,
Ribeiro Gonçalves:

E' curioso : todas ri-i vezes que rc-
celio o subsidio não tenho a menor emo-
<.".o. líntretanto, quando era estudante no
Ií ceife, não havia momento que mais me
commovcsse do que aquelle cm que das
mãos do meu corres;nin(lcnle rcceliia a pc-
quena mesada paterna l

O senador piauhyense consolou-o :
Eu tamljcm sou assim seu Vianna, e

voltaria feliz á mocidade, apeza.* dc ha
quarenta annos atraz a minha maior ambl-
Quo ter sido oecupar a cadeira que lioie
oecupo...

jj; % ;!•
IvrtTAriiio.l

Ilcrcilie Lu;
Civiüsta dc nonada
línganou o mundo inteiro,
I, a própria lus apagada
Foi fagulba de um luzeiro.

*¦-¦-¦ «*t_ O '.EL1 '4»-aBWi»--. ¦¦_.-¦ ..i_.

Cada vez mais bellas
as mobílias

os mastros nagua, a riuillia para
espaço de meia légua, com
numero de mortos, cnlre ho-

5 mulheres, "a mais temerosa
nunca se viu" diz o chro-

borco,
cima.
gra.nd
mens
coisa .uc
nista.

Prodígios taes não indicavam, no
indivíduo por cl'cs, singularmente per-
seguido, o reconstruotor de melhor
ni.ouro para a cidade tão malafortu-
nada no seu primeiro borco, mas de
unia predestinação que o futuro mos-
trou ser ião venturosa, Bem foi, pois,

lia escapasse aos azares de umaque
tão mal rccommcii-

Uma decisão do Supremo
OS ORDENADOS DOS PP.OrURADO-

RES PODEM SER REDUZIDOS
O dr. Moscoso Junior, procurador

geral do Estado do Uio, teve. cm vir-
lude de unia lei dc 1890. equiparado
o seu cargo ao de desembargador.

Ko anno seguinte uma lei orçamenta-
ria reduziu os vencimentos dos procura-
deres dos Eslados.

Enrendondo-sc lesado 110 seu direito,
prciioz uma acção contra a Fazenda do
Fstado para haver a difíercuça dessa
reducção.

O juiz seccional deu-lhe ganho dc
cansa.

Appellando, porém, a ré teve honrem
reformada a decisão pelo Supremo Tri-
bunal Federal.

Entenderam os jui.es que o disposi-
tivo constitucional da irreduetibilidade
do_ vencimentos não p.idc ser extensivo
aos procuradores do Estado.

Reá-Sfaf'
Não compre, minha se-
nhora, não compre mo-
bilias sem ter ido á

RED-STAR
Gonçalves Dias 71

Uruguayana 82

segunda fundação
dada.

Verdade é que nem sempre a sorte
dessas nggIomcra_ões humanas corr.s-
ponde ás suas origens. Aqui, porém,
as origens, parece que j.i denotam o
curbo de unia existência acariciada por
gênios benignos. Todos os nomes sue-
cessivamente recebidos pela nova po-
vonção invocam o céo e aniiunciam o
paraíso; Santa Maria dei Biicu Aire;
Nuestra Sonora dc Suma Maria dc
Buenos Aires; Nuestra Sefiora de tine-
nos Aires; Trinidad dn llucnos Aires.

Pertencer á Virgem Santíssima, á
Iminaculada Mãe de Deus, e assegurar
bons ares ao.-i forasleiros, aos expair a-
dos, aos miseráveis, a quantos correm
mundo cm busca da ventura, ou da
segurança, era inostrar-lhes abertas as
portas do Kdcn.

Diricis que nos primeiros creadores
desta cidade já dominava u lino das
suas aspirações cosmopolitas. _.\'áo se
podia traduzir numa expressão mais
seiluctnra o appello ao concurso dc to-
das as raças.' Ouiros nomes haverá dc
cidades cine a este levem a vantagem
de mais sonoros, mais embebidos em
poesia, mais saturados de tradição, mais
cheios de original dade, colorido ou
gloria. Nenhum, porém, ião persuasivo,
attracnte e hospitaleiro. De per si só
já era esse neme uma bandeira: a.da
salubridade, a da longevidade, a da vita-
lidade. Antes dc sc formar, das nevoas
e dos horizontes destas terras, o cstati-
darte azul e branco, tinha llucnos Ai-
res, no baptismo que lhe deram, o mais
victorioso dos pavilhões: um signo que
falava de benignidade, amenidade e sua-
vidade aos corações de todas as gentes.
Bons ares! Bons ares! Lenço branco
de chamado aos que passam, de nífei-
ção aos que chegam, de saudade aos
que partem. Bons ares! Bons ares! E'
todo um progranima de imnir-ração, co-

Dr. Annibal Velloso
Km gozo àe licença, depois ile lontra

encarregatura de negocies, chega hoje
de Lisboa o conselheiro dp? legação dr.
Anniüal Velloso Rabello, distincto mem-
bro do corpo diplomático brasileiro.

Além de diplomata activo e intelli-
gente, que, durante unia já bem longa
carreira, muitos serviços tem prestado
ao paiz, c o dr. Velloso Rabeüo rcpu-
lado homem dc letras, jurista e publi-
c:sta. São delle ns seguintes obras:"A letra de cambio e a nota proinis-
soria", "As terras devolutas no Dnisil","As fontes do direito brasileiro", "Fal-
lcneias", "O jury brasileiro em direito
comparado". "Escriptos e diários", c
"As primeiras tentativas de Indepen-
dencia do Brasil". Todas essas obras
mereceram as melhores referencias
aqui e no estrangeiro, destacando-se
entre cilas a ultima, que conferiu ao
diplomata brasileiro o logar de membro
do Instituto Histórico c Geographico,
após muito honroso parecer assignado
pelo barão dc Ratniz Galvão e outros
membros illustcra daquella corporação.

Epjas vind:i3 ao illustre patrício.. ....

lonização e nacionalização. Bons ares
Bons ares! Buenos Aires 1.Buenos__Ai*
res!

Bons ares não são ares mornos, ares
soiiino^ntos, ares mortos. Podem ser
rijos ares, ares nem sempre de bonança
c itieiguicc, nem sempre claros e riso-
nhos. Nos territórios que vieram a
compor o da Argentina., os climas lo-
caes variam cm diversidade infinita.
Liça imntensa onde cursam os calidos
ventos, que sopram do equador, ou os
ventos frios, que refluem do polo, a
.(iiuírt tempestuosa, que se precipita
das montanhas, as suestadas que con-
vulsara c transbordam as águas dos
maiores rios, os pampeiros, que varara
as planuras de sudoeste a nordeste.
Mas este mesmo vento, o mais impe-
tuoso de todos, c uma corrente sanea-
dora, enxuta e pura, depois de salubri-
ficar os pampas, vae benifazer as costas
meridionaes do Brasil até ao Rio de
Janeiro, onde o saudámos como o por-
tador habitual do bom tempo.

Nas ásperas abas dos Andes, sob a
influencia dos ventos do sul, que des-
toldam a atmosphera e facilitam, assim,
a irradiação, tão diaphono chega a ser
o ambiente, que, de olhos desarmados,
no meio dia, se enxergam até as estrcl-
las próximas do sol. Nessa .atagonia,

onde os rios, desde o Chubut, gelam,
ás vezes de repente, c se estendem os
formidáveis ermos do meio-dia, regiões
ha, das quacs diz um adagio local que
ali "só morre um homem de cem em
cem annos". Tão absoluta é a pureza
desses arc9, a que não resiste a tuber-
culosc. Ríspidos ares, sim nos seus cx-
cessos, nos seus dcsabrimcntos,_ nos
seus paroxismos. Pero, en ei conjunto,
en .1 resultado general, cn su todo,
buenos aires. liuetios aires son, aun
que ni siempre nos alaguen, aun quando
se siente cir ellos cl picor dei frio:
aires dc virtud, de vigor y de vida. ¦_

Relevac-me, senhores, a impertinencia
destas incursões pela seara do vosso
bello idioma. E' involuntário. São dis-
trações do meu enthusiasmo, nestes
dias, «m que, muitas vezes, me sorpren-
do argentino, c me acontece, quando
supponho falar a minha língua, estar
falando a vossa.

Buenos Aires non scrán pues estos
de acá ? Se alguém ainda o põe em
duvida lembre-se das festas de Julho,
este anno, das festas de dia pouco. Rç-
passe «a memória o desfile dc ha seis
dias, o desfile de 9 de Julho: essas
legiões e legiões de meninos e mance-
bos, esses regimentos e regimentos dc
infantes e cavalleiros, 'essas vagas c
vagas dc povo. Tudo garbo, tudo «le-
gancia, tudo saude, tudo virilidade.
Tudo ordem, organização e confiança.
Homens do melhor typo na espécie:
as faces ardentes de sangue generoso,
o passo audaz e seguro, os movimen-
tos rápidos e firmes; nos membros._ a
solidez e o douaircj Jios olhos, a in-
tclligencia e a vida; nos peitos, o or
giilho dc uma pátria grande. Que tal-
ta para serem bons ares, bons, e dos me-
lliores, — que falta, para tal, aos ares,
que oxigenam esses pulmões, aos ares
que 

'circulam nessas ivcias, aos ares
que orientam esses corpos, aos ares
que irradiam nessas frontes, _ aos ares
que se clcctrizam nesses espiritos, aos
ares que animam essas turbas, aos
ares que criam esse exercito, aos ares
que vibram nessa mocidade, aos _ ares
que resplandecem nessas instituições,
aos ares que amadurecem este povo ?
Que lhes falta, a elles, para serem
buenos aires I

Se alguém vo!-o negasse, 'nao lia-
verieis mister arrazoar-Uics a defesa ;
porque todo o mundo os dcfcnde,_ a
terra toda os abona, todas as nações
llics sanecionam o elogio de ha quasi
quatrocentos annos, quando os primei-
ros colonos, que os respiraram, annun-
ciavam ao Antigo Continente o thesou-
ro descoberto nestes ares, que não ge-
ram a prata nas entranhas do solo,
mas produzem o ouro no esplendor e
exuberância das suas messes, na intel-
ligcncia e energia de seus filhos. 0
Rio da Prata não mentia _ ao seu ap-
pellido, senão que o havia de ultra-
passar. .

Rio do Ouro e o. que elle Unha, re-
almente, dc ser. Estas águas o_ rola-
riam, com o andar dos annos, não de-
baixo da fôrma precária do melai cx-
tradüdo ao chão, que opulcntou e per-
deu outr'ora os seus mtncradores, mas
sob a dos frutos da terra, a dos arte-
facios da industria, a das inesgotáveis
Iransmutações do trabalho, cuja ai-
chimia infallivel converte os Saharas
em searas, o tisnado carvão cm luz e
força, as brutas ngglomeraçõcs do fer-
ro cm arados c navios, cm locoinoti-
vas c machinas, cm fortalezas e cida-
des, cm credito e dinheiro, cm poder
c civilização.

Nos pampa9, nos verdadeiros . pam-
pas, dizem-nos geographos e viajantes,
essa incommensuravel extensão de sa-
vanas, que vae das montanhas dc Cór-
doba ao Baixo Paraná, e do estuário
do Prata ás anle-montaiihas. não me-
drava, não se via uma só arvore. Mas
a mão do homem, passou por elles; e
por essas planuras immensuravcis, por
essas infinitas soledades entraram a
surgir e crescer, a desatar-se em fron-
des. cm flores, em frutos o cn.alypto,
o choupo, pecegueiro, o umbu' patriar-
chal, que orienta, os navegantes do
vio, guia .os viageiros _do ermo, con-
centra nas suas cercanias os ranchos,
abriga á sua sombra os armentos.

Os Argentinos tiveram sempre a ni-
tida percepção de que enriquecer i

povoar. A pobreza metalúrgica e mi-
ncralogica do seu torrão. preservou-o
da sorte das regiões auri feras e dia-
ínantinas do nosso continente. 0 ros-
to severo dos seus campos não desa-
nimou esses exploradores tenazes e
previdentes. A terra mãe, solicitada
com amor. com desvelo, com .peniiia-cia, abre-lhos o seio inexhaurivcl em
prosperidade*. Com o vigor desses
alnarrobos, "que o viajante sc ntara-
viiha de ver medrai* cm plena areia",
o renio desta nação de lutadores, de
creadores, de precursores, arrebata ao
sólo opulcncias imprevistas. Vastas
extensões de sólo, dantes sáfaro. . sc
trocam em pomares, onde as maciei-
ras, semeadas pelos jesuítas, multipli-
cando-sc espontaneamente, jiincam dos
seus pomos o chão, esmaltam das suas
flores o deserto, As campinas mudam
de pliysionomia, sob a flora arbores-
cente estrangeira acclimadn por ares. bc-
niíinns. Os cucalyptns enxugam os sítios
encharcados. Arvores regeneradoras sa-
nc-ini os pantanaes. A mesma flora
sylvcstre, da Patagônia aos Andes,
reveste-se de oulro aspecto. As prin-
eipaes espécies alinientarcs curopías
dcsenvolvcm-se como nos seus paizes
nactivos. Tudo aqui vinga, tudo crês-
ce, tudo melhora. E não serão _ bons
ares, estes, os ares debaixo de cujo in-
fluxo a planta e o homem rivalizam
na seiva, no viço, na abundância ?

A nova cidade, pois. não ppe ataviou
com jóias falsas, quando acenava ao
mundo com o nome de Buenos Aires.
Koi com as suas virtudes que se adere-
çott. como senhora modesta, cujas gra-
cas lhe irradiam n.Tiiralmcntc da mera
presença, cnfeilicando. captivando, re-
generando. A denominação ndoptada
não era um embuste, mas tuna caracte-
rizacão. Nasce ella espontânea do iti-
ríiiirto dos primeiros povoadores. A
immigracão era a sua esperança. Pu-
zerain-n'a toda r.esse pregão de bons
ares, sentindo que dos ares. propícios
on malitrnos, deriva, nara todos os vi-
ven les, o bem, nu o mal,

lá fin iSn. um anno antes da pro-
hibicão do 'irafico dc escravos ncs'c
paiz. e quando ouiros ainda construem
'lo;lo o seu futuro sobre a propriedade•S-Tv-il. Rivadavia trata de promover a

. tu migração, não só como viveiro de
braços, mas como o mais útil dos ele-
mentos civilizadores.

Alguma coisa ha\fa já, mal distineta-
mente, dessa intuição genial, no movi-
mento de en* rega*1 aos ocos da fama o
louvor dns bons ares de uma cidade,
que se funda. Nenhuma outra pensa-
ra ainda em fazer do seu nome a pin-
tura da sua natureza, Buenos Aires e
uma paysacem, tuna aquarella em duas
palavras. Posta á beira de uma caudal
majestosa, com a cupola dos eéos ame-
ricanos por tecío e galeria — que im.a-
ginação ahi sc lhe conseguiria subtrair,
entre essa gente da Europa esmagada
enlão pelos costumes feudaçs, esses
servos da gleba, esses mecânicos da
arraia meuda. essas vidas ulceradas
pelos soffrimentos populares, quando
sobre o ou'ro continen'te caia ainda a
noite da média edade, cuja» sombras
entravam a descondensar-se justamente
ao tempo em que a futura Buenos. Ai-
res começava a sua existência,. noje
perto de quatro _vczcs centenária ás
margens do Prata?

Mas as distancias, a cs;c itempo, alon-
gani tão immensamen'e os continentes
uns dos outros! tantos perigos, negrti-
mes c desaslres povoam o oceano! tão
mesquinhas são as naves, entre cujas
taboas se expõe o viajor á incons
cia das ondas! tanto apavoram as pro-
vacões e trabalhos do navegar por
esses mares, hoje desarmados e rendi-
dos! Como. pois. transplantar, ^através
delles, colônias numerosas, a não ser
consumindo periodos seculares! Assim,
esta ciil.ulc, apezar da reputação dos
seus ares, transmittida ao longe pelo
seu nome. esta cidade, em i"*o. duzen-
tos annos depois de fundada é apenas
o que nos dr*screve o Padre Clntrievoix,
da Companhia de Jesus, na sua «*.-.-•
ria do Paragiiay. verida em castelhano
pelo jesuíta, Pablo Hcrnandez:

"La ciudad es bastante grande,, y
eslá separada dei fucrte, en que habita
cl goberna.Ior, por un riachuelo; ocro
durante mucho tiempo ha estado for-
mada de una porción de barrios. entre
los quales sc hallaban interpuestãs lia-
miras y buertas. Las casas, .em su
mayor pante de lierra, no lenian mas
que un piso; de modo que no s; veia
Ia ciudad sino ai llcgar imiy cerca de

cila. Consistian las casas cn ctiadrilon-
gos, c_uc no 'tenian más que una venta-
na, y nmichas uo recibian outra luz que
la de la puerta. Pero un lieriiiano je-
suita, que hicieron vcuir unos cuaren-
ta ó cuarenta y cinco anos toa, para
edificar la tglezia dcl collegio, se aplt-
có a fabricar ladrillo y baldosas, y en-
seiió los habitantes a harcclos, como
tambien cal. Desde entonces se han fa-
bricado casas de piedras e ladiillos, ^
aún se ven hoy varias de dos pisos.

Eis a Buenos Aires de 1750. Com-
parac-a agora com a de 1916.

Em 1705, segundo essa testemunha,
com século e meio de edade, ainda Bue-
nos Aires não tem mais que 16.000 ha-
bitantes. Em 1744 não passam de vinte
mil. No começo do século dezenove,
com dois séculos c meio dc existência,
mal conta cincoenta mil residentes. Das
dezescis mil abnas, que lhe compõem a
população cm 1705, tres quartas partes
são negros, mestiços e mulatos, excc-
dendo muito os negros aos demais ho-
mens dc côr. Em 1778 já estes repre-
semam apenas um terço da população.
Dahi a um século, pelos fins do que
acaba dc expirar, raramente se encon-
tram aqui, 110 rosto e na pelle do ho-
mem, traços que denunciem a persis-
tencia dc sangue africano.

Quando o padre Charlevoix escreveu,
mcTado o século dezoito, o negro era o
elemento de trabalho neste paiz. 

"Los

negros son los que haccn vivir á los
cspaiioles, quienes pensam que es reba-
jarse ei trabajar como peones. Los mis-
mos que acaban de desembarcar de Es-
pana quicren vivir como caballeros, y
no tienen más que lo que llcvan pticsto;
y, si embargo, no hav uno dc ellos que
qtiicra servir de creado." Com taes cos-
tiinies a escravidão sc .teria eternizado.
Mas os patriarchas da independência ar-
gentina rompem com esse flagcllo social,
associanilo logo á emancipação nacional
a abolição do captiveiro, dita que nós
outros brasileiros nâo tivemos, e por
cuja falta ainda penamos hoje, curtiu-
do-lhe .profundamente as conscqucncias
moraes e sociacs.

Dest'arte climinastcs do typo nacional
a mácula da mestiçagem. Com o vosso
poder admirável de absorpção e depura-,
ção, diluistes e sumistes na população
branca os vestígios da antiga escrava-
ria. Com a vossa maravilhosa força de
assimilação e transformação embebestes
c fundistes na massa argeniina as raças
tributarias do vosso desenvolvimento.
Não deixastes, como outros negligente-
mente vão fazendo, não deixastes crês-
cer, cnkystadas, como corpos estranhos,
no vosso organismo, colônias estrangei-
ras, constituídas como Estado no Estado,
com o privilegio de fruirem os benefi-
cios da vossa hospitalidade, preservando-
se delia, evitando-a, repudiando-a e des-
prezaudo-a como elemento subalterno, a
cujo contado se degradem as virtudes

O ORÇAMENTO PARA 1917
A ultima demão ao
projecto, em 2" dis-
cussão, da commis-

são technica da
Câmara

Sob a presidência do sr. Antônio
Carlos c com a presença dos srs. Car-
los Peixoto, Ootavio Mangabcira, Bal-
thazar Pereira, Alberto Maranhão, Ciu-
cinato Braga, Galeão Carvalhal e Au-
gusto Pestana, esteve lionlcm reunida,
á tarde, a comniissão de Finanças da
Câmara.

Logo depois de reunidos os membros
acima alludidos, o sr. Antônio Carlos,
em lapidas palavras, lembrou o facto
de se achar esgotado o prazo regi-
mental para o relatório dos pareceres
sobre os orçamentos, cm 2* discussão.

Obtendo a palavra., o sr. Octavio
Mangabcira declarou que não havia
comparecido á reunião anterior da
commissão, porque não fora delia pre-
venido, Assim, não pudera assistir os
debates feitos cm torno do orçamento
da receita, nem tampouco acompanhar-
a exposição com que o sr. Carlos Pei-
xoto justificara os alvitres já vulga-
rizados, relativos ao mesmo orçamento.
Na sua opinião, porém, o projecto
orçamentário deve scr concluído de
modo a assegurar o equilíbrio entre a
receita e a despesa. 'Dada, por oulro
lado, a estreiteza _ de tempo para a
elaboração do projecto cm a" turno,
tempo já regimcntalmente esgotado
pela commissão, não podia o opioante
estudar e justificar, dc prompto, o
seu voto acerca dos alvitres articula-
dos pelo sr. Carlos Peixoto. Nessas
condições, adaptava o critério de
acceitar, pelo momento, csses_ alvitres,
reservando-se para os examinar, no
intercurso do 2" e ..° turnos do pro-
jecto, com mais vagar c minuciosida-
de, depois do que se pronunciará defi-
ti vãmente.

O sr. Antônio Carlos pediu, em se-
guida, que o sr. Octavio Mangabcira
désse o seu voto sobre a emenda do
sr. F. de Brito, diminuindo o imposto
sobro vencimentos. A votação desse fi-
cara, na reunião anterior da commis-
são, empatada. O sr. Mangabcira vo-
tou contra, ella, derrubando-a.

O sr. Alberto Maranhão, com a pa-
lavra, formulou tuna emenda cm sub*
stituição á que apresentara ao orça-
mento da receita e íôra rejeitada. Jus-
tificou assim a sua segunda emenda
o representante norte-riograndense:

"Autor dc uma emenda rejeitada
pela commissão om sua ultima reunião,
e, portanto, vencido, com razões de
voto conhecidas, julgo dc men dever
voltar a propor uma substituitiva ao
exame de meus doutos collegas, na
qual emenda penso se encontram attc-
nuados os máos cffeitos da taxação
nova c da permanência drs impostos
de vencimentos sobre a opinião na-
eional.

Membro da commissão, eleito pela
maioria governamental, representante
de 11111 Estado que tem um d_e_ seus
chefes mais conspienos 110 exercicio de
um olevado cargo de alta _ confiança
entre os immediaitos auxiliares do
eminente sr. presidente da 'Republica,
é claro que as opiniões o idéas desta
justificação da emenda substitutiva
que vou propor á comniissão são aqui
postas com a resalva dc dar seu autor
o voto de confiança ao governo, quan-
do este entender fechar a questão no
plenário, p'ira pedir a seus amigos a
votação dc qualquer medida diversa,
que, 11 seu critério, pelo órgão de seu
legitimo representante na Câmara, que
é o illustre presidente desta commis-
são e "leader" da maioria, melhor-
mente possa satisfazer o propósito pa-
Iriotico do governo para o cumprinicn-
to do seu acatado programma de eco-
nomia e de trabalho.

Antes disso, porém, devemos tornar
bem claras as responsabilidades pes-
soaes de cada um dos que entenderam
collaborar no orçamento.

Se não estamos propriamente cm face
de uma crise na Câmara, estamos cer-
tamento na presença de um possivel in.
cidente, que poderá deixar sulcos pro-
fundos na desejada e necessária harnio-
nia das tbancadas cm tomo do prec_.ro
presidente da Republica.

A emenda que tive.a honra de apre-
sentar, e que a commissão recusou para

curopías. Não.
Ao estrangeiro, ainda mesmo não na-

luralizado, concedeis tudo, inclusive o
direito de admissão ás funeções íiiunici-
paes; o que devia scr norma universal,
norma constitucional em Iodas estas
Republicas latino-americanas. Mas não
consentis na creação, em vosso seio, de
municipalidades cerradamente estran-
geiras, falando, na administração local,
nas escolas publicas e nos actos offi-
ciacs, os idiomas estrangeiros das mães
pátrias, dos seus habitantes, como guar-
das avançadas e centros de acção dc
potências ultramarinas, encantoadas e
armadas, talvez conlra vós mesmos, 110
vosso próprio território, á sombra das
vossas leis. Não.

Os estranhos, entre vós estabelecidos,
adaptam os vossos costumes, e se pre-
zam dc os adoptar, elegem a vossa na-
cionalidade, e se desvanecem de a pre-
ferir, conimunicani-se na vossa língua,
e se encantam de a cultivar. No vapor
"Liguria", onde, cm março de 1894, sc-
gui de Montevidéo para Lisboa, depois
dos seis mezes em que vivi nesta cidade,
quasi todos os passageiros eram curo-
[K'us. c todos sc exprimiam entre si, or-
dinariamente, cm castelhano, como legi-
timos argentinos. Nesta circuuistunchl

^^i^i^^t^i^^nZ r- a i:'" •"»¦-¦ *¦''¦-• -> *"^or,t
e o que a mun

suava, caractcristicamentc, ao vivo, to
dos os dias.

Na Babel da America do Sul não
existe a confusão das linguas. A popu-
lação nacional desenvolve um typo com-
muni, cm que Iodos os outros vão des-
apparccendo. As correntes de immigra-
ção. que aqui vêm desaguar abundante-
mente, não se misturam intactas e iden-
ticas a si mesmas. Um enérgico Iraba-
Ilio de chimica humana actua sobre ei-
las por combinação e, modificando-lhcs
os caracteres différenciativos. as vae
consubstanciando numa expressão cth-
nogrnpliica distinetamente nova, origi
nal, resistente, .progressiva, consciente
d;t independência da sua personalidade.
Os elementos cthnicos inferiores melho-
ram ,011 se extinguem, emquanto os su-
periores se accentuam, se dilatam,. se
robustecem; e dessa actividade orgânica,
desenvolvida, em razão geométrica, por
causas cada vez mais propicias resulta
uma nacionalidade poderosa, de um
crescimento accelcrado c uma capaci-
dade incalculável. Dcsfarte, 110 mesmo
lerritorio desta Argentina, da qual a
prehistoria nos diz que é "uma vasta
ilccropolo de raças perdidas", a _antigavida resurge. aos olhos da historia con-
temporanea, numa raça nova e exube-
rante, cujos dotes extraordinários come-
çam a chamar a attenção do mundo.

(Continua)

CARNES VERDES
MATADO.nO DE SANTA CRC_

—Foram abatidos hontem:
590 rezes, 6$ procos, 41 carneiros, «

4a vitellos.
Marchantes: Cândido E. de Mello,
54 r. e 2 p. : Durisch & C, 14 r. A.

Mendes & C, 6_ r. ; Lima & Filhos, 47
r., 19 p. e 10 v.; Francisco V. Gou-
lart, 102 r. ; 30 _>• e 9 v. ; João Pi-
menta de Abreu, 17 r.; Oliveira Ir.
mãos & C, 125 r., 12 c. e 8 v.; Ba-
silio Tavares, 1 r., 3 p. c 1 v. ; Cas-
tro 6* C, 24 r. ; C. dos Retalliistas,
15 r.; Portinho & C, 16 r.; Edgard
de Azevedo, 21 r. J Norberto ilertz,
8 r. ; F. P. Oliveira <S' C, Co r. Fer*
nandes & Marcondes, 5 p., e Augusto
M. da Motta, 23 r. ; 30 c. e 8 v.

Foram rejeitados: 81.4 c|S r., 3 p,
e 3 c.

Foram vendidas: 42314 r."Stock", em Santa Cruz : Cândida
E. de Mello, 190 rezes; Durisch & C,
133; A. Mendes & C, 844; Lima St
Filhos, 324; Francisco V. Goulart,
262; C. Oeste de Minas, 6; C. dos Re-
talhistas, 133; João Pimenta dc Abreu,
105; Oliveira Irmãos & C, 251; Basilio
Tavares, ifi; Castro 6- C„ 127; Porti-
nho &¦ C, 95 i Edgard dc Azevedo, 591
Norberto Hertz 18; Augusto M. da
Motta, 5-, e 1 . P. Oliveira <_ C, 1S0,

Total: 3.8-9.
MATADOURO DA TENHA

Foram abatidas hontem 24 rezes.
_-UGOKlFIC0_

Para os armazéns dos srs. Caldeira
e> Filhos foram abatidas para exporta-
ção, 443 rezes, sendo rejeitadas 3 rezef
para consumo.

ENTREPOSTO DE S. DIOGO
Vigoraram, os seguintes .preços :
Bovino .... $520 a ?6oo
Carneiro . .¦ . « i?2oo a 1.S00
Porco ....... i$ioo
Vitella ...... $600 a SSoc <i« mm

Grande Commissão Porfipeza
"Pró-Patria"

Conimunicaiii-iios:"Devendo seguir para! Portugal, a
bordo do Hollandia, o exmo. sr. Albino
Souza Cruz, digno thesoureiro da 1*
sub-comiuissão da Grando Comniissão
Portugueza "pPróJPatria", .passarão as
funeções de seu cargo a scr desempe.
nhadas. durante a sua curta ausência,
pelo exnio. sr. Antônio Ribeiro d«
Seabra, thesoureiro geral da mcsnía
comniissão".

Cigarros especiaes
iara 200 réis. com
valiosos brindes,

:.:— LOPES SA' & V.
¦ ¦¦m o net • 1> Tr—

"UN1VERSÂES" §

NO SENADO

Apenas... o subsidio pago
A verdadeira sessão, aquella que cor-

rcu mais animada e onde. suas e_xçel-
lcneias sc mostraram mais satisfeitos
d.a vida. foi na saia das commissões.

Pontualmente, á i hora da tarde, lá
estavam o pagador do Tliesui.i. Nacio-
nal e o seu selicito auxiliai, com a cias-
sica e preciosa -.'(ilise reeheiada de ..i.i-
cotes em boa espécie. Cerca de trinta
minutos depois, começou-sè o amável
serviço dc folha de pagamento assigna-
da e subsiilio no bolso. Eram ,palma-
dinlias no honibro, sliakc-hands para
aqui, sorrisos para acolá, charutos que
fumegavam, emquanto; no recinto, o sr.
Pedro Borges, da mesa da presidência,
apertava os tympanos chamando os se-
nadores ás suas bancadas.

Percebia-se logo que não haver" nu-
mero para as votações. O sr. Pereira
Lobo leu a acta da sessão anterior, que
foi approvada sem observaçfies.

O sr. Metello deu conta do expedien-
te, que constou da mensagem, do .ire-
feito, explicando as suas razões sobre
o veto ao -projecto do Conselho, refe-
rente aos elevados de um requerimento
dc 'tuna estrada de ferro do Maranhão.

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

toti-se logo a sessão, cm virtude da fal-
la de numero.

1 -PO-il. m _-¦¦'

dc mercadorias, continua a impressionar
favoravelmente á Câmara, e ainda hon.
tem alguns chefes dc bancadas me pro-
curaram, aconselhando-me propor á
comniissão uma substitutiva dentro das
mesmas idéas e respeitando as reslri-
cçücs feilas pelo eminente relator no
parecer especial sobre a emenda, de fór-
ma a podermos, assim, evitar o tributo
sobre a producção transportada nas
vias-ferreas e atlcnuar de 50°|° o im-
posto sobre os vencimentos.

E' isto o que venho fazer, autorizado
.pelo desejo de collegas illuslres e de
grande prestigio no plenário e em obe-
diencia á minha própria convicção.

Antes disso, porém, seja-me licito
affirmar mais uma vez o que penso se
deveria fazer para dispensarmos esta
própria emenda de addicionacs, que é
dos males o menor, e Iodas as outras.tri-
butações que não obedecem á capacida-
de real do paiz e entravam-lhe a mar-
cha da producção que deve assegurar
seu progresso e o bem estar do povo.

Sou cm principio contrario ao au-
gmonto dos impostos como tambem o
sou á reducção das despesas necessa-
rias á.nossa vida normal de nação. O
que nos offende a existência collecüva
não são tambem esses milhares de con-
tos despendidos com funecionarios dis-
pensaveis, mas que, uma vez expulsos
dos quadros, formariam um batalhão
dc mendigos sem capacidade, uns, para
outro trabalho, e sem outra collocação
o maior numero para sua actividade, por
não termos ainda organizada a fortuna
movei nacional, de fôrma a permiltir a
absolvição, sem prejuízos particulares c
públicos, da grande massa de civis e
militares que a reducção dos quadros
do pessoal pudesse excluir da funeção
publica.

Tenho, aliás, opinião conhecida cm
projecto de lei sobre disponibilidade de
empregados exlraniuucrarios, o que evi-
dencia" minha opinião contraria ao voto
extenso c erudito, profundo e instrueti-
vo, e. a outros respeito, justo e lunii-
noso, do nosso illustre collega sr. Cin-
cinato Braga.

Não; não i ahi, no nagamento ao
pessoal, que se vae sempre reduzindo
com a ausência de nomeações novas
para as vagas, nem lambem nas outras
despesa; normncs da administração, que
C5t:'i o nia!. o f«%io cancro matador dc
nossas energias; mas. sim, nos compro-
missos — ouro — da divida externa,
para os quaes devemos voltar vistas at-
tentas, empregando os remédios do bom
senso e da experiência, certos de que,
muita vez, um empirismo inteiiigente c
Incido, e um ligeiro condimento de iheo-
rias. valem melhor e mais que a for-
midavcl complexidade das doutrinas in-
transigentes e, muita vez, gritanlemcn-
te contrarias a imposições fataes do

Não discuta ! IRACEMA é a melhor !

O constituinte foi solío e o
íoi preso

Pleiteando a liberdade^ de João dos
Santos, morador á rua Tavares n. 25",
que era aceusado de ter batido uma
carteira de Felippe Gonçalves, empre-
gado na confeitaria da .praça da Repu-
blica n. 227, appareceu hontem no 14o
districto o sr. Armando Duval Aguiar
de Castro,<jue. não sendo logo atlendido
em seus desejos, desandou a decompor
toda a gente, desde o delegado do dis-
tricto até o "promptidão".

Valeu-lhe isso scr .preso, mas como
no mesmo acto invocasse ser official
do Exercito as autoridades locaes. rc-
quisilaram a presença de um official
da 9" região, Q'.ie levou o preso com-
Sig". ... ti

Depois disso venficou-sc 'estar Joio
dos Santos innocente, sendo O mesmo
mandado em liberdade.

meio ph-Mioti-cnal e tias cii'Cun.5'ancias
c modalidades particulares dos diversos
paizes onde devam ser applicadas essas
mesmas theorias. A relatividade comi-
núa a ser unia das maiores leis do mun-
do; e, ainda agora, a doutrina livre
cambista do clássico e aprumado libera-
lismo inglez teve de transformar-se no
mais feroz dos proteecionismos.

O mal é a divida externa. Pois bem:
vamos reduzil-a. Como? Cotn o papel-
moeda! Mas será possível? Sim, c nem
se discuta mais essa verdade, tão cmra
ella resulta do signal dos tempos. Tc-
mos o desquilibrio orçamentário. O que
se impõe, todos aifirmam, é o emprego
de uma destas medidas: a) reducção
dc despesas; b) augmento da renda, e
c) appello ao credito para o empréstimo.
Poj_ recorramos a este.

Mas não ha quem nos empreste, agora
o seu rico ouro e, se o houvesse, nós
não o deviamos querer, porque uão le-
11103 previsões de atigmentos de^ rendas
que cheguem para o equilíbrio do orça-
mento e a satisfação dos novos compro-
missos.

E' verdade isso: e, portanto, o que
devemos fazer é pedir o empréstimo a
nós próprios, sacando com segurança
sobre o futuro em bases sólidas, tran-
cando-nos contra todas as investidas da
deshonestidade e da imprevidencia. Se
isto é ¦possível; se temos homens capazes
de implantar a honestidade e a preyi-
dencia na ordem publica — e a confis-
são do contrario seria o suicídio nacio-
nal — então que emprestemos _ a nós
mesmos o dinheiro necessário ú satis-
facão dos compromissos externos, crean-
do depósitos ouro para nossos pagameu-
tos ppublicos e para a venda das cam-
biaes que os bancos não qtiizsrem ven-

der por uma taxa legitima c explicável
ao nosso commercio importador.

Ainda hontem nós votámos aqui a
autorização ao governo para lançar
mão dos saldos da emissão do papel*
moeda c cmpregal-os cm medidas ur-
gentes de administração. E' tun voto
de alta significação dc nossa confiança
ao governo c a meu ver é justamente
ahi que devemos descobrir o "lever de
rideau" .ara a melhor representação
de nosso drama econômico e financeiro.

E' justamente sobre esses saldos que
o projecto por mim apresentado ha
poucos dias no plenário da Câmara fir-
mou sua explicação e opportmiidade,
indo ao mesmo tempo ao encontro da
providencia, única, a meu ver, capaz dc
nos dar a força precisa para responder-
mos á cobrança dc nossos credores com
a ordem do pagamento á vista, o que
determinará iinnicdialanicnte o prestigio
do nome brasileiro. .O. Banco do Brasil eslá actualmciiK*
servido por dircclorcs dc reconhecido
saber c virtude e de largo lirocinio 110
difficil e delicado mundo das finanças.
Que o habilitemos com uma emissão
limitada pelas necessidades da produ-
cção nacional, para que sejam creados
com esta o credito agrícola cm todos
os Estados e o commercio licito da
compra de conhecimentos dc cargas dc
exportação c venda de cambiaes, nos
termos do meu projecto, sem crear
nenhuma concorrência ao commercio de
exportação, desde que o governo ou o
Banco seria um simples rcccbcdor á
ordem do ouro que a carga represen-
tasse -, nem aos outros bancos, porque
as cambiaes só seriam vendidas offi-
cialmente quando a taxa particular não
correspondesse á funeção normal do
instituto no jogo licito das operações
cm face das leis regalares da Eco*
nomia.

A producção brasileira, assim prole-
gida, teria de dar dentro em pouco 03
recursos necessários para nossa vida e
sua expansão progressista, avolumando
a potência multiforme de nossa riqueza
que abi está já visível c a bracejar, in-
sistentemente, a nos pedir soecorro para
salvar-se, a si, e a nós, creando a for-
tuna da pátria e a grandeza de nossa
posteridade.

Se esse soecorro chegasse, c é meu
voto primeiro, pagaríamos nossas divi-
das, sem sacrifícios dos servidores do
Estado, tanto mais injustificáveis quan-
to a excepção vicloriosa em favor dos
magistrados está dando logar a recla-
mações razoáveis de outras classes, tam-
bem de vitalícios, como os officiaes de
terra e mar, além do clamor dos Im-
mildes, a meu ver mais valioso ainda,
perante a justiça absoluta e a. relativa
apreciação das necessidades individiiacs.

Pcssariamos tambem sem auginenlo
dc impostos, que seriam opportunamcn-
te revistos, para uma melhor distribui-
ção, substituindo-se alguns por outros
mais em harmonia com a sciencia da
administração, para um mais salutar en-
quadramento da tributação á capacidade
real do paiz, com o fim dc que a Nação
não encontre mais nenhum embaraço ao
surto natural de sua immcnsa c premis-
sora potencialidade.

Não sendo possivel a materializaçãa
deste meu voto agora, proponho a sc-
guinte emenda substitutiva, que me pa-
rece scr dos males o menor, respeitado
o voto da commissão sobre o augmento
da percentagem ouro, que obedece ao'
previdente intuito deum melhor appa-
rclhainenlo alfandegário, tendo cm vista
a finalidade desejada da arrecadação
metallica:
Emenda substitutiva ás emendas refe-

rentes a impostos addicionacs c sobra
vencimentos:"Aos ns. 1 (papel), 3 (papel), 4, _,

O, o, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22,
24. 2., 27, 28. 29, 38 e 43 accrcscenle-
sc: 10 0|° addicionacs.

Aos ns. 10, 11, 15, 20. 23 e 25
accrcscente-se: 20 °|° addicionacs.

Ao n. 32, ouro e papel, reduza-sí
50 •!»."

Demonstração
O addicional de ioo!o aos numeras

acima mencionados deve render
25.220:500$ (papel).

A reducção do imposto de vencimen*
tos .proposta na emenda será dc
O.500 :oooS (papel) c 135:000$ (ouro).
Haverá um saldo nanei de 15.729:500?,
que. cobrindo o "déficit" de u;:oon$
(ouro) e 303:750$ (papel), demonstra
ainda o saido.de 1.425:750$ Cpapel),
que servirá ,para evitarmos a inclusão
no orçamento do imposto da circulação
sobre tarifai a cobrar das mercadorias
uc 'piüCii-Cçaü iiüCíonat nas cs.rr.-_.'w uc
ferro, deixando ainda margem para co-
brir a possivel deficiência nesle orça*
mento, segundo ns cálculos do eminente
relator da receita.

Os reparos desle nosso respeitada
collega. cuja poderosa dialeclica e im-
pressionante ipodcr snggestivo e de per-
suação são por todos nós roconhccidos
com applausos, não prevalecem cm lace
da substitutiva, visto que desapparocein
da emenda aquelles números que o es-
tudo superficial do autor.conservou na
primitiva emenda, conforme accenlua a
ironia muito hábil e inteiiigente do il-
lustre parlamentar em seu parecer es-
pecial sobre a emenda que esla usa
corrigir.

'A proposta Piragibe fica, por esla
nova emenda, em grande parte appro-
vada. cm seu fim .nrincvial. que é a
suppressão do imposto de vencimentos
arredada a parte anl\nath_a da tribu-
tação nova sobre alugueis; e. finalniçn*
te,' a emenda I . de llritto fica
justificada, com vantagem .para os fun-
ccionarios, pois a nova emenda que pio-
¦ponho redu: o imposto de 10.000:000$,
em vez de 3.000:000?, como queria a
emenda F. dc Britto."

Submettida a votos essa emenda, «
sr. Carlos Peixoto manifestou-se con-
trario a ella. allegando preliminarmente
não ter tempo para a estudar conve.
nientemente, no turno actual. do pro-
j-cto do orçamento. A commissão cm-
tiniia, pois, no propósito dc adoptar a
taxa de 10 0.0 sobre os frete; de trans-
porte, porqpie era a medida que, ne
momento, lhe parecia mais conveniente
e ellieaz. Em terceira discussão. pOdç-
riam ser examinados os diversos a.vi-
tres que fossem sugpridos, mclu*. 'e. a
nova emenda da deputado norte-nc

grandense.
Em sewiida foi c.nfiada ao seçrcla*

rio da .comniissão * incumbência Ue re-
digir o projecto e as emendas, para
serem assignadas. de aocordo «om o
vencido, e enviadas á me».

-
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NOTICIAS DA GUERRA
^ luta no fhesifro oriental da guerra

prosegue com extrema violência

Uma ponte sobre . _>../», destruida pela artilheria russa

A PALAVRA OFFICIAL
De todas as linhas de

frente
Ai,_i-;m '.m.a —-Berlim, i. — -J Quar-

tcl-geueral comniunica em data dc 30 dc
julho: . ."Kienle oeste: O fogo do inimigo
entro o Ancrc c o Somme altingiu. a
máxima violência. Ataques parciaes in-
gleiies en 1 Pozicrea e J.ongueval ficaram
«cm resultado. Ao sul do Sonune e. a
leste do Mosa. vivas acções dc artilheria.

Nas proximidades de La Chalade o
tenente Ualdiinitis abateu o seu quinto
ai-roplaiio. Uuiro apparelho íoi destrui-
do na orlii oriental cios Argoiincs c um
terceiro a leste ie Sonnheini.

EicMe leste: Exercito de von Kindcn-
hurg: Portes patrulhas inimigas tenta-
iam em vão;cruzar o rio Druina, sendo
sempre repcilidas pelo nosso logo. Os
nossos aviadores bombardearam com
exilo ires transportes dc tropas 110 [erro-
L-.-trrit WilejI-a-MoJodeczno-Minsk, bem
como ns estações de Pogerjolzy c -Mo-
1 ndzieja.

.Exercito do príncipe Leopoldo: Um
ataque que os russos empieliendcraiu
hontem de noite, ao sul de Skrobow.i,
fracassou coniplciaiíicnie.

l-xcrcilo 'le vou ).insinuei!; Üs ala-
quês do inimigo augniciittiram cm ex-
triiíáo e vigor, excepto eni poucos se-
rtores. listcndcrani-se pela frente Sto-
l.ycnwa-Uerestcczko. A maior parle dos
ataques fraca.ou dcaiitc do nosso fogo
de barragem, com perdas giganlescus
.Ins russos. Só em alguns ponius se che-
gou n unia lula corpo a corpo. O ini-
migo íoi detido cm toda a parte c rc-
chássado em alguns pontos Delos nossos
contra-ataques. Durante a noite, cja-
citámos sem ser molestados pelo inimigo
o angulo saliente formado pelo rio Stp-
cllotl, ao íu.rle da estrada de ferro
Kow. 1-I.owno.

líxcrcito do conde líolliincr: O ini-
mico continuou hontem os seus ataques,
em parle iimilo vigorosos, a noroeste c
oeste du Huczacz, sem obter o ininimo
exito.

L.na esquadrilha acrea da Marinha
allemã atacou em -•" do corrente mez o
.crodronio russo na ilha de Zerel, cati-
sando grandes incêndios.

Na noite dc eS a 29 de julho, uma
esquadra de dirigiveis allemães hom-
bardeou, ao centro ila cosia oriental, da
Inglaterra, os estabelecimentos ferro-
viários de l.ineolnshirc, as fabricas nas
proximidades de Norwich , os pontos
ile apoio navaes de Grimsey e liuinin-
ghain c os navios patrulhas na emi.oca-
dura do Huml-cr. ii pharol na mesma
1'inbocniliira foi destruído. Apezar de
alvejadas, com granadas incendinrias,
iodas as aeronaves regressaram inco-
lumes.

As cifra» .seguintes demonstram a si-
inação dos Belligerantes no fim do sc-
gtilido anno da guerra: Os Impérios
Centraes oecuparam .131.000 kilometros
quadrados do território inimigo, conlra
180.000 110 primeiro anuo da guerra;-níquaiito o inimigo oecupou 22.000 ki-
torneiros quadrados, conlra 11.000 que
alcançou naquellc primeiro periodo, A's
ultimas cifras incluem j.i as vantagens
obtidas pelos russos na sua offensiva
actual.

O numero Jc prisioneiros feitos pelos
Impérios Centraes. Bulgária e Turquia
ascendeu, dc 1.695.000 total, ao fim
.Io primeiro anno, a ..658.000 no se-
gundo. Só a Allemanha aprisionou
.".04; officiaes e 348.000 soldados fran-
eezes; .1.010 officiaes e 1.202.000 sol-
dados russos; 947 officiaes e 30.000
soldados biinuinicos. O material de
guerra capturado, sem contar o que foi
utilizado contra o inimigo iuiniediata-
mente, compõe-se de 11.036 canhões,
4.700,000 projectis de artilheria, j-t5°
metralhadoras c 1.556.000 espingardas.

D03 soldados allemães feridos t cm
combate, uo,2 °\" voltaram para as linhas
dc frente; 1,4 °|" morreu, c a .pereenta-
gem restante íoi desligada do exercito,
ubtendo reforma. As operações milita-
ves. devido us medidas sanitárias toma-
das ..pelas autoridades, nunca foram
perturbadas por epidemias."

Ais.nu — fienna. i — O estado
maior do exercito comniunica em data
de 30 de julho :"A batalha na Galicia oriental e na
Yolhynia continua com a mesma violen-
cia. Combate-se com extraordinário cn-
carniçaníento, especialmente nas proxi-
uiidades de Molodylow, a noroeste de
Koloincs, e a oeste e noroeste de I!u-
ezacz. O inimigo aiaca dia e noite,
sem interrupção, não tendo, porem, cou-
seguido até agora apezar de graves per-
das o mínimo resnliado. Fracassaram
egualmente pequenos ataques entre Be-
restcczko e o Stochod. Dos pontos da
frente a oesle de l.uzk, onde o inimigo
tinha conseguido penetrar nas nossas li-
nhas foi promptameiite expulsos pelos
contra-ataques das tropas <lo coronel
general Tcrsztyansky V. Nadas.

Rep. lHmos uni ataque próximo a Pa-
neveggio. Na frente italiana houve além
disso só vi\os ducllos de artilheria."

1'ii.vsi; \, — Paris, 1 — Ao norte do
Sonune, sobretudo no bosque de Hem
¦t na herdade dc Monacu, os allemães
continuaram a contra-atacar. Todas as
suas tentativas, porém, fracassaram,
com grandes perdas para os assaltantes.
.\. nossas tropas mantém todo o terreno
conquisiado.

Na margem direita do Mosa, nos se-
ctores de Thiatiniont e Fleury, conti-
unam violentos os ducllos dc artilhe-
ria.

Os nossos aeroplanos bombardearam
as usina . militares de Thionville, as es-
laçõcs de Conflans c Andun-le-Roinail
e os bivarjues da região dc Sta.ns.

IIAXSKATIOA acimn do todns !

A GUERRA NO AR

A campanha da Russia Varias noticias
Brody violentamente b.rabar

_eada pelos austro-allemães
y __•<*•. |A), 1 — (A, H.) — A arti-

ili.-ria pesada inimiga bombardeou vio-
lentamente lirody e os pontos do rio
Boldnrovkn, onde cia possivcl a pas-
sagem a váo,

Os combates travados cm quasi toda
a linha de frente são verdadeiramente
desesperados. Ü inimigo procura a
todo o transe conservar a sua linha de
defesa, fazendo accunuilar no campo
da luta todos os reforços disponíveis,

Londres, i — (A. A.) — Na região
ile Minsk, segundo tclcgrapham de Pc-
trogrado, está se travando um grande
combate entre austríacos, allemães e
russos.

listes, senhores das melhores- posi-
ções, estão varrendo a nu-tralha, o
inimigo acantonado par,, os lados do
canal dc Logischin.

Mais para o norte a, lula prosegue
egualmente intensa, cabendo aos mos-
covitas a iniciativa lactica.

A acção anglo-italiana
relativamente aos"senissis"

Londres, 1 — (A.
o avanço dos russos,
o rio Stochod, entre
ferro Sarny-Kowcl
após um violento
111H1 pela retirada

'A.1 — Continua
que atravessaram

as estradas de
ICowel-Rotjitche,

combate, que termi-
dos allemães, dei-

xando estes eni puder dos russos,
grande numero dc prisioneiros o va-
rios canhões e metralhadoras,

Londres, i — (A. A,) — As forças
russas que operam, na Mesopotamia
repelliram vários ataques dos turcos
cm Disygiaver, Estes, em completo
desbarato retiraram-se etn direcção a
Mosul, perseguidos pelos russos, que
capturaram numerosos prisioneiros.

Londres, i (... ...) — Telcgraminas
ile Petrogrado dizem para aqui que os
exércitos moscovitas, no Caucaso, eslão
combatendo fortemente os turcos, na
região de Oguolta, situada a 30 kilo-
metros sudeste de Baschkcny.

O lin mero de prisioneiros c dc per-
das infligidas ao inimigo pelos russos
é bastante considerável.

Londres, 1 (A- A.) — Um lelcgram-
ma de Bucarcst, recebido nesta capilal
diz saber-se ali que a vanguarda dos
r-íorços turcos chegou a I.emberg, d»-
vendo seguir immediatamente para as
linhas de frente, onde combaterão ao
lado dos austriacos.

E' crença geral, aqui, que a- Alie-
manha fará tambem com que a Bul-
garia envie reforços idênticos, afim de
ajudar a sustentei- a grande offensiva
moscovita.

_*-.__..•. — Remédio e applicação 100$,
y1. INSTITUTO EIIRLICH __ 120,

S. José, Vendemos, tambem, o remédio,
tj 435)

Roma, 1 (A. II.) — Após uma troca
de notas entre o embaixador inglez jun-to do Quiiinal, sr. Rencll Rodd, e o
barão Sydncy Sonnino, ministro dos

UM ESTABELECIMENTO
HUMANITÁRIO

Foi inaugurada hon-
tem a Assistência de

Santa Thereza
Em beneficio dos verdadeirament.

necessitados do districto des Sta. Ine-
reza, acaba de ser fundado pelo or-
Francisco de Castro Junior e sua es-
posa, d. Kate Morgan de Castro, a
"lAssistencia «ie Sta. Thereza", con»
sede nesta capital, na " White-House ,
rua Aprazível n. 85,

Hontem, em presença do sr. Azevedo
Sodré, prefeito municipal, convidados *
representantes da imprensa o casal
Francisco de Castro inaugurou, co_i
uma festa de caracter todo lnümo# e
piedoso 03 serviços da humanitária in-
stituição. Solicitados pelos fundadores
da "Assistência de Sta. Thereza , vi.
sitamos o novo estabelecimento de ca-
ridade destinado a prestar inestimáveis
serviços á classe pobre. ,

Os fins da Assistência são: auxilio a
velhice soffredora, aos enfermos despro-
tegidos ás familias reconhecidamente
pobres, cozinha para os necessitados,
instrucção elementar, civica c moral, re-
colbimento das creanças desamparaüas,
Todos esses serviços são prestados gra-
tuitamente, sem distineção de nacional!,
dades, de pessoas, e de crenças religta-
sas, segundo os princípios de não en-
corajar a preguiça e a vadiagcm e, ao
contrario, reprimil-os, procurando-se
trabalho para os que forem capazes de
o desempenhar; aconselhar e fazer cum-
prir regras de vida hygienica e moral,
de modo que paes e filhos, possam ser
fortes de corpo e de espirito; ser tole-
rante em matéria religiosa: todas as re-
ligiões, expurgadas dos seus erros, das
suas contradicções c dos seus excessos
são boas na sua base, porque só ha
um Deus verdadeiro, cuja palavra atra-
vés da Biblia, que é o livro dos livros,
deve ser ouvida e guardada ; aconse-
lhar a economia animando cada chefe
dc familia, a separar todos os mezes
qualquer quantia, ainda que diminuta,
para os dias futuros, quantias essas que
serão depositadas em conta especial 110
Banco do Brasil ; e preparar o futuro
das creanças desamparadas, educando-
as, instruindo-as profissionalmente, afim
de habilitai-as a ganhar mais tarde com
dignidade e pelo seu próprio esforço os
meios de subsistência.

Instituída 1103 moldes do "Dr. Ber-
nardo's Home", da Inglaterra, a. "As-

sistencia de Santa Thereza". foi instai-
lada niodelarnienle. Xo predio n. -5
funecionam a "Creche" diurna e a es-
cola que será convenientemente dividida
pelos dois amplos edifícios vizinhos, seu-
do unia para meninos, outro para mem-
nas. Uma vez terminada a installacào
dos dois prédios ficará o actual edificio
somente para a créclie c distribuição de

RAUNIER
l". tf OUVIDOR

Recebeu os últimos modelos de cha-
péos para senhoras e meninas, e acham-
se expostos na respectiva secjao — 1-
andar.

a* VARGEif DA GUERRA

De volta do campo de
batalha

V. 
"¦-¦:¦¦¦¦¦¦'¦ 'u

Portugal na perra
A no?a batalha de Bo-

Tiiuia
Lisboa, i (A. A.) — Causou grinde

sensação nesta capital a noticia de uma
nova batalha na região dc Rovuma, en-
tre protuguezes e allemães.

Ali o, presente ainda não se recebeu
communicação official. havendo grande
anciedade pelo resultado final.

Lisboa, i (A. A.) — Como eslava
annunciado, chegaram esta manhã, pelo
rápido, os srs. Affonso Costa e Augusto
Soares, respectivamente, ministros das
Finanças e das Relações Exteriores.

Na gare do Rocio, aguardavam a che-
gada dos referidos titulares o represen-
tante do dr. Bernardino Machado, pre-
sidente da Republica; o dr. Antônio
José 

'de Almeida, presidente do Conse-
lho; todo o Ministério, senadores, depu-
tados e unia numerosa massa popular.

Os srs. Affonso Costa e Augusto
Soares foram, ao desembarcar, alvos do
uma cntlmsiastica manifestação de apre-
ço, tendo a multidão erguido calorosos
vivas á Republica, seus proceres e ás
nações aluadas.

O cortejo, então, formado por todo o
percurso, foi sempre victoriado pclaenorme assistência.
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i receita ia talica ei 191?

Negócios Estrangeiros, que assim pro-1 soccorros. ,..,,.cedia de concerto com o Ministério das! _ i>arte administrativa da Assistência

A LUTA NO SOMME
Paris, i — (A. 11.1 — A offensiva

dc domingo íoi seguida de incessantes
e muito violentos contra-ataques _ alie-
mães, sobretudo contra a ala direita do
sector francez. Todas as 'tentativas,
porém, fracassaram e renderam ao, ini-
migo elevadas perdas, devidas princi-
palmcntc aos fogos cruzados das bate-
rias postadas nas duas margens do
Somme.

O terreno conquistado já foi solida-
mente fortificado.

Os resultados da batalha do Somme,
ate o presente, süo excellentcs. Inde-
pendentemente mesmo do terreno cpll-
quistado, os francezes infligiram ao. ini-
migo perdas consideráveis, em _ nada
comparáveis ás relativamente insignifi-
cantes que soffreram. Além disso, a
offensiva atlraiu .para a frente occúlcu-
tal todas as reservas, ou sejam ir; di-
visões no conjunto desta frente, cor-
respontlentes a quatro quintos do total
das divisões em actividade no cxerci'o
allemão. Isto facilitou a guerra de ma-
nobras e penmittiti aos russos as suas
recentes e 'brilhantes victorias.

Vê-se assim a importância da siiniil-
tancidade das operações. Sc os resulta-
dos diários estão sujeitos a vicissiludeS
inevitáveis na guerra, nenhuma duvida
¦j.ó-K» haver com respeito ao suecesso
final, •— 0

Londres, i (.-). A.) — Por tclegrain-
mas da Hollanda. sabe-se aqui que- a
imprensa berlinincnsc confessa que a li-
nha defensiva teutonica, no Sonune,
que era de 5' milhai*, está agora redu-
/.ida a 23, apenas.

Essa reducção tende cada vez mais
a se acceiituar, graças á continua pres-
são das forças anglo-francezas, cuja of-
fensiva prosegue victorio.-.i.

Uma consulta do "Journal"

Colônias, estabeleceu-se um accôrdo f_
xando as bases da acção commtim. da
Itália e Grã-Brctanlu relativamente aos
semissis.

Londres, 1 (A. II.) — O corrcspon-
dente da Agencia Reuter na frente bri-
tannica conimuiiica que poucos aconte-
cimentos durante a guerra têm provo-cado tão viva indignação 110 exercito,
como o assassinato a sangue-frio do ca-
pilão Fryatt. O caso fornece o prin-cipal assumpto de todas as conversações
dos soldados e, segundo affirma o allu-'dido correspondente, o sentimento una-
nuno é que o exercito inglez fará pagarbem caro aos allemães os crimes prati-cados.

As affirinaçõcs comidas 110 discurso
proferido hontem na Câmara dos Com-
minis pelo primeiro ministro têm sido
commentadas por toda a imprensa, quediscute amplamente a questão das re-
prcsalias.

O Daily Telegraph diz que a nação
britannica foi tio profundamente aba-
lada que não sc contentará certamente
com uma simples politica de protela-
ções que reservem para mais tarde a
punição dos culpados.

O mesmo jornal pede que seja desde
já fixado o modo de punição dos au-
tores de tão horríveis crimes.

'O Morlling l'ost, ..Iludindo particular-mente á evacuação de Roubaix e Liile
c ás violências de que foram victimas
mulheres e creanças, declara que os ai-
lemães parecem não comprehcndcr quetornaram assim a França impiedosa e
a Russia implacável, ao mesmo tempo
que animavam a Inglaterra, tão difficil
de irritar e dc se resolver a entrar na
luta, a continuar firmemente na cam-
panhn, até que o inimigo seja anniqui-
lado. A Inglaterra apoia o grito de
vingança da França e comprehende quê,
além da destruição do militarismo alie-
mão, os alliados devem exigir uma com-
pensação integral para os diabólicos
crimes praticados pelos allemães.'O publicista Ilarold Cox escreve no
Daily Graphic que os instigadores do
attentados comincttidos não poderão
passar sem uma justa punição.

São elles.^ _ accrcsccnt.i, Bethmann-
Holhveg, officialmente responsável pelainvasão da Bélgica, os membros do
grande estado-maior allemão e os mem-
bros do almirantado; mas acima dc to-
dos o kaiser, que ha de soffrcr a penareservada aos assassinos, cm paga dos
crimes que tem sanecionado.

Londres, 1 (A, A.) — O governo da
Grécia resolveu, depois de haver reali-
zado varias conferências com 03 repre-
sentantes dos alliados, retirar as suas
tropas dc Salonica, deixando ali, apenas
um batalhão.

Nova Yorlt, 1 (,-/. .-/.) — Radiogra-
pham de Berlim dizendo que o impera-
dor Guilherme II lançou hoje ao povouni longo proclama, no qual, recordando
a data do segundo annivcrsario da
guerra européa, appclla .para cada ho-
mem, de -cujo .patriotismo diz muito es-
jicrar a pátria germânica.

O documento imperial faz uma reca-
pitulação dos factos que se desenrola-
ram nestes últimos dois annos, ptr.do
em relevo as conquistas das armas teu-
to-tttrco-btilgaras e dizendo que o dia
da victoria não está longe.

Em outras linhas de batalha
Londres, 1 (A. A.1 — Confirma-se

a noticia de lerem ns forças inglezas
que operam na África Oriental allemã
oecupado 1-odonia, fazendo grande nu-
m_ro d_ pri*-*i<.n. iro--..

.¦»¦« —

Tornou-se uma
grande potência

a Joall.ei.a Aclamo, pela
sua possante organização
batendo sempre o kecoiid
pelo Uno gosto, obras ilo
lei e preços ultra-modicos.

_wwMH»**-_P _. _-»¦ '¦

AVIÕES
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l"M "RAID" OE
AU.KMÀI.S A'
TKHHA

Londres, 1 (Official) — Xão =c
gi .rou nenhuma acção de infanteria.

"s aeroplanos fizeram um raid e lan-
çai.im sete bombas sobre as vias de
i-oiiimiinicação e acantonameiitos ininii-
gc .

Abatemos vários aviões allemães.
Tres dos uoisos desappareccram. -—
(_.;-__._ •—

Londres, 1 (A. H.l — Os jormes
dizem que entre os "Zeppelin'' que to-
maram parte no ultimo "raid" sobre
os condados de léste e sueste, um foi
Mtingido pelo fogo das baterias anli-
«ere*i «, segundo parece, íoi a pique.

Piirír, 1. (A- II.) — O Jeurnal coiisittou
varias altas personalidades alliadas e neu-
tr*is s-iliro a sua opinião a respeito ilo es-

I íorço desenvolvido pcla t-raiiça c ila sua
situação moral perante o mundo neste mo-
mento.

Os reis da Servia c ilo Jionteiicgro, n pre-
sidente do conselho c o ministro -i.. Guerra

I da Russia. o presidente do conselho de
I ministros da Delgica, o almirante Jcllicoe.os

generaes Cadorua e forro, o ministro, das
L.nauças dc rorluit.il, dr. Affonso Loslo;

! o embaixador do Japão em Paris e varies
outros vultos eminentes foram unanime- em
manifestar a sua admiração peta França, pe.
In seu glorioso exercito, nela tenacidade,
abnegação e grandeza d'u..:.a uo tniKij ns
seus filhos, exprimindo ao mesmo tempo a
sua profunda segurança da completa .victo-
ria iinal do dirciio c «Ia liberdade, rcivind.
capins graças ã união int.ir.n e absoluta uo
tetos os pai<se_ aluados.

O conde de Romanones, chefe do gabinete
liespanhol, (Jecl^rou:".Não esiste 110 lioruc-.n sentimento mais
nobre q_c o amor da o;itn_. K *qi;ando
c_.e sentimento nttincc, como na França, á
mais sulilinte abnegação, offerecída para
crxcmplo á Humanidade c à Historia, amigo_
c iuivi'r_arius nüo podem deixar dc rcmler-
lhe a h_:i:cuag_i:i de uma illimitada admí-
ração."

O sr. Ant_:no Maura, chefe do Partido
Conservador, disse _tan._c__:"O qiic vernos é todo u povo d_i França
prodigalizando _ energia, tenacidade c um es-
i-:rit_ dc facriíicio aue n_ _ _ão senão on-
tros tantos iiuiucs porrp-ic sa pude tra _u_Ír
o patriotismo.^ Xa verdade não .ei se an._.l-
les que glorjíicam a França e a defendem,
imperturbáveis, heroices, nas Unhas de fego
têm m_ 13 mérito do que a população ci-
vil desse paiz, perseverante na sua attitnde,
indomável, affrontando silenciosa os trr.ha-
lhos e sacrifícios <..i hora presente. As
actuaes mauíf.^iagC_s da alma fr..n*_r_._ ba-.-
tariam para improvisar uma personalidade
collectiva t3o (.rande eomo aquella que a
I'rança attiniria n» corr<r dos séculos pa»-
wdo»"

Ministério da Fazenda
UM RECURSO QUE NÃO TEM

PROVIMENTO
Pelo ministro da Fazenda não foi

tomado conhecimento do recurso int-r-
posto pelo secretario geral do Estado
de Santa Catharina, da decisão de Al-
fandega, de S. Francisco, que obrigou
o recoüiininito dc i :6joSooo nos co*
fres públicos, provenientes da diffcren-
ça de taxa cobrada pela importação de
uma ponte dc ferro desarmada, visto
haver sido o despacho feito por Leo-
nidas Branco, que não o fez eni nome
do listado, pois que para tanto não
consta nenhuma autorização no pro-
cesso respectivo.

.--—ai»-ni o a— ¦
Gibbs. 1 n ¦
üleii.. —CIMENTO

Telcijliono 83-1. Central. — Rua
Snnrn Luzia U02

— PADIiO PASSOS & O.
—.. ¦> » q» _ _u "¦¦"'¦¦

.1SSOCIA0ÃO JIKDICO-
CIIUIUMOA

Hcnllzn-so hoje uma ses-
são oiillnnrin

Em sua sede social, á rua Vinte e
Quatro de Maio n. 64, na estação do
Rocha, realiza hoje. As 8 horas da noite,
etsa associação seientifica, a sua 32*
sessão ordinária.

Ordem do dia — I, Vaeeinoíher.-pia
do apparelho digestivo, pelo dr. Paulo
da Silva Araujo: II, Os teomas do co-
tovcllo, consecutivos ás luxações, pelo
dr. Doelliugcr da Qraça,

está entregue a dois directores que são
o dr. Francisco de Castro Junior e D.
Kate Morgan de Castro, com um con-
selho de cinco membros, todos de fim-
cção permanente, sem nenhuma reniu-
íicração; os srs. desembargador^ Joa-
quim José Saraiva Junior, dr. Sancho
de llarros 1'iinentel, coiunieiidadpr Au-
tenio Jniiniizzi, dr. Antônio Filemoii
Gonçalves Torres e coinniciidador An-
tonio Valentim do Nascimento^

O expediente da Assistência é das 7
lioras da manhã ás o horas da noite,
havendo diariamente tun director prom-
pto a attender a Iodas as pessoas das
10 lioras da manhã ao meio dia,

Os velhos e as familias reconhecida-
mente pobres podem ners sabbados, das
9 horas da manhã ao meio dia, pela
troca, dos seus cartões, receber, 110 rc-
feilorio, uma pequena bolsa dc uianii-
mentos, que deverão restituir na quarta-
feira seguinte, durante todo o dia, re-
havendo assim os seus cartões de rc-
gistro.

As pessoas doentes têm medico _ e
pharmacia. Os doentes de moléstias
comniuns que não se puderem tratar cm
casa, serão, a juizo dos directores, rc-
movidos para o Hospital Evangélico ou
para outros estabelecimentos .por conta
da Assistência, providenciando a Assis-
tencia para que os doentes de moléstias
infecto-contagiosas sejam removidas pa-
ra oa respectivos hospitaes do isola-
monto.

Diariamente, das 7 ás S lioras da ma-
nhã, haverá no refeitório distribuição
de café com pão, _e das 4 i|_ ás 5 1I2
da tarde, distribuição dc pão c sopa,
aos verdadeiramente necessitados que sc
houverem registrado na classe.respecti-
va e que apresentarem os seus cartões.

Os enfermos podem mandar buscar,
com os seus cartões, dentro dessas lio-
ias, a refeição que lhes tiver sido des-
tinada.

Todos esses serviços são feitos pon-
tualmente, sem nenhuma excepção.

Diariamente, das 10 horas da manhã
ás 3 da tarde, e das 6 1.2 ás 9 horas
da noite, funecionam aulas dc instru-
cção elementar civica e moral, para
ambos os sexos. As creanças de 4 a 6
annos formam classe especial (jardim
da infância), funecionando somente de
dia; as dc G a ia annos trabalham uni-
camente durante o dia. Os alumnos da
12 a iõ annos só têm aulas á noite.

Aos domingos, das 3 ás 4 horas da
tarde, ha para as creanças ensino do
Evangelho, sendo-lhes depois servido
biscoitos.

A "creche" funçciona diariamente
das 8 lioras da manhã ás 6 horas da
tarde, nella sendo recebidas as creanças
que se registrarem, dc ambos 03 sexos,
até a edade dc 4 annos, as quaes são
vestidas, alimentadas e cuidadas pela
Assistência,

Estes são, em resumo, os incalctila-
veis benefícios que desde liontcm prestR
á pobreza do Rio a "Assistência dc
Santa Thereza".

Kl ¦ I «¦»

O sr. Aumaitii

A bordodo Carona, que acaba de en-
trar, havia o movimento intenso dos
que baixavam á terra c dos que desein-
Ijarcavnm. A reportage, a misto, dc-
vido ás iu il e unia formalidades que

agora exigem os coniniandantes de na-
vuís das nações belligerantes. conseguiu
pizar o convez do Ciirono. Xão ha pa.
quete sem novidades, e quando, .por uma
extraordinária calamidade falha a re-
gra, i só olhar a segunda classe, . con-
segue-se, pelo menos, meia coluiniia
com a narração da tristeza da gente
pobre que emigra na ambição da ri-
queza...
lias o Carona tinha o seu caso, no ca-

valhciro nacional André Louis Auuuiitre,
nascido em S. Paulo, e que de S. Pau-
lo partira para a guerra em 1915.'Aumaitre alistou-se no Exercito fran-
ccz; seguiu para as linhas da frente e,
bom soldado, recebeu gloriosos est ilha-
ços de granada que o feriram grave-
mente. Vo\ á AIsacia, c correu o ris-
co de perder ambas as pernas.

Removido para o Hosnital, André Au-
niaitre foi .tão carinhosamente tratado
que se salvou, com ambas as pernas uo
corpo.

Esse brasileiro, que soube vir do
theatro da guerra com as suas cicatri-
zçs emocionantes, confessa que deve a
vida. principalmente a mme. Colds-
chmidr, uma fidalga franceza, enfer-
meira do hospital do sangue onde o pu-
zeraiu.

Mine. Goldschmidt tem vinte lindos
annos em flor, c é tambem tuna herói-
na: sob o vivo fogo da fuzilaria ella
segu,; as padiolas dos feridos, animan-
dO-03, eom o seu sorriso.

O sr. Carlos Peixoto concluo o seu
parecer sobre o orçamento,

em 2o turno

<;_.\_l>l_ T.KILÂO
De esplendidos moveis, quasi nov_?,

louças, quadros, crystacs e outros ob-
jeetos, hoje, ás 13 horas, á rua Sete
d.- Setembro n. ;i, 'pelo leiloeiro A. dc
Pinho. J. 403.#

A ESQUADRA <_n_E..A

As iimiioliriis niiiiuacs
Santiago, 1 (... .-I.) — Em setembro

próximo a esquadra de evoluções da
marinha de guerra nacional deixará
Valparaiso para r.-. manobras animacs.
— ni__q _. _a> <MB-j— -—

_X1'0SI. _0 CANIXA
NA EXPOSIÇÃO DE AVICULTURA

l_5t5o .ciuU> i ii1-.'* ri pto* na létle da dire-
ctoria, r.a exposição, o$ candidatos ao
concurso canino, q'u _ ?c _-n!i_urá no do-
niingo, entre is e 17 'lioras.

O., interessados t enrontrárao nn l_xp.>si-*
ção Avenida, aa informações que deseja-
reni.

E' já notável o numero uc cães i::-.cri-
pios. ij ro)

MUSEU XACIOXAT.

Estatística do visitantes
11.. ultima .semana

F.' a seguinte a estatística dos visi-
tantes do Museu Nacional, durante a se-
mana íintla:

Terça-feira. 25, 
'203; 

quarta-feira, 26,
eo3 ; quinta-feira, 21. 357 ; sexta-feira,
28, 101; sabbado, zo, 62; domingo, 30,
3.--20. Total, 4.0.6 pessoas.

¦ __'¦» _P>-__-*__r_i
Aonde se podei;, comer um polvo íre.co
hwpanliola. só na CABAÇA GRANDE.

l.M 3-6?)

Se ha quem queira ir
ao Egypto...

. . . ni_vinn-so 1101'ouo lia
instnicções a respeito

O ministro do Interior dirigiu uma
circular aos governadores c presidentes
dos listados, reinettendo uma cópia do
aviso expedido pelo representante bri-
tannico, no Cairo, regulamentando a en-
irada e saida de pessoas no Kgypto.

Te_-Ie.. prisão do ventre ?
Tomae EM

-»-»¦-_¦

Casas alugadas Pela Pre-
feitura

UMA RECLAMAÇÃO SOBRE ALU-
GUEIS EM ATRAZO

Já tivemos oceasião de chamar a
attençSo do <Ir, Azevedo Sodré para o
atrazo cm que se acham os pagamentos
de alugueis das casas oecupadas pcla
Prefeitura.

Esse atrazo não é peq:;oni>.. P0i3 ".ne
sc trata de nada menos de seis mezes I

Entretanto, para a cobrança dc im-
postos, os funecionarios municipaea são
.pontualissi-xcs c -exigentes, não admit-
lindo a minima demora, .1 não ser com
as respectivas multas c penalidades.

Essa prejudicial irregularidade não
pôde continuar.

Urge, pois, uma providencia por par-
te de quem competir, afim de que ceísc
a situação anormal.

r.íNHRJÍin sob J°ias c cautela»i._-.___^-_.u do Mome de Soc.
torro, condições especiaes —- .5 e 47,
rua Luiz de Camões. CáSa Gonthier.
_ lindada em 1867.

m _ ta» - n»
RoIÜ.CÍ_I_. <'"'x"s •'" ci',ystnl Ia-
DGIIIdOlIliad niilmlo e inala, parti
liú do urro-. a 12$000 — Só na
CASA MUXI/i (Ouvidor 71).

_>-_E»»»CM"***"--- ¦—-— . .**¦

A Argentina e a"blacR-list"
Buenos Aires, 1 (A. A.) — A com-

missão de Legislação, da Câmara dos
Deputados, dará parecer favorável ao
jecto do deputado Aveilancda, tendente
a reprimir as applicações da "black-

list", -perturbadoras da liberdade do
commercio.

_./!____._ contra os carrapatos no
??. : * ¦.«do, Wiiâe-se na IIol-
tulan.ia; rua do Ouvidor, 77,

O.UEM QUEl. CÓSEPKAR?

A lniiclin "Jlnrina" está á
venda

O inspector de Portos, Rios c Canaes
obteve "permissão do ministro da. Viação
•para vender a lancha Marina, da d''is-
calização do Porto do Recife.

fácil, mas, cumpri.
« difficil—lí' nor isso

quo .1 CASA MTJNilZ (Ouvidor 71)
só proniette o quo está nos limites
do possivcl, o quo aliás a sim dis-
tinetn frcffiiezitt tem observado:
SIOUIOIDABB DB PREÇOS M AU-
TKJOS DB 1* QUALIDADE.

 w _ — 1 m

FORTR DB COPA0ABA_A"

Foi nomeado novo secre-
tario

Poi nomeado secretario do forte_ de
Copacabana o a° tenente Edgard l_oil-
toura de Barros, em substituição ao
ofíicial dc egual patente Tlieodomiro
Espíndola do Nascimento.

A's ouinln. -feiras. Succulenla Feijoada,
âs o da manha, »ó na CABAÇA GRANDE.

Bebam só Café Ideal

Prometterl,

ci.xt íi-yl do kua sil
Especiaes pnra Tveiiieiulié

O dr. Lysanias, inspector do movi-
mento -ia Central do Brasil, communi-
ecu hontem ao sr. Arrojado Lisboa
que de 1 a 6 do corrente correrão cs-
peciaes entre Taubat. e 'l.cm.iiibé.coii-

diluindo passageiros para as íestas desta
ultima localidade.

¦«¦11 »"'
DR APRIGIO DO RF.GO LOP?:S —

Do Hospital da Misericórdia. Moléstias da
gsrpi.i.*, nariz e ouvidos.

DR. OCTAVIO DO REGO LOPES --
OculiM.i. prof. da Faculdade de Medicina,
Consultório! rua Sele de Setembro 11. no.

tA fcI9.)
11 e* I "'

"A (.IDADE"

CENTRO LOItRIGOj
RUA SACHET, 4^

5339 
~
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CONTOS

üa Loteria Federal cx-
Iraliida hontem

foi vendido nesta casa~ 
SABBAOO I

2oosooo$ooo
Habilitac-vos nesta casa

Coisas da Central
UM FUNCCIONARIO DIZ QUE ESTA'

SENDO DESCONTADO INDEVI-
DAMENTE

O servente da 6" divisão da Central
do Brasil, Joaquim Nunes,, dirigiu um
requerimento ao ar. Arrojado Lisboa,
reclamando contra a taxa de aluguei
du casa, que indevidamente lhe é des-
contada.

iAllega aquelle empregado que, tendo
ba tempos, obtido permissão para con-
st ruir uma casa em terrenos pertenceu-
tes á Central, cm S, Francisco Xavier,
em cuja construcçao gastou i tãooíooo,
como prova com documentos e tcstenui-
nho de alguns engenheiros da mesma
estrada, está sendo descontado cm seus
vencimentos, a titulo de aluguel de um
inimovel que lhe pertence. . _

Esse empregado, cm sua exposição,
lembra o alvitre de ser indemnizado do
que gastou ua construcçao da casa em
queslão. ¦¦ m tm * ¦¦¦

Vestir liem 6 uiiiu dns condições
de suecesso ! Olil línsliutil, alfaia,
turia — Preços módicos — Arti-
nos liiiílezes.

_3 — UUCtilAY.WA — 22
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O QUE ACONTECEU AO
FEÜRABRAZ

Um guarda-civi! levou
uma formidável

surra.
Na rua Angélica n, i(l-, reside um

guarda civil que era até hontem o pa-
vor da zona do -o" districto.

Chama-se elle José Barbosa,
Esse guarda, quando saia a serviço,

rondando os pontos que lhe tocavam,
era verdadeiramente feroz. Todo o
mundo tremia á vista do Fcrrabraz de
casse-tete <•¦ ninguém se aventurava a
contrariar-lhe as ordens.

A sua energia de policial ia um pou
co além do csle.ie preso e náo raro o
famigerado guarda civil despedia alga-
mas bofetadas ou applicava o São He-
ncdiçto nas victimas da sua implican-
cia.

Toda essa _ energia expendida por
qualquer motivo e muitas vezes sem
mesmo nenhum motivo, valeu-lhe meia
duzia de inimizades que lhe foi fatal.

Entre os seus inimigos contavam-. _
os indivíduos Antônio Moreira e Bel-
miro Josc Pinto Pereira, portuguez, que
guardavam um desejo immcnso de dar
uma boa lição ao feroz guarda civil.

Hontem, tiveram elles oceasião para
tanto.

José Barbosa, depois de se fardar e
de estar certo da sua boa disposição
de se fazer respeitar á custa dos pro-
cessoa habiu.aes, saiu do casa, em dt-
recção ao districto, afim de receber or-
deus.

Não sc havia bem afastado dc sua
residência, quando os seus dois desaf-
fectos o abordaram c, depois de lhe
haverem dito ao _ quo iam, deram-lhe
unia formidável sova dc páo.

O infeliz mantenedor da ordem, es-
quecido dc que nos tempos idos fora
um "'valictite , poz a boca no mundo e
pediu misericórdia por todos os San-
tos de que naquellc momento aíilicti-
vn pó.le lembrar-se.

Podendo desvencilliar-se de seus ag-
! gressores, Josc Barbosa experimentou a
i resistência das canellas o correu até ao
| 20" districto, onde contou sua historia
j ao delegado dc dia á delegacia.
| Os aggi.s-ores, que não estavam ali
, para ajustar contas com a poiieia, de-
i ram ás dc Villa Diogo e eslão sendo
procurados pcla policia do -o".

O aggrcdido foi medicado pcla Assis-
lencia e depois recolheu-se á sua resi-
dencia a curar-se Jos ferimentos c do
seu máo gênio.

_ -üi-acro dc hoje d'.. Cidade eslá
digno do favor publico.

Insere, além das secçucs do costume,
variado noticiário, artigos excellentcs e
collaboração esmerada e escolhida.

MOVEIS
MAGALHÃES MACHADO & C—•

Bua dos Andradas 19 o 21. Os
maiores armazéns desta capital.

KM HII.NOS ATRES

A morto de nm .jornalista
ullcnião

Buenos Aires, i (A, A.) — fallecctl
o jornalista allemão, sr. __-.. Kujaih,
redactor da 'Dcutsch I.a Plata Zeitung".

Uma reunião dos pro«
fessores municipaes
Realiza-se hoje

no Centro dos V
á rua Buenos Air.
dos professores públicos
afim de tratar dc

horas da tarde,
•otesiores Municipacs,
s n. 187, 11:11a reunião

municipacs,
da ci asse,

CA-xa actualidade, pen.-*- a 6cJ, so r.a
pÃr-A OPANDE* av Mem de Sá, i.—is.

0IGARR09 _AsT___<i_S c OLGA
Qualidades finas.

Escola Naval
SERA' NOMEADO HOJE O NOVO

DIRECTOR
Confirmando o nosso consta sobre a

nomeação do novo d-rector da Escola
\av._ podemos adeantar que o decreto
será assignado hoje, sendo escolhido
para substituir o almirante Americano
Freire" o contra-almiran-te Henrique
Boàteu...

."-cifreis do estômago ?
Tomae ESíERGII*.

OÂSA ALVIM
(Agencia de_ Loterias
Paga-.neifo immcdiato

lt uns ila As.sen1M.11 01»
Teleph., 568,1. C.

in«n_
H....S_.-.TK\. aciillll ile toda,'. !
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O Amazonas tem de pagar a
sua divida

O senador Augusto César I.opcs Gon-
çnlves propoz contra a Fazenda do Ks-
tado do Amazonas uma acção para co-
brar-lhe a bagatella de cento e sessen-
(a e tres contos c trezentos mil réis,
que aquelle parlamentar emprestara aos
cofres daquella unidade da Federação.

O jui2 julgou a acção procedente e
condemnou o listado r.a fôrma do pe-
dido.

Mas o ca*.*) não ficou deslindado na
justiça do Estado, pois houve recurso

j extraordinário para o Supremo Tribu-
nal, allegando-sc que o thesoureiro do
Estado não tinha cnmp. tencia legal

I para contrair empréstimos por meio dc
letras. . .

| O recurso foi relatado pelo ministro
! Pedro Lessa, que apreciou depois a ..1-
¦ íeg-içao uo i__ve._r.r, eiUcnaenuO-a scni

fundamento justificável, porquanto o
-.hesoureiro do Estado tinha de. dar fór-
ma a uma divida j.i reconhecida como
aquella.

O Tribunal acompanhou o voto do
rel.v.or unanimemente.1.1— » o «. w

TOSSE ?
Use Xarope Guaquina
Pepositarios GRANADO & O.

hoje. Traz o ini
de noras ..venturas ...to C-Hiulnho, comO "Tico-Tico" si'

pintor "Troca-Tintos", r.as .cies entra o
íti_r_-avel compar.!:e'ro -io turbulento me-
nino. . .

Üue alcjüo para oi petres I

LYCI.I. T)E ARTES H
OFFICIOS 

Abertura fle iun novo
curso

Reabre-se amanhã, quinta-feira, d. S
I horas da noite, no Lyceu dr Artes e

Officios, o curso publico de Physica,_ a
| carco do profcs*cr dr. Francisco Xa-
| vier Oliveira de Menezes, sendo franca

a en Irada,

»?. Car!o9 Peixoto concluiu hon-tem, na commissão de Finanças da Ca-mara, o scu parecer sobre o orçamento
da receita, para 1017. J>e confonuida-
de com elle, verifica-se que, pelos ai-
garismos constantes do projecto do or-
çamento, ora em 2" discussão, na Ca-
mara. o defieit apurado entre a receita
e despesa orça por 47.400 contos. De-
pois de assignaiar, comiuentaiido, a
existência desse defieit, o sr. Carlos
Peixoto recordou, 110 seu parcccr.a inef-
ficacia dos alvitres suggeridos no sen-
tido de serem diminuídas as despesas
da-..Republica. K disse, textualmente:".Va escolha do melhor meio de regu-
lariztu- a nossa situação oiçainenlaria,
preparando ao mesmo tempo as bases
em que ella deve assentar nos aunos
posteriores, servirá talvez para o nosso
estudo o exame que ahi fica e que es-
pomos á coniniissão comp elemento para |
a sua deliberação.

> que .; íóra de duvida é que não
.podemos deixar de augmentar a parleiouro da receita, veritieando-se que so-1
ria de todo o ponto errôneo e inconve-1
niente que nos contentássemos cotn a I
creação de novos recursos em papel, e I
s.i eni papel, para acudir á deficiência
verificada no balanço do nosso projecto
inicial de orçamento para mi;*.

Isso levaria, com effeito, á necessi-
Jade dc enfrentai* uni defieit ouro, e
fazer que o governo fosse obrigado a
intervir 110 mercado de cambio como
comprador .le moeda ou coisa equiva-
lente; de outro lado, desde que estamos
de novo no regimen da instabilidade
das taxas cambia, s, ninguém mais sa-
beria a quanto seria necessário elevar
a reeoit.i papel, para que os saldos nes-
sa espécie bastassem -para, convertidos,
cobrir aquelle defieit, ouro, de lal 1110-
do inevitável.

Tentos, pois, necessidade de encon-
trar não apenas uni meio dc elevar as
receitas, mas um meio de augmentar
determintrdaiiicute a renda ouro, ao me-
nos quanto baste para fazer face úquel-
les setenta o tantos mil contos dc des-
pesa animal em ouro.

Ora, para augmentar a nossa receita,
ouro, e estando, de mais a mais, na
obrigação de 110 restringirmos a esco-
lher, dentre os diversos meios, algum
que seja applicavcl sem remodelações
complicadas e quo seja, ao mesmo
tempo, de effeito certo o seguro, para
auguíeiiiariuos aquella receita, dizíamos
parece que teremos de decidir entre a
creação de tuna taxa especial de .portes,
cobrada em ouro e capaz de .produzir a
quantidade de moeda de que necessita-
mos c o augmento ou elevação da quota
ouro, cobrada nos direitos de importa-
ção.

Se quizermos optai* pela taxa, ouro,
de portos-, uma. vez que & serviço que
provém o nosso desequilíbrio ouro, e
desde que, sendo possivcl, sempre cou-
vêm fazer com que uni serviço especial
pague o que nos custa—se opiaTmos por
esse meio, claro é que teremos de fazer
recair a taxa apenas sobre as .mercado-
rias que constituem objecto do nosso
commercio exterior. Assim sendo, ou
a taxa recairia exclusivamente sobre as
mercadorias de exportação, uma vez que
já a cobramos sobre as de importação:
ou recairia somente sobre as importa-
das e nesse caso teria de ser muito
elevada; ou, finalmente, teria de ser
dividida para alcançar umas _e outras
c recair sobre todas ellas, ainda que
sempre sob .1 fórnia de taxa especial.

Contra uma taxa que attingisse as
ii-.ercadi...as exportadas, logo objVcta-
riam allcgando-lhe a inconstitucional!-
dade: entretanto, não seria difficil re-
spondci* que, em boa teclinica, taxa
não se confunde com imposto, não ha-
vendo, portanto, por esse lado, obsta-
culo sério á decretação da medida, des-
de que o rendimento de tal taxa espe-
cialiuente se destinasse a cobrir a des-
peja que esse serviço de portos custa
ao Tliesouro da União aniuialmente, Por
outro lado, nada haveria de injusto em
visai-a directamente, a omeiios neste
momento excepcional, sabido como c
quo a exportação está sendo lie-
neficiada pela guerra e largaiiieiite_ fa-
vorecida pela baixa das tax;i9 cnmbiaes,
baixa, fortemente prejudicial aos con-
siimidores.

Para nós o grande inconveniente da
medida estaria na sua própria essência,
pois temos sempre sustentado que O
interesse nacional está cm embaraçar o
movimento das mercadorias nos portos
do conimercio internacional, antes con-
vindo que tal movimento seja o mais
.fácil possível para desse modo çstimu-
larmos o commercio exterior muito in-
teressante á União pela sua influencia
no balanço econômico.

Todavia, como atravessamos uma pha-
se excepcional, não quizcuios deixar dc
indicar esse meio, no qual encontraria-
mos talvez recursos sii.ficientes para o
equilíbrio do orçamento, como procura-
mos demonstrar á vista dos planos es-
bocados sobre esse fundamento para cs-
tudo.

E convém ainda tuna vez accentuar
que, afastado esse recurso, seremos, na-
tmalmente levados, para conseguir o
augmento da receita, ouro, a tributar
ainda mais as mercadorias de importa-
ção, pois, como dissemos, não ha mui-
to onde escolher para crear entre nós
recursos em ouro. Examinemos agora
e-.e outro processo.

Tendo necessidade de augmentar a
nossa receita, ouro, e desejando razoa-
vclmcnto obtel-a pela creação de,tribu-
to ou tributos que attinjam o mais lar-
go numero possível de mercadorias, e
não apenas alguma ou algumas dellas,
dissemos que seriamos levados a recor-
rer, para esse fim, á elevação da quota,
ouro,' actualmente cobrada nos direitos
de importação. Contra tal medida obje-
eurão. muito naturalmente, que ella
determinará o augmento do preço _ das
mercadorias impor! .ida?, constituindo,
desse modo, um f.ictor para o encareci-
mento da vida, já naturalmente cara
entre nó.-, diz-se, graças ao proteceio-
nismo adoptado ctu favor do trabalho
nacional.

Realmente, a nossa tarifa aduaneira
protege, cm muitos casos, fortemente

a industria nacional manufacturcira, e
não só a es'a, como tambem um gran-
de numero de productos agrícolas c
muitos gêneros destinados á alimenta-
ção o consumidos largamente pelas
classes pobres.

Como, porém, r_ =e é um factor pre-
existente e a respeito do qual náo te-
mos de nos manifestar neste mpmcn-
to, basta que tratemos de considerar
isoladamente a influencia que pôde ter
a elevação daquella quota ouro no ai-
Imlido encarecimento da vida quoti-
di.-.na.

Além dc que a possível c gradual ele-
vação d.*= taxas do nos*o cambio bas-
tara para compensar, ou pelo _ menos
attenuar o- cffeitos deste ultimo fa-
ctor de encarecimento, parree-nos fora
de duvida o se.antinto: não só o encare-
cimento da vida que aqucüa elevação
da quota ouro acarreta é geral e. por
!s--o mesmo, melhor e mais largamente
ilis'_buido, como suecede ainda que r--c.
encarecimenío nâo é, em verdade, mui-
to sensível e, além de tildo isso, am-
da so justifica no momento pela situa-
ção singular do.Thesouro Nacional 110
tocante aos direitos que percebe pela
importação «le mercadorias estrangei-
ras.

Começando por esta ultima circt.ni-
slancia, assignaleinos- que, emquanto o
Tliesouro dos Estados se beneficia, na
c./branca dos seus impostos de exporta-
ção ad velarem. .Io augmento accenlua-
do do preço papel das mercadorias de
sua própria producção por estes expor-
:ad.-,., o da União nenhuma vantagem
aufere da elevação -lo preço das. mer-
«jadorias importadas ia estrangeiro c
destinsdas ao consumo geral. Baste,
deste ponto de vista, recordai; que lia
mercadorias dc- exportação cujo preço
se elevou de 100 a mais de .oo._ tendo
em todo o caso cilas todas subido de
preço depois da guerra.

Ao passo que isto se dá no Tliesouro
doi Estados, faremos notar que, ern
conseqüência da enorme distancia que
hoje separa 05 valores comnicrci.ies das
me.cadorias que importamos — doi
respectivos valores officiaes. constantes
da Tarifa, está o Thesouro Federal per-
cebendo, em média, como renda adua-
tteir.. apenas pouco mais de 160.0 so-
bre o valor resi das Mercadorias fcn-
portadas, cm vez dos 33 ou 33 olo QU-
percebia quando este valor real cor-
respondia mais ou menos ao valor offi-
ciai delhs, constante da pauta das ai-
tar, degas.

Temos á vista utn quadro relativo a
e_e assumpto, abrangendo os annos d»

•-oo a 1915, do qual se vê que, no atinapassado, na Alfândega do Rio de Ja>neiro, a renda aduaneira representa difacto quasi 30 0,0 dos valores officiaeidas mercadorias importadas, ao passdque essa renda arrecadada não sirrní-fica senão cerca de 18 olo, quando r_tenda aos .valores conimci.iac5 dessas ,mesmas mercadorias. Os valores com*. -
merciacs representavam mais de réi.24-1-000 contos em 1015, ao passo que,computadas as mesmas mercadorias pe-tos valores officiaes da pauta, o totalpouco excede a 150.000 contos.
. Que o facto provenha üa evasão do'imposto, da freqüência muito maior demercadorias sujeitas a menor impostoaduaneiro, da divergência natural «conseqüente á depressão cambial, ou
que provenha do complexo de todosesses factores, eom predominância doultimo, — isto não tem importância paraa argumento que apresentamos. O fa-cio e que, se os valores eoniincrciaestias mercadorias importadas eni 1015ainda estivessem próximos dos officiaes.a renda aduaneira arrecadada cor*responderia a cerca dc 30 olo e nãoapenas a 18.

Assim e certo quo. emquanto o custoou o preço das mercadorias subia, di-
gamos, ,le 100 .1 mais dc 162, as im-
portancias sobre ellas ou sobre a siiaimportação, percebidas .pelo fisco fe-deral, não acompanhavam esse aitgmen-to e antes ficavam estacionaria., desorte que, cm todo o llrasil. ,. renda
aduaneira está agora representando ajic-nas cerca de 16.4 o|o do v_!or real dasmercadorias importadas, quando ante-riormente representava 32 ou ,;.i olodesse mesmo valor. Não parece, por-tanto, excessivo que o Thesouro adoplc
uma providencia capaz de elevar um
pouco essa relação ou razão percentual,ainda que ficando, sem duvida, muito
e muito longe daquelle nive! anterior-mente attingido.

Passando a outra das nossas affír-
mações, c certo que o encarecimento
da vida, determinado exclusivamente
peta elevação dos 40 olo a -Solo, ouro,
seria verdadeiramente, insignificante,
desde que o comparássemos ao vulto
dos outros factores geraes do alhldidoencarecimento e o cotejássemos com o
prejuízo ou lucro cessante do Thesouro
Nacional, a que acabamos de alludir.

(i-.ifectivanicnte, para encontrar-mos amedida daquelle encarecimento na par-te em que .elle seria determinado poressa elevação a 6 o|o ouro, e só nessa
parte, o que devemos calcular é o se-
guinte: qual seria o preço duma mer-
cadoria qualquer em um caso como no
outro, para procurarmos a relação cn-
tre esses dois preços.

Dissemos já que, em média, a impor-
tação está pagando ao Thesouro apenas
cerca de 16,4 o|o do seu valor a titule
de imposto aduaneiro; admitíamos, po-rim, :o o]o como representação desse
imposto e sobre essas bases obterem.)
o seguinte resultado: — a mercadoria
de yawr do Rio, cgual a 100$ pagaráde imposto aduaneiro 20$ ouro c pa-
pel. Se esse imposto fòr cobrado na
base dos actuaes- 40 o|o ouro, corre-
spqtulCTá ao total em papel de .in.fieo
e assim a dita mercadoria sairá da Al-
fandega para o commercio com o custo
011 preço total de i.''.i?6no; — se i>
imposto passar a ser cobrado com'
63 o|o ouro, elle corresponderá ao total
papel de ..5?.>or. de sorte que nesse caso
a mercadoria sairá da Alfândega parao commercio com o custo 011 preço to-
tal tle i;*5Í6oo.

Bo estabelecermos agora a proporção
entre os dois preços, verificaremos que— 1295Ú00 está para i3,,$óoo — comfl
ioo_$ eslá para to.ifdoo, apurando nós,
assim que . augmento ou elevação da
quota ouro a 65 o!o representará só.
mente uni encarecimento no preço ii.
mercadoria correspondente a menos d?
5 o|o.

Quem conhece os nossos hábitos i
os do commercio em grande como em
pequena escala, sabe bem o quo signifi-
eam esses 5 o|o, mas, como quer que
seja, parece não ser extraordinário ovf
excessivo que o Tliesouro sc veja olíri-
gado a concorrer para elevar nessa me-
dida o custo da mercadoria desde quo
elle percebia antigamente pela sua eu-
trada 32$ ouro e papel, c agora percebe
apenas 16-5400 tambem ouro c papel.

E menos extraordinário ainda ou ex-
cessivo ha de parecer essa pequena quo-
ta dc cncarcciincnto, quando Tcflcctirí
mos em que ella se destina ao .paga-,
mento das sommas ouro que despende-
mos aniuialmente no serviço de inclho*-
ranienlo dos nossos portos, cuja caixa
especial foi esgotada illegalmente, não
sendo senão justo que esta mesma ge-
ração concorra para, ao menos, at;-:**
nuartiios os of feitos de tantos erros.

Menos extraordinária ou excessiva sa
revela ainda a medida, quando attender-
mos a que, se o cambio subir, pori
exemplo, ,. 13 i|í, aquellcs I04$(_C(
ficam logo reduzidos a .io2?(ioo...

Por ultimo, ainda quando, a despciltí
de todas essas razões, persistíssemos eu
julgar exagerado esse augmento pçlol
efíii:os de repercussão no custo 01'dinai
rio da vida, conviria ainda não esque*
cer que é verdadeiramente absurdo coiü
sideral-, em si mesmo e isoladamente!
pois só devemos examinar um tal ..-t-
gniento, e comparação e confronto com
qualquer dos outros meios dc que tere*.
mos de lançar mão, se não acccitarmoa
a (tllu-id.. elevação da quota ouro a.
65 o|o.

Este meio tem pelo menos sobre oi
outros a vantagem da completa _g> ne-1
ralidade na distribuição do ônus'1 pw_|
toda a massa da importação e nessa ge-i
neralidade está talvez a sua melhor dc.
fesa. Além de que, repetimos, se que.
remos augmentar a remia ouro e 1103
recusamos a exigir qualquer contribui,
ção das mercadorias exportadas e que)
passam pelos portos, não ha outro re-
curso senão onerar a importação: coni
effeito, somos forçados a escolher rntrd
tributar eom determinada taxa a expor**
tação ou fazel-o apenas em relação áj
importação; optando por este ultimo re.
c.i.^n, 1; «-cm duvida preferível recorre^
á elevação da quota ouro, medida qua
tem ainda talvez a vantagem de concor-
rer para evitar qualquer possivcl salto'
brusco perturbador do nivcl econômico,
no qual o pajz começa o trabalho .Ia.
sua rcconstiluição.

Devemos, entretanto, adeantar á com'
missão que, ainda que adoptemos tal v.
curso, rc-tar-nos-a, apezar delle, um
"déficit" papel correspondente ..ppro-
ximadamente a 9.000 contos do réis)
mas. antes de passar a essa outra parn
.,_ releva n_o olvidar quo precisamos l'J
b.rtar c reconstituir, os nossos fundai
especiaes".

Tratando das novas taxas de constft
1110 do imposto sobre rendimentos e da
extensão da taxa dc transporte, assi-
gnalou o sr. Carlos Peixoto :

Novas taxas tle consumo. — A pro"»
posta do Poder Executivo suggeriu a
criação das seguintes, que enumeramos
com o respectivo rendimento ali previs-
to ou calculado: sobre o xarque — ai
150 íris por kilo — 6.000:000?; o as-
sucar — a 30 réis por kilo — 1
9.000:000$; o kerozenç — a 10 réi< —¦
1.000:000$; a gazolina — a 100 réis —
1.800:000$; o café torrado — a-100
réis — 3.000:000$; a manteiga — a
200 rói; — 1.500:000$, e o matl. —.
a 50 reis — outros 1:5110:000.$. Seriam
como su vc ao todo cerca # tle •
23.800 iooo? de noias receitas cm pa-
pel, devendo, pois, desde loco coiisidc-
rar que provavelmente -.cria ba.-t.ints.
recorrer apenas ás mercadorias de r u-
dimento mais abundante, para evitar a1
tributação de muitas dellas ao mesmo
tempo: nu cnlão, deveríamos reduzir
;is laxos propostas, o que determinaria!
a correlativa diminuição dos rendimen*
tos respectivos. No primeiro caso po-.
deriamos tributar apenas o assucar,»'
manteiga e a gazolina colhendo ,-i-s:ni
cerca de 12.300:000$; 110 segundo caso
deveríamos reduzir á metade, peio me-
nos, as taxas, especialmente sobre o as-
sucár e o xarque, procurando obter uiri
produeto total correspondente a 13 oii
14 mil contos.

Imposto sohrc cs rendimentos — lia-
bil e intelligcntenicnte defendida essa'
solução pela autoridade sttperior do_il-i
lustre senador Leopoldo de Eull-.ücs,
antigo ministro da Fazenda, c actual re-
'.ator da Receita, no ScnaSo, deveria!
ella, na sua opinião fazer-se ncom-Miihar
de uma reducção do imposto de impor-
tação de 200 a 120 réis no xarque. oue
seria isento da quota ouro c da r-du-*'
cção de tí-oo a i$3oo do imposto sobre
a' manteiga, .-om o que ficaria» rsstt
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üols gêneros de producção nacional per-
fci*_imente protegidos contra a concor-
rencia estrangeira; outrosim, na opinião
do senador Bulhões, o imposto de con-
sumo sobre o kerozene poderá ser sub-
bliltiido (no rendimento) pelo de trans-
missão de apólices e dc embarcações, o
1WÍ foi abolido cm 1900, sob o falso
ínjidan-ento de que todo o imposto dc
transmissão pertence aos Estados.

Quanto ás taxas do imposto, c ainda
segundo douta opinião, deveríamos co-
'brar 5 o|o sobre salários e outros pro-ventos pessoaes adquiridos cm troca de

("•trabalho e percebidos por indivíduos
<]uc não sejam funecionarios federaes,
¦estaduaes .011 municipaes; a mesma taxa
sobre os juros de empréstimos hypothe-•carios, de.letras, depósitos cm bancos
ou nas caixas econômicas, excedentes
de quatro contos e dc quaesquer som-¦mas dadas por empréstimo a partícula-
res; a mesma taxa de 5 o|o sobre os
lucros agrícolas, commerciaes ou pro-vcnieiilcs de qualquer profissão 011 in-¦lustria. arte ou officio; a taxa de•; o|o sobre a renda, dc immoveis paga
pelo proprietário e de i o|o paga pelorendeiro ou arrendatário; seriam isen-
nas as) rendas individuacs até 1 :_oo$
pòr anno, c as que globalmente passas-¦s.ra/dc 10:000$ animaes pagariam uma
sobt-elaxa, variando o crescendo de 1
atç.6 cio (não ápplicáda ás rendas das
sociedades); isentos rio imposto os ju-tros. dos titulos da divida externa c in-
-tçi-iia, assim como as sociedades bene-¦ficentes. Finalmente, ,1 arrecadação da
iodos os impostos sobre rendimentos
.ar-se.ia por meio. de retenção sempre
que isto fosse possivel e por laiiçameiro
nos outros casos, baseado na declaração
<ló' contribuinte ou calculo dos lançado-
ríjs cm falta desta c. arbitramento fiscal
110 caso de contestação, podendo, então,
ser exigidos on requisitados os livros
commerciaes, etc,

O rendimento foi assim calculado,
pelo sr. senador Leopoldo de Bulhões:
[Rendas commerciaes, 7.500$; indus-
itiíies, 4.000 :oooS ; agrícolas,
2.000.000; ipredíaes, 2,ooo:noo$; pro-fissionaes, 1.000:000?, e depósitos ban-
carios, caixas econômicas e . empresti-
mos particulares, etc, 3.500:000$ —
total, 20.000:000.000.

'Tfl.ro de transporte — Evitando tri-
Ibtltar direcamenie a exportação com
ujfiá taxa especial dc portos e encon-
tf.ando obstáculos para a adopção de
«lU-lquer dos meios já indicados, pode-
riamos ainda lançar mão da taxa de
transporte, cujo produeto viria concor-
rei*--para o pagamento das fortes som-
nias despendidas pelo governo federal
ci-m o nosso serviço ferro-viario e in-¦dçmnização dos outros favores por elle
dispensados indlreetameive ,1 esse im-
porlantissiino ramo do serviço publico.'Acreditamos que ainda em tempos
tnorjuaes, essa taxa ha de ser paga, sem
protesto, por todos quantos ao menos
pòr um instante reflectirem 

'em 
quedesse modo pódc- o governo federal

continuar a exercer a sua acção no
sentido do desenvolvimento da nossa

rede ferro-viaria.
Essa taxa de transporte, creada pela-lei do 31 dc outubro dc 1879, recaia

então sobre as passagens nas estradas
dc ferro do Eslado e nas particulares
subvencionadas ou gozando de garantia
dt juros;,a lei de 15 de dezembro de
1S97 duplicou as taxas estendendo-se a
Iodas as companhias de transportes por'vapor, marítimas, fluviaes ou terrestres,
particulares 011 do Estado, subvenciona-
das ou não. Essa taxa, cobrada cxclu-
sivamente sobre o transporte de pas--fiilgciro., 

produz hoje para o Thesouro
Federal uma renda estimada em cerca
do 7.000 contos animaes.

Em França í antiga essa figura tri-"lutaria, cobrada ainda com a sobre-
carga do timbre sobre os "conhecinicn-
ias". Tem sido. aliás,, ali fortemente
combatida como anti-economica por
constituir obstáculo á larga circulação
dos produetos 110 interior do paiz; isso
«ão obstante, tem sido tal taxa sempre
mantida e, anda cm 1915, o sr. C. Col-
-OJ1. (do Instituto) defendia, na "Revtic
1'òlitique et Parlementaire", não apenas
(i manutenção, mas a ampliação da taxa
de transporte, demonstrando largamente
que, dentro dc certos limites, cila é per-•f.itainetiK; acceitave! e nenhum emba-
raço oceasiona á circulação dos pro-
duetos.

'Parece realmente que, dentro de certa
medida ou limite, as taxas que gravam
os transportes cm commum nenhum en-¦trave acarretam á livre circulação dos
produetos, não seudo assim prejudiciaes
á industria ou .110 commerciò. Tanto
assim é que, entre nós, a idéa dc cobrar
uma taxa sobre o transporte de merca-
dorias foi levantada pela imprensa pelo
_r. dr. Pere.ra Lima, presideiiHc da
Associação Commercial,

¦Não Iem, portanto, razão os que con-
demnani em absoluto a medida, já por-
que também esta só deve ser examinada
cm comparação c em confronto com os
outros alvitres indicados, já porque, na
realidade, o caso está apenas em conbe-
cor e fixar os limites dentro dos quaes
cila se torna admissível c deixa de ser
prejudicial.¦Para conhecer, porém, até onde vae
esse limite, é indispensável examinar
com cuidadosa attenção os dados esta-
'listicos relativos á tonelagem dos trans-
portes, á discriminação e respectiva pro-
porção dos gêneros diversos que a com-¦pCem, assim como os dados relativos á
importância total percebida a titulo dc
frete ferroviário, comparada com o va-
Ior' respectivo das mercadorias transpor-
tadas, etc.

Não falta, talvez, alguma razão aos
que sustentam a inconveniência de todo
c qualquer tributo ou taxa, que,, entre
nós, directamente recaia sobre a circula-
ção e o curso das mercadorias no in-
terior do paiz. crcando desse modo
obstáculo ao augmento de intensidade
dessa mesma circulação o augmentando
o preço dos produetos.

Vor outro lado, é. porem, indispen-
savel reflectir no beneficio decorrente-
da construcção e do desenvolvimento dc
unia rede dc transportes,

Ella pôde determinar c de facto dc-
termina o inunediato crescimento eco-
noinico das regiões a que attinge; a es-
trada dc ferro leva realmente aos pon-
tos a que chega a possih lidade da ver-
dadeira creação de riqueza nova e por
tudo isso é sem duvida razoável reda-
mar. ao menos em parte, a contra-
partida desse serviço valioso, sobretudo
considerando "tie só assim poderemos
continuar a desenvolver a alludida rede
Ue transportes,

Se o Estado, dispondo dos recursos
por elle obtidos de toda a coll.ctivi-
dade pelo imposto, leva aos diversos
pontos do paiz essa possibilidade do
i.rjnsporte commodo, rápido e barato
cm conjunto; se dc tal arte ella vae
t-rcar abi, verdadeiramente crear, a
riqueza que antes só linha existência
virtual; se, finalmente, como disse-
mos, a União Federa'! de um modo OU
<le outro liberaliza favores e benefi-
cios a Iodas as empresas de transpor-
lc, — é sem duvida justo que os que
.se [aproveitam da v.iintagem provoca-
da pela estrada de ferro concorram
com n sua quota para uma parrte da
indispensável indemnização, maxiiné,
fu.iitvlo '-'il t~it\r\\:\ -"w-rr* por riij» VC7.
empregada cm favor da própria co'!e-
etividade.

Além de tudo <'¦ indispensável não
esquecer ainda unia vez que não temos
liberdade de analysar e jugar em
absoluto qualquer (tos tributos ou ta-
xa_í sueperidos; temos de considcral-os
em relação ás outras medi.Ias alvitra-
das, para verificar cuidadosamente qual
dellas será menos prejudicial á indus-
trin e ao conunercio.

Quanto ao modo pratico de .ippüea-
cão da taxa, manteríamos sem mo.lifi-
íieação, a que é actualmente cobrada
sobre o transpor!, dc passageiros, cs-
Ceridendo-á ao das mercadorias, Gagá-
Bens, encommendas c animaes nas es-
tradas de ferro, cm todo o território
Ua União, dc accordo cnm as bases
ou o methodo que julgássemos preto-
riveis.

A commissâo teria de ddlibcrar cn-
{rc os tres seguintes proces-ns:

o) uma taxa fixa por kilogrammn
de mercadoria transportada, qualquer
que seja cila; b) uma taxa fixa cn-
ibríída por kilogramma do mercadoria
transportada, mas variável e estabele-
cida em relação a cada classe de mer-
ícadorias, senão mesmo cm relação a
qualquer dellas isoladamente; c) fi-
malmente, uma taxa instituída e a co-
ibrar proporcionalmente ao frete pago
pelo transporte, o qual frete é estabe-
lecido em funeção de varias condições,
entre as quaes o preço da mercadoria
e a distancia do transporte, de sorte
que este ultimo systema tem em si.
sem duvida, maior justiça relativa do
•que os anteriores.

A toniiuissão decidirá por um des-
ses aVttrcs, ou poderá fixar a sua
escolha rom o protesto dc completar
12 medida uo outro turno regimental,
senão mesmo eom o de modifical-a ou
¦ubslituil-a, sc i-10 lhe parecer conve-
j.if-*n'a- c justificado.

Tra-andn-se de .i":imro.n de ertrr-
ma c indiscutível gravidade, qual seja
to ''ri Instituição dc novo ônus fiscal,
5_a'.-.:_i que elle _eja, nunca será de-

CORREIO DA MANHÃ — Quarta-feira, 2 dc Agosto de
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masiado o nosso cuidado, nem exces-
siva a prudente cautela de' que queira-
mos rodear a nossa deliberação. ' Por
isso preferimos que seja adoptado o
ultimo alvitre a que acabamos de allu-
dir c com essa resalva que aqui fica
expressa.

Quando sé trata de reforçar as recei-
tas do Thesouro da União Federal, -pa-
rece que, na realidade, tudo conspira
para tornar diffieil a realização de um
tal objectivo- Tantas e taes são as dif-
ficuldades a vencer, tão repetidos os
obstáculos levantados, tão insistente í
tenaz a relutância, que só mesmo a con-
sciencia de que estamos rigorosamente
cumprindo um dever elementar de re-
presentante da nação -pôde dar-nos .força
para resistir sem dcsfallccimento.

Forçada a acudir aos compromissos
externos, por icujo cumprimento empe-
nhou a sua palavra e obrigada a pro-
ver os -gastos geraes de uma adminis»
tração custosa, a União Federal não
pôde nesse momento deixar de exigir
qualquer nova contribuição, como lar-
gamente mostramos c já era de todos
sabido desde muito tempo: a proposta
do Poder Executivo aceusára. franca-
mente a existência de uni "déficit*' su-
perior a 30.000 contos papcl, c a com-
missão de Finanças, não menos aber-
lamente, tornou publico que fora for-
cada, restringindo algumas estimativa
da Receita, a reconhecer a deficiehcil
dc cerca de .17.000 contos papel. Tudo
isto data já de algumas semanas e não
pódc. portanto, ler surprehendido a nin-
gucni."

¦ »«*_ ?.-•
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As lceitimns casemlras só nu
CASA LGND0N

L*nico deposito no Rio. Ternos
sob mi-iliiln

50?009, 60|000 e 70$_OO
Aviamentos do 1* niiiilítlude.

Cuidado com os Imitadores. A
nossa casa 6

RUA URUGUAYANA. ISO
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UM FHKIDO COMPLICADO

Não se sabe como nem
quem o feriu

Na esquina da rua Senador -Euzebio,
canto da de Visconde de Sapucahy,
foi encontrado caído, pelo guarda civil
de ronda, um indivíduo desconhecido,
que apresentava um ferimento por bala
localizado 110 pescoço. Sem perda de
-tempo, o guarda chamou a Assistência,
ouvindo, emquanto esperava a nmbulan-
cia, algumas ligeiras informações do fe-
rido.

Disse eãte chamar-se Antônio da
Silva., residir 110 Engenho de Dentro e
ter sido aggredido por uni grupo de tres
indivíduos estranhos, ua Ponte dos Ma-
rinlieiros, c alvejado por uin delles.

Levado o Silva para a Assistência,
COinmuniçou o guarda o oceorrido ao
14" districto policial, que lançou o caso
cin seu livro de partes.

Logo depois, eintanto, chegava o bo-
Ic-tini da Assistência relativo ao facto,
no "uai o ferido já apparecia com o
nome dc Sebastião de Oliveira.

Por outro lado, o investigador do
districto, indo á Ponte dos Marinhei-
ros, _ não encontrou ali qualquer infor-
¦inação, mesmo vaga, sobre o conflieto
a ni'c o Silva ou Oliveira se havia re-
feri-'o.

Concluc sc dahi que o ferido seja nm
dos muitos quo procuram entrar á noi-
te cm casa alheia, sem licença do dono,
que, surorcliendendo-o a realizar unia
dessas tentativas, o houvesse "chum-
bado".

Antônio da Silva ou Sebastião de
Oliveira deu entrada para a Sania Casa,
tendo a policia do 14" districto aberto
In.u.rit. para apurar toda essa trapa-
lliatla.

O "Ml.KTlNf." Dl. HONTEM

DO LARGO BE S. FRANCISCO
AO PALÁCIO DO GATTETE

, Realizou-se, hontem, no laivo de São
Francisco, á tarde, o mecting que lia
dias vinha sendo annunciado, promovi-

í do por funecionarios públicos, para de-
fesa de seus interesses. Cerca de 4 bo-
ras da larde. achava-se .0 largo de São
Francisco de Paula intensamente movi-
mentado e com o trecho comprehcndido

I entre o edificio da Escola Polytechnica
' e a estatua do patriareba completamente
I oecupado pelo auditório. Poucos mimi-

tos depois daquellas horas, fez-se ouvir
o primeiro orador, sr. Alberto do Es-
pirito Santo, qne expoz os motivos da
realização do publico comício. Falaram,
em seguida, suecessi vam ente, os srs.

I Porto da Silveira, Pedro do Couto c
j Alberto Ramos de Paiva, seguindo-se
j mais dois oradores populares, advogan-
I do todos elles vários objectivos do in-
. teresse da classe. Finda a serie de
1 oradores, forniou-se um numeroso pre-
I stito, que desfilou nelas ruas centraes
t da cidade, em demanda do Cattete.'Km frenle no -nalaeio presidencial, a

multidão estacionou, pedindo falar ao
chefe da Nação, que, accedendo, che-
goti a uma das janellas, sendo acolhido
com calorosa ovaçãb.

Voltou _ falar, então, o dr. Silveira,
que appellou para o chefe da Nação,
afim de obstnr que passassem no Con-
gresso Nacional varias medidas apre-
sentadas, que levariam a miséria e a
desgraça ao funecionalismo publico.Confiantes na justiça e no critério ado-
piados nos actos do mais alto magistra-
do da Nação, ali estavam certos de que
elle os favoreceria, com mais a bene-
merenda impetrada.

Entre vivas e aeclamaçõcs ao governo
c ao chefe de -*olicia, retirou-se, em se-
gliida* a multidão, cm demanda da ci-
dade.

Durante o teinoo que ali Dcrmaneceu
o grupo de populares, estiveram dirigir.-
do o policiamento o chefe de policia, o
2" delegado auxiliar, o delegado do 7"districto, o inspector de segurança c
outras autoridades, tendo ás ordens
uma turma de guardas civis. A ordem
publica ficou inalterada

—«""Jl *> **gg» **» ca*.—
A CAMPANHA HO CON-

TESTADO __.
Uni podido do informações

da Ciimnrn dos Deputados
Ot ministro da Fazenda remetteu ao

presidente, do Tribunal de Contas, pe-dindo informações, o officio em queo t° secretario da Câmara dos Depu-
tados solicita informes sobre as despe-
sas feitas por conta do credito dc
1.500:ooo$ooo para a expedição ao
Contestado.

THATAMEXTO DO 'ÍSTOV * Cl -
vis.V.V!)(')"() FIGA 1)0, URINAS

E INTESTINOS CO.U O

m-sm w m? £%.&$?j. niJLV-ijrjfi
EE-ESESTé souza
Extracto fluido ilus tres no-

/.es : \nz tio Rola, Noz Vomi.ii
o Xoz "tfoscndn, contendo aiiidn
n _IKI,1SS.\, ,1 .\xiz e o OEK-
VÃO—liy.SI-l.PSI... ANEMIA,
!>!':i!ií,m..l)|- NERVOSA. Más
dlccstõcs, mão hálito, peso do
cstoniaso. dores do cabeça,

u num ue iiunciue.
GRANA DO &> C.-l° de Murç
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CONTRA OS IMPOSTOS
REPRESENTAÇÃO, AO COXGRES-

SO NACIONAL. DA GAMARA
PO COMMERCTO INTERXAOIO-

NAL 1)0 URASIL
A Câmara do Commerciò Internacio-

nal do Brasil dirigiu, em data de hon-
tem, aos srs. presidente e mais mem-
toros da Câmara dos Deputados, a sc-
gui.nt-c representação *.

"A Ornara do Comniercio Interna-
cional do Urasil, instituição fundada
¦por iniciativa do governo federal para
promover, por todos os meios a seu ai-
cance, o augmento das nossas relações
mercantis e industriacs com 03 demais

.paizes, pede venia para vir, com todo
o respeito, representar a esse illustre
Congresso sobre a inconveniência do
augmento de 40 -para 63 o|o da quota-
ouro dos impostos aduaneiros. Essa
medida virá a aggravar numa propor-
ção de cerca de 20 o|o os actuaes tri-
butos alfandegários que, como ninguém
ignora, já são, em não poucos casos,
demasiadamente excessivos.

Não desconhece -esta Câmara os em-
baraços com que estão lutando os diri-
gentes para conju.ar a crise financeira,
equilibrar os orçamentos e t.ipareihar.o
Thesouro para, no próximo exercicio,
satisfazer aos compromissos d-corren-
tes do reatamento do serviço da divida
publica externa. A classe de que esta
instituição é orgam bem coniprelieiide
essas difíiculdadea e é fl p.inieira a
applatidir e a secundar sinceramente o
nobre e patriótico empenho do gover-
no e do Congresso, no sentido dc man-
ter intacto o credita nacional. Mas,
por isso .mesmo que sc sente movida
por esse real desejo de collaborar com
o governo para a melhor satisfação des-
se louvável propósito, acredita que lhe
seja purmiltido expor com toda a le-
aldade o seu pensamento, com referen-
cia á projectada elevação dos direitos
aduaneiros, a (piai, de um lado, virá
pczar extraordinariamente sobre o com-
mercio importador c, de outro, con-
correr, inevitavelmente -para um mais
forte 'encareciniento da vida das cias-
ses menos favorecidas da fortuna. O
commerciò legitimo não soffrcrá apenas
com o acerescimo dos impostos quç ura
ipaga — soífrerá ainda com a retracçao
da clientela, cuja capacidade acquisitiv.a
fôr Ultrapassada, c com o desenvolvi-
mento da deslealissima concorrência do
contrabando, sempre tanto mais anda-
cioso e ínultiformc quanto mais pesa-
dos os tributos "a cuja incidência pro-
cura evadir-se. Nessas condições, . o
próprio fisco virá a sentir a ma in-
fluencia da aggravação projectada. y:s-
to qu_-r.uas causas concorrerão ínillu-
diveliueiit. liara enfraquecer a importa-
ção regular e de.j.imi., paraleliantentc,
as rendas aduaneiras, principal fonte-
dos recursos normaes do Thesouro.

No longo c luminoso' volo vencido
do illustre parlamentar sr. Cincinato
Braga vèm, porém, tão claramente ex-
postos ou inconvenientes dessa nova
aggravação dos direitos aduaneiros que
esta -('amara se considera dispensada dc
add-uzir, a esse respeito, novos argu-
mentos. O Congresso federal, cena-
mente attendendo ás eloqüentes pon-
derações constantes desse inipressio-
nante t- franco documento, concordam
com ellas, procurando noutras soluções
os recursos indispensáveis á obtenção
do equilíbrio orçamentário.

IE são precisamente nesse sentido os
votos que esla Câmara de Conunercio
Internacional tem a honra dc, com todo
o respeito trazer ao Congresso federal,
em cuja sabedoria e .patriotismo toda a
nação justamente confia.

Servimo-nos do ensejo -para reiterar a
vv. exs. a segurança de nossa mais
alta estima e mui distineto apreço —
Atenciosas saudações. (Ass.) : Domtn-
g,.s Pinho, presidente;. (a), Cornelio'jardim, 

director-sccrctano .
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feelBezsa sBa gs@93e
Um bom creme que nutra a pelle,

é indispensável á massagem
O Creme de Massagem, de Mme. Selda Pótocka, encontra-se á venda na
Casa Bazin, Casa das Fazendas Pretas, A* Exposição, Ramos Sobrinho
& C, e nas melhores casas de perfumarias. — Depositário, geraes
COSIDA, PEREIRA & C.

___________B___________B_É_>*j

Uma diligencia feliz

A appreKensão de uns
tambores de chio-

rureto de ealcio
A propósito da diligencia feita pelapolicia do 8° districto para a apprehen-

são dc I. tambores de chlorureto decálcio pertencentes á Companhia de
recidos de I.inho dc Sapopeniba, o dr.
Kdgard Jordão, delegado daquelle dis-
tricto, recebeu a seguinte cana:"Tendo-se dado na manhã de 29,
próximo passado, um roubo de 14 tam-
bares com chlorureto dc cálcio, no Cáes'.Ip. Porto, e pertencentes a esta compa-
nhia, o nosso carroceiro, sr, Albino,

i apresentou queixa á delegacia que v. s.
! dirige com tanto zelo e proficiência,iniciando-se, então, a diligencia para a
I captura dos respectivos culpados, servi-I ço esse que suntui o melhor effeito, por-

quanto foram todos aquelles tambores
apprchendidos.

Assim, cumpre-nos agradecer a v. s.
03 optimos serviços prestados por essa
delegacia, tomando a liberdade de sa-
lientar os auxiilos prestados pelos srs.
conumssario Aridcs Tavares e escrivão
Pires Vaz, que chefiaram a referida di-
ligencia.

Sem mais, subscrevemo-nos, com cs-
tinia e alta consideração, dc v. s. ami-
pos atts. obrs. — Pela Companhia dc
Tecidos de I.inho de Sapopemba, A.
Santos, presidente."
"""«" ' ,^«>*>t>-^_»***»aa^i 1 .o.

*BqWMBB

PREFFJITÜRA

Por acto de -hontem, do prefeito, foi
nomeado proposto do despachante mu-
nicipal Raul Pereira o sr. Juliano Oo-
mes.  i__^_B-_>B»-,

AS AGCÜJIÜLAÇOES RE-
MTJNERiVDAS _

Um caso quo a justiça
resolve

Julio Pimentel, redactor de. debates
do' Senado, foi nomeado em 1005, parti-
dor da justiça local, acciuuulando os
dois cargos durante nove annos.

Em 1914, o ministro da Justiça exone-
rou-o do cargo de partidor, propondo
então uma acção para obter a sua re-
integração. , ,

O juiz de primeira instância deu-llie
ganho de causa, mas o Supremo Tribu-
nal, cm appellação. reformou liontcm a
decisão unanimemente.

_______ ..—-_--_&V-&t^-TB>--^>*-_****«''1 ""*
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Acham-se ú venda os volumes: i

fl MARQUEZ DE FAYOLLE,
Por tiéraril de Nerviil

fl TÍS00 EIGHHiOO,
Por lienry Mur_.er

Um casamento na Época
;i do terror,

Por Mireeourt

LÁZARO
Por Don Jncintho O. Picou

DUAS ORPHÃS
Por Miette Mario

PEDRO E THEREZA
Por Mareei Prevost

0 DIA NAS ESCOLAS
r,SC0r,A DE D1R1-1TO, PHAU*.rACIA

lt ODONTOLOGIA — Foi nomeado pro-
fessor substituto uo curso <le pliarmacia
desta 'líscola o dr. 1'el-is Guimarães, assis-
tente do Museu Nacional. .

--São chamados á secretaria: Alipio,ller-
nardino, Antônio Ram.ni. J. Willos, Canti-
dio das Neves, Joppert Vitrait, Anicriço
Leal d.i Rocha, Humberto Reis, Mario dc
-Souza e Oicar Ro Irigues de Mattos.

— Aeha-se funccioiiando, gratuitainciitc,
das 8 ás i_ lioras, a Assistência Do-ilana,
na sede da IJscoln, á ria do Rosário, 154.

Alfândega
Foi baixada a seguinte porlana:"O inspector deteriniiia que o fiel de

armazém extineto. Antônio da S Iva Ror-
ges, passe n ter exercício como auxiliar no
serviço de distribuição de nida de despa-
chos, a cargo do i° escripturario Arnod
Teixeira Le te."

A Compagnie du Port foi autorizada
a descarregar para o armazem - do Caes
ilo Porto 6.000 fardos de algodão, ipie de-
vem chegar de Nova Vork, pclu vapor ame-
ricano "Uayard". , ,

Foi encaminhado ao nmiiítro da l'a-
zenda, pelo officio n. ^.063. um recurso
interposto -pela Câmara Municipal de An-
ni.pol s, lista-lo de S. Paulo, da decisão
da directoria, mandando cobrar direitos in-
teimes, dc accordo com .1 tarifa cai vigor,
(ii mercadoria que a mesma importou e
submetteu a despacho gozaado do favor
de Holo.

Foi defendo um requerimento de
Cardoso & Parisot, pedindo .elevação da
annazônngcm da mercadoria qne a.lqivri-
ram cm leilão, pela* «mia de arrcmaiação
n. ...474 do inc_ correnle.

i-.ii mandada passar a certidão reque-
rida por Joio F.uiz Vogel.

.¦¦o-__J__ <><_>•¦*_» tWKooooooi' ... .op

XDTICIAS DE ALAGOAS

Sinistro no mar
NAS PROXIMIDADES DA ILHA DOGOVERNADOR NAUFRAGOU

UMA CATRAIA
Em demanda desta cidade, navegava

na madrugada de hontem a catraia Al-
sira, na aluíra da ilha do Governador.

Uma manobra mal executada pelo tri-
piilantc encarregado do leme. tez com
qne a embarcação batesse cm cheio
numa pedra,, o que motivou o scu im-
mediam naufrágio,

A Ahira traria a bordo .149 caixas
de- kerozene e io_ de gazolina. Desta
mercadoria conseguiu o mestre da lan-
clia Contes, que prestou soccorro aos
náufragos, apanhar 10 latas de gazolina,
que entregou á Policia Marítima.
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Cuha radical da lepra. Para infor-
pharmaceutico
residente cm
de Minas —

scientifica da
Hansenicida.

de

magoes dirijam-se
Manoel Fernandes Lima
P. João Nepomueeno, E
Brasil. Apresenta prova
virínde curativa de seu
Extermina p_r completo a> bacillo
ilacsea.

Maceió, 1 — (A. A.) — O Thesou-
ro estadual iniciou o pagamento do
funecionalismo publico, relativo no mez
ho-ivtcui findo.

Maceió, 1 — CA. A.) — O juiz de
direito ile Penedo negou a ordem de"habeas-corpus" impetrada a favor de
Manoel de Oliveira, mandante do ns-
sassinio iio chefe tia -poli ica siiuacio-
nis-a do niunicipio de Egreja Nova.

Maceió, 1 — (A. A.) — A Recebe-
doria Central arrecadou durante o mez
de julho findo 140:0005000, e a Al-
[andcira ioi.ooSooo.

.1.,.-;-,-.,;, 1 __ ( A. A.) — A Pocie-
dade de Agricultura tcle.rjraphou ao
ministro da Fazenda r. a diversos depu-
lados, protestando contra o imposto dc
60 réis sobre o assucar.

Maceió, 1 — (A. A.) — 0 Institu-
to Archcologico c Gcotrraphico Alagoa-
:io rcune-se hoje, á noite, em sessão
ordinária, para tratar dc vários assum-
ptos.

Maceió, t — (A. A.) — Voltam a
apparecer reclamações contra as irre-
Rtilnrídades do serviço postal.

F.\i.í,!-:riMi-:vro i*__
s. IMITO

S. Paulo. 1 — (A. A.) — Falleceu
hontem. ern Santa Lúcia, onde se acha-
va em visita a um seu filho, d. Fran-
cisca de Campos Bittencourt, mãe dos
srs. Octaviano IJi; eneourt, chefe da
Sociedade Industrias Reunidas Matara.:-
zo; Bento Bittencou.t, pliarniaceuticoem Santa Luiza; João Bittencourt, rc-
sidente cm Campinas, c dc rM. Erme-
linda Bittencourt Malta c Isaura Bit-
tencour. Prado.
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O CRIME RM S. PAULO

X'm linini-m nssnssii-nilo .1
coronlintlus

S. Paulo. 1 — (A. A..) — Na fa-
zond.-i São Raphael, de propriedade de
Feliciano Conceição, sita no arraial
dos Souzas, município de Campinas,
deu-se uma briga entre Mario Quirino,
tle ,io annos de edatlc, casado e de côr
parda, e João Pedro, de 40 annos <le
edade, lambem di- còr parda, Ks*c. qne
tinha tia mão uma espingarda, vibrou
diversas pancadas com a coronha da
mesma na cabeça do sen antagonista,
que, tendo recebido gravíssimos feri-
mem.os. vciu cm conseqüência delles a
sucumbir, horas depois.

01EHHO JUDICIÁRIO,
Vov Mn.c Mario

AMOR VENDADO
ror Salvador Farina

0010 inBEOQNCILIAVEL,
Por Carlos SI. Ocantos

Servidão e brio na vida
filiar,

Por Alfredo ile Yis;iiy

Memórias de duas jovens
casadas,

Por H. dó Balzac

UM CASO ESCURO
Por dl. do Balzac

Mystérios da Villa Rosa,
Por A. Ji. W. Manson

POS UM ALFINETE
Por ... T. tle Saint-Gcnuain

MULHER BE KIARMQDE,
Por Carlos SI. Ocantos

0 CBP.RE10 OE LIÍO
Por Marc Mario

ABBADESSA DE CASTHO,
Por Stciiilhaldlcnriaiio Uezle)

PRROOS A\TT;SOS — Na
Cnuitiil: \'oliinii-s brochados,
SSOOO: cncndcrnndos cm ner-
cnliiia, S$000; com encader-
niiciio do aiiindor (especial),
¦1SOOO.

No Iiiterinri Volumes bro-
cliiidos. 2$500; encnilei-nados
cn» iicrcaliiin, "ÍS500; com en-
caderuacão ile amador (espe-
ciai). *í$500, franco de por-
te. Instrucções paru nssit.11n.1t-
ras vide números anteriores.
Vendem-so collcceõcs n preços
reduzidos.

__o*-__i Bf-OB_30_31 J&?

Pnnpürof. nora nrcí.innníciç
UUlIUUlOU \ji4,U 

'jiuuuuinww

de telsippiiísías
Escrevem-nos:
"C.nro sr. redactor — ££* dc fado estra-

nlinvel o exposto :'i essa redacção sobre _ o
concurso p.iru praticantes de telo__ríipIiia,
que presentemente sc realiza, na Escola Nor-
mal dc Nictheroy.

Kstranhnvel ih»!:i maneira caluinniosa com
oue se serviu o anonymo ouo procurou as
conceituadas linhas do vosso jornal para
aí firmar factos in verídicos, divorciados ''¦>
verdade, procurando lerir personalid.idcs
que, pela _ua corrteção como funecionarios,
estão acima de qualquer suspeita.

Sr. redactor, o autor de semclfiantc alei*
vosia, ioi naturalmente um dos candidatos
ii.lnbilitados na prova do nia.iu--iKi.icn. a
qual serviu dc base para se conhecer o
«preparo intetleetual dc cada um dos candi-
da ros.

Relativamente ao facto ilo sr. Raul Mon-
teiro ter fornecido "eólia" a um dns can-
correntes, devo vos dizer oue é mais uma
fantasia do cérebro prodigiosa dc um pn-
bre uoscl assi ficado nue. não oodendo subor*
nar a mesa com "uístolõcs". apaelja nara
meios naf.atÍvos, procurando impressionar a
ooiiiião publica c princínalmentc a admirns-
Ir.-ição <!.. Ucparticüo Cerol dos TeI<"_.a';]ios,
para ver se conscRUQ exito para suas insi-
nuações malévolas.

I!u. sr. redactor, saw testemunha ocular
doi ~aeção moralixadora, dr, modo correcto ,if*
proceder da conuuissão examinadora; bem
como dns fiscat _ aue se têm ítempustrado
exaetos cumpridores de suas attribui<*ões.

Assim, peço á essa illustre redacção a
miiblicacüo destas linluis. cm nról da justi.
ca c 'i.i verdade das mines ó d.íon-or o vos
S- jornal, e. pela nual ficará muito prato o
leitor assíduo c admirador — Candidato
conscei.rioso." "

CASOATINHA for ever !
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O INCKMI10 DO "TOCANTINS

c'in.i ..ratificação par., a
O. B. ilos Bombeiros

O ministro da Fazenda autorizou o
director do Lloyd Brasileiro a gratifi-car com 1 :ooo$ooo a Caixa Beneficen-
!e do Corpo de Bombeiros pelos servi-
cos prestados no incendia havido a
bordo do paquete Tocantins.

O augmento da quota*
ouro

UM REUNIÃO U LIGA DO
GOKRCiO

Honlesn, á tarde, esteve reunida era. ses-
são,_ a directoria da I.isa do Commerciò.

Nessa sessão tratou-se de assumpto dc
prande interesse e nue se JÍRa á discussão
dos orçamentos da Câmara, Km ultima ses-
síío já se havia ventilado o mesmo assum-
oto, aventando.se recursos, entre os quaesficura o augmento para O;0!0 da quota ouro
aduaneira, .jr.c era dc 40 "l". Ksso augnien*
toolirigou a reunião do commerciò, cm que
foi discutido o effeito que cila produzirá cm
prejuízo do conunercio c mui priucipal.i.en-
tu do governo.

Kssc ntestno assunipto foi ainda o motivo
da reunião dt hontem. oue sc realizou á3
(..io da tarde, nrcsentt.» toda a directoria.• O sr. Ramalho Ürtitrão. oresidente da
Liga, ao abrir a sessão, declarou que, es-
tando come estão em plena evidencia os iu-
teresses do conunercio. era necessário, entre
os assumptos de qua se tem tratado ulti-
mamente na Liga. outros de importância
110 momento e de crande urgência de-
viam scr iinmcd.atam ente discutidos além t/o
mais pela sita grande oooortunidade.

l.xpôz, 'portauta, o presidente, cm suas
linhas geraes. o assumpto principal, dizendo
que o augmento que sc proiectava da quo.
ta-ouro que era ainda em 1015 de .15 °|°.
com os 65 "Io a aue a pretendem fazer che-
gar daria um resultado nue numa mercado-
ria que pagou icoS de direitos no regimen
da uuota de .15 "l***. do cambio de 16. fi-
caria por i_u$ c ainda, com a tasa proje-
ctada. nor iRi$. no quo ora patentea que
o augmento da tarifa, oue já era de 2.\ °[°.
passaria a ser então dc í7 °i°.

Depois desse esclarecimento sobre o as*
sumpto, entrou o presidente a fazer consi-
derações sobre o questão, tratando-a cir*
cumstanciadámente. npplâudíndo de passagem
o parecer do sr. Citicinato> Draga e prose-
guindo uo estudo cum;. ar ativo das receitas-
ouro. nn periodo nue decorre de igo.*. a
1014. As suas (.Ilusões elogiosas ao parecer
do sr. Cinctnato Ura tra foram apulaudídas
peles demais membros da directoria.

No estudo das receitas-ouro, onde sem-
pre houve um saldo na prot>orç.ão da situa-
ção financeira, de cada atino, sa'ientou os
últimos orçamentos do governo do consc-
lheiro Rodrigues Alves e alludiu que no
dccem.io dc ipos a 1914 o saldo da rc*
crila ouro attingiu a -'Si .000:000$, cifra
elevada, niiatido fc pensa que não t.ni
a renih-ouro correspondido ás exigências
do movimento financeiro c que outras can-
sns superiores fazem q pavor do deseqttl-
Sibrio. do déficit e da ntina das nossas
finanças nos quadros orçamentários.

Proseguindo, pergunta o orador como é
então que fe farã para a obtenção ào re-
sultadõ idêntico no orçamento-jwpel, se com
o augmento da quota-ouro sc quer cophc.
gttir um enuilibrio dup'o para essa fonte
d.; renda ? Sá com ;\ idéa de encargos de
tributação mais pesados ainda.

O sr. Ramalho Ortigão, ao terminar sua
oração, toda cheia de interessantes dados
financeiro'., propoz que, do que cxpnzeraf
pe fornioissem, de accordo com seus colle.
gas, as bases para uma representação que
deverá sor enviada .tiO governo sobre o
assumpto.

l*:-?a proposta foi unanimemente acceita.
Por pronosta do sr, Othon -Leonardo»,

ifoi resolvido que o sr. Cincinato líraga e
os demais membros da commissâo dc PU
nanças da Câmara fossem convidados para
assistir aos debates finaes da alludida rc*
iprcscntação.

l'elo ?r. Bertliold Tlieincr, da easa Ja-
nowitzer Wablc & C, foi apresentada
também uma proposta mie ficou nendente
de solução, mandando nue do estudo da
representação constascc uma Índícac5p pnra
que se nrocurasse um meio índirecto pelo
ntiíil p^drçse o governo obter o resultado
do ni'Rmento da quota-ouro com uni fundo
e<mec:al d;** im-nostos cqttitativos solire dl-
U itos aduaneiro1, impostos de profissões c
industrias, predraes', nuiuieraes, etc.

CASOATINHA for ever!
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Sociaes

Pela religião
A SOCIEDADE BAP' ITA DE S5ENH0.

RAS, COMMEMORA HOJE MAIS
UM ANNIVERSARIO'IVnú logar hoje*, ás 7 i|_ lioras da

noite, o aclo festivo comtnemorativo ''"
mais 11111 atino de -existência da Sócio-
dade «Missionária Baptista, instituição
fundada lia lon-ros annos pelas senhoras
da i» egreja baptista desla capital. A
fesla terá (.rande brilho sendo a en-
trada franca.

O coro da e..çreía, sob a regência do
maestro Daniel Cúrdcs, cantará diver-
sus hymnos.

Após.n leitura dos relatório., e posse
da nova directoria. o dr. Fraitci-co
Fuljfencio Soren, -pastor da egreja, far-
se-á ouvir cm importante sermão offi-
ciai.

Todas as instituições da mesma fé e
ordem evangélica far-sc-ão representar
na solennidade.

CASCATIMlA for evor !
¦wT___iu--*g>***/_n>--->'aB»'«

Os Mores fie café
Sol) a presidência do sr. Bernardo de

Oliveira Barbosa, reuniram-se luintem
á larde, 110 Centro do Comnicrcio dc
Café. vários torradores de café.

Depois de serem discutidas as bases
de uma combinação para a defesa e
protecção dos torradores. cm face das
exigências da h.vRiene, o que foi. feito
pelos representantes das firmas Pinto íi
C, Bhering & C, c outros, ficou if.nl-
vido que o Centro, cm nome daquella
classe, fizesse uma exposição clara o
precisa da formação dos typos de café
8 e o, próprios para torrar, e que en-
tratn 110 mercado depois do pagamento
dc todos os impostos, os quaes são im-
ípngnoilos pel directoria «le hygiene,
cnmo contendo matérias estranhas ao
produeto.

A exposição será enviada ao Congres-
so Nacional, ao Conselho Municipal e
ao prefeito.

ii_-_-'--^_-**--*^>--tf-»_CJI 10001 ¦¦.._¦¦...—
" ESCUTA K-JIlí"

Com este titulo recciietuos u;n folheto
do apóstolo do "regresso á vida no seio
da natureza". Kliezer Kaminetzky, em
que apregoa e defende as suas theorias.

Ha tempos já demos noticias detalha-
das a respeito das praticas e preceitos
do novo apóstolo

-K*çr^tei^*y*^-^-^?.*!M\
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£*ÊÊM ErnEsío Souzo
iMM bronchite

Ronqiiid.o, Asthma.
Tufaercnlose p_l_io__r.

GRANDE TÔNICO
adre o aíptllie t Droaiu a

for*. imi.tüi.r.T__" _i
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Snrscm novas compUeaçõos
Buenos Aires, 1 (A. A.) — Surgem

novas coniol.c.T.-ões na vida municipal
desta capital.

A conuuissão investigaijor,. nomeada
ipara resolver a prevê dos empregados
da Limpeza Publica, já felixmente ler-
minada, e que ainda estava aplainando
algumas difficuldades resultantes da-
quellc movi mer to paredista, renunciou
suas fu:ir.;ões. devido á altitude -para
com a mesma assumida .peln prefeito,
dr. Arturo Gramajo, que op;,jz toda a
série de embaraços á acção da conunis-
são.

Acredita-se qu*?. por isso, h.t\*crá no-
vo conflieto municipal, o qual. certa-
mente, determinará um extremectmento
de relações entre o Conselho Delibera-
tivo e o prefeito Gramajo. e, qnit-á,
uma nova greve dos enipregados da Lim-
peza.

A imprensa commcnta esses factos,
notando-se uma aímosnhera dc censura
ao procedimento do -chefe do governo
munícioaL
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DAiAS 1_\T1..1AS
Faz annos hoje o sr. Carlos Marques da

Sil.va, secretario -da directoria .-do í.loyd
ilrasilciro, do Qual c antigo c -.-.limado fun-
ccionarto superior.

Commejnorando essa data, os amigos e
companheiros de trabalho do sr. Carlos Mar-
qeeo da Silva vão fa.er-llic uma. justa ma-
infestação do sympathia. aproveitando essa
oceasião para lhe entregarem um valioso e
artistieo mimo.

Fazem annos hoje:
_ O ?r. Jayme de Paula FrcífO, funeciona-

do publico;
— a senhorita f.ydia I,c_o, filha do sr.

Joaquim Baptista l.c_io, negociante nesta
pr.i.a;

o coronel Alberto Alfredo de Almeida;
a senhorita Judith carvalho, _filha

do sr. Newton de Carvalho, guarda-livros
d'"A Brasileira":

a sra. d. I.ydta Fernandes de Souza
Corrêa, esposa do sr. João de Souza, ne-
goeiaute desta capital;

a galantO menina Alzira, filha do sr.
Almeida Serra-,

o sr. Vicio." Costa, negociante desta
capital;

a senhorita Oclavta Lima, filha do
sr. i-.copoh.ino I.ima;

a 51-nliorita Duiali Klaes. fillia do sr.
VVatter Klacs, chefe de machinas do Acre,
do Lloyd Brasileiro;

a senhorita Guioniar da Silva Lisboa,
filha do sr. Josií -da Silva Lisboa;

o capitão Mario Anjos de Oliveira;
o sr. .Mario Augusto Hiboiro. ne_o-

ciante desta capital;
o sr. Raul Sota Atayor, negociante nes-

ta praça;tez annos hontem o antlffO negociante
c capitalista sr. Affonso dc Souza Pinheiro.

11 sr. Kduardo Hippolyto Uwcrton de
Almeida, official de saliinete da inspector
da Alfândega desta capital ;

t__s s_c s9b
OASAJIENTOS

Realiza-se amanhã o casamento da se-
nlioriia Alice Guimarães, filha da professo-
ra Alice Guimarães, com o sr. Carivaldo Po-
reira de Andrade, íunecionario dos Cor-
reios. •*•'Rcalizou-sc 

quinta-aeira ultima, na 6*
pretoria cível, perante o respectivo pre tor,
o enlace matrimonial do dr. liellarmino
Alvim da Gama e -Souza, cum a_senhorita
Oiidina Baptista Moreira Guimarães.

Foram ¦naranymphos: por parte do noivo,
o dr. Heitor Bahia do Abreu, d. Rita
da Fonseca Figueiredo, dr. Celso da Ca-
ma e Souza e sua esposa, d. Magnolia
Fonseca da Gama e Souza; por -parte'da
noiva, o dr. Augusto Carlos Moreira Gui-
murães e d. Isabel Figueiredo da Gama e
Souza, viuva do desembargador Bellarmi-
no da Gama c Souza.

Após a cerimonia civil retiraram-se^ os
noivos desta capital em viagem dc nupeias.

lü !*: ii:
GOLFEI. I...OIAS

Rcaliza-sc no próximo sabbado, ,*. do
corrente, áa 7 il- horas da. noite, no sa-
lão do «conferências da Bibltotheca Nacio-
nal a palestra pedagógica do dr, BasIHo
de Magalhães, a qual, em virtude do máo
tempo, não pôde per cffectuada a 20 do
mez passado conforme estava annunciado.

O orador falará sobre o then.a : -*¦• "O
conceito hodierno da educação da infan-
cia e a necessidade de uma reforma radi*
cal do ensino em nossa pátria''.

O Centro de Professores Primários Mu-
nicipaes, sob os auspícios do qual se rcali-
2a a conferência, pede o coniparcciraento
do professorado primário e dos (_uc sc in-
teressam pelo assumpto.•1| *!; ;lj

FESTAS
No Baídeadouro, residência do coronel

Auionio J. Pires, na vizinha cidade de Ni-
ctheroy, roalizou-se no dia 2S do mez pro-ximo passado uma encentadora reunião,
promovida por suas gentis filhas, senhorí-
tas Abigatl e Olga.

Dansou-sc animadamente a_c alta madru-
gada. Entre os presentes acliavam-se: sras.
Araria Pires; Maria M. Cardoso; Antunes,
Tinto da Luz, 1'aulo e Silva; Julicla Penha,
Maria Portella, Maria Brunedo. Carolina
Pires c Idalina Bourbon; senhoritas Nico-
lina Prado Kelly, Maria Bruned. America
__.ri.ned, Lucilia e Mocma Paula e Silva,
Romclia o Klsa Penha, Clarice Machado,
Haydca Azeredo, Mnrictta c Maria José
Araujo. Aracy Monteiro. Dulce S.iptos. Ire-
nc Portella, Estlier, Irene e Ilratriz Bran-
dão,, Guíomar c Maria Brandão Isabel Fa-
«uniles, Abipail e Olsa Pires Sylvia Arau-
io .Maria Cardoso, Mexia Azevedo. Maria
do Lourdcs Penha, Aurora Esmeralda, Aida
Mestiuita, .Maria Gonçalves, Lúcia Gonçal-
ves e muitos cavalheiros.

VIAJANTES
No "Hotel Globo", lios. edarani-sc lion-

tem : Caetano C. Gemino, Albino da Sil-
veira, dr. Ariindo da Silveira, padre Fran*
cisco Perille, Pedro Scar|ia, Alberlo Cam-
pos, Torne -Marins, Américo Lagcr, Anto-
llio G. Pastos. Homero C. Bastos, dr. J.
F. Ribeiro. Miiruel de Vasçoncellos, -An-
tonio Ignacio Teixeira, dr. Celso Francia-
ca de Almeida, .Tos- Simões de Souza,
Adolpho Siva, Oswaldo Serpa, Josó Fer-
reira, tenente Castro, dr. Affonso Dias
de Araujo, C. Salles Abreu, Antônio No-
vãos, dr. João Janues e senhora, Jos:
Pitta, ¦Archimcdca Gazio, dr. Oscar da
Costa e Abreu c Fioriano Bastos.

íi!
TTospcdaran.-_ic hontem, no Fluminense

Hotel : Huko Bantrelll, Collatino de Rc-
zende e irmã, Antenor Reis, Astrogildo fu-
mões, Jorge C. Silva. Cyro Ribeiro, Jka*
uLitm 11. de Moraes Carvalho, Henrujue
Augusto Hansen, A. Machado Junior, Car-
los de Moura, João A. de Moura, peta-vio -A, de Moura, Alc-candre Bcrtoni, J.
(Jtirjão, coronel Cccilío Tupinambü. dr. A!-
berto Junqueira, Iílysio Nunes, José Re-
zende, Arthur da Silva, I uiz ViUcginu,
J. D, Silveira _e «César Michcl.

HEI/TGIOSAS
Em louvor a Nossa Senliora da Boa Es-

perança, serão iniciada-? no dia -t.ás 7 ho*
ra-. da noite, as novenas na egreja da Ir-
n.audade de S. Pedro e Nossa Senhora da
Conceição do Fncautado.

O encerramento que será no domingo,
i.í do corrente, sc revestirá dc tradiccinnal
pompa a constará, do seguinte programma:•Ao meio-dia. missa com cânticos sacros,
c ás 7 da noite, ladainha,' abrilhantada
_>i.lo coro dc distinetas senhoras c senho-
ritns c sermão.

Ambos os actos, serão officiadofl, gentil-
mente pelo padre João Lyra, tliesoureiro
da Irmandade.

Das 4 horas da tarde cm deante, toca-
rá no coreto a excellente banda de niusi-
ca, regida pelo maestro capitão Honorio
Rcdriguc. da Silva Grcy.

Haverá leilão de prendas, tombola, sor*
tes. etc.

Pcdem-sc prendas nara o leilão.
* ÜS I.

MISSAS
Rezou-sc liontcm, ús 9 1(2, no altar-mór

da egreja dc S. Francisco de Paula, a
missa dc setimo dia, prio descanso eterno
da .ilma do dr. Joüo Alves Meira.

TerS logar hoje. no altar-mór. da egre-
ja do Santíssimo Sacramento, ás _ 9 i|2
horas, a missa por alma do sr. Claudino
Alves dc 'Castilho, pae dns i°s tenente?
tia Armada I'defonso Gouvêa dc Castilho
e Luiz Cláudio de Castilho e S0i.ro do
commandantc dr. Mario dc Albuquerque
(I.ima, lente da Escola Naval.

Na matriz do S. loãn Baotisa, reza-se
hoie. ás 9..m, missa de setimo dia por ai-
ma dc d. Maria Fernandes, esposa do Br.
Arnaldo Fernandes. ,:;: :.: :;:

FAT-I-ECMENTOS
Falleceu hontem, á rua Senador Ort.i-

viano, 124, easa 10, a interessante lyuni-
cc, filha do çr. Raul Potengy, escriptu*
rario dt ASÍandcga desta capital, e de
d. Maria da Gloria Potengy".

O saimento da menor l.tuiicc terá logar,
hoie, á.i .1 horas .i.i. tarde.

__U*I_E_.SA NAÓíOJfAh

ümn sratiiii-iipíio mlilioio-
nnl e n impressüo tios
traballios rmrlami-n.t-res

O ministro da Fazenda concedeu ao
rt-erario da Imprensa -.'acionai. João
^ledeiros da Silva Leal a gratificarão
a Idicional dc 15 o]o sobre o seu sala-
rio, vis o contar ... annos de trabalhos.

O sr. Calogeras autorizou o dire-
clor da Imprensa Nacional a applicar
as verbas de 42:5005 e Qo:oooSooo para
publicação c impressão dos trabalhos do
Con-.ressn Nacional, exclusivamente, no
pagamento de material adquirido 110
corrente anno para tal fim devendo as
contas ser rcmtttida3 ao Thesouro Na-
cional.

O Arsenal de Matto-Grosso

_*i^-,iM-.i__.-.'.'r-..'.__,.nr.y,i^^

MEIRA

A VENDA DO MATERIAL SEM
APPLICAÇÃO

'Em re?pos*a ao aviso do ministro da
Guerra em que lhe commtinicou ter esta-
do a commissâo quê se acha balanceando
o Arsenal de Matto Grosso a vender o
material sem applicação, cuja remoção
não fosse conveniente, não se tiaiando
dt* bens patrimoniais da nação, o mi-
nistro da- ipazenda mandou declarar-lhe
que em faca da legislação em vigor.
não parece que se possa excluir aquelle
material dos bens do Talrimonio Nacio-
nal e que convém seja cite entregue á
Delegacia Fiácal nue lh" dará destino

MUSEU S1M0BXS DA .SILVA
*57" nnnirersní-iç

Compleía boje o "Museu Simoens da
Silva", iustallado nesta capital, 37 an-
nos de existência.

Essa instituição scientifica. artistica e
hi-vorica. inteiramente particular, foi
fundada em 2 de agosto de 18/9, sendo
«eu prc-pric:ario o dr. Antônio Carlos
Simoens da Silva.

Esse museu contém preciosos exem-
plares de archeolnyia, etimologia, an-
thropologia, cerâmica, inoveis antigos,
peças imperiais, pintura, etc.

Nas linhas italo-ausíriacas
Roma, t (A. __-.) — O ultimo com-

municado do general Cadorna annuncia
que no valle do Astico, no dia 31 do
mez passado, o inimigo atacou furiosa-
mente lis posições italianas ile Monte
Cinione sendo, porém, repellidos com
grandes perdas. Pouco depois as forças
italianas annullaram também outra ten-
tal iva do inimigo contra as posições a
sudeste do "Castclletto".

Do planalto de Settc Communi, os
italianos já estão de posse de algumas
posições importantes entre as quaes as
estabelecidas na povoação do Fanev.g-
gio, na zona da Tofanc, uo dia 30, o
inimigo bombardeou, com peça. de to-
dos os calibres, as posições italianas de
Forcella Bois, mas contra-atacado cner-
gicamente fugiu deixando 110 campo nu-
merosos .mortos.

ti:

Um communicado francez
Paris, 1 ÍA. H.) — Communicado

official das 15 horas:"O aviador Lenoir abateu um acro-
plano inimigo que foi cair nas próprias
linhas allemãs ao norte de Verdun.
Com o de hoje são já cinco os appare-
lhos inimigos que o aviador francez põe
fora de combate.

Os nossos aeroplanos atacaram outro
apnarelho inimigo nas proximidades de
Etain. Depois de ligeira luta a inachi-
na inimiga caiu, despedaçando-se de en-
contro ao solo.

Ao norte do Somme o inimigo não
renovou 03. ataques mas ao norte de
Avre, depois dc violento bombardeio
durante a noite, tentou dois assaltos de
surpresa contra os nossas posições na
região de i-ihons, sendo, porém, imme-
diatamente répcllido.

Na margem direita -do Mosa a luta
de artilheria attingiu extraordinária
violência durante a noite ua região da
cota de Thiaumont.

Bombardeio violento com obuzes de
grosso calibre cm La I.aufée e no bos-
que Fuinin. O inimico fez explodir tres
minas a oeste de Pont-á-Mousson, no
sector de Flcury, mas as bordas sul das
Ires crateras em frente das nossas posi-
ções, foram por nós oecupadas."

*
A luta no Somme

Londres, 1 (A. H.) — As ^tropas bri-
tannicas rcnclliram, ao norte 

*de Bezen-
tin le Petit um vivo ataque dos allle-
mães que soffreram perdas importantes.

Durante a noite cauhoneio intenso de
ambos os lados.

#
Não m-ccisu do reclamo "I.AMBA-

HV", As.ua mineral natural. Dciio-
sito _.'Ii. Ottoni 3-4 — T. 355. N.

Lemberg ameaçada
Londres, t (A. H.) — Telcgrammas

de Vienna nara Co-*cnhague e dali re-
tranmuiltidos para os jornaes desta ca-
pitai annunciam que a população de
Lemberg está procedendo a activos pre-
parativos para evacuar a cidade.

A "Ncue Ereic Pressc" da capital
austríaca chega mesmo a affirmar que
já numerosas familias deixaram Lcm-
berg retirando-se para logares situados
mais no interior do império:«

CAFÉ' JAVA¦Commumeninos aos nossos freffuzes c oo
publico,, que o CAFÉ' JAVA, hoje só
abrira ás io horas da manhã, para inati-
guraçuo do-3 seus grandes melhoramentos.

J (35-1)*
O "Deu.schland" partiu
Nova York, 1 (A. II.) — Telegram-

mas de Baltimore annunciam ter par-
tido hoje para a Âlleinanlia o subiuer-
sivel Dcutschlánd.

A luta na região do
Stokhod

Petrogrado, 1 (A. H.. — As tropas
russas que operam 110 Stockhod, na re-
gião de Vcückit-uchary, forçaram os
austro-allemães a recuar c abriram pas-
sagem num ponto a oeste da linha.

Nas regiões de Kovel e Lutei, tambcm
os russos repclliram energicamente to-
dos os contra-ataques do iniiiiimo.

COSTUMES CHIC ?...
LaMaison Nouvelle

9, RUA GONÇALV-iS DIAS, !>

Uma ordem do dia de
Joffre

_-*_-."_, 1 (A. H.) — O "Boletim dos
Exércitos" publica n seguinte ordem (Io
dia do gcncralissiino dos exércitos fran-
cezes:"Soldados da Republica!"Entraes no vosso terceiro auno de
guerra. Ua dois annos que supportaes
sem esmorecer o peso de uma luta im-
piacavel. Fizestes abortar todos os
planos dos nossos inimigos. Venceste-los
no Mame. Detiveste-los no Yser. Ba-
teste-los no Artois e na Champagne,
emquanto procuravam debalde a vict.o-
ria nas plarticies da Rússia. Depois,
vossa resistência victoriosa numa ba-
talha de cinco mezes quebrou o Ímpeto
allemão deante de Verdun.

Graças ao vosso valor obstinado, pu-
deram os exércitos dos nossos, aliados
forjar as armas de que o inimigo sente
boje o peso cm todas as frentes. O
momento esiá próximo em que, á nossa
pressão colícctiva, o poder militar alie-
mão ha de baquear.

Soldados da. França 1 Podeis ufanar-
vos da obra que já realizastes. Estaes
determinados a leval-a a termo. A vi-
ctoria é certa."
—- —ra. *0*-<g!>o**?>_pU**-^o ¦ -¦

A China tem novo pre-
sidente

Pc!,:ni, 1 fA. H.) — Perante ii As-
scmbléa Nacional, boje reunida, prestou
juramento como oresidente da Republi-
ca o general Li-Yuan-hun.

1 nr_ntt*or>'^Zi***-*t^_w-'''oo*o-o. 1 —ou" ¦ -' '¦¦"*

No Uruguay

As eleições presideociaes
Montcviaeó, 1 — (A. A., — __.{_j

plenamente confirmado o Iriuinph.o ob-
lido pelos nacionalistas nas ultimas elei-cões para a formação da assemblèa
constituinte, que leria de reftuKli. _,
Carta .Fundamental da IRe-publica.

Confirma-se também que o dr. Baltle
y ürdonez, em conseqüência dessa der-
rota do elemento official retirou o seu
projecto para a constiuiçfto do collegia-
do eleitoral, renunciando ao mesmo
tempo á sua candidatura á terceira ipre-
sidencia da iReptiblica.

Montevidéol 1 — (A. A.) — A ini-
prensa opposicionista desta ' capital 110-
tieia que o sr. Battle y Ordoncz, ten-
<io resolvido se afastar por completo
das lutas políticas, depois do insueces-
so das ultimas eleições, embarcará bre-
vemente para o exterior.

PRIMEIRAS
"STA' SALVA A PÁTRIA"

NO APOLLO
O Apollo deu hontem uma nova revista

de costumes nacionaes Stà silva a Pátrio
de liamos Tigre, Kcso .Barros c Carloi
liitten.ou.t, com musica do maestro Lui
Junior.

Recheada de ilitos, uns cspirituosos, qu.provocam franca hilarldadc, outros tun tan.
lo duvidosos, ao sabor do grosso publicoessa revista fa_ unia resenha dos ultimo:
acontecimentos politicos, administrativos emundanos, .-.ornes de politicos em evídencia são proleridos com a» respectivas ai.cunhos que o povo com o scu incxgotav..'bom humor tem inventado.

O desfalque, o jo»o du bicho, as espe.cies de siwrt, aa saias curtas c as bota"
(1; cano alto, a KxposiçJo de frutas, c
riicat.o Pequeno, 11 Guerra européa, cou-
stiiiicm uma série dc scenas que diverte»
aos rur.ant.ricos do ucnero.

, O desempenho foi a contento da pia.tea uue haicu palmas a todos os inter-
protes sem excepção e fez repetir vario!"-itimeros, enuo .os quaes o indefectível
maxixe que figura nos dois actos cm quia revista está dividida.

A inontagcm, sc náo deslumbra, agrada.
O guarda-roupa é bom.

Nilo c assim a musica, ouvida c reouvido
numa duzia de revistas, pelo menos.

¦«< ¦*¦ oooo_» mP rf ¦¦  ¦

DE PORTUGAL
Lisboa, 1 — (A. A.) — Os minis-

tros das Relações Exteriores c da iFa-
zenda, respectivamente, drs. Affonso
Costa e Augusto Soares, hoje chegados
a -esta capital, estiveram, á tarde, na
ipalacio de Belém, onde foram visitai
o dr. Bernardino iMnchado, presidente
da -Republica, e tambcm agradecer-lho
o ter-se feito representar nos seus des-
embarques.

Lisboa, 1 — (A. A.) — Telegra-
piram do Porto dizendo mie o sr. Li>
pes Munoz, ministro plenipotencia-rio dc
Hespanha junto ao nosso governo, che-
gou hoje aquella cidade, onde foi re-
cebido festivamente -pelos membros da
colônia ali domiciliada, associa mlo-sc a
essas manifestações de sympatliia todas
as principaes autoridades nacionaes e
locaes, diplomatas e o -povo cm geral.

Lisboa, 1 — (A. A.) — Estão che-
gando aos respectivos quartéis as Uo-
pas que estiveram concentradas cm
Tanco3. Cm toda a parte são os regi-
mentos recebidos com grande entlui-
siasmo.

Chegou a "troupe" do Éden
Theatro de Lisboa

Embarcada no Desna, chegou hon-
rem, á tarde, dc Lisboa, a troupe do
=r. Carlos Leal, O boato tinha-?? en-
carregado de espalhar entre nós que
esse artista e seus coninanheiros s- -iam
recebidos 110 cí-s, com -.una manifesta-
ção de desagrado.

O facto explicava-se, por se attributr
ao sr. Leal a autoria ou ,1 inspiração
de um quadro, em certa rev: = ta, 110
m-al se continham .piadas grosseiras ao
Brasil e aos brasileiros.

A policia, prevendo qualquer incíden-
te desagradável, tambcm compareceu ao
desembarque, com ordens especiaes da
2* delegacia auxiliar nara evitar o vc-
xame e manter a ordem no movitnen-
tado local.

Felizmente, não houve nada.
A' nossa reportagem, declarou o sr.

C.ir!os Leal que o boato era um absurdo
que o incommodava seriamente, não po-
dendo atinar com semelhante pilhéria
de máo gosto. Amigo do Brasil e dos
brasileiros, disse-nos o referido actor
que por anui tem passado e repassado
ha cerca de treze annos, levando sem-
pre -para o estraneciro as melhores c
as mais gratas recordações deste paiz
que só um pczar lhe causa, é o de não
it-r Vulo o da sua oroioria origem. Al-
Judindo ao citado quadro da revista, o
sr. Leal concluiu a sua palestra com o
nosso representante affirmando que até
o dr. Bernardino Machado chegou a es-crever nina carta para certo amigo nesta
captai, dando o seu rlo-poimemn nessoal
.le mie nada ali havia raie significasse
indelicadeza á hospitalidade do Brasil
para com os artistas nue nos visitam.

O desembarque effectuot.-se em paz.desmentindo ass;m os rumores que cir-
eularam nos bastidores tlicatraes.

A estréa da co.tipinhia «stá marcada
p_.3 _m_nh_.

FOOTBALL
O ENCONTRO EMPATADO E>.

TRE O _.'LA..ll.XGO E O
FLUMINENSE

O sr. presidente da F. B. S. R.
entregou á decisão dos presidentes do
Flamengo e do Fluminense escolherem
a data em que se deve desempatai- o
encontro acima,

Porque os clubs interessados, de ac-
cordo com o dr. Antunes de Figuei-
redo, não aproveitam a emergência para
realizar a prova em beneficio da Fe-
deração B. dc Sports?

Temos a certeza de que da parte d3
alta autoridade haverá a maior boa
vontade para essa obra rclevamissima.

# :í: .*
TAÇA 1.10-S. PAULO

Disputa-se 11 IS ilo corrente o
tl'0|lll_0

Disputa-se a 13 do corrente, em são
Paulo, a 1* prova de 1916 da "taça
Rio- S. Paulo", instituída pelo "Correio
da Manhã".

A conuuissão de football da t* divi-
são, em reunião cffectuada a ai; do cor-
rente, resolveu organizar o seguinte sc-
leccionado para a disputa:

Marcos dc Mendonça (F. F. C);
Francisco Netto (F. F. C), Sylvia
Vidal (F, F. C), Adhemar Santos
(A. F. C), Sidney Pullen (C. R. F.),
Armando de Almeida (C. R. F.)
Menezes (11. F. C.', Aluisio (B.F. C),
Patrick (13. A. C), Mimi (B. F. C),
Sylvio (S. C. A. C).

Reservas: — Luiz Cardoso, Emilia-
nuel Nery, Luiz Antônio, Arnaldo Gui-
marães c Rollo.

A mesma commissâo resolveu desi-
gnar os dias i, 4 e 9 dc agosto para
treinos do seleccionado, ás 3 i|- horas
da tarde, respectivamente,, com o C. da
R. do Flamengo, America F. C. a
Botafogo F, C, devendo os treinos sa
¦realizar nos campos dos clubs que com
o seleccionado treinam, na ordem acima
mencionada,

.! * Si
O FOOTBALL EM MINAS

Campeonato de S. João (TEl-l.ev
Por iniciativa do "Athletic Club ,

acaba dc scr organizado o Campeonato
de Football de S. João d'El-Rcy em
1916, o qual obedecerá a seguinte ta-
bclla:

Dia 30—7—16. — S. AntonioXln.
tcrnacional — 10 e 2° teams.

Dia 6—S—ifi.— S. Antônio X Athlc-
tio — 1* c 3" teams.

Dia 20—8—16. — Athletic X Inter-
nacional — Io e 2° teams.

Retorno:
Dia 27—8—16. — Athletic X S. An-

tonio — i° c 2" teams.
Dia 3—9—16. — S. Antônio X In'

tcrnacional — i° c 2° teams.
Dia 10——9—16, — Athletic X In*

tcrnacional — Io e 2° teams.
Dia 1;—9—16. — Vencedor X

Scratch.
A "taça" ao vencedor, offerecida pelo

Commerciò de S. João d'El-Rey, terá
a denominação de "Taça Coiniiicrcio dc
S. João d'El-Rey".

Entre as rodas sportivas, a noticia
do campeonato tom sido objecto dc mui-
tos commcntarios, devido á força já
conhecida dos clubs que nelle vão tomai
parte.

V íi* ííí

CA-ifPEONATO DE tfs. TEAM-

O .!ot'ifoí_o derrota o Villn Isabel
Realizou-se. domingo passado, a par-

tida do campeonato dc_terceiros teams
entre o Botafogo c Villa Isabel, nn
campo deste uhimo.

Os (com- eram:
Piotafono

¦Abreu
Pullen
Colombo
Adherbal
Álvaro
Garcia
Ãlfrcduatro
Gurgel
Dias
Tourínho
Tavares

-O match correu

Villa Isabel
Ache
Mnnte-Mó.
Mignoti
Regis
I-.-10
Cadaval
Drummond
U-al
Coorrca
-Leonel
Feio Ií

t'em notando-se ..
superioridade do team do Botafogo
terminou com a victoria do Botafogo,
por 2 goals a 1 do Villa Isabel.

Os goals do Botafogo foram fi.-ito;
por Gurgel no 20 half-líme, e o goaldo Villa Isabel foi marcado por Leal
ao inicio do 2" half-time.

O Villa Isabel teve um penally i
favor, tirado sem resultado.

Por parte do Botafogo salientaram-
se, Abreu, Pul'en. Garcia e Gurgel, •
por parte do Villa Isabel: Mignon
Regis, Drummond, Leal c Leonel.

AQUÁTICAS
NA FEDERAÇÃO lí. I)AS S. Drt

REMO

A co-são Rolcnn*! do anniversario
Com grande brilho, realizou-?*, ante-

hontem, á noite, na sede da F.^ü. S.
R a grande sessão commemora tiva do
anniversario desta no: a vei insüuriçSo,
data a que Já tivemos oceasião de ÍHn*
zer as referencias que merece.;

_-j->__k---tl-Jo--L'alg'-M_utiUi<l .. ---e-:--- T*^j;cir-¦*-*-;•* -_^^**V__'P,OKív"'
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CARTAZ DO PIA

Theatros
APOI.1,0 — Stá sul:-* .: tolria («vista)

A'WâcivÂ^- 
U Pelit café (come.

-ia). j\'s 8 314.
VAI.ACI-l-THI-iATitU — -"-o ditchessa dei

tal Tabarin (opereta). A's S 3Í4-
MÍCREIO — .-I mulher minta c O mi-

erebio do amor.' A's 8 j|4i
KI-PUBMCA — Sessões tiricuiálõgráplil-

cas. Trabalhos da "Olyinpian Trottpe .
Das ; is 11. , .

S. Pl-.-URU — Kspectaculo Ja companhia
lJerin-iin. A's 8 3U.* * *
Cinemas ]

A muda de Porlici (dra.

_Wc.it" c O Uni-

AVENIDA
••¦-).

JDK.M. — .-I •*<•""¦ '

umo ,:',. Castcllo tdranins).
ÍRIS — .-I :iii.*uii,*u iíe tim palhaça

O passaporte ila Jeslwnra (dramas).
ODI-IÒN — Qiiitiiiló [o.' canto expira

tdra.iii.,'. '
thtsfúi

PATil'*.'
a-I cega Ja ¦
Jornal trev;.

Circos

italiilailcs (revista)
,0 (comedia). , ,

I casa mysleriosa (tlratiiaj
íiiij (drama) c Phmmtm»

rs ¦"( m

Pitrònia Je Qua 1'ailis, cujo mento e co-
uliecido. Neste proKramma tambem figura
,1 revista Pluminciise-Joriial, cora 03 acon-
tcciincnlos da semana carioca.

*
O popular cinema da rua da Carioca, o

Iceal em dois films, dá lipjo ao publico
doze partes excellentcs com os dramas A
Cega dc Sorrcnto e O liiiigma io Laslcllo,
Cada uniu destas partes, é inutil dizermos,
cuistitue um punhado dc emoções que o
espectador sente, pel.-i crandeza de privilo-
gii.das concepções. Como se não bastassem
o valor incontestável dessas duas obras do
arte, a empresa do Ideal, fará cxhihir ainda,
como extra, na motinde; o divertida* come.
dia Aventuras de illillord Larrapetao.

Diz bem a empresa do cinema íris:—dois
pj-ojçratiinias cin uni sò pro-gram-na! Ellecti-
viiii-.cnle, é Isso uuc o acreditado íris rese':
va para os seus frcMUcntadores. Só por si
o grande drama da fabrica I'ox-1'ilms — A
vingança i'c um Imlliac", consiituc um gran-
de-programma. emocionante; A seguir, uai
entretanto, outro drama, egualmente etnocio-
naiiK-, soberbo pela sua concepção inaravi-
lhosn. liste lem a denominação de O Passa-
porte i/,i '«'loura, uabalho valioso da fabri-
ca JJ'l,iixo-l-'iinis.

O Avenida, o confortável salão da cinprc-
sa Darlot íi C. annttncla para hoje um
film niouíinierital — A Muda de Porlict. a
opera do compositor trance- Auhcr. que o
iiiiinòrliillzòu A musica é própria. Neste
uiiinoroso trabalho figura a celebre actriz
Aniin 1'avlowa, bailarina da corte imperial
da Rússia. • Para tão extraordinário traba-
lho ciiicinatograpliico está reservado,
monte, um grande suecesso.

IIÉí21__.
/ / 1 \ wjuL.^ rSS _¦

Esta. casa tem sem-
pre completo sor--

timento de camisas,
ceroulas, pyjamas

iuuuoiM iuiuuuuiiíiíi

CAMISARIA E PERFUMARIA
RAMOS SOBRINHO & O.
Ruas do Hospicio n. II

£ noaario ll. G4«-Kio

Cobertores de lã-, va«-
riado sortimento

Preço de um, de 20$
~ 1OAÍAAAm Xd \jiff\j v*_*

s_e_

Fuuitu* SEMIM-A DB HAVANA
6 ter a sensação das Libras

PltSIiR.lv — Crandc íuiiccão.
SPI.Nl-.I.U — líspectaculo variado,

primeiras"

certa-

Circos

lim ..litinia recita extraor
i«nliia diriitida por I.ucten
sentará I.e petil cafí, com;
l-.rnard.

,m-tlinarta
Guitry repre-

dia de 'frislan

ií

RECLAMOS
Theatros

A companhia diiic.ij.i pelo aclor Iuiuclo
Peixoto, que oecupa actualmcnte o Apoao,
representou
agrado geral d
o pátria, Hoji

Vae em franco suecesso o cuco . licrrc.
lioie haverá mais uma grande iuneçao.
l'ar.1 o próximo sabbado esta reservada a
estréa do prof. Cruz 1'au'a. nas suas cx-
periencios du magia o prcstidigitaçao.

O Spiiiclli offerece hoje aos seus lia.
bHués tun espectaciilo atlrahente, cm o
cfuxil ser„o levados
sensaeionaes* oue,
muito.

picadeiio números
por certo, agradai-ão

Os proprietários se reúnem

FORMAÇÃO DE UM CENTRO
Realiza-se hoje, ás 2 'horas da tar-

de, 110 salão da Associação dos Empre-
gados no Commercio, a grande assem-
bléa geral dos proprietários desta ci-
daide, para iratar da formação dc um
centro defensivo dos seus direitos.

O PROGRAMMA PARA A PRO-
XIMA CORRIDA

Para a grande corrida, que será ef.-
'ectuada domingo próximo, no 'itai-a-

raty, ficou hontem organizado o sc-

guinte programma:
Pareô Velocidade - 1.600 metros-

.•oooí c *oo-oc.o. - Maeiste, Baalia,

BÒulanger, Zclle, David, *****

Bliss, Jagunço, Francia, Sicilia e

'Parto 
Desesete de Selembro —'--"S"

metros - 11500$ e 30o$ooo. - Argen-

tino, Nyôd, Parade, Pegaso, Vander-

J!pà?e.aS*.- de Março. - i.l«á. mc-

tros _ ,;ooo$ e -oo$ooo. - Iceietg,

Dynamite, I*hengn_, Triumphos Ca-

melia, Espoleta, Herodes, Lc Voila e

Divette. , „„,.„_.
Pareô Ilainaraly - 1.600 «•"•'L0*-:

,-3oo$ e *6o$ooo. - Jandyra, Lord
Cáiiii*.. titromboli, Colombina, Fidalgo
6 

^'Supplementar - 1.609. metros
- i:.oo$ é 24o$ooo. - Maipú, Idyl,
Meduza, Magestic, Monte Christo, Mo-
ney, Romilda e Barcelona.

Parco Derby Nacional - 1.500 me-
tros — 1 *.*oo$ e *4o$ooo. — Jovial.
Favorito, Delphim, Hívetia, Hqova-
va, Hurrahl, e Hebe. ¦: „

«Grande Premio Dr. Frontin ¦-

3.200 metros - 15.000$ e 3:ooo$ooo--
Suecesso, Rampelion Gu.do Spano,
Pajonal, Mont Rose, Encrgict», Paraná,
Hatpin, Ornatinho, Roliallion, Volupte
Chute Fantomas, Pontet-Canet, Mon-
fe Christb, Buckless On-KÓ Calepmo,
Joffrc, .oytacaz, Offaly, Sultão Las-
iard Zingaro, Corncob, Royal Scotch,
liér ot, -Mástroquét, Palalaií e Battery.

Pareô Derby-Club - «99 . metros
_ 1:500$ e .-oo$oo. - Enérgica, Es-
tillcte, Mystcrioso, Pitangucira, Esti-
lhaço, Cascalho e Cangussu.

co3s/E_M:_e___R,oio
Rio, 2 do agosto de 1916.

NOTAS DO DIA
Na Superintendência do Serviço de Lim-

Se» 
Publica « Porticular, termina hoje,

• - horas da tarde, o prazo para o re:*.-
bimcnto de propostas para acquisição, de
um guindaste na tstrada do Ferro (eu-
trai do 'Brasil; ao meio-dia, para a con-
itrucção d" .1 uris no pateo da estacio
de Jiello Horizonte, o na Directoria Ge-
ral de Obras e Viação da Prefeitura, i I
hora da tarde, para a demolição do pre-
dio da rua Visconde do Itauna n. 46.

.0 corretor Joaquim da Silva _ Gu;mão
Filho, autorizado por ordem judicial, ven-
dera lioje, na Bolsa, ioo acções da, Com*
ipanliia jFabrU .Paulistana, tura texecuçito
d_ penhor movido contra o dr. Joio Je
Paulo Mello Barreto.

* * *
Varias*

cm primeira t- co'»
platéa, a revista Stá salta
o Ihealro da rua Lavradio

á Je novo, dois .->.'J sal:a a pátria
promettc ..mer hriiliauto carreira. Os_ dois
papeis de maior responsabilidado da reicrida
i).'e,i ':stáu a caip.) Je iKnacio Peixoto; são
dois chelcs dc quadro: "O Cupidinho", íüe-
fc do mciiiagciro amoroso," u o "ílra-;o ue
.erro, ministro do niuque",

Desde ¦) dia Ja estica até lioiitem, a
concorrência 11 Th- 

'•r*-at Xovelty Lom-
pany Prof. Ilcrman, no S. i'u.h*o, tem
ausmeniado co;:;i Icniveliiicntc e o prolessor
Uerniaii, como o artista Rusk l.iim 101
iem sido iiiimeiisaiiicntc applaudidos em seus
extraordinários trabalhos,

O professor Ileniian, cm todas as espe-
riencias a que »e subiuctte com a electrici-
ilade. procedo com a maior lisura, íacultau-
do .-.o publico meíoá úc vcriíical-us.

A companliia Vilalc. ainda hoje, tepre-
sentará a magnífica opereta I.a Jucliessa acl
bul Tabarin, que vae alcançando suecesso
notável, fazendo encher o ÍVÀ.-.c-Tlicaue,
todas as noites.

:]t
A companhia do Theatro Pequeno aiinun-

e-.., pura hoje, .1 icpiise à'0 Micróbio, do
Amar, o engraçado vaudeville do festejado
humorista Uastos Time. A empresa Lou-
rviro não l>-'.lia deixar* de attender aos iu-
numeras pedidos que lhe são dirinidus. Des-
te novo progranmii. consta n comcaia »Je
Anatole Franco .J mulher muda, •

Oi sepcclãculos dc The Oli'mpwi Ifoupe
estão (ijintiiand-j immcnso no RepuWiea, sen*
do 03 seus artistas applaudidos sempn..
Além desse attractlvo, lia um numero ra-
zoavel de excclleiites filins que tem imprçs-
sit-.ii.ido mai-niíieaiiiciite' íi nimiírosa nssis-
tencia do vasto llu-airò da avenida Gomes
1'icirc.

+ Kstreará, sexta-feira próxima, 110
thcittro S. José, cm pequenos espcctaciilos
a companhia Molas-o, de mimicas, dramas,
comediu! « bailados.

a.> A companliia Alexandre 'Azevedo lem
marcada a sua estréa, para o dia 5 do
corrente, no theatro Kecreio.

A estimada iroitpe, provavelmente- mar-
cará a sua estréa com a peça -1 Ijiidn fim-
ccionaria, cujos ensaios estão concluídos.

+ lim um dos theatros da empresa l'as-
clioiil Senreto estreará, brevemente o illu-
sionista La i;o*"c/íi'. . ,.,.,<_? Amanhã, no Republica, será exlnhiilo
o film sensacional --I íumarilaiio. Na ma-
tiliéc dc domiiiHo deverá apparecer o iloien
Pedriio. . „ ...

mt> .\'o Carlos Gomes, na revista O Dia-
ba a quatro, estreará depois de amanha,
a actriz. Berthc 'tarou. ,

¦m> Deve clicR.-ir n esta capital, a 1* do
corrente, a companhia Cittá di Nappli, ^soli
a direcção do seu proprietário o actor Lar-
lo Nuuziata, que Iraz tun _ maituilico re-
pertorio de dramas, comédias e opcrolns
e um elenco escolhido, com artistas de
reputação feita. ,

A companliia. que Ioi contratada pela
empresa Paschonl Sesreto, trabalhara em
-uni dos seus theatros por sessões c a pre-
ços populares. ,

? O cnipresaiio I-uiz Galhardo esla ser-
vindo 110 exercito portuguez. Entretanto,
si-Kiindo nos informou pessoa chesada rc-
centemente, esse cavalheiro, iiicumlmi o
actor Afilianilo Vasconcellos dc formar uma
companhia de opercías para o theatro Ave-
nida, dc Lisboa.

Cinemas
*

Quando o cm,!'} tM"/j.Va.... é o'titulo do
«-íiiocioiiiuili- .Ir:.-.:;;', de amor e inarlvrio, que
.1 Companhia Cii.cmatògrapliica urastloira
C6tú fazendo exhibir com líraiul, suc.es.o,
110 Odéon. Como se não ln.susse o em-
polgante enredo do rcíeri.lo íilm, lia ainda
.1 considerar nue n protagonista da valio-
sa concepção cinouiatORrapliica é a coiisinn-
i.iida iiitista Kinina Grainatica. qne ja foi
vlctoriadn, neta capital, pelos que enten-
deiu de facto, dc tbcatro. A seifuir. a rç-
-.,a;.i t/iicoii-.-lctini/Wnde*. Ih-cíiii .1. ninsm-
i .-o pruBramnia do Odeon a comedia colo-
11,1,1 — O ti.esc.i<ro fantástico -- da fabrica
Oaumoni

O progrnuima n.ie o elej-anle,cinema Pa-
tini lem organizado n-ira deliciar ns seus
íieqttentadores. é o nau sc pòile desejar dc
uptiiiio. lim iirimeiro plano fiiíiira o emo-
c.onaiite drama em .1 aetos — a-I t'.i-''ii J/.vs-
tériosa — trnballio surprelienJente. que o
l.ul.lico saberá admirai- A so.-iilr. fn.--.irn o
valioso romance A Víga de iprrcnto, di-
yididn em 5 urniides actos, cheios de muno
interesse. Trabalha iie-te íilm o artista

TBEMRO CARLOS GOMES
Amanhã - quintaag_stoA' 3 DE

Estréa da grande companhia _de" Feeríes" c revistas por sePsÕes do
ÉDEN THEATRO DE LISBOA

Empresa Teixeira Marques
A's 7 ,-*i4 c o ,-,!.( da noite —- ia e 2'

representações cia revista fantástica etn _
actos e 7 --'.'.iidru**-,

, A cutis de
creanças a
que não se
presta a de-
vida atten-
ção é arrui-
nada com
o uso de sa-
bão usual.

Todos os
Paes cuida-
dosos usam
para as suas creanças o afamado

Sabonete de Reuter
que teta a virtude de conservar-lhe3 a cutis suave e brilhante

como o setitu e perfumada qual uma flor.

ASSEMBLÉAS CONVOCADAS
Companhia Agrícola e Commercial do Bra-

sil, dia 3, ás 2 horas.
Companhia Marcenaria Auler, dia 3<
límpresa Brasileira de Kavegação. dia 4.

a? meio-dia.
límpresa Auto-Avenida. dia 5. ás 3 horas.
Antônio Januuzzi, i'ilhos, e Comp. dia

24, is 2 horas. -

& O DIABO
ft QUATRO^

1 I.isboá

Na Armada

Nomeações e exonerações
íeitas hontem

Foram nomeados :
Os capilãcs de corveta commissario

Gentil de Alencar, chefe de fazenda da
flotilha do Amazonas; os capitães te-
nentes N-clson Peixoto Jurema, ajudail-
lc de ordens do director da Escola Na-
vai de Guerra; medico dr. José Alfredo
de Oliveira, vice-director c chefe de cli-
nica do Sanatório Naval de Nova Fn-
burgo, coi" tenente medico dr. Alt-

gusto Toscano de Brito, auxiliar de cli-
nica medica do Hospital Central da Ma-
linha.

Foram exonerados :
Os capitães de corveta medico dr.

Artliur Pires de Aniorim, ile vice-dire-
ctor c chefe de clinica do Sanatório cm
Nova Friburgo; o capitão tenente à\ ei-
sou Peixoto Jurema, de auxiliar da 3*
secção do Estado Maior da Armada, e
1" tenente Oscar Ferreira de Souza e
Almeida, de ajudante de ordens do com-
mando da divisão que era composta dos
couraçados Afiiinj Cernes e S. Paulo e
"scouts" Rio Grande do Sul e Bahia.

U G0MMERG10 EM PORTUGAL

CONCOltREXCIAS
ANNUXOIA-AS,

Directoria Geral do Obras e viação da
Prefeitura, para a cohstrucçõò de um pon-
tilhâo na praia do Calção, ilha do Governa-
cor dia 4, ás 2 horas.

Na Estrada de I-'erro Central do Brasil,
para a construcção de um muro o uma
(«.lastra para portão, no patco da estação
do Norte, na cidado de b. Paulo, dia 7,
ao meio-dia-

Supeíiníciulüncia do Serviço do T,impcza
Publica e Particular, nara a acquioição de
100 caixas 'estinadas á collecla do lixo da
Jiimieza particular, dia io. á i hora.

Conselho de Compras da Marinha, para
o fornecimento Rcral necessário ao serviço
e consumo ordinário da Armada, dia io.

Superintendência do Serviço de Umpcza
•Publica o Particular, para a Requisição de
luinã bomba .entrinigai conjugada, com
jacto dc 3 i|*, com motor a vapor conju-
(tado, para a lancha "4 do Maio", dias 11,
í 1 hora.

REUNIÃO DE CREDORES.
Çallcncia dc Ma:ioel Pereira, dia 3, as 2

honis.
..í'ailenci.1 de Juslino Pereira de Pinho,

dia À, â t I1010.
_ Fallencia de loarpiim de Oliveira Duarte,

dia 7, ía _• horas.
Fallencia dc K. Samuel Hoííui-.in, dia 7,

á 1 hora.
Fallencia dc II. Leite, dia 10. á 1 hora.
Fallencia dc .uricli Marques _ C, dia u,

i 1 hora.

Oisenaçõet
Mercado: calmo.
Cambio: ia 19I3*» ürme.
Pauin: $660.
De accoido com a alta, is qualidade,

acima de 7 não acom^nham os preço*
relativos, sendo sempre 09 de cor rrutii
valorisndos; cjonrimiando deprecüados os
cafés baixos, devido is entradas de São
Paulo,

SILVA LIMA. RIBEIRO & C.
Rua Marechal Floriano Peixoto, 40.

Unico» que preit.ni boas conta* de c»f_

SANTOS
Em 311
Entradas: 107..164 saccas.
Desde 1: i.*'6.S5i saccas.
Média: 46..-I saccas.
Salda-, 4.003 saccas.
Existência: 1.180.5-3 saccas.
Preco por 10 kilos: 5$óoo.
Mercado: calmo.

ASSUCAR
Entradas em 31: 7.968 saccos.
Desde Io: 133-138 ditos.
Saidas cm 31: 4 .-07 saccoa.
Desde Io: 148.642 ditos.
Existência cm i, de urde; 136.967 sac*

cos.
PosiçÜo do nteroado: calmo,

COT.U-OKS
Branco crystal $6oo a $6-1 o
Crystal amarello - . . . • $S4-> ** $560
Mascavo $430 a $4,60
Branco. 3* «orle $680 o $700
'Masc.vinlio $500 a *jjo

ALGODÃO
Entra dus em 31: não houve»,
Desde i°: 12.673 lardos.
Saidas cm 31: 1.357 ditos.-
Des<lc Io 14.058 fardo*.
Existência em 1, de tarde: 5.874 ditos.
Posição do mercado: paralysado.

COTAÇÕES
Pernambuco Nominal
R. G. do Norte Nominal
Parahyba ... . » . Nominal

Industrial Mineira .
I.uz Stearíca. . *
S. B. Fabril . . .
Pet. Industrial . .
Banco União. . . .

It-truj :
I). do K. R. Janeiro
B. C. R. M. Geraes

iro$ooo
-US$000
_ül-$_0O

13c$000

óoÇooo

goSooo
105Ç000 ioaÇooo

A Câmara Syndicãl dos Corretores do
Fundos Públicos da Capital Federal, em
sessão de hontom, rc-iolveu admitttr; à ne-
gociaçSo e respectiva cotação official na
Üolis- as ac-jõe. nominativas da Companhia
Pecuária c Frigoriíica do Brasil, cm numero
de -'S.ouo, do valor nominal de 300$ cada
uma, representativas do seu capital social
ac 5.000:000$, sendo v*uc as de na. i a
10.000 estão intc-fralizadas, o as de ns.
10.001 a 35.000 tem apenas 40"i0 de en*
tradas realizadas,

_5_
-.'ORMICIDA MERINO

O unico cxliiniinador daj forn-.iía^
Merino & M.lury, rua Ouvidor n. ifj.

illüi

RENDAS PUBLICAS
ALl-A.VDEGA DO RIO DE JAXii-IRO

Arrecadada hoje 1
Em ouro  74I030?304
Km paliei '5:-'79$47o

- - 1*91309*77-1
RlvCI-iUEüORlA DE MII<i\5

. 17: *.l*$or->
Total
RlvC

Arrecadação de hontem

ESMOLAS

que en

Tomam

íloatiçou
rcprísentacõos sotiuidas. -
parte toda a companliia, corpo-
ração dc coros e baile

IMPONENTES SCENARIOS — DES-
LUMUUANTE GUARDA-ROUPA .

Uilhetes desde já á venda na bilheteria
1 thcalro. --5*3)

CASA
Terriofa sob uiedidvi de

é na -'&sa Uruegua^ana .45.
Hão tem fiiiaâ, 59$, 60$ e70$

cc'i_os dc pura lü, feitio no rigor da moda

UMA DIIdG-KCJa. i».V
L10IA .MAlilTIMA

FO.

Do sr. Arthur Loureiro, em comineiuo-
raç3o ao a° a/iniversarío da morte de seu
pae, recebemos a quantia de 10S, liara, ser
distribuída em csportulas de 2% pelos po-
bres: viuva I-iiza, sénliora entrevada, An-
na do, Amaral, Joaquim 1'crrcira Chaves e
Àmahcía.

Procuradoria Geral Luso-
Brasileira

RUA DO OURO N. aso, a»_-_iaboa
1'ORTUCAL

A-ente. em todas as comarcas e illias.
Tratam-se de todos os nei-oçio." ""'en"" | ,;.„...

c commerciaes: liquidação de heranças in' W;
venlarios, testamentos, cobrança de ren-1 llaniliurgo
das, obttu.;ão c legalisa;ão de docomeu-
tos, ele.

mm>

O A• Mt B I O
O Banco do Brasil abriu liontcm o mer-

cado declarando sacar _ 1213.32 d,- o ÜS
eslrnngeiios, a iai.ll.ia e i_ 7Í16 ei.
^As letras do cobertura achavam colloca-

ç?.o a i_9l_„d.
Loko depois dc iniciados os trabalhos, o

mercado íiimou-sc, correndo para os saques
as taxas dc U7I16 o u isl_- <!.. e em se-
guidn a de l-l|*d., e ipara a compra do
papel particular, respectivamente, as de
lapliú, i-' 19I3J e 1* 5l8d.

Durante ò dia o mercado firmou-se ainda
mnis. vigorando para o fornecimento de
caniliiacs as taxas de I2i7l.1*d.. e para a
acquisição das letras de cobertura, a de
i-sISd.

A* tarde, o mercado continuou a firmar-
Sc, sendo feitos os saaues a ia_9li6d. o
laiphiad-, e a compra do papel particular
a :*• -i|3*,d. j, ,'¦_'-'„

Para os vales ouro. o Banco do Brasil
conservou a taxa de 1*311,1* d,

Os negócios do dia foram regularcs, fe-
cliando o mercado om calma, vigorando para
o forncciniento de cambiaes as taxas ; de
1217I32 e I*g|i6d., e para a acquisição
das letras dç cobertura, a de ia 5I81I.

lforam a
cos:
Londres. .
Paris, . .
Hamburgo.

A' vista:
Londres. .

Sebo
-tSvaiade de

zincú
Enxofre em pe-

ds«a
Cimento

Vendem-se ria

EilaAlÉialMO
C/ay.oit Olsburgh & C.

GRANDE HOTEL BORGES
F0R1TGA1. LISBOA
(P.ccoiiinicii-iiilo pola Soeieiln-
de Fi*oi>a«ndoni do PortÚRal)

Hotel dc Ia classe inteiramente
renovado. Luxo e conforto. Aqtte-
cimento geral. Uanhos em todas os
.ndares e quartos com banho.

Hotel sempre preferido pelas
familias brasileiras.
Pensão, tudo comprohcnilido

a 1.600 réis.

Itália
Portugal. . .
Nova York. .
Montevidéu. .
He-punlia. . .
Huenos a\iies.
Siiicsa. . . .
Vales do café.
Vales ouro. .

Vendedores,
iq$6oo» porém

das nas taliellas dos ban-

... 1-' 13I.12 e 137I16
, . . . S688 a $690
.... $730 a Í700

, . . i*5l3* I2i|-l'.,•-.'¦•. $Co' $704
. . $755 $765

»'•''•• S<-.*6 S667
. , . .1Í020 3$o6,i
. , . 4S110 4$i7*
, , . a$aoo 4*300
. . . $835 $807

. . . l$710 I$775
. . . S778 SSoo

... $6*03 $700
, . . -*Çi03

LIBRAS
1 10S800. c compradores a
sem negócios conhecidos.

30.

M.

Daí-ASl-ÍJi) 1)10 AUTOaMOVHL

Acerca do desastre oceorrido á ave-
nida Salvador de Sa, 110 dia *o 4o mez

próximo passado, com o auto 869, es-
créve-nós o sr. Fioravnnli Jaunu.zi, pe-
dindo-iios declaremos que o Súy _ tuna
baratinha de sua propriedade, com a

qual não se deu desastre algum; o auto
a que se refere a local é o de lt. S6-.

'-.vTCcnTKjuean-i

Caixa de Conversão
POB'1'O & O.

São quem melhor ágio pagam —
AVEXIDA RIO BRANCO 49-51-

LETRAS DO THESOURO
As letras papol íoiniii coladas nos reba-

tes-de o c o i|a lior cenlo ficando com
compradores aos db o 11 - e 10 oor cento e
sem vendedores di.larados.

Os negócios divulgados ioram ue pouco
monta.

PINTO. LOPES & O.
Rua Floriano Peixoto, 174 —; Fres-

tam as melhore" -..niai de café.

BOLS.1
A Uolsa funccionoti honteni regularmeu-

te animada, tendo sido realizados bastante*
negócios.

As apólices da União, os Municipaes, as
Populares, as Mineiras, as acções do Banco
do -Urasil, as das Minas S. Jcronymo, as
das Docas da Jiahia e os da Rede Mineira,
ficaram susteniadaà; as das I<oterÍa3, ira-
cas.

VlivXDAS
Apólices:

Gemes, de 500S, r, I, o,
Ditas de 1:000$, i. i, i,

2, 20, 26, 45, a. . .
Dita. idem io, 20, 10, 20,
Ditas idem, io, 30, a,
O. .Io Porto, *8, a. , .
C. de K. de l:erro, 14, 14,
Dilas idem, 8, 1--, 50, a. . .,
Ditas idem, ., 4, 
Comp. Jo Thesouro, 12, -o, 30, a
Ditas idem, .-, 4, 7, 8, **, 26, a
Munleiixie?, de 190'., port, .\o, a
Ditas de 1914, port., 3, a. . .
lutas nom., Sj 3-5» a. . * «¦•Iv. do Rio (40Í0), 3. S, a. .

Dances: .Comincrciai, 22, 40, a. * » •-
Brasil, 30, a. . . * •. 

'._ 
•

Co)npat\hfas\
Terras c OTloníza.So, soo, a. 1:
J>o.Mf- da Bahia, 100, a. . • »
Minas -S. Jeronymo, ioo, ioo,

,-)oo,  . •
Ditas idem, ioo, ioo, ioo, 400, a
Rede .Mineira, 100, 
Ditas idem, 500, a. .... .
Docas de »bantos, nom., 20, o. •

VENDA POR AaaVAB*.
Companhia fédiücadora, iS <lc*

bciitarcs, 

MARÍTIMAS
VAPORES ESPERADOS

Inglaterra o escs., "Arasuaya". • . 2
Portos do norte, "'-.luranliâo". * > 3
Rio da Prata, ''Hollandia". . , , 3
Santos, "O-idhyba'1 3
Ücnova e escs., "T,iti6ianian. . , 3
Laguna e escs., ".Arma" 4
Marselha e escs., "Pampa". ...-.- 6
Porios do sul. "Ciuivary" 6
Portos do norte, "Gurupy"» ¦.,.«¦ 7
Rio da Prata, "Cordova". ..-..• 8

Santop, "Rio de Janeiro" .: 8
Vigo e escí,'. "í.enn X1U" 3
1'ortos do norte, "P«rá' . .... 9
Inglaterra e escs., ' Orousa' .... 9
Portos do norte, "Oyapock" 9
Gutheniburgo e escs., "Aniiée Jobnson" io
Rio da Praia, "Amiral Nielly". . io
Portos do sul, "Saturno" u
NTova York e escs., "Minas Geraes". u
Rio J.i Prata, "Aragtiaya" 15
Nova York e escs., "Vostris". .... '5
Rio da Prata, "Desna". .,.;.. 15
Rio da Prata, "Verdi" , 15

VAPORES A SAIR
I*'o da Prata, "Desna". ...... *
Rio do, Prata, "fluaiará" 2
Portos do norte, "P.rnr'1" .- "
Rio da Prata, "Luisiania" 3
Amsterdam e escs., "llollandia". . :. 3
Porios do sul, "Itapciua" .' 3
Laguna o escs., "Plaueta" ¦ 3
Rio da Prata, "Arag-.iaya" 3
Uccife e cs.-s., "A. Jaceguay". ... 3
S. Fidelis o escs., "Teixcirinha" . 4
Montevidéo e escs.. "Sirio" 4
Rosário o e6C3,, "-orboicina". . . 5
Victoria tí escs., "Philadelphia". ... 5
Recife o escs., "Itagiba". 

,.. . . . 5
5. -Malheus e escs, "Espirito Santo 5
Rio da Prõt-i, "Pampa" 6
Portos do sul, "Itassucê" o
Bahia e Pernanibuco, "Capivary". . .; o
Laguna e escs., "Mayrink". . . , í
Kio da Prata, "Leon X1LV »
Gênova e cs;s., "Cordova o
Portos do norte., "Ruy Barbosa". . .¦ 9
Aracaju e escs., "Itaituba" .- 9
Galldo e escs., "Orousa" 9
Laguna e escs., "Anna" 9
•Nova York e escs., Guahyl-". . . io
Nova York e escs., "Rio de Janeiro io
Havre e escs., "Amiral Niclby". . . io
Ilhcos e escs., "Arassuahy" i*

AVISO
Victoi* Itu.fl.r- .V; C, _ro'u,uislitS<¦.¦stiib.-leeldos íl rua S. redro 129,

avisam a ust4. pnu*a o lis ílo iiitc»
rior. niiü tendo sido dispensado
da sua casa o sr. l.euó .Meríens'
nue se assicnii R. Jleiteiis, i*i-s«:-.tu
os Dodei-es ao uíeaiuo eoiiii-i-iJo.
ua (iiiiilidade du Di-ocuradoi* ..-i-.t).

Uio do Juueiro. 31 de iullio d«
11)1«.—VICIOU RUJ**F_.H & O.
OHXTKO COJIMUUCIO K IXDLS.

TU IAS 1)13 MATIJUIAKS DH •
CONSIRU00AO

RUA DE S. 1'KDRO .M. -06
De ordem cio sr- presidente, peço cj

coiíipareeiinento Jos srs. sócios iiiii-.eâ
á assembléa geral extraordinária, qua
se realizará na proxiiim-quarl-i-ffcii-a, a
de agosto, ás 3 horas da noite, ncaía
secretaria, para tomar conhecimento Jg
assumptos de interesse social.

Ri.), 30 Je julho du 1916. — .U-í/iioJ
de Pignciredo, secretario.

Ainn-eliensilo do furtos
Denuncia chegada ,1 Policia Marítima

Je 'íue, na Ouiiü.i do Caju, onde, em
casebre.*, construídos Je madeira,; nio-
ram pescadores e marítimos, existiam
mercadorias que haviam sido retiradas
clandestinamente de borJo Je navios,
fez com que fosse organi/.aila tlil gi-ncia
durante a niaJrugaJa de honteni.;

IJncarrcgado do trabalho o sub-inspe-
ctor .Miranda, seguiu para o ponto in-
dicado, viajando n.t lancha "Lconi Ra-
mos", e effcctivamente apprehcndeu
saccas de café, J.: farinha de trigo e
de cevada, 14 latas de oleo para lubri-
ficação dc cylindros e diversos latõc-s
dc enxofre, cm um doa taes casebres,
resideneia de um "breu", denominação
dad.i aos vendedores Je frutas •_• bebi-
das alcoólicas que, cm pequenas embar-
cações, lisitam os navios surtos uo nos-
so porto.

i$, m 11\

Pequenas noticias forenses
O dr. Ccsario Alvim Filho, juiz da

5a vara criminal, condemitoti hontem
Manoel Alves e Domingos Alves, ac-
ciisados Je haverem na noite dc 9 para
10 Jc abril ultimo roubado Je um bar-
racâo Ja rua Iguassu'. unl pacote de
dynamite de um fogueteiro.

Os larápios incqireram na pena de
scÍ3 inè"es Je prisão e cinco por, cento
sobre !re/.ciuos c quarenta mil reis, em

quanto íoi avaliado o pacote.
-- O mesmo juiz pronunciou Secun-

dino Servinho Sois, processado por ha-
ver 110 dia 3 de ianeiro ultimo rou-
bado Je um cofre d- uma padaria da
rua Alves Gonzaga n. 100, tres coutos
<le réis. , .

— Ainda o mesmo juiz pronunciou
Üra-cina Maria Menezes, que no dia 10
de abril queimou com água fervendo
Mercedes Gomes Pòrtclla, na rua Car-
los Xavier n. 223,

Ternos dc easemirii in_lr/.n. mira
lã, ureto ou de cor, sol) iiiediiin.
—tis AlaVAIATAlUA 1\U11S »—

"S — Itun (/ruKutiriinu — IS
— (Não tem filial) —í*-—

¦^l^íSk /sf,*^É^**>) ^®^^*'*> *'_?'_§§ '^^.I

CAPE'
MOYIMa-N-O LIO MLRCAUO

Kilos saccas
em

BO DR. EDUil LDO I-HANÇA

P«rii a cura das moleitias da pelle, feridas, irieiras, suor dos pés e do. sovaeol.
Evita as rugas da velhice e fai desa pp.irecer as manchas da pelle.. .
Misturando um vidro de Lugolina co 111 4 de água pura, 'az-se a uijec.ao mais

etíicai contra qualquer corrimento. .
Usada a Lugolina na proporção de 1 colner de topa para 2 litrt» de água o

o melhor preservativo para a tollette imi ma das senhoras.
Desiníectan te enerjuco „„.„,,

TODAS AS DROGARIAS E 1'HARMACIAS DO BRASIL,
EUROPA ARGENTINA. URUGUAY e CHILE

ARAUJO PREITAS í, C- - RUA DOS OURIVES N. 88
Rio. de Janeiro — PREÇO 3$ooo

'•^.i_w-_ag-*B3fc*WCT.»i««w*aBgCa*

VENDE-SE EM

Depositários:

Ql'ASI SUICIDA!.

M
uo-,

Só furou 11 orelha
or difficuldades financeiras da vida,
i-.imia.io Barreiros, casado, de -.;, an-,

portuguez e morador n.i casinha
, .0 da Villa Alice, na praça ínciiz

IViis, ioi liontcm pe'11 manhã para a
praia do I.cinc, e ali tentou pòr tcrn-.o
.1 vida, mciteiiJo tuna bala na tabeca.

Urrando, porém, a ,pontaria, Maxi-1
miano apenas conseguiu furar com ';
projectil o pavilhão da orelha, nada
mais lhe suecedendo Je grave.

A Assistência soecorreu-o e levou-o
p.ira casa, indo o revólver para a dele-
nacia Uo 30o Jí-tricto.

¦ —¦ ¦ ¦ —-i ¦*&¦—do >*%>¦ iem**" ' ¦ - --

lassa tíe Tomate--^J"T*;',ia!Manuíactora
rif* Con-a-rva-» Alimentícias.

__._, , in ¦_ <f *t_56- O MM ¦ ¦.-¦i-i

Instrucção Publica
O director geral assignou honl.m os

fegiiiiv.es acto*, transferindo, por pro-
postas dos inspectores escolares: Dulce
Jarv da Costa, para a 1" feminina do
19"; I.avinia Barbosa I.emos, para a
4a niixta Jo is'; Albcrtina Duarte Sil-
va, para a V niixla Jo K>", e Manoel
C 

' 
Pereira, para a ,i' elementar mas-

-•"¦•"¦' ''" 
^ - 

Gottas Virtuosas
C-ira:.i hemorrlioides, males

dc Emes
to Sou*:

do 11 ter o
Cvstite

PAIIA MATAR O BICHO

Pcio delegado do 17" districto íor.im
hontem «irejadas as casas de jogo Jo
bicho da rua "Conde de Bomtim.ns. .-oo,
30.* e 773 e a Ja rua Josc Hygmo, I3j"-

Nesia ultima a,panhou o delegado do
Ij*. em fagrantt, diversos viciosos.

O c-minercio do fumo
O MINISTRO DA FAZENDA RESOL

VE UMA QUESTÃO SOBRE O
SELLO

O ministro da Fazenda deferiu o
requerimento de S. Ucanchcr, pedindo
para ser extensivo aos artigos de mino
e seus preparados a faculdade contida
no art. 70 e seus uaragraphos, do ro-

gulamento annexo ao decreto n, 11.951,
dcs-Je que lenha sido pago o imposto
sobre o ítmio. nu fôrma dos arts. 49,
b, ti. II, ii 51, li, podendo assim ler
saida, afim de ser applicado 110 pre-
paro de cigarros e cigurrilhos, acom-

panhado de cstanipiiiias, para a sella-

g^:n Jirccta nos maços e carteiras, 
"tu-

do de acconlo com o processo do ú'-
rector da Reccbedoria Jo üisiricto Fe-
dera', devendo ainda ser observados
os demais requisitos dos paragraphos
1°, '' e ,i". do arf. "o, jwJendo o re-

querenie fabricar cigarros por conta
alheia, contanto que appiique aos nics-
mos os rótulos dc seus donos.

¦ ¦IJ ¦? iUh ¦[)' p ¦»¦

FLUMINENSE-HOTEL
Reforiuado -...li nova ilirecção*'i Aposentos nara SOO pessoas í:

O que mnis convém aos passnKci-
ros do Interior. — Preços:

Quartos com pensão 7$ i- 815000
ilinrios. Quartos sem pensão

•iÇal-OO e 58000 ilinrios.
1'raei. da Republica "-D7—Rio dc
Janeiro. Em frente ao Campo ile
SanfAnnn e no lado da 13. P. C.

O Supremo mais uma vez
reconlicoe o dan.no mora!

A debatida questão do damno moral,

que lauto vae prcoecupando os doutri-
nadores Jo direito civil, ainda honteni
teve reiterada consagração 110 supremo
Tribunal Federal.

Paulino Francisco 'dos feaníos pas-
sava na praça Tiradentes no dia ,jo A^riA'''
agosto Je 1910, quanJo foi atropellado ; aiuw....

LOTERIA:
O.pit-!. Fí-floral

Resumo dos prêmios do pl-uio
n. 336 realisada om 1 agosto de 1910.

PHEMIOS DÊ 15:0-JU3 A 3O0S0*0

Ext5toucia
tarde, . . .
Entradas em

E. 1?. Central.

E. F. Lcopoldina.

Tolat. . .
p_ih1mi-.|Ucí cui ;

E. Unidos. . . .
Europa.. ...
Rio ih Prata. ,

C-botogein. . .

202.2Úi

de

.33.-980

.¦òS.son

5-1*4

,|.3io

Urde..

15.5.1'

1*4 •3s|lExps.encia cm .. .
Entraram desde o dia iu: 1*8.252 sac-

cas e embarcaram em esunl período: —
i,|f......5 .lilás. '

A existência em Nictheroy e sobre água
é de io.f.úg saccas. .

¦•.iiula hontein este mercado abriu c-,1-
mo, cem muitos lotes cj;po;io> á venda e
pouca procura, lendo sido elfeetUadas de
manhã. Irausacções de 1.S09 saccas, na
ba=e dc o$.|..o, a arroba, pelo typo ;.

A' tarde, (oram realizados ne.ocios .le
cerca dc Soo caco-*, ao mesmo preço da
abertura, fechando o mercado em calma.

A Bolsa Je Nova York abriu com 3 a
4 pontos de baixa.

Bassirom por Jumlialiy 40.;o* sacens. c
entraram por cabotagem 2.948 ditas.

Lane' Irmãos cominunicain-nos pue as
suas cotações iie café são as scRuiutcs:

roií 15 k:Lj5

jfio$ooo

797*000
798$ooo
799Í000
.85$i)-u
77,|$ooo
775$oou
776áo.o
7GS5000
770$a_o

i9o$soo
ig_$o<j-
3o,oco

I50$0Q0
2QI$000

7 $7 50*lf5"J0

27(000
*/$5oo
34$oo.)
34$50O

4*io$oõo

ifío$õòp

O QUE A TODOS INTERESSA SA-
DER, é que a Joalheria Esmeralda, de-
vido a ter de entrar era balanço, eitá
vendendo por preços tão baratos que
causam espanto I

"A IIARBACKXKNSE"-'". r.)°. "4° * 73" pecúlios fagos r.a .'<nj
¦i: O00, ro", 71o e ;¦", Papos ua Sirit li

% Siio convidados todor us -.ócio» Primeirdl
Contribuintes c Contribuintes, da Serie df
io;ooo$ooo, inscriptos respectivamente -'.c e.
<ii.s 24 de marco dc i.i*., 29 de março.¦ d»,
191S. -5 dr. abril de 1915 o 23 de mato do
1915; d.i Série de 2o:ooo$ooo. iiiíeriptoll
reiyectivãmente ité or dias % dc «bul da
hjm. i' de abril dc 1915, 10 de maio d*
191J e 20 de maio de 1915. a mandar íi»
Sir, (Jnitro do yraao de 30 dias. a contar d*
presente data, directamente â ?.*M) Sto
dal, em liarbacena. os qu..,ilins resueClirta
mente de .ete, quatorze c trinta mil i.Lfl
(7$ooo, 14*000 e joíooo), quotas devido*
peles ía.lecnutntüi do noâios consocios n'3.3
José da CotU Rei?, oceorrido em Villa )••
quítinhonha, neste Kitado; José il.-i Silvei»
ra Campos, oceorrido cm Santa Rita ti-D
tísiia, neste JSstado; Tiberio José da Silv»,
oceorrido em Franca, Kstado de S. P.- .;Tos
c d. -Maria <!e Carv.:lho Santos, oceorrid»
na Araçuary, neatc listado (tíftHllí -\)j
Ciccro terra, de Oliveira Dantas, necor»
rido em Jiello Canino da Conquistu, Kiladí
d- litliii,; d. Kila Veulura. oceorrido ei—
Legún l*ormo» de Pates, nette IlUldoj
d. Sebastiana Stella, oceorrido cm PaimU
tal, Estado do Espirito Santo; 1,.;,,;,L_
Merques da Silva, oceorrido em TíicophUfl
Ottoni. uctte Eslado (SÉRIE B).

Aproveitamos a opportuuídade par,i 5*..ca»
lificar ci > consocios de uuc. todo*, oã i>a-
(tair.cütoB devem ser d'ora avante, feitoí
direcl&mentc pelo Correio (eom deaeonto d«
respectivo porte), visto como foram _\tppdU

Bancários d'"Aml daa
BARIlACKaNI-aNSli .

llarh.iecna, 15 de julho de 19.10. — &
Directoria.

todas ts Agencias" SE'".

AVISOS

A' PKAÇA
Os abai_o-assign-dos conimunicain %

Praça que a 26 de julho comprarão!
de <1. Olivia, Dias Gomes, mediante rpo«
ctiraciio por ella passada para tal úítU
to ao sr. Arnakio Cavalcanti, a_ Pitar-*
macia Vera, situada á rua S. Fraiici"»
co Xavier n. 138, livre e desembara*.
cada de qualquer ônus, divida, ,;oi',sl»
gna.ão ou penhor, conforme .1 escri-»
ptuia Uvrada c assignada no cartoiiO
do sr. dr. Lino Moreira.

Capital Pederal, 31-7-916. — lleklã
Formes & C. 8 914.

io$Goo
At IU$30I>
*' 10S001
6. 

'. 9Í700

9$-|00
S ,...••¦- oSooo
ÇA 8*600

5B1Í9
38033.

REPUBIalOA DE S
O

DOMINGOS

presidente provisório
_. Domingos, 1 (A. II. 1 — O presi-

dente provisório da Rep-.iiiii.-a, sr. Car-
vajal, assumiu a chefia do governo.

I por um automóvel de soccorro da Bri-
gada Policial, que ali passava em dis-
parada.

Paulino ficou com uma perna mai^
curta do que outra, propondo unia acçao
contra a União Fe.eral para haver a
indemnização do d.tinno sofírido, des-
pesas. C.c. . .

O jui:'. federal entendeu que assistia
legitimo direito ao autor e coudemnou
o'E;tado a pagar-lhe todo o pedido in-

clusive o damno moral.
Em sessão de hontem o Suoremo i ri-

btinal confii-nioii aquella sentença, uc-

gamlo provimento á appellação interpôs-
ta pelo procurador seccional da Repu-
blica.

E, circumstancia de constatar-se. o

damno moral não foi reconhecido como
iiidemni-tavel apenas por tres ministros:
Co.-lho Campos. Viveiros de Castro c

Mibicli.
a-l ,» «TI * **» ™

Coisas do Exercito

AS SUBSTITUIÇÕES NAS REGIÕES
MILITARES

O ministro da Guerra baixou hontem
o seguinte aviso ao chefe do_ .pessoal c
cio grande estado-maior do Exercito:

"Com o fim de evitar que nos quartéis-
generaes dos coinmamlanícs de tropas,
officiaes do patente inferior ás pre-
vistas uos regulamentos continuem a
exercer os diversos cargos de scnwo
medico e do de intendencia. percebendo,
por isso, gratificações superiores as_ de
sem postos, providencie para que sejam

propostas as necessárias substituições,
convindo serem ouvidos os conimainlaii-
tes respectivos, a exemplo do que se icz
com o serviço do estado-maior."

8976S.
13879.
70307
73ü3

PRÊMIOS DF.
11522 ."'ti' 25219

PHEMIOS DU
472S4 7S959 35138

5592 6013 3U6S
9033 47;i:i 166-0
7-1187 S36S5 88329

PHEMIOS DE

15:0005000•2:OOÚ3iiOO
1:O00S000
1:0003000
1 lOtiO-* 00

ãdÚSOOO
oOügOOO

200SOOO
27P33 56003

100.000
34350 84335
23760 86S40
81419 85266
19301 6C300

5 -SO i0
36718 (53 ÍÜ

5130S
37iill6
86201
D48H
54367

I

\ Agencia Geral das Cooperativas do
Estado de Minas coininunica as «eg.un-.es
cotações de café __r 13 J_j'_y

I Cafés do sul e I Caies de outras
I oésic <le -Miiins I yrocede-ic:_s

Typos

Cer | Commum

.] ii$.*.!.l iiS-tJOl
,| ioSS.-í ii$o--.jl
,| i.i$4i7 ioíó.-iI
.1 tp$oo8 ioSai*|
,| 9$6oo 9$8o4|

llS.'3J 3 Ilil.lil
loíSnã a n$o;9
io$4I7 a :i$'Jji
loÇaoa a iu$3i2
oÇúüo a 9$-04.

OPFEBTAS
Geraes .le 1:100$. .
Emp, dc 1.J03. . .
¦Dito de ípcs. , .
¦Dito do ii)-5* • •
Dito dc igu. * •;
Ditj Js 1911. . .
Judiciarias ....
E. do Kio (.1 "i")
U, do Kio, dc 5QQ?-
num

Dilo d.: 500$. P*rt.
Dito, Minas Gerati
Dito do li. Sauto
iMunicip. do .906 .
Dito 110:11
Ditas de :9M, port.
Ditas, nui*., . * .
Ditas de ipo-t. • •
Ditas de 1904, port.
Ditas -B. Horisonta

Bancos'. _'Commercial ....
Urasil
Lavoura . • ?
Commercio ....
Nacional Brasil .. .
Mercantil. ....

C. Jc Scguic-:'
Brasil
üarantía
,.Minerva
Confiança
Arcos
União dos Proprieta-
rios

Varegistas . . _. .
Cruzeiro ¦!. Sul. .
Inttcridado ....
Indcmnizadora . . .

isstradas dc Ferroi
M. *. 

Jeronymo. .
Noroeste
Goyaz
Uéda Mineira . . .
Norte dn Urasil. .

C. Je Tcridos:
Brasil Industrial . •
S. Felix. ... .
M Fluminense .- .
Cem Pastor. . . .
Alliança '
Corcovado . . . •
Petropolitai.íi . . ¦
P. Industrial. . . .
S. P. de Alcântara
America Fabril . ¦
Eaperaüça . . • »
Carioca .....'
¦Cometi. ... 1
Bom Pastor . . •
CoVllllíl. ...C'

C. Di-.ersas:
Docas da Baliia . .
D. dc Sanlos, nom.
(Ditai a_ port. . .
[Loterias
T c Carruagens. .
T. o Carruagens, ,
Centros Pastoris. .
ünnio

Debenturesi
P_cr.s üc S;'"ir|t:* •
'h*. Magcense. . ¦
America tabril. . .
T. c Carruagens., .
Confiança Inaustiial
Biafil Industrial. .

¦ cidoa Carioca i •
Svanta Roz.ilia. . . .
Prop. Universal.. .
Centros Pastoris . ,
Tecidos Botafogo. .
Usinas X.-.cionacs .
Mercado -Municipal .
Tecidos Alliança. .
Marnrf F-umin-ense.
Prag. Industrial. .

7Q9SOOO¦JSsSooo

;75|ooo
;75Íooo
;8õ$ooo

c'.j$õc-o

;83$ooo.

:q6$oc.)

i.*i$.ao

:8"*ooo

!5O$O0O
ios$ooo
I40$00Ó

I_U$OúO
ilO.000

C).$ÜOO
¦J-jü$C0J

I50$ooo

90$00O
605000

*;$5oo
5 JÇOOO
30ÍOOO
34$&oa
:.($uoo

85*000

I55$OCO

i;o$ooo
soojooq

: Cvtooo

Co$ooo

:i*ooo

450$OOa

rjoSuúO
S$ooo

_..*Scco
:a;$ooo
_oo$ooo
200S000
:9ü$uüo
io6$ooo
líjíeoo

ICSÍGOO
tgo$ooo
iq:$ooo
io*,tooo

797$üOO
88-$ooo
7-2S000
770$ouo
770$üoo
765S000
755$ooo

79$'joo

4I0$006
4*S$'."0
780SÜOO*IO*000
195*500
1565000
190*500
i9i$noo
3in$ooo
315S000
I00$000

aoo$ooo
uo$ooo
!5i)$.),:o
175$oo0
20U$0(jC

20$O0Q
30ÓÍ000¦6$ooo

83JUCO
8505000

iioíooo
ijS$oüo

50íooo
10^000

jCSõoo

_0$-CJ1

33Í500

180ÍOOO

305000

I40SQCO
i55$ooo

sCo$oo4
200$0C0
145*000
iaoSooo
120Ç000

saSòoo
43Ó$ooo
435JC-OC-
I*[|000
6o$ooo
7?.W>
17Í000

s6o$ooo

200$000
íió-íoo.

igo$ooo
1S0S000
JOÜ$000
I,o6$ooò
:g.$ooíi

íSaíoõo
IQ3$0OO

I50ÍOOO
]go$oo_

CORREIO— lif*» repartiçio «pedirá m»-
¦ai pt!o3 seguinte* paquetes:

Hoje :
Itapocn, para Rio Grande do Sul, rece-

bendo impressos até is 3_ horas da inaubii,
cartas para o interior, até ás 8 i|-', idem
com porte duplo ate ás 9 horas.

Guafarâ, para Paranaguá, Antonina, São
Francisco e Kio da Prata, recebendo im-
pressos até ás 5 Iioras da manhã, cartas
para o interior alé ás 5 ll". 'dem com,por-
te duplo c cartas para o exterior ate as o.

Brasil, para Victoria e portos do norte,
recebendo impressas até ás 8 horas da nia-
uliii, cartas para o interior até ás 8 1(4,
idem com porle duplo até as 9 horas.

_*-iia, para o H10 da Prata, recebendo
impressos até ás n horas da manhã, objc-
ctos oara regislrar a'.é_ ás 10 e cartas para
o exterior altí co meio-dia. t

Carona, para Santos e Kio da Prata,
recebendo impressos até ás 5 horas da ma-
nhã, cartas para o interior até ás 5 i|J,
idem com porte duplo c cortas para o exte-
rior até is ú horas.

Amanhã: ,
.-Irafliiavo, para Santos e Rio da Praia,

re.ebendo impressos até ás n horas da
manhã, objectos para registrar até ás 10,
cartas para o interior até is 11 i|j, idem
com porte duplo e cartas para o exterior
até ao meio-dia. , -

Itapciua, ixira Saníos, Paraná, Sanla La-
tbarina e Kio Cirande <Io Sul, reccbtindo im-
pressos até ás 8 horas da manhã, objectos
para registrar alé ós 6 horas da tarde de
lioje, cartas para o interior até ás 81U
horas da inanliã e idem com porte duplo
até ás q horas.

Hollandia, para 05 listados do norte •;
Kuropa, via Viga, recebendo impressos ate
ás 11 horas Ja manbã, objectos para re-
gistrar até is :*, cartas para o interior ale
as 11 i|-, i.lciii com porte duplo e cartas
para o exterior até ao meio-dia. , .

Almirante Jaceguay, para Cabo Frio, Vj-
etoria. Coravellas, Ilhcos, Bahia, Aracaju ,
Penedo, V. Mova, iMaceió e Recife, rece-
bendo impressos até ao meio-dia, objecto.-!
para registrar até ás n horas, cariai paia
o interior alé ao meio-dia c idem com porte
duplo até á 1 hora da tarde.

VEJÍE1UVBL E AKClTrEPISCO-
'PM, OKI)l!'.'I TKUCEIH.V l)H
XOSSA SENHOIM DO TEItÇO

PAGAMENTO D li PENSÕES
'Na Secretaria da Ordem, _paganl_s<!

no dia 3 do corrente, das 11 ás 14 ho»
ras, noa irmãos sçccorridos, as pcnsoel
relativa- ao terceiro trimestre do cop
rente exercicio.

Rio de Janeiro, 1 dc agosto de lojo,
 O thcsourcirç-, Augusio Eduardo dd

Cunha.

Foriiiio -Je Oliveira Lima e Jasí
Ferraiolo, sócios coniponentcs dn firmai
Porfirio de Oliveira, fi- Comp., conw
inuiiicain a seus amigos e a quem po's«
sa interessar, .íue, conforme dlslratp!
datado de .3 de julho de hjiií, .ü^ol»
veram a mesma sociedade, retirando-S.
o sócio Voríirio de Oliveira Lima pago
e suiisíci'0 de todos os seus havercSa
na melhor harmonia c completas rela*
cões de amizade, ficando _ a cargq do
sócio José Ferraiolo o activo o passiva
da extineta firma.

Campos Elj-sioa de Rezende, .C \i
julho dc 1916 —_ Porfirio de Oliveiri
í.inta, losé perraiolo.

José Ferraiolo, participa aos 'euí
amigos e a quem possa interessar. .;ii<l
cm suecessão á,firma Porfirio 1-- ü_l
veira & Comp. organizou nova í.rma.
que p-irará cm =cti nome individual ;,ub
a denominação Je J. "Perraiolo, íican»
do a seu caiifo o activo e pusí,*.'» -í
firma extineta, continuando conm --*.-111-»
pio .to intdro dispor dc seus amisõs ti
freguezes.

Campos Elysios de Rezende, 31 dej
julho de 1915 -- /. Perraiolo. R. 04.1

PAPEIS PINTAOOS
João de Oliveira St C. imrlicipam

aos seus aniigos e freguezes que IrauSa
feriram o seu estabelecimento dc 1 apcia

TO.»» r«nKa <- M-»11n partici-1 pintados da rua Sete de Setembro 176,
Ur. ".Ulílta C ii-llU pa nos .,.,..., a rua jo Hospício 11. 151, próximo
seus

jcir;
rio:

pa nos p:
clitiiies .: amigos a mudança de j á rua

residência para a rua das_ Laran-
S 1.9, Tel. í513, Central. Consulto-
S. José -i*. R- 97o6.

r,y,s.

PUBLIOAÇÕES À PEDIDO
ÜEhhFi MATTOS

MANICURE
Especialidades em prtparos

anhas.
Sete de Selembro 1). SS (2° 1

ni «I »-<_»--»-_—¦'

para

ndar).

75338 3695S 6S1'.S
üOtíül) 69.19 78595 3010;',
49130 "43S3 8p307 82795
ÔÍOÜO 60133 17-20' 2878
46Í26 258IS 3I3J1 211S1
733-.v; 78609 86361 lõlSí

16966 7311
1 ¦"PI.O.XIMACÕi-S
".310 100.Í100

3.68. 5OS0OO
DEZENAS

:.3Í0 605000
38690 40S00O

CENTENAS
JÍOO i">*>000

38700 -íSduü
, Todos os ndraoros term-.natlos om

39 tem 2$0l-0
1 Todos os números terminados ura

9 tem ISOOj excepuiandu-se _os ter-
minados em 39.

I O fiscal do governo, Manoel Cosme
Pinto.

O dUector-assis'ente. dr. -1,1/0111'.;
I Oiv-uho dos Sanlos Pires, viec-presi-

sidcnie.
U -iiríctoT-presidente, Alberto SaraK'0 de

Fctistnt
O cscrevSo, Finnino áa Çúntuoria.

CAES DO PORTO
Relação dos vaporcí í embarcações ou c se

(no trecho entregue á Compagnle du Tort ) no dia
•*** d* rolnh3, EMBAR CAÇÕES

jcliavflm atracados co Cáes .Io 1'orK.
dc ogosto d; :oi'. ss :o hc-

AR-AZEU I "*-A5S8 I
I

OBSÊ-tVAÇÕS-

: 5338
38682

5331
38681

I 5301
38601

P. carvão

S-li

P. 1
P. Slag.

P. 10
F

Chatas*. ¦
Cimlas...
Chata....

Vapor...
Barca».. -

ICbatas...
ICiiaías. ¦.

(Vapor
Patacbo.

I-.

'. *o iraiacDo.
:o 

.'. 11 

V. 13 Vapor...
15 •;

8—16 IVapor...
17

7— ;8 IVapor..
Mauá (Vapor.-.

J Kacionaes .
Xacíonaea .
Nacional .

Italiano .
. I Fortugueza

Xacionr.ea
Nacionaes

Nacional.
Portuguez,

1 Diversas...
I Diversa-...
I "Sania Cru

"Alacriii'.
."Cura"...

DiverüS.
DÍVCIÍ3Í.

Nacional

Infles .

.., Francez
,.| Ingle. -

"S. João da Caíra''."Gouvêa*

"Cuajcrá*..

•'•HÔl-c.n-'.'
'"Gá-oi.nâ*'.

I •VíJMi".

Vagu.
Vago.^--ago.
Vago.
Ce.
Ce.
Desc.
trigo

jo "Oregonian"
do "Paraná*,
do firinia dc

gcn.

ten.

De-c. de
tab. II.

Desc. de
tab. II.

?.-!'-. de maiiBantr.
C!c. de div. vapíits.
Vago.
Caliútagein.
Rec. carga.
Vago.
Vago,
Vago.
Desc. de trigo.
Vago.

Vago.

Trans. de pa«-..f.

AGRAlàSODIEaMO
Ao distinclo cirurgião dr. Álvaro Ra-

mos. as dedicadas enfermeiras do lios-

pitai Nacional, bem como ao diyno di-
rector Jo mesmo estabelecimento, p:co-
iilüici.I.) venho agradecer os cuidados e
carinho» dispensados á minlia esposa
em seu difíi-vl parto cm (pie íoi nc-
necessária .1 intervenção cirúrgica np-

plicada com grande perícia c o mais fc-
liz exito.

Por tudo titianto íi-eraiu confesso-me
um escravo reconhecido^

José da Ativa tampes.
Rio, 1 -- 8 —1916. R 310

Jos Andradas. I* '33

IaO.7.:. CAI'.:. COMMKll.
010 13 AUTBS

De ordem do r*sp.:. Mest.:. sc-Hcit-
a nr senca dos OOIir.:. á ses .:. -ia
i-in,:. a realizar-se na próxima quinta»
feira. .-, de agosto.

f_i,rd.:., 31 de julho de 1916 '-.*.
Fuitdilw, S':cr.:. 1. 8.1

CL LU 'ÍBUa-NTES 1)0 OlAliO -J-3
MADIllKllaA

Sede — Domingos Lopes, a;,i
lioje Assembléa Geral Extraorjii.atlli

da Junta Governativa, is 20 li.;r..s.
Caverna, * de Agosto de 19:6 —*

Seu Caravana, secretario. (439 J)i

íenle-b
, 1 JS

A "Eimilsão
tico preparado,

íaOJ.:. CAP.:. VIM AH
Hoje. eleição das Com.: Permanente.

Lopes de Souza Sccr*^

li.VIÃO SOCIAL
SE'DE RUA HOSPÍCIO, ,r 1

Expediente .diário das n
a 1 hora dc

Hoje, --, ás 7 horas da noite tc
gar a sessão -io Conselho Admi:
tivo. — João ..'*¦ Costa, secretario.

ariti
1 lo-
sir»

«I

CAIXA AUSIMADORA l)O.S
.le Scott e um magni-
impüc-se como remédio

jllmeiiln; palavras de tuna no.
tabiíidade medica ile Portugal, o pro-l'
fessor doutor Souza Martins, opinião |
em nue concordam muitas stiniinidadcs
médicas. "Attcsto a efficacia da "Emul-
são de Scott" contra as affccções tio
pulmão e nos euíraqueciinentos do or.
ganismo. Tenho apurado sempre es-
plendidos resultados cm muitos doentes
da minha clinica c em minha própria
pessoa, por mais de tuna v—

GUAKOA-KKIílOS DA 13
CE.NTUAli IX) BftA-SUi

(Rua Gcnerol Pedra n. 233)
f.

EXTRAORDIN
1 > sr. presidente.

Iengn-icio de Menezes --Dr.
Bahia".

HVDKóIi ;
iFórmuIa do espcciaüsla dr. Lconidio

Ribeiro.
Poderoso regulativo empregado nas

hydrocelcs. hematoceles, sarcocelcs, or-
cintes e tumores d. qualquer natureza.
Deposito; rua S. ÍM-ancisco Xavier, 367.
Tele-p-hone, Villa, *.S6.

Dc ordem
Ido us =rs. associados quites c c;n ;;oso
dos seus direitos para se reu.-írctn •.:_

i asscniblca geral extraordinária, nu dia'
6 _o corrente, domingo, ao mcío-üía«

ORDEM DO DIA: _1* paríc — Leitura, discussão e ¦-.<>•
tação do parecer da commissão eleital
na a_5embl*éa da S de abril do corre_ú
te anuo.

aa parte — Ecm geral e iittci.:S'.a
I sociaes.

Secretaria, 31 de julho de -.;;(. ~«
jlui. Antônio de Oliveira. 1" secreta»
rio. (386 J),

PREVIDÊNCIA . .
OA1XA PAUWSTlAi DE PENSÕES

Secção de Pceitlios
Tendo fallecido em São Paulo o so-

cio Sizenando Barbosa, inscripto sob o
n. 1380, e o dr. Augusto Gomes de
Almeida Lima, inscripto sob o n. 83,
ambos r.o Pecúlio Geral, rogamos aos
sócios pertencentes ao mesmo
realizarem a entrada das quotas no va-
lor de 6o$ooo, _'.é o dia 13 de agosto
vindouro. - '" .

-Rio de Janeiro, .-9 de julho de 191»
— A Directoria.

0» * €¦*>-<.
PREVIOEXCIA

CAIXA! PAULISTA DE PEXSOES
Secção de Pecúlios

Tendo fallecido em São João da Eoa
Vista, no Estado de São Paulo, o so-
cio lonom Dontciiieo, inscripto no Pc-
calio Popalcr, cor.vidamus aos sócios
pertencentes ao mesmo Pecúlio realiza-
rem a entrada da quota de io$ooo, ate
o dia 13 de agosto vindouro.

,R:o d: Janeiro, 29 te julho dt 1916
— A Dirtclorie.

Veneravel e Archiepisco-
pai Ordem Terceira de

Nossa Senhora do Monte'
do Carmo

Rcnliata-so 11:1 ni-oxinia si'.vtn»
feirn. í do corrente, dns 10 ns ÍSS
horas, o Dotcnmento dus ponsões
vciicidus aos nossos ii-mãos soecor»

..ridos. sciiilo,i)i'iiin'ii'aiii''utc, iittett»
pecúlio, j dido. os irmãos eradaadus,

Rio do Janeiro, 1 de a„o>-t'> do
1910. — o i i-iiião tUesouiTÍi-0,
JOAQUIM ABUJO IiB AS0ENÇÃO

 1— ... - m ¦-¦ .... -_H

ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS
\o COSDMÍUCIO no IUO

D_ JASEIRO
RECEPÇÃO A'S QUARTAS-PEIRAS

Coinniunico aos srs. associados ;.:^
em íigual de pczar pelo fallecimciito --Q
sócio gTaude bemfeitor, sr. Armando dç.
Figueiredo, vice-presidente desla Aísc»'
ciajão. r.ão haverá rccep-;ão hoje, r,uar»
ta-fei;a.

Rio de J-nciro. ' de agosto dc >,i6>
— Pedro Xavier de Almeida, 1* wcr.-JM
rio.
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__ B. DOS EMPRBOAD08 NO
CÃES UO -PORTO UO BIO

ftSSEMIBlJEÍA GERAL
EXTRAORDINÁRIA

l* convocação
IA iCommfssão Directora acclamada

pdo Conselho Deliberativo, em reunião
de 30 de junho p. passado, era cum-
pri mento a» que ficou resolvido nes-
sa. reunião, convida os srs. associa,
dos quites e no goso de seus direitos
eociaes para a Assembléa VGcral, -ex-
traordinaria, a realizar-se no próximo
domingo 6 do corrente, ao meio dia,
no edificio da Praça Mauá, n. 1, a"
andar, afim de tra»r d» assumptos

ue interesse saciai. - s
Rio <le Janeiro, 1 de Agosto dc ri).6

>~ A Commissão Directora, (373 R)
LOJ.:. MAÒ..; AMOU DA ORDEM

2- CONVOCACn.0
Quarta-feira, 3 de agosto, ás 20 ho-

iras, Ass:. Geral para iratar de aliena-
cão de Apólices Mineiras, — O secr:.,
Mattos Silva. (M9619)
mmmm________________ | _____ ' i\*mát--mimumm_Mí__i-._j-___á

EDITAES
5* RKlilAO MUiITAR

fei* MUNICÍPIO-JAICARÉPAGUA
\Edital de convocação para o alista-

mento militar
O capitão Floduàrdo da Cunha

Martins, presidente da Junta dc Alis-
tamento Militar. Faz saber aos quc
ò presente odital lerem 011 dcllc te-
nliam conhecimento que nesta data
Iforam iristaliadps os trabalhos 'desta
Junta c, portanto, convida a todos
os jovens de 20 a-ivnos completos no
anno dc 1915 c domiciliados neste
município a virem sc inscrever até o
jdia 15 de setembro do corrente anno
ç, 'bdm assim, todos aquelks qnc,
tcnd.o 21 annos ou mais, ainda nãò
çstão inseriptos nos registros milita-
res, como determina o regulamento
ipara a exeoução da lei do alistamen-
to militar. Convoco tambem todos os
interessados a apresentarem esclavc-
cimentos 011 reclamações a bem de
seus 'direitos, afim cie quo a junta
possa bem orientada ficar <!a verda-
dc c dar as informações precisas a
esclarecer o juizo da Junta dc Rc-
prisão quo tom dc apurar este alista-
incuto.

IA Junta ftiitocionaná iodos os di_s,
na 'Estrada da Freguezia numero 70,
l(Jacarépagtiá), das 11 ás 15 horas.
Este municipio de alistamento tem
cs limites seguintes: Do começo da
rua 'do Campinho (inclusive), cm
'frente lá estação dc Cascadura, om
linha recta ao divisor das águas que,
passando pelos morros da Bica, Igua-
cio Dias, serra do Mathcus, serra dos
ÍTies Rios, vá ter ao pico da Tijuca,
Üahi om recta suecessiva, ao Bico do
Papagaio, morro da Taquara, morro
da Marinheira, ilha do Ribeiro c na
direcção sul até á praia; contornan-
do esta até ao pontal de Somam bc-
tiba; deste ponto, por uma recta, ao
. ncontro do rio Vargem Grande, c
lubiiulp por esse rio até as suas nas-
lentes,' dahi por uma recta ao alto
»io morro dos Caboclos c pela divi-
soria tias águas, que passa suecessi-
lamente por este morro, morro da
'Pedra Brainca, morro do Barata até
a garganta onde passa o caminho do
[Barata; seguindo este c o rio Pira-
quara até o ramal da estrada de
ifcrro de Santa Cruz, e por estt ra-
mal e Estrada de Ferro Central do
llrasil até a eslação de Cascadura,
110 principio da rua do Campíiiho,
ponto inicial. Confina este districto
com os 15°, 76', 18o, 19°, 20°, 2_° c
ü3° -districtos e com o Oceano Atlatt-
tico. Nos sabbados sorão affixadas
na porta _ principal do edificio cm
qtie fniiccioiia a junta as relações dc
todos os alistados durante a semana.

E para couheoimento de todos
knaiida lavrar o presente edital, por
mim feito e assignado, rubricado pelo
presidente c quc será affixado junto
ao edificio em que funeciona esta
junta, c publicado no Diário Offi'
ciai.

Capital 'Federal, 15 dc julho <le
'1916. — Tenente Virgílio Lopes
Vieira, secretario, — Flodttardo da
C. Martins, capitão, presidente.

_vaiW-m^á!&m^Sk
DEOLMQ .OITAVO MAJ'N líO-PIQ

- MÉYiQR
De convocação para o alistamento

imitar
O capitão Ascendino Homem de

Carvalho, presidente 4a Junta de
Alistamento Militar:

Faz 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 jovensde 20 annos completos no anno de
1915 e domiciliados npste municipio
a virem se inscrever até o dia 15 de
setembro do corrente anno e, toam
assim, todos aquelles que, tendo 21
annos ou mais, ainda não estão in-
scrüptos nos registros militares, como
determina o regulamento para a exe-
«ção da lei <do alistamento militar.

Convoca tatnibem todos os inter-
essados a apresentarem esclareciimcn-
tos ou reclamações a bem <le seus
direitos, afim de que a junta possa
bem orientada ficar da verdade c
dar as informações precisas a cscla-
ri cer o juizo da Junta de Revisão
que tem de apurar este alistamento.

(A Junta funecionará cm todos os
dias, das 11 ás ,15 horas, na agencia
da Prefeitura, á rua Dias da Cruz
n. 185.

O i." municipio tem os seguintes
limites: rua Miguel Ângelo (exclu-
sive) a começar na Estrada de Santa
Cruz, seguindo as ruas Baldraco
(exclusive), Ferreira d.o Andrade
(exclusive), antiga 'Mauá, Capitão
Rozendo (exclusive), Propicia (ex-
clusive), -Souza Barros (exclusive),
e praça do Engenho Novo; e desta
inclusive cm direcção á rua Barão do
Bom Refiro (inclusive) e rua Vis-
conde de Santa Cruz (exclusive); c
do encontro desta com a rua Bella
Vista por uma linha recta 11a dire-
cção S. E. no alto da serra do Engc-
nho Novo; deste alto pela divisória
das águas que passa pela Serra dos
Tres Pios c vae terminar na rua
Doutor Dias da Cruz pelo contra-
forte coinprehcndido entre as ruas
Camarista Meyer c 'Maranhão; con-
tinuaiido pelas ruas Dr. Dias da Cruz
(inclusive) até á rua do Engenho
de Dentro; seguindo esta (exclusi-
ve) á do Dr. Manoel Victorino (ex-
clusive) até ao começo, atravessando
a Estrada dc Ferro Central do Bra-
sil cm direcção á rua Padilha; por
esta (inclusive) c Estrada dc Santa
Cruz (inclusive) até o encontro da
rua^ Miguel Ângelo, ponto inicial.

E para conhecimento de todos
manda lavrar o presente edital, por-miro feito c assignado, rubricado
pelo presidente _ c que será fixado
junto ao edificio cm que funeciona
esta junta, á rua Dias da Cruz n. 185,
e publicado no Diário Official.

Capital Federal, 26 de julho de
1916. — José Feliciano da Silva Mon-
Uiro, secretario. — Ascendino Ho-
mem de Carvalho, capitão presidente.

C9MPAMIA GO O E NAVEGAÇÃO
SO VAPORES  55 SOO TONELADAS

Serviço regular do transporte cie cargas entro os portos de todos os
Estados do paiz

MOVIMENTO DE VAPORES
I4a

MAROIM
MUCURY
ASSU'

.COHCOVADO
PARANÁ'
JAGUARIBE

CAP1VARY
TAQUARY
TIJUCA
PIRANGY
PIAUHY
ARACATY

GUAHYBA
CAI1VARY
GUHUPY
TUPY
JACUHY
TIIiAGY

a entrar am Porto Alegra
a entrar na Bahia
a entrar no Rio Grand*
em Paranaguá
em Cette
em Nova Orleans

Volta
a entrar em Santos
a entrar em Macau
em Nova York
em Santos
om Macau
em Santos

MIO de Janeiro
esperado de santos
osperudo do Sul
osperado do Norte
espirudo de Nova Yorls
esperado de Cndiz
esperado de-NorfolIi

hoje
a 3
a 6

O PAQUETE

hoje
a ii
a 7
a 19
a 23
a 25

CâPWâRY
Sairá no dia 8 do oor-reuta para

Bahia,
Maceió e

Pernambuco

O PAQUETE

jUAHYBA
Sairá uo dia IO d» cor-

rente pura
Santos e

Neva York

O PAQUETE

GÜROPY
Esperado do Morte, aa.

Irá depois da indlspen*
savel ilcmora para

Buenos Aires

MINISTÉRIO DA GUERRA
5" REGTAO MILITAR - 7" MU-

NICIPIO - 8' DISTRICTO
(Gloria)

tidilal dc convocação para o alista'
menlo militar

O -coronel Alfroilo 1\ de Sampaio
iT.ibei.o, presidente da Junta tle Alis-
tãlmento Militar.

Faz saber aos <fiic o presente edi-
tal lerem 011 delle tenham conheci-
rnicnto -quc, nesta data, foram instai-
lados os trabalhos desia junta, e,
portanto, convida a todos os jovens
de 20 annos completos no anno de
1915 e domiciliados neste 'municipio
a virem se inscrever até o dia 14 de
setembro do corri- ite anno e, bem
assim, todos aquelles que, lendo ci
annos ou mais, ainda não estão in-
scriptos nos registros militares, como
determina o regulamento para a exc-
Clição da lei do alistamento militar.

Convoca tanvbcitn todos os interes-
liados a apresentarem csclarccimcn-
tos ou reclamações a bem de seus di-
rcitos, afim de que a junta possa
bem orientada ficar da verdade c
dar as informações precisas .1 cscla-
recer o juizo da Junta de Revisão
que tem de apurar este alistamento.

¦A Junta funecionará em todos CS
dias das 11 horas da manhã ¦ ás 16
;da tarde.- E para conhecimento de todos
tanda lavrar o presente odital, por
mim feito c assignado, rubricado
pelo presidente^ que será fixado
junto ao edificio cm quc funeciona
esta junta, á rna das Laranjeiras
<n, 55,", c publicado 110 Diurio Offi-
ciai desta capital, Jornal do Com"
mercio, ruis. Correio da Manhã e
Imparcial. — Capitão João Pereira
Martins Ribeiro, secretario.

Capital Federal, 15 dc jullio dc
11916. — Coronel Alfredo /•'. dc Satll-'paio 

Ribeiro, presidente.

-ll.MSTl.mO DA GUERRA
5» REGIÃO MIUTAft — 15" MU*

NIC1PI0
Edital de convocação para o alista-

mento militar
O coronel Ernesto Dornellcs, pre-

sidente da Junta de Alistamento Mi-
litar:

iFaz saber aos que o presente edi-
tal lerem ou delle tenham conheci-
mento que, nesta data, foram instai-
lados os trabalhos desta Junta c,
portanto, convida a todos os jovens
de 20 annos completos uo anno dc
1915 e domiciliados neste municipio
a virem se inscrever até o dia 15 de
seto_i.ro do corrente anuo e,. bem
assim, todos aquejles que, tendo 21
annos 011 mais, ainda não estão in-
scriptos nos registros militares, como
determina o regulamento para a exe-
cução da lei d,o alistamento militar.

Convoca tambem todos os interes-
sados a apresentarem esclarecimen-
tos ou reclamações a bem de seus
direitos, afim de quc a junta possa
bem orientada ficar da verdade c
dar as informações precisas a cscla-
recer o juizo da Junta de Revisão
que tem de apurar este alistamento.

A Junta funecionará cm todos 03
dias, no Collegio Militar, das ir ás
15 lioras.

E para conhecimento de todos
manda lavrar o presente edital, por
mim feito c assignado, rubricado
pilo presidente _ e quc será fixado
junto ao edificio cm que funeciona
esta_ junta, e publicado 110 Diário
Official. Jornal do Commercio, -O
Paia, Correio da Manhã e Imparcial
— 2'J_ tenente Francisco Lemos, sc-
cretario.

•Capital Federal, 15 dc julho de
ri)i6. — Tenente-coronel Ernesto F.
Vem elles, presidente.

i_° municipio — Andarahy — Li-
inites: Rua Barão de Mesquita (iu-
clusive), da rua S. Francisco. Xa-
vier; rua do Uruguay, ate o encon-
tro da rua Maria Amalia (inclusi-
ve), seguindo deste ponto, em linha,
recta, em direcção dcsla ultima até
encontrar a divisória das águas; por
esta divisória, que passa pelo pico da
Tijuca, Serra dos Tres Rios e Serra
do Engenho Novo (comprehendendo
estes limites a bacia do rio Joain'.}'
até á rua S. Francisco Xr/fer; poresta (exclusive) ao Sen cruzamen-
to com o nn Joanna, e dahi pelaimesma rua (inclusive) á -rua Barão
Ce Mesquita, ponto inicial. Confina
esle municipio com os 14°, 16", 21",
ilí" o 17o districtos,

MINISTÉRIO DA GUERRA
S» REGIÃO MILITAR — 14° MU-

'NICIPIO-ENGENI-IO VELHO
Edital de convocação para o alista-

mento militar
O capitão do Exercito Epa/mtnon-

das Teixeira Guimarães, presidente
da Junta de Alistamento Militar.

Faz saber aos que o presente edi-
tal lerem ou delle tenham -conheci-
mento quc, nesta data, 'foram instai-
lados os trabalhos desta Junta e,
portanto, 'convida a todos os jovens
dc -'o annos completos uo anno de
1915 o domiciliados neste municipio
a virem se inscrever até o dia 15 de
setembro do corrente anno, e, bani
assim, todos aquelles que, tendo 21
annos ou mais, ainda não estão in-
scriptos nos registros militares, como
determina o regulamento para a exe-
cução da lei do alistamento militar.¦Convoca tambem todos os interes-
sados a apresentarem esclarecimen-
tos on reclamações a bem de seus
direitos, afim de que a junta possa
bem orientada ficar da verdade e dai
as informações precisas a esclarecer
o juizo da Junta de Revisão que tem
dc apurar este alistamento.

A Junta funecionará em todos os
dias na Avenida do Mangue n. 146,
Limpeza Publica dc São Christovão.

Este municipio de alistamento é li-
milado pela iórma seguinte: Limi-
tes: — Seguindo pela Avenida Podro
Ivo (exclusive), Quinta da Boa Vis-
ta (inclusive), ruas Paraná (exclu-
sive), Unibeliim (exclusive), Paula
e Silva (exclusive), travessa Alice
(exclusive), rua Chaves Faria (ex-
clusive) até ao encontro com a rua
Matto Grosso; por esta (inclusive)
até ao fim; deste ponto em linha re-
cta até ao alto do morro do Tele-
grapho; por outra recta até ao fim
da rua Visconde dc Nictheroy; do
fim desta por outra rocta que, atra-
vessando o leito da Estrada de Fer-
ro Central do Brasil, vá ter no cru-
zainenlo do rio Joanna, cam a rua
de São Francisco Xavier; por esta
(exclusive), rua Haddock Lobo (iii-clusive), rua General Delgado de
Carvalho (inclusive), rua Barão d.
Itapagipe (inclusive), até ao encon-
tro da rua Felix da Cunha, deste
ponto por uma recta em prolonga-
niento, á referida rua Dr. Felix da
Cunha até- encontrar a linha diviso-
ria das águas; por esta aa Sumaré
(exclusive); dahi pela linha Ferro
Carril do Sumaré « linha divisória
das águas; pór esta linha divisória ao
começo dá rua do Bispo e fim da
rua Aristides Lobo (exclusive), poresta á rua de São Christovão (ex-clusive); Boulevard São Christovão
(.xollisive), canal do Mangue até á
Avenida Pedro Ivo. ponto inicial. '

Confina este districto com os io",
"°. 13°, 17", IS", 16o, 6o c I2U dis-
trict.s.

E para coiihcd iHenlo de todos
manda lavrar o presente edital, pormim feito e assignado, rubricado
pelo presidente e que será 'fixado
jimto ao edificio cm que funeciona
esta junta, das 11 horas ás 15, e pu-.licado no Diário -Official. — O sc-
cretario, José Moreira da Silva.

Capital Federal, _r 'de jullio de
IÇHÕ. — Epamiitomlas Teixeira Cui'
inarãcs, capitão presidente.

MINISTÉRIO DA (JUERRA
5» REGIÃO MILITAR - 24o MU-

NICIPIO DO 24" DISTRICTO
No Curato de Santa Cruz, 110

quartel do destacamento ua praça
General Deodoro.
Edital de convocação para o alista-

mento militar
O major Carlos Peckolt, presidente

da junta de Alistamento Militar, faz
saber aos que o presente edital lerem
ou delle tenham conhecimento que,
nesta data, foram installados os tra-
b.lhos desta junta, e, portanto, con-
vida a todos cs jovens dc 20 annos
Completos no anuo de iyij e domiei-
jiados neste municipio a virem se
inscrever até o dia 15 de setembro
do corrente! anuo, e, bem assim,
todos aquelles que. tendo 2t annos
ini mais, ainda' não estão inseriptos
nos registros militares, como deter-
mina o regulamento para a execução
da lei ilo alistamento militar.

'Convoca tambem todos os interes-
sados a apresentarem esclarecimen-
tos ou reclamações a bem de seus
direitos, afim dc que a junta possa
bem orientada ficar da verdade c
dar as informações precisas a cscla-
recer o juizo da Junta dc Revisão
qtte tem de apurar este alistamento;

A Junta funecionará em todos os
dias no quartel do destacamento da
praça General Deodoro. no Curato
dc Santa Cruz, cias 11 ás 15 horas.

E para conhecimento «lo todos
manda lavrar o presente edital, pmmim feito e assignado, rubricado
pelo presidente e que será fixado
junto ao edificio cm que funeciona
esta junta, c publicado no Diário
Official.

O 24o districto e 24' municipio são
todas as praças c ruas comprehendi-
das nos limites do ponto em quc co-
meça o rio Ita.uaby . até sua foz,
na bahia de Sepetiba; desta foz, pelolittoral. até o porto cm que passauma linha nesta, cujos extremos são
a ilha de Guraquejaba e marco limi-
te na Estrada -de Santa Cruz, deste
porto no littoral por uma recta ao

marco e deste marco poroutra rccla ao ponto inicial.
Fazem parlo deste districto as

do Tatu e Guará-
este districto com

os 22o e 2.. districtos, com a Estra-tra Campos, j da do Rjo dc Janeiro e com a bahia
de Sepetiba.'Capital Federal, 15 de julho de

M1MSTKUI0 DA GUERRA
INSPECÇAO PERMIANENTE D .
r_ 5a REGIÃO MILITAR
káitíil dc convocação para o aüsla-

illpiltn ijii/i. ..4.
O imajor José Albno dc Souza Pi-

mentel, presidente da Junta de Alis-
tamento Militar do 5" municipio —
districto municipal de Santo An-
tonio:

Faz saber aos que o presente edi-
tal lerem ou delle tenham conheci-
menlo que, nesta data. foram instai-
lados os trabalhos desta junta c.
portanto, convida a todos os jovensdc 20 annos completos uo anno de•I.15 c domiciliados neste municipio
a virem sc inscrever até o dia r.. de
setembro do correnta anuo c, bomassim, todos aquelles que, tondo 21annos ou mais. ainda não eslão in-scriptos nos retristros militares, como
determina o regulamento para a exe-cução da lei do alistamento militar.

Convoca tambem todos 03 inter-
essados a apresentarem esclarecimen-
tos ou reclamações a bem de seus
direitos, afim tle quc a junia possabem orientada ficar da verdade c
dar as informações precisas a cscla-
recer o juizo da Junta de Revisão
quc tem de apurar este alistamento.

IA Junta funecionará em todos os'dia:i 
úteis, das 12 ás 14 boras, na¦sala da arrecadação -do Corpo de¦Bombeiros.

ÍE p: rn .conhecimento de fodós
manda lavrar o presente edital, por j referido
«mm feito o assignado, rubricado
pelo presMente _ e que será fixado
junio ao edificio cm qnv funeciona I ilhas da Pescariaesta íunta. na praça da Republica, e qm.aba. Confina
publicado no n-wio Official — Ca-'
pitão Artliur l.ui- Tcix
«ecretario.

Capital Federal, 1
.016. — Maior /. ..
ineniel, presidente.

dc julho de
de Sousa P»-|igi6.-— Henrique Fialho, 

"secretario.
— Carlos Peckolt, major presidente.

MINISTÉRIO DA GUERRA
5" REGIÃO MILITAR

o" municipio do alistamento militar,
funocionando no edificio da agen-
cia tia Prefeitura Municipal do 9"districto da fregttczi.- Ja _*,_,'.,..

Edital de convocação para o alista-
menlo militar

O capitão do Exercito Tito Con-
rado Niemeyer, presidente da Junta
de Alistamento Militar:

Faz saber aos que o presente edi-
tal lerem ou delle tenham conheci-
menlo que, nesta data, foram instai-
lados os trabalhos desta Junta c,¦portanto, convida a todos os jovensde 20 annos completos no anno deior.í e domiciliados neste municipio
a virem se inscrever até o dia 15 de
setembro do corrente anno, e, bomassim, todos aquelles que, tendo 21
annos ou mais, ainda não estão in-
scriptos nos registros militares, como
determina o regulamento para a exe-
cução da lei do alistamento militar.

Convoca tambem todos os interes-
sados a apresentarem esclarecimen-
tos tm reclamações a bem do seus
direitos, afim dc 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 funecionará cm todos os
dia* -úteis das 11 ás 15 horas, na
acenem da Prefeitura do p° distncto
municipal.

E para conhcdnlsnto de todos
manda lavrar o presente edital, pormim feito c assignado, rubricado
pelo presidente c que será fixado
junlo ao edificio em quc funeciona
esta junta, á rua Jardim Botânico
11. i.-,i, e publicado no Diário Offi-
c'al, no Imparcial, no Pois, no Jornal
do Commercio c no Correio da Ma-
nhã, — 2" tenente secretario, Amado
Mcnna Farreio,

Capital Federal, 15 d.e julho dc
loiíí. — Capitão Tilo Conrado de
•\'ici;:e\-cr, [.'residente.

N. B. — O o" municipio compre-
hende as seguintes ruas: ''Ruy Bar-
bosa (antiga de S. Clemente) dos
números 355 e _S8 até ao final; Vo-
luntarios da Pátria, dos números 341
c 322 ao final; Real Grandeza, do
principio alé aos números 229 e 21S:
Marechal Hermes, Conde de Irajá,
Visconde de Caravellas, Marques,
Ht4.ita.ta, Viuva Lacerda. Maria Eu-
Renia, Capitão Salomão, Macedo So-
brinho, Visconde Silva. Dionysio
Cerqiteira, Pinheiro Guimarães, lar-
dini Botânico, Maria Angélica, Maria
Amélia. Faro, Lopes Quinta. D. Lati-
ra Stella. D. Etnina. Vicente Souza
Marquez, de S. Vicente. Duque Es-

MINISTÉRIO DA GUERRA
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TERCEIRO MUNICÍPIO
Edital de convocação para o alista-

mento militar
O 1"-tenente Julio Procopio Gal-

vão, official reformado do Exercito,
presidente da Junta de Alistamento
Militar:

Faz saber aos que o presente edi-
tal lerem ou delle tenham conbcoi-
monto que, nesta data, foram instai-
lados os trabalhos desta Junta, e,
portanto, convida a todos os jovens
de 20 annos completos no anuo de
1915 e domiciliados neste municipio
a virem se inscrever até o dia 15 de
setembro do corrente anno e, bom as-
sim, todos aquelles que, tendo 21
annos ou mais, ainda não estão in-
scriptos nos registros militares, como
determina o regulamento para a
execução da lei do alistamento mi-
litar.

Convoca tambem todos os interes-
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 c cscla-
recer o juizo da Junta de Revisão
que tom de apurar este alistamento.

A Junta funecionará cm todos os
dias úteis, no edificio da rua dos
Àndradas 11. 95, agencia da Prefci-
tura do 3° districto do Sacramento,
das 11 ás 15 lioras.

E para conhecimento dc todos
manda lavrar o presente edital, por
iniim feito c assignado, rubricado
pelo presidente c que será fixado
junto ao edificio cm quc funeciona
esta junta, nos edifícios do Thesou-
ro Nacional, do Ministério da Justi-
ça c Escola Polytcchnica e publica-
do 110 Diário Official, no Imparcial,
Correio da Manhã, no O I'ais e Jor-
uai do Commercio. — -2° tenente
Tancredo Faustino da Silva, secre-
tario.

Capital Federal, 15 de julho dc
191C — 1° tenente Julio Procopio
Galvão, presidente.

N. B. — O 3" municipio c compre-
hendido pelas seguintes ruas, largos,
praças, beccos e travessas:

Avenida Passos
Rua Alexandre Ilcreulano
Rua dos Àndradas
Rua da Alfândega
Rua Barbara de Alvarenga
Rua da Constituição
Rua Gonçalves Dias
Rua General Cantara
Rua do Hospicio
Rua Luiz de Camões
Rua do Ouvidor
Rita dos Ourives
Rua Padre Josí Mauricio
Rua do Rosário
Rua Sele de Setembro
Rua de S. Jorge
Rua Senhor dos Passos
Rua Theatro
Rua 'Fobias Barreto
Rua da Uruguayana
Rua Vasco da Gama
Largo do Rosário
Largo de _'. Domingos
Largo de S. Francisco dc Paula
Praça General Osório
Praça Teixeira de Freitas
Praça Gonçalves Üias
Praça Tiradentes
Becco do Bom Jesus
Becco do Rosário
Becco do Thesouro
Travessa das Bellas Aries
Travessa Dias da Costa
Travessa de S. Domingos
Travessa dc S. Francisco de Paula.

a ti - n Eect-bem-se cargas desde já pelo Armazena n. 14 — CÃES DO PORTO
gas í^^Sifi^iSIlíP^l^0^ 

^ qUe °8 VaP°rfiS SaÍr*° MaCtamente nas d*tas ^""«"ciadas, pelo quo as car-
Ordens de embargue e mais informações no escriptorio da companhia á~T, AVENIDA RIO BRANCO, 3.7

¦—M _______________ *

Dc

5' REGIÃO
12° MUNICÍPIO

o alistamento

trada. Dr. I.ias Ferreira, Páu, Ou
ta e Doze. Escola. Velha do Iardim,
Accácia, Oitis. Magnolias, Jcqttitibá,Operários, i* de Maio. D. Castorina'.
Saneamento, Henrique; travessas 
r.onorina. Leandro. I,a,iôa. João Af-
fonso, Fernandes, Floresta, Fonte da
Saudade. Praia da Fonte da Saúda-
dc, do Pinto, Leblon. Estrada da Ga-
vea Vargem da Tijuca, Vidigal,
Lan*o da Memória, Praça S. Jero-r.vmo."

convocação para
militar

O capitão Raphael Veríssimo
Vianna, presidente da junta de alis-
tameuto militar do 12o municipio da
freguezia do Espirito Santo, á Ave-
nida Salvador de Sá 11. içh (agencia
da Prefeitura), etc.

Faz saber aos que o presente edi-
tal lerem on delle tiverem conheci-
emento, que nesta data foram instai-
lados os trabalhos desta junta e,
portanto, convoca a todos os jovens
da edade de vinte annos, completos
no anno anterior, -e domiciliados
neste municipio, que comprehendem
os limiu-s (12o distristo — Espirito
Santo) Rua Visconde de Sapucahy,
(inclusive) da rua Frei Caneca, até
encontrar a rua Visconde dc Itauna;
seguindo esta (exclusive) avenida
do Mangue (inclusive) boulevard de
S. Christovão (inclusive), até o co-
meço; dahi pela rua Haddock Lobo
(inclusive) até a rua Aristides Lo-
Im; continuando por esta (inclusive)
ate c iii.í c pnncipiü ua rua tio Kis-
po; deste ponto subindo a linha d.
visorlia das águas até encontrar a
linha de ferro carril do Sumaré, se-
guindo esta ao fim da rua Lagoinha
(exclusive); dahi cm linha recta, ao
encontro da travessa liarão de Petro-
polis, -coni 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 Caluniby (in-
clusive) até á rua Visconde de Sa-
pucaliy, ponto inicial.

Confina este districto com os C,
10° e 14o districtos.

E, portanto, convoca a todos os
jovens da edade dc 20 annos, com-
plclos 110 anuo anterior, e domicilia-
dos neste 'municipio, a virem se in-
screver alé o dia 15 dc setembro do
conenie anuo, das n 'ás 15 horas
dos dias úteis, c, bem assim, todos
aqiielles_ que, tendo 21 annos ou
mais, aiiitla não eslão inseriptos nos
registros 'militares, como determina o
regulamento para a execução do alis-
tamento militar serão convocados
não só os jovens de 20 annos com-
pletos como todos os cidadãos de 21
a 30 annos.

Convoca tambem todos os interc-
sados a apresentarem esclarecimen-
tos ou reclamações a bem de seus
iiireiíos. afim de que a junta possabem orientada ficar da verdade cdar as inforainções precisas a cscla-
recer o juúo da Junta dc Revisão
que tem dc apurar -este alistamento.

E. para conhecimento de todos,
manda lavrar o presente edital, pornum feito e assignado, c rubricado
pelo presidente capitão Raphacl Ve-

rissimo. e secretario, Jorge Joaquimda Cunha.
; Freguezia do Espirito Santo, 28 de
julho de 1916. — Capitão Raphael
Veríssimo Vianna, presidente.

SHJíÍSTERIO DA~ GUERRA
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19o Municipio
Edital êe convocação para o alista-

mento militar
O major Pedro Ildcfonso Freire

Gaimeiro, presidente da Junta de Alis-
tamento Militar. Faz saber aos queo presente edital lerem ou delle tc-
nbam conhecimento que, nesta data,
foram installados os trabalhos desta
Junta e, portanto, convida a todos os
jovens de 20 annos completos no
auno áe 1915 c domiciliados neste
municipio a viram se inscrever até o
dia 14 de setembro do corrente anno
c, bem assim, todos aquelles que ten-
do 21 annos ou mais, ainda não estão
inseriptos nos registros militares,
como determina o regulamento paraa execução da ltíi do alistamento mi-
litar.

Convoca tambem todos os interes-
sados a apresentarem esclarecimentos
ou 'reclamações a bem de seus direi-
tos, afim de que a Junta possa bem
orientada ficar da verdade e dar as
informações precisas a esclarecer o
juizo da Junta de Revisão quc tem de
apurar este alistamento.

A Junta funecionará cm todos os
dias úteis 110 odificio 4o Quartel da
Guarda Nocturna, das 11 ás 15 horas.
E para conhecimento de todos manda
lavrar o presente edital, por mim
feito c assignado, rubricado pelo pre-sidente c quc será fixado junto ao
edificio cm que funeciona esta Junta,
á rua Goyaz n. 328, estação da Pie-
dade (municipio de Inhaúma) e pu-blicado no Diário Official, sondo nos
sabbado affixadas. na porta do edi-
ficio cm que funeciona esta Junta, as
relações dos alistados durante a se-
mana .

Este .municipio tem os seguintes li-
mitcs:

— Estrada da Penha (exclusive) a
partir da estrada de Santa Cruz, até
ao bifurcamento da estrada do portodc Inhaúma e caminho da Freguezia;
seguindo por esta (exclusive) e ca-
niinlio dc Itararé (exclusive) até cn-
contrar a linha divisória das águas da
serra da Misericórdia; por esta divi-
soria ao alto do morro do Caricó;
deste alto, por uma linha que, se-
guindo pelo divisor das águas da ser-
ra da Misericórdia, vá cortar a es-
trada da Pavuna, 11a garganta entre
as estações do Engenho do Matto
e'Vicente dc Carvalho; dahi, por uma
unha, subindo ao alto do morro do
Juramento, em frente ao Campo do
Dendê; dieste alto, continuando a li-
nha divisória das águas até ao cume
da serra conhecida pelo nome de
José Maria; deste cume, cm linha
rcçta ao 1° cruzamento da rua Iguas-
su com a rua da Estação; por «sta
(inclusive) atravessando a E. F. C.

do Rrasil até ao principio da rua doCampinho; deste ponto, subindo emlinha recta, a divisória das águas
que, passando pelos morros da Rica,
Ignacio Dias, Serra do Matlieus, váterminar ria rua Dr. Dias da Cruz,
pelo contraíorte comprehcndido cn-
Ire as ruas Camarista Meyer c Ma-
ranhão; continuando pela rua Dr.
Dias^ da Cruz (exclusive) até á rua
do Engenho dc Dentro; c pela mesma•(inclusive) c Dr. Manoel Victorino
(inclusive) até o começo; dahi atra-
vessando a estrada dc F. C. do Rra-
sil em direcção :i rua Padilha; poresta (inclusive), estrada de Santa
Cruz (exclusive) até ao cruzamento
da estrada da Penha, .ponto inicial.
Jui, Tiieodoro Viegas da Silva, capi-
t.io-secrelario que o escrevi.

Capital Federal, 15 dc julho de
iQió. — Pedro Ildcfonso Freire Ga-
meiro, major presidente.

QUINTA REGIÃO MILITAR
DÉCIMO PRIMEIRO DLSTRICTO

MUNICIPAL - GAMBOA
De convocação para o alistamento

militar
O major Francisco -Álvaro de Sou-

za, presidente da Junta de Alista-
niento M.ilirar deste districto -muni-
cipal;

Faz saber aos que o presente edital
lerem on delle tiverem conhecimento
que prosegnem os trabalhos desia
junta dc albtatnento militar, cujos
limites são os seguintes:

Praça Municipal (exclusive), sc*
guindo pelo Cács do Porto, canal do
Mangue, leito da Estrada dc Ferro
Central do llrasil, estação Central da
mesma estrada (exclusive), rua Dr.
João Ricardo (exclusive) até á dc•iuitrciJio iJiaâ, C5íri incit-5-vr j rua
Visconde da Gávea (exclusive) até
á rua Senador Ponipeu, e por esta
(exclusive) até á rua Senador Pom-
pcu e por esta (exclusive) á rua Ca-
merino (exclusive) c praça Mnnici-
pai, pfinio inicial.

Convoca, portanto, a todos os jo-vens da edade de 20 annos comple-
tos no auno findo de 1915 c -domiei-
liados neste 11° districto municipal a
«rem se inscrever até o dia 15 de
setembro do corrente anno e, bem
asam, todos aquelles que, tendo 21
annos ou 'mais, ainda não estão in-
scriptos nos registros (militares, como
determina o regulamento para a exe-
cução da lei do alistamento militar.'Convoca tambem a todos os inter-
essados a apresentarem esclarecimen-
tos ou reclamações a bem dc seus
direitos, afim d.e que a junta possabem orientada ficar da verdade e dar
as _ informações precisas a esclarecer
o juizo da Junta de Revisão, que tom
dc apurar este alistamento.

iNos sabbados serão affixadas na
porta_ principal do edificio cm quefuneciona esta junta as relações dos
alistados durante a semana.'A junta funecionará todos os dias
utçis no quartel do Corpo de Rom-
iiciros, no Cáes do Porto, (estaçãoMarítima), das n ás 15 boras.

E, para conhecimento dc "todos,
manda lavrar o presente edital, queserá affixado na parte externa da
entrada deste quartel c publicado 110
Diário Official; por mim feito e as-
51..nado, e rubricado pelo presidente.'Rio de Janeiro, quartel do Corpo
dc Bombeiros, 110 Oáes do Porlo, 25
dc jullm de 191(1. — 2° tenente I.co-
nidas Hermes, secretario. — Major
Ah-aro. dc Sousa, presidente

MINISTÉRIO DA GUERRA

S" REGIÃO MILITAR — 22' MU-
NiICIPIO

£<fi7al de co-n-vocação para o alista-
* mento militar

O capitão Alfredo Flor Cantalier,
presidente da Junta de Alistamento
Militar:

Faz saber aos que o presente edi-
tal lerem ou delle tenham conheci-
mento que, nesta data, foram instai-
lados os trabalhos desta Junta c,
portanto, convida a todos os jovens
de 20 annos completos no anno de
I9IS c domiciliados neste municipio
a virem sc inscrever até o dia 15 de
setembro do corrente anuo, e, bam
assim, todos aquelles que, tendo 21
annos ou mais, ainda não estão in-
scriptos nos.registros militares, como
determina o regulamento para a exe-
cução da lei ido alistamento militar.

Convoca tambem todos os interes-
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 esclarecer
o juizo da Junta de Revisão quc tem
de apurar este alistamento.

A Junta funecionará cin Iodos os
dias no edificio do Tiro 102, Realcn-
go, das 11 ás is horas.

E para conheaimientQ de todos
manda lavrar o presente odital, por
mim feito e assignado, rubricado
pelo presidente e que será fixado
junto ao edifício em que funeciona
esta junta, e publicado no Diário
Official, Jornal do Commercio, Pais,
Imparcial, — 2° tenente Arthur Be-
nilcs Guimarães, secretario.

Capital Federal, 28 de julho de
1916. — Capitão A. F. Cantalier,
presidente.

Limites -do 22o municipio de alis-
lamento militar do Districto Federal.
— Da passagem do ramal de Santa
Cruz, oom o rio Piraguára, cm linha
recta ao principio da ostrada de En-
genho Novo; por esta estrada e pela
do Cabral, até o rio do Cabral (prin-
cipio do limite com o Estado do
Rio); dahi em linhas rectas suece-
sivas ao ponto denominado Cancella
Preta, na estrada de Agita Branca,
ao alto do morro situado em frente
a Gericinó, na serra do mesmo nome
ao alto da serra de Gericinó ao alto
do morro do Guand.ú, ao cume do
morro de Manoel José, ao pico de
Marapicú, ao rio Tinguy ou Guandu-
mirim, ponto cm frente ao morro da
Bandeira; dahi, pelo citado rio Tin-
guy até o começo do rio Itaguahy
(fim do limite do municipio com o
E. do Rio), deste ultimo ponto por
uma recta ao marco limite ua estra-
da de S. Cruz; deste marco por on-
tra recta cm direcção sul, _ ilha de
Guaraquezal» até ao ponto cm fren-
te ao extremo occideutal da serra do
Cantagallo, deste ponto por uma re-
cta na direcção do oriente até cn-
contrar a linha divisória das águas
da serra de Cantagallo, seguindo esta
divisória á da serra do Inhohayba
até a parte -mais oriental; dahi, portuna recta que vae ler ao imarco li-
niile da estrada do Monteiro, proxi-
mo ao entroncamento das estradas
de Magarça e Morro Alto, deste
morro por uma linha rccla ao alto do
morro do Cabuçú; dahi pelo divisor
das águas passando pelo alto do
morro dos Caboclos, Pedra Branca,
Serra do Barala, vae ter á garganta
por onde passa o caminho do Ba-
rata; por eslc_ ponto pelo mesmo ca-
iniuho até o rio Piraquara e por este
rjo até a passagem .do ramial de
S. Cruz. ponto inicial; confina este
municipio com os 20o, 24°, 23° e 21°
municípios c com o Estado do Rio.

QUIUÍXA REGIÃO MILITAR

OUARTO MUNICÍPIO

De convocação para o alistamento
militar

O tenente-coronel 'Ciccro -Montei-
ro da Silva; presidente da Junta de
Alistamento Militar:

¦Faz saber aos que o presente edital
lerem ou delle tenham conhecimento
que, nesta data, foram installados
os trabalhos desta junta e,' portanto,
convida a todos os jovens dc 20 an-
nos completos no anno de 1915 e
domiciliados neste miunicipio a virem
s> inscrever até o dia 14 dc novem-
bro do corrente anno, c, bem assim,
todos aquelles que, tendo 21 annos
ou mais, ainda não estão inseriptos
nos registros militares, como deter-
mina-,ò regulamento para a execução
da lei do alistamento militar.

Convoca tambem todos os interes-
sados a apresentarem esclarecimen-
tos ou reclamações a bem dc sons
direitos, afim de que a junta possa
bem orientada ficar da verdade e dar
as_ informações precisas a esclarecer
o juizo da junta dc Revisão, que tem
de apurar este alistamento.

A junta funecionará cm todos os
dias 110 edificio do antigo Arsenal
de Guerra, de n ás 15 horas.

E, para conhecimento dc todos,
manda lavrar o presente edital, por
mini feito e assignado, rubricado
pelo presidente, e que será affixado
junto ao edificio cm que funeciona
esta junta, om diversos logares pu-
blicos c publicado no Diarí. Official
e transcrever abaixo os limites deste
districto municipal.

Capital Federal, 15 de julho de
191O. — Capitão Luis Felippe Mas-
careiihas IVildhagen, secretario. —
Tenente-coronel Cícero Monteiro da
Silva, presidente.

Limites — Praça Quinze de No-
vembro (exclusive), rua Sete de Se-
tembro (exclusive), praça Tiradentes
(exclusive), rua Luiz Gama (exclu-
sive), rua do Senado (exclusive),
rua do Lavradio (exclusive), rua
Francisco Belisario (exclusive), rua
Visconde de Maranguape (exclusi-
ve) até á avenida Mem de Sá; des-
cendo por esta (exclusive), através-
sando o largo da Lapa (exclusive),
e seguindo pelo antigo becco do
Campo dos Frades (exclusive) cm
linha recta ao cács da avenida Beira
Mar e -dahi pelo littoral até i praça
Quinze de Novembro.

O secretario, Luis .Felippe Masco'
venhas IVildhagen,

Sfesej^«&_
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5' REGIÃO MILITAR

MUNICÍPIO DO 13* DIS-
TRICTO

São Christovão
Edital de convocação para o alista-

mento militar
O major Dcocleciauo de Sentia

Dias, presidente da Junta de Alista-
mento Militar. Faz saber aos quc o
presente, edital lerem ou delle tenham
conhecimento que, nesta data, foram
installados os trabalhos desta Junta
e, portanto, convida a todos os jo-
vens de 20 annos completos no anno
de _ 1915 ç domiciliados neste muni-
cipio a virem se inscrever até o dia
14 dc setembro do corrente anno c,
bem assim, todos aquelles que, tendo
21 annos ou mais, ainda não estejam
inseriptos nos registros militares,
como determina o regulamento para
a execução da lei do alistamento mi-
litar.

Convoca lambem todos os interes-
sados a apresentarem esclarecimen-
tos ou reclamações a bem de seus
direitos, afim de que a junta possabem orientada ficar da verdade c
dar as informações precisas a escla-
recer o juizo da Junta d.e Revisão
quc tem de apurar este alistamento,

A Junta funecionará em todos os
dias úteis, no quartel do 13° regi-
niento de cavallaria, á Avenida Pe-
dro Ivo, das n ás 15 horas.

E para conhecimento de todos
manda lavrar o presente edital, pormim feito c assignado, rubricado
pelo presidente e que será fixado
junto ao edificio am que funeciona
esta junta, em diversos logares pu-blicos e publicado 110 Diário Official,
em O Paiz, Jornal do Commercio,
O Imparcial c transcrever abaixo os
limites da circumscripção a que sc
refere o presente edital, para coube-
cimento dos interessados. — Limites:
Seguindo pela Avenida Pedro Ivo
(-iclusive), Quinta da Boa Vista
(exclusive), rua Paraná (inclusive),
Umbelina (inclusive), Paula e Silva
(inclusive), travessa Alice (inclusi-
ve), rua Chaves Faria (inclusive),
até a rua Matto Grosso, por esta c.x-
clusive, ao fim; deste ponto em li-
nha recta até ao alto do Morro do
Telegrapho — d:ste alio, por outra
recta, ;i rua Capil.ão Salomão, no
largo do _ Pcdregulho (exclusive),
por esta até ao fim no largo de Bom-
fica (exclusive), dahi pelo canal ds
Bemfica, littoral, canal do Mangue c
Avenida Pedro Tvo, ponto inicial.
Confina este dislrieto com os ii',
14° e 17° districtos c com a bahia'
de Guanabara.

Capital Federal, 15 de julho de
1916. — O secretario, Dr. Mello Mo-
raes Filho. —» Scnna Dias, major
presidente.

QUINTA REGIÃO MILITAR
DÉCIMO MUNICÍPIO

(Sant'Atina)
Edital de convocação para o alista-

mento militar
O major Antero Aprigio Cualbcr-

to de Mattos, presidente da Junta
de Alistamento Militar:

Faz saber aos que o presente edi-
ta! lerem ou delle tenham conheci-
mento que, nesta data, foram instai-
lados os trabalhos desta junta e.
portanto, convida a todos os jovens
de 20 annos completos no anuo dc
1915, e domiciliados neste districto,
que comprehende as praças da Re-
publica e 11 de Junho, largo de
Sant'Anna e ruas Visconde da Ga-
vea, Marcilio Dias, Nabuco de Frei-
tas. João Caetano, General Podra,
Senador Eusebio, Visconde de Itau-
na, Bcncdicto Ilyppolito (parte), São
Leopoldo (parte), Frei Caneca,
Areai, General Caldwell, Sant'Anna,
Marquez do -Pombal c Visconde de
Sapucahy, a virem se inscrever até
o dia 15 de setembro do corrente
anno e, bem assim, todos aquelles
quc, tendo 21 annos ou mais, ainda
não estão inseriptos nos registros
militares, como determina o regula-
mento para a execução da lei do
alistamento militar,

Convoca tambem todos os interes-
sados a apresentarem esclarecimen-
los ou reclamações a bem de seus
direitos, afim dè que a junta possa
bem orientada ficar da verdade e
dar as informações precisas a escla-
recer o juizo da Junta dc Revisão
quc_ tem de apurar este alistamento.

-ios sabbados serão affixados na
porta _ principal do edificio em que
funeciona esta junta as relações dos
alistados durante a semana.

A Junta funecionará em todos os
dias úteis, das 11 ás 15 horas, no
quartel general do Commando Supe-
rior da Guarda Nacional, á praça da
Republica n, 197.

E para conhecimento de todos
manda lavrar o presente edital, por
miut feito fc asdignado, rubricado
pelo presidente e que será affixado
junto ao edificio cm que funeciona
esta junta, nos logares públicos deste
districto c publicado no Diário Offi-
ciai. — O secrelario, capitão gradua-
úo Antônio Martins Vianna Estigar-
ribia.

¦Capital Federal, 15 de jullio de
IOI.. — Antero Aprigio Gttalberto
de Mattos, major presidente.
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ESCRIPTORIO
Aluga-se um, gramlc, cxcclleiite, liy-

gienico, arejadbj cora sulns üo espora
c telephone, por módico prer;0| lia rua
Uruguayana n, 3, sobrado, lado da
sombra. J 377

Oosm fôi"
econômico

fonnani*sc colchões u

iWürü os moveis na"LiMtiiiiihílora", 55
rua ila Catteu 57-
Compra-sc; vende-se
aluga-se e troca-se.
inoveis. Orando fa-
lírica dc Cülclmcs, i'e-

sados. (C 6439)

DENTADURAS llS^|e
As dentaduras feitas pelo ospocinlls-

Ia Dr. Silvini) Mattos não lém iionliu-
m» diffcrenga das dos dentes naturaes, A
confecção dc taes trak-illios obedece a um
«ysteina comnlotaiiiontc novo. cujo
effeito é .realmente agradável. Refor-
mani-se, cm 24 horas, dentaduras ve-
lhas, ficando perfeitas c novas. Cou-
OBPtmni-se denla<luras. por mais quebra-
das que estejam, em horas, bem como
se lhes dá pressão quando não a le-
nham. Os seus preços são os mais ra-
ioaveis possiveis, sem compelcncia e ao
alcance dc todos, e os seus trabalhos
RarailUdos nor muito tenino.

3 - RUA URUGUAYANA - 3

l^edidos a
Alves Magalhães & C.

9J. S. Pedro

Copacabana — Vctidem-se tlais ter-
renos nivelados c nm-

rados. medindo m por 30 ints. .cada lira,
e prompto _ receber edificação, a rua I e-
reira Passos. Trata-se i rua Ipanema 77
a rua do Hospício n. 1-, 1" andar, dc 1
ris j horas. ÍOJi.l b) S

Canto dn rua ila Carioca
. 373

BANCO LOTERICO
i\. Uosario 7-1 p IX. Oitviilor 78"O PONTO"

Lio — R. oüvinon — iso
áão nu casas aue offerecem ns

maiores vantagens e surtiu-
Uns no oiihlir.o.

_9—miimmwcs_t-t$

DA FEÜCiOAOE
BILHETES DE LOTERIA

rtonietteni-so li II lie tes para o
interior iiiuiliaiitu o porte (Io
Correio. — \'\l.\XOISCO & C.

Una Sachet 11. 11

VIAS DBIN1RIA
SjiiIiüIb o moléstias du

senhoras

DR. CAETANO JOVIXE
Formado nela Faculdade de

Medicina dn Nápoles e linuili-
tado nor títulos du ilo Rio do
Janeiro.

Cura especial e rápida de es-
irei Lamentos tirethrner (sem opera-
ção), fronorrhéas chronicas, cysti-
tes .hydrocelcs .tumores, inípoten-
cia. Consultas das o ás u t das 2
ás 5. Lnnro dn Carioca IO. sob.

curam-se. fneil ecom
plolarnenta sem ilnr
com I.YsOI.INA ilo
riiiiiiiinoeniicii .lovi
no il s Santos, lie
puSitO gorai: R.ACI8

roleph. norto i!.'6j. Preoo 3S0J0
S U30

trata-se com
brevidade,

mesmo sem
certidões, ci-

vil. 25$, e religioso. 20$,^ em 24 horas
na forina da lei, .nvenlarios e justifica-
ções. etc. com Bruno tícheync, á .ua Vis-
conde do Rio Branco, 32, sobrado. To-
(los os dias, dominpos c feriados. At-
tendem-se a chamados ,1 qualquer hora.
Telephone 11. 4.512, Central. S 1964

!ironicas,e
recen t es.
Quereis fi-
car radi -

calmente curado em poucos dias? Pro-
curae informações com o sr. Feijo, que
gratuitamente as offerece, não conhe-
Cindo caso nenhum negativo; rna
Theophilo Ottoni ifi?. R 54

Clinica de moléstias
senhoras e syphilis

das

tencourt, partcirn,
seios c do ventre
urinarias, genitaes,
mentos uterinos c

nslruaç&o por

— Dr. Va-
lenlim Hit-

cura os tumores dos
.15 moléstias <!»s vias
as metrites, 03 corri-
vagiiincl e reglilarisa
processo seu. Applíca

Olhos de Velludo. Schottisch
Arranca gramma. Polka

BILLIE RICTIIHV. RAG-TIME
são as ultimas novidades para piano.

Casa Editora Carlos Wchrs. Rua da
Carioca .17. 181 J

AVENIDA ATLÂNTICA
PRECISA-SE

de uma pequena casa mobiliada on
não para já ou Setembro garantindo-
se a permanência de fi mezes no mi-
íiimo. Informações pelo telephone Cen-
trai $2. ^^ (412 J)"registradoras 

e cofres
Vendem-se registradoras National dc

200$ para cima, cofres, á prova de fofro,
diversos frabricantes, machinas de es-
crever e cálculos, prensas.troca-se qual-
quer objecto Rua Frei Caneca 11. 7 a
11. Telephone 5.092. Central. S 8140

ílarope Peitoral de Gesessartz
e Alcatrão da Noruega

FORMULA DE BRITO
Appro eado pela laspe>-.oria de Hjr-

gienc e premiado com medalha de ouro
na Exposição Nacional de 1008. Este
maravilhoso peito-al cura _rj.dicalmenteiironcliites. calarrlios chronicos, coque-
luche, asthma, tosse t.sica pulmonar,
nòres dt peno, pneumonias, tosse ner
-osas, constipações, rouquidão, safíoca-
ções, rloençis de garganta 

'jirynrje, de-
fluxo astlimatlco, etc. Vidro 1^500. —
Depósitos: Drogarias Pacheco. Andra-
das II. 45 i Carvalho, rua Primeiro dc
Março 10; Sete de Setembro 81 c 09
e á rua da Assembléa ri. 34- Fabrica:
Pliarmacia Santos Silva, rua Dr. Aris-
tides Lobo 11. 229. Telephone 1.400.
Villa.

OURO 1.1800 A
Platina, prata, brilhantes, cautelas do

monte de Soccorro o casa de penhores,
compra-se na rua do Hospício ri. 210,
hoje Buenos Aires, única casa que me-
lhor paga. S 474

IA CASA FELIZ
uf. RUA DO OUVIDOR,

prnça n ''e Junho n. 51
10C

Filial d praça n ^e Junho n. 51 — Rto
'1; Janeiro

COMMISSÕES E DESCONTOS

Aviso
B-.eiino

Bilhetes
Os

de Loterias

FERNANDES
Telephone :.<>=. 1 — N'crte

.eajm_sui_W-_mm__w_wmm_9_w-.1 
GONORRHÉAS!

cura infallivel em 3 dia», sem
ardor, usando "Go-.iorrhol". Ga-
r;inte-=e i cura completa cora
um sò fiasco. Vidro, 3S000, pelo
Correio 5S500. Deposito ger?l:
Pliarmacia Tavares, praça Tira-
dentes, fi-' — Kio de Janeiro.

G06 e 9..1. com ou sem uijec^ão e esta
sem dor, traia a tuberculose e hen-i:.
(qttebradura) sem operação. Consultório
perfeitamente apparelhado i rua Uodr-go
Silva 26, esquina tia rua da Assembléa,
das 10 ás 2 da' i.iale. Telephone 11. 2.511;
residência: r. Senador K-.i?.cliin 11. .142.
Consultas grátis. (ro3i S> J

Usem
o in-

joclor — Nanlerro. Fucil
commodo o hygicnico.

E3CR1PTOKIOS X.\ KVA (IOX-
ÇAIAMCS DIAS

Alugam-se excellentes escriptorios do
predio n. .io. com luz electrica e servi-
ço dt* elevador desde 5o3. Trata-se
110 ;" nndar com mine. Doisson. .1 112

Aluga-se um conipartimcnto para ate-
lier de costuras 110 Largo da Carioca
11. fi, i° andar, próximo á rua de São
José. (413 J)

BOTEQUIM E BILHARES
Vende-se tudo ou uma parto, por

mei.uic do custo, com íuuü» ús pcftcíi-
cos clc casa do pasto, livre e desemba-
raçado. Informa-se :'t rua Condo de
Bomfim 12S. R 3°í)

Artigos para alfaiates e
costumes de senhoras

Vendem-se a preços de importação,
na rua do Hospício n. 54, Casa J. C.
Soares & C. (J 13

Colchões e almoíadas
Vendcm-so colchões para solteiro n

3?, -íí, 5í c 6S, ditos para casal 7.?, 9$
e 12$. Almofadas macias a 1?. 1Í300 c
2S000; 11a officina e deposito <lc col-
choaria c moveis da rua Frei Caneca
11. 399, próximo á rua dc Catumby,

S it?

EXTERNATO GABALDA
ifii, rua Sete tle Setembro, 162.
Cursos diurnos dc preparatórios para

admissão ás E. Superiores. Cursos com-
nierciaes nocturnos. S .|8o

A MANTEIGA ANCORA
DE PURO LEITE

Fabricada com o mais rigoroso escru-
pulo e asseio por Custodio dc Oliveira
Machado. Oeste dc Minas — Bom Sue-
cesso.

Bolclim de analyse do Ministério da
Agricultura, Industria c Comnicrcio.

ANALYSE N. 52
Matéria gorda 85-40
Agua 10-82
Cascina 0-64
Saes, menos clorureto dc sódio 0-74
Clorurclo do sódio --4-

100,00
Apreciação. Considero .1 amostra isen-

ta de matérias gordas estranhas ao lei-
to. Pode scr apresentada a venda, como
manteiga fresca, bom preparada e bom
conservada. Depositário: Siqueira & C.

Rio de Janeiro, 12 de junho dc 1916.
Mario Saraiva, chefe do Laboratório.
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ENTRE OUVIDOR E ROSÁRIO

LINHA DE LAGUNA
O PAQUETE

MAYRINK
LINHA DO NORTE

O PAQUETE

FLORA BRASILEIRA
Vende-se esta bem montada casa de

liervas medicinaes. Preço dc oceasião.

Accumuladores electricos
Prccisa-sc tic uma bobina parn

c que -dc para illuminação do
uovoltó
corrente

I continua dc' 50 lâmpadas de 25 velas du-
rante tres horas, Trata*se na rua dos Oú-
rives o. SS, sobrado. (J 390)

'.nida Gomes Freire, io. S 479

-SE
Espaçosas salas de frente c aposentos

muito bem mobilados com todo o con-
forto com Olt sem pensão a casal ou ca-
valheiro; na rua das Laranjeiras n. 105.

_ 110

Xarope adstringente
de Quina, Cascari-
lha e Simaruba

Forin ii!íi de R. de Brite, da Pharmacia
Raspaii, approvada pela Inspectoria
dc Hygicne.
Receitado pelos rnaíe abalizados médicos,

contra as affecçõcs do tubo gastto-intesti-
nal. principalmente contra as diarrllcas re.
Iielilcs, acoiiipatihailaa de colicus, ily=cute-
riia c incsenteritM, iliarrlicas da denlição e
das convalescenças das feirei grave» e das
moléstias piiliron.11 cs, conseguindo sempre
maravilhosas curas.

Modo de JSarl veia-se no vidro.
Preço -.?ooo. Deposito — Drogaria

Pacheco, ri dos Andradas, 45, i° de
Marco 10, '1 Scicmliro 81 e 99 e As-
semblea 34, 1'í^iica. Pharmacia Santos
Silva, á rua Dr. Aristides Lobo, 2:9—
T'l. 1.400. Villi Rio de Janeiro.

Brasil
Sairá hoje, quarta-feira, 2 do

corrente, ás ia horas, para Vi-
ctoria, Bahia, Maceió, Recife
Cabedello Natal. Ceará, Tutova,
Maranhão. Parintins, Pará, San-
tarem, Óbidos, Itacoatiára o Ma-
náos.

LINHA AMERICANA
O PAQUETE

Rio de Janeiro

Sairá terça-feira. S do corrente,
ás ió horas, para Aniira dos
Reis, Paraty, Ubatuba, Caragua-
tamba, Villa Bella, S. Sebai.ião,
Santos, Cananén, Iftiape, Para-
naguá, S. Francisco, ltajahy, Fio-
rianopolis e Lagiiiia.

LINHA dYsERGIPE
O PAQUETE

Almirante Jitigiiy
íairá amanhã, quinta-feira, 3

Çoisíado da Sta. Catliarína

CIMAURIA — Cura [-esfriados,
constipações com fe-

bre, brònchitcs e asthma. Preço, i$ooo.
Deposito: Pliarmacia Rodrigues, rua
Marechal Floriano 11. 09- (8062 S) R.

Constância Maria da Silva, quer nn-
ticias do seu filho José Corroa dç
Araújo; informações por favor parra á
rua Conceição n. 93 (antigo), Xiclhc-
roy. (lt ^93)

PREDIO
Vende-se um, re. de q.í$ooo, á vista

ou em prestações mensaes; na rua An-
Keliiir», Encantado. Informa-se á rua do
Ouvidor n. ?fí, <las 3 i|s ás 5 horas,
com Innoccncio. (R 0S9)

GÂSA OE COMIDOS

¦ 1 nnmn piinrninnALüOuhu òurauun
Kilo a íf.ioo. no deposito c officina

de colchoaria da rua Frei Caneca 309.
próximo á rua de Catumby. S 11*1

Traspassa-se unia
rua Itapagipc, para
Uruguayana ms

por contrato na
informar ua rua

Casa Paris.

FLAUTA DE PRATA
(BAiRUASSINA)

e um melhodo 'Uorus. Preço,
Floriano Peixoto 11. 115.

.-.no.jooo;
S. 494.

PHAflÃCI/

SIM Mas T.n-
banca & G.
sãno&que

»? S lòra píiíjo
mnis prêmios o qtm mais vanta-
gens offcrecein a snus frp.gue-
zes Largo de ?• Fnnciscn do
Paula, 36. A cisa mais nntisrn
a;'ste gênero. S 4G<i

- COLORINA, Tintura ideal ga-
rantida, par.i res-

tituir ao cabello a sua cõr original pre-
ta ou castanha. — Freeo injooo: pelo
Correio, mais íjoao. Dr.nosi'.o geral, rua
7 dc Setembro ti. 12,-. — R. KAN1TZ,

S A R.A G E
Arrcndn-sé uma. em bom local. Tra-

ta-se A A. Passos 75. J 344

GRANDE HOTEL
— LARGO UA LAPA -

Cisa pgra famílias .• cavalheiros de
trítamento. Opiimos aposemos rica-
«rente mobilados d1" novo. Accessor^-»,
tiníilaibrr-i e coj,nli*i di i" ordeut.

a«<l. Telear. "Grandhonl".

IA RADIOAL
Da GOXORRIIÉA CIir.OXICA 011

RECEXTE. em poucos dias. por pro-
cessas modernos, sem dòr, garante-se o
tratamento. Tratamento da svnliiüs.
Anp. 606 e 01-4- Vaccinas d; Wrisht.
\ssemblca. 54. das ' ás ii e 12 ás 18.
SERVIÇO NOCTURNO, S âs 10—
— Ur. Pedro Maíllhics. S S^ao

GARRO DE PRAÇA
rrecisa-se cie comprar, com urgen-

cia. uma victoria, que so ache cm per-
feito estado de conservação, sendo for-
te, de boa apparoncia e com 03 respe-
clivos arrotos para dois animaes. Tra-
ta-se á rua de S. Bento 16, sobrado.

J 291

Vende
com o s
bro 00.

em boas condições; tratar
Gabriel, rua Sete de Sctem-

S 449

SALA DE FRENTE
ile SAluga-se na rua

r.. 211, i" andar.
tembro

S 49S

PENSÃO ENGLISH HOTEL
Para familias o cavalheiros dc Irata-

mento, tem todo conforto, grande clia-
cara. preço muilo reduzido, tudo rccoii-
struido de novo. rua do Cattclo n. 176.
:cleplione a.ooS. '; 5Ç3

Macliina typograpíiíca
Vende-se uma "Victoria n. 5" tyP°

r.--.isicntc. na rua Senador Euzebio, 109

GLYCOLINA
FORMULA DE L. R. DE BRITTO

Approvada e premiada com medalha de
Ciif'0 tlSS C.Y^CSi^OCS »? •'.yçi.f.ts

Exccllente preparado da antiga Phar-
macia Raspaii, empregado com sueces-
so nas euipigens, comicliões. frieiras,
darthros, acne, pannos, aspereza _ c
irritação da cutis. rugas, suores fetidot
e todas as moléstias epidérmicas.

Deposito: Drogaria Pacheco, á nia
dos Andradas 45: 1° dc Março 10, As-
sembléa 34, Sete de Setembro Si e 91).
Fabrica, Pliarmacia Santos Silva, a rua
Dr. Aristides Lobo 229. telephone nu-
meta 1.400, Villa.

Sairá no dia io do corrente, ás
14 horas, para Nova York, esca-
laudo na Bahia, Recife, Pará e
San Juan.

AVISO: — As pessoas quo
tes levnr ou uecebor passimeiron ileverão
«Ic Ingresso nn scocào do Trafeiro.

de agosto, ás 15 horas, para Cabo
Frio, Victoria, Caravellas, P.
Areia. Ilhéos, Bahia, Aracaju,
Penedo. Maceió e Recife.

niioiniiu ir li bordo dos nnniio-
solicitar cnrtõos

NAO VENDA

or, yivEieos
Consultai na pliarmacia Mallet, nas

segundas c sexta-feiras, da 1 ás 3 da
tarde, á r. Frei Caneca 52. Telephone
C. 1052. 101 J

SITIO OU CHAGARA
Precisa-se alugar tuna destas situa-

ções no Estado do Rio. com casa para
moradia, boa agua e terras pa-a plan-
tação cm logar saudável. Recebem-se
propostas á rua Menezes Vieira 63,
sobrado. Pio. Jt 272

daMOVEIS sem procurar oflerta
casa Freitas, rua Buenos Aires n. i"o
(antiga Hospicio), compra qualquer
quantidade de moveis, louças, armações,
cofres, etc, encarrega-se tambem da
liquidação ilos mesmos por conta dc seus
donos, se assim o preferirem, fazendo
adiantamentos; offertas por compra sem-
pre vantajosas, aitendc promptamente
a chamados. ] 445

preço 1 :Süofooo. S 500

PENSÃO ALPHA
Optimos aposentos mobilados
nílias cavalheiros distinetos.

para
Dia-

PALACETE
Aluga-se um, para família de tratamen-

to, ou podendo se prestar para uma es-
piendida "ijcníão". O predio está situado
no melhor ponto da rua lladdock Lobo,
com ro grandes quarlos ealão de visitas,
s-OSo mm fumar, crande cala de jantar)
sala de almoço, copa, dispensa, esplendi-
tio lianlieiro dágua quente, e w. c„ gran-
de banheiro de notação e esplendida co*
zinha, Além dos commodos acima mencio*
nado?, a casa tem uma esplendida cliaca-
ra com cem metros de fundos, onde estão
mais .cctc bons quarto?, além de magnífica
gnra^e; para tratar, pr>r especial favor,
com o <;r. Ccsar Palharesf na casa Tei-
xeira Borges, á r-.ia do Rosário, próximo
á Avenida Central. fj r-ti

Pilulas Purgativas e
Anti-biliosas de Brito

Approvadas e premiadas com meda-
lha dc ouro. Curam: prisão de ventre,
dore3 de cabeça, vômitos, doenças do
ligado, rins e rheumatismo, Não pro-
áuzeni -olicas. Preço, iSsuo.

Depósitos: Drogaria Pacheco, rua dos
Andradas 45; á rua Sete de Setembro
ns 81 c 90, i° dc Março 10 e Assem-
bléa 34. Fabrica: Pharmacia Santoi
Silva, rua Ur. Aristides Lobo n. 329.
felcphone n. 1.400, Villa, 3038

FLORA INDÍGENA
ACRE, 69

Pharmacia, hervanaria e hoiimopalha
Consultas médicas c espiritas grátis
Tratamento por correspondência, me-

diante nome, edade, residência o syin-
iptomas da moléstia e 200 réis em sei-
los para respostas. Curas garantidas dc
todas as enfermidades e das nevroses
e Impotência sem medica mentos. Trata-
mento rápido dos corrimentos, moíei-
fííii de senhoras, syphilis e doenças
venereas por especialistas.

ACRE, 69
S. 9730-

APÓLICES
Perderam-se as apólices de 1 toooSooii

de u. 278.083, de 500$ de ns. 584 s
641 e de 200$ dc ns. 2.336, 2.337 e
2.473 todas de juro de 5 "1°. emittidas,
em 191Í. para liquidar os compromls-
soa do Thesouro, em papel, anteriorej
a 1913. averbadas em nome da Compa-
nhia da Estrada de Ferro nordeste do
Brasil. Rio de Janeiro, 27 de jullio de
ioifl. — O presidente, Joaquim Macha-,ln /!» Veün T! "":-

GATA ANGORA

na úesue jí aw"! „ m . 
a domicilio, Cattete u. 1S6. lelcpnone
C. 43S5. J li

LANDAULET
Vende-se nm por 1 !500$ooo, a rua

Miguel de Frias 54, Garage Santa Riia.
S 467

ARMAÇÃO
Compra-se uma grande, em perfeito

estado, de madeira de lei. dc prefren-
cia peroba; resposta á caixa do jornal
a Lopes. I 434

IE101H0ÍBAS
Cura radictl, de 1 a 3 dias cônsul-

tas pxafis, escrever a mme. Mana, a
rua Senado: Euzebio n. 76, loja.-o.íi J

AÜTO-PIANOS
Vendem-se rolos novos de

notas a 5S000. 63 notas a 800
de S. redro n. So.

luso 88
réis. Rua

J Si—t

Doenças da pelle e veii
Phvsiotlierapia

Dr. J. J. Vieira Filho, fundador e di-
reeror do Instituto Dcrmot!:erapico do
Porto (Fírtusal). Tratamento das doen-
ças da pelle e syphiliticas Applicavão
dos agentes pbyiico-r.aiuraes 'electrici-
dade. raios X, raduim. calor, etc.), no
tratamento daa moléstias chronicas c
nervosas: com.: rua d» Alfandeza a
03. das 2 ás 4 horas.

Da rua S. Christovão, 3S9 ftirjiu
uma cinzenta. Gratifica-se a quem res
tituil-a.

Bibliotheca de Obras Celebres
Vende-se uma coUccção dc livros,

completa, inteiramente nova c dc qnalí-
dr.de superior, por 200$í)O0. E' eiica.
dfmada Tn Roxburgh. Custou .;5oJooo,
Propostas por caria a Antônio, posta
restante do Correio da Manhã.

TERRENOS A PRESTAÇÕES
NA KSTAÇÃO DA l'!IATA

Vcndc-se ftrande área de terreno di
vididos em lotes de lom por 50111 de
fundos a pequenas prestações mensaes
de (io"ooo), logar salubrc, com pone»
distancia de estação de Alfredo Maia
(Linha Auxiliar). Frcco de passagem
1", ida e volta 1S000; 2\ ida e volta,
íííooS Trata-se cem a proprietária, d.
Mauricia Borces de Macedo, na me=:na
estação, J 6183

MÓVEIS NOS SUBURBIOS
Eu soffri horrivelmente deste mal du. Xão comprem sem ver o sortiment»

rante muitos ar.nos, tomando tudo e os preços da Colonoana do !'ovo.
quanto me indicavam sem ter tido um Não tem competidor porque fabrica cin
pequeno allivio. Hoje «cho-rne perfeits- suas officinas; rua 24 de Maio n. SM,
mente boa, graças a um rsmedio que entre Sampaio e Engenho -Novo. Tcle-
uma casualidade me fez conhecer. Em ! photie. Vllh ¦••
-l^radeeini.^nto. indicarei r.oa que «nf-

(419 j)

1CBIP

Grande saldo DISCOS E
GRAMOPHONES

Xova Fiiura Risonha. *R. Ourives
S 7S50

CABELLEIREIRO
e cahellcirrira para senlioras. casa de I*
ordem. Especialidade em penteados rm-
dernos e com ondulaçüo Mareei por 3$;
tinge^e cabeça com tinturas jpranti<hsf
por 15$ e zo$, trabalha-se em cabellos
postiços a preço modendo. Casa Juüo,
rua de S. José n, 122. i° andar, perto do
larrro da Carioca. Xelcpaone n. 3.410,
Central. -, .(J 7383)

frem das con?et;i!encias deste mal. como
tejam. anemia, moléstias nervosas,
paipit.-"Ç6cs do coração, etc., como po-
dem recuperar a saude. Escrever 1
D. Amélia C, i Caixa do Correio J3J.
Rio de Janeiro.

GELADEIRA
Vende-se uma pjrande, própria para

hotel e mais utensílios de botequim e
hotel, muiio barato. P. Republica nu-
niTMyiejj. -  (135 S)

ESOieEH A MCH
Ensi:-.a-se com os dez dedo?, cm p.n.

co ter.-.po, por methodo norte-americano,
a ioS por mcz; rua do Senado n. 17.1,
sobrado. J Gj

DR. SOUZA VARGES
ADVOGADO

Causas eiveis, comr.irrclae» e orphsnw
lopcai — Rui Sichet, 4, telephon»
CentrO. t.-6n- I. i?-"i3.;

'':'!'

i*



?*S_Sá ;ti_P:

?_v
•

:.:
COKREIO DA MANHA — Quarta-feira^ 2 dc Agosto de 1916

PEQUENOS ANN
J _,l'll.gL_-___I

UNCIOS

!,_-:.'•»

¦_::

_.'•¦:¦

J. LAGES
taCRlPTOR-O E ARMAZEM, RUA

BUENOS AIRES (ANTIGA RUA
DO HOSPÍCIO) N. «5
Triephone n. 1901, Norte

Leilões a st ¦tffeetuar na semana de
31 a 3 o. d0(*.to _. '9'*

HOJE. QUARTA-FEIRA, *. ás 11
lioras: ¦

Leilão de couros a bordo do vapor
úlemJo Cart Woermann, fundeado em
(rente á ilha das Enxadas.

HOJE. QUARTA-FEIRA, 3. á 1 ho-
r»: •

. talão do predio i avenida á rua do
Mattoso 106 e 108.

HOJE. QUARTA-FEIRA, . ás 4

Leilão do predio á rua Barão do
J.mazonas, 63.

AMANHA, QUINTA-FEIRA, 3, aa S
*oras; . _ _ ,

Leilão de moveis a rua Nossa _enno-
> de Cooacabana, 983. ,

SABBADO, S, á ' i|a hora: ,
Leilão de moveis á rua do Hospi-

tio. 85.

PENHORES
1 LEILÃO DE PENHORES
ae — Rna Luiz do Camões — 36

CAMPELLO & C."
l__un leilão ao dia 11 de agosto dc

-_i<_ d»s cnuttla- venci_a9, o previnem
los senhores mutuários, que podem resga-
tirt-as ou reformai-as ati á hora de come-
çar o leilão. |

Leilão de penhores
EM 8 DI! AGOSTO DE 1916

GUIMARÃES 4 SANSEVBRINO
TRAVESSA DO THEATRO N. s E

LUIZ DE CAMÕES N. 1 A
Su cautela, vencidas, podendo ter reforma.
Sas ou res__atatlas ate _ hora do leilão,

IMPLORANDO A CARIDADE
Por intermédio desta redacção, appellam

para a caridade publica, as seguintes se-
chorai:

VIUVA ANNA DO AMARAL, cega, e
_Mm diiso doente e «em ninguém para iuu
companhia, recolhida - um quarto;

VIUVA ANGELA PECORARO, . com
C{ ai.mis de edade completamente cega c
paralytica;

VIUVA AMANCIA. com íí anno» da
edade, quasi cega; ....

ANNA EMILIA ROSA, ipoibre velhi-
rha, viuva, com 70 annoa de edade;

ELVIRA DE CARVALHO, pobre, cega
t aeni amparo de íamilia;

FRANCISCA DA CONCEIÇÃO BAR-
ROS, crua ile ambo. os olho» « aleijada;

JOAQUIM FERREIRA CHAVES, «n-
trc.u.o, .tm recursos;

VIUVA LUIZA. com oito filho» ma-
oor f_í

VIUVA MARIA EUGENIA, pobre ve-
lha iem o menor recurio para • aua aub-
ii_.enc.a;

SENHORA ENTREVADA, da ctia Se-
nhor de Matto.iiiho-, 34, doente, impossi-
bililada tle trabalhar; tendo -fias (ilhas
lendo «nia luberculo*.;

VIUVA SOARES, valha, iem poder
trabalhar;

VIUVA SANTOS, cora 68 anno» dí
«dade, gravemente doente de moleitia m-
curarei;

THEREZA, pubre ccguinlia sem auxi-
lio de ningueb;

VIUVA BERNARDINA, com 78 an-

AMAS SECCAS E DE LEITE
1__ECISASli 

de uma menina dc 12 a
14 annos, para ama secca, em casa de

um casal; rua Theophilo Ottoni n. 20, a*
andar. (j33 A) J

SEROTREBOCll
i*WWB________BM_KaBMWn___llll_llII _!_____¦__•-•¦ II llll —

isto é, de traz pi*'a diante a

COBERTORES
_______

JODOS OS TAMANHOS,
TODOS OS GÊNEROS,

TODAS AS CORESf
TPDOS_pS GOSTOS
TODOS OS PREÇOS»

Variedade e quantidade»
enormes!

na "Casa Leitão", Largo de Santa Rita

PRECISA-SE 
de uma empregada, bran-

ca, paia o serviço de um easal; _ ru.
Uruguayana 33, a» andar. (9708 C) S

PUECISA-SE 
de um serralheiro, Casa

Santo Antônio — Estação de Ra-
mos. (.p D) R

PRECISA-SE 
de uma boa copeira e uma

arrumadeira que sejam brancas; rua
das Palmeiras 11. 35—Uotafogo. (51C) R

PRECISA-SE 
de uma boa lavadeira c

engommadcira, na rua Bambina n. 99.
(a*- D) J

PRECISA-SE 
de uma creada, 11a ma Co-

roncl Figueira de Jlello n. 393, so-
brado. __________-¦

ALUGA-SE. 
a rapazes do comnicrcio, uma

sala de frente, com ou sem mobilia; rua
do Riachuelo 329, sobrado. (419 li) J

A LUGA-SE uma sala, com ou sem mo-
__.bilia, em casa de casal decente, a oulro
casal; praia Santa Luzia I-.3. (401 I.) J

ALUGA-SE 
uma boa sala pata escriptorio,

na r-.n do Hospicio n. 129, quasi esquina
de Uruguayana; aluguel 40$, (261 h) J

ALUCA-SE 
uma boa sala de frente, a

mo;os solteiros; ú travessa daa Dellas
Artes ti. 5. ( _8 E) J

ALUGA-SE 
um esplendido quarto, em

casa de familia, a moços de tratamento;
avenida Kio Branco 127, 2°. (424 H) J

SAPOLIO

ALUGA-SE, 
aliás, a -Casa Lord é a que

mais barato rende calçados e artigo»
d» eport. Carioca 30. (1557 E) R

A LUQAM-SK 2 escriptorios jun*iilhos ou «aparados, no 1* andar
do hytrienlco nredio da rnn Sete
do Setembro 209. Tel. 165, O.

(J 9575) B

ALUGA-SE 
em casa de casal estrangei-

ro. tres quartos completamente mobila-
dos, um optimo local, .próprio para cava-
Jheiros estrangeiros de fino tratamento,
sem pensüo. A tratar sa Casa Watson, a
avenida Rio Branco -ioa, (365 E) J

ALUGA-SE 
o a0 andar do predio da

rua do Rosário 115, próprio para ate-
licr ou familia. Trata-se na loja.

(363 E) J

ALUGAM-SE 
uma sala e um quarto,separados; na rua do Riachuelo 74,sobrado. (379 E) J

failisBiniiHiigffligiiiBiiBiniBBia!I AO LEVANTAR. , . TOMAE" UM PEQUENO CALIX M
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"SUL AMERICA"
BHOÇAO OE PROPRIEDADES

Rua do Ouvidor 80
ALUGAM-SE

Oi (ifulntei prédios:
S. CHRISTOVÃO — Rua de S. Ja*

Jliaario n. 8.-, com 4 quartos,.2 salas, quin-tal, etc., luz electrica. Aluguel i.o$ooo.
S. CUR1ST0VAO — Rua General José

Christino, 4r, com 5 quarto., 3 salas, etc,
luz electrica, porão habitavel e grandechácara. Aluguel 1703000.

S. CHRISTOVÃO — Rua Costa Gui-
moraes an, casa 3, eom a quartos, a salas,
etc. Aluguel ss$ooo.

NICTHEROY — Rua Visconde de Mo-
raes 42, com 4 quartos, 2 6alas, copa, dis-
pensa-, etc., grande quintal e luz electrica.
Aluguel i5o$.oo, (tambem sc vende este
predio).

BOTAFOGO — Rua Conde de Irajá,
175, com 3 quartos, «ala*, etc, tem luz
electrica. Aluguel i3s$ooo.

ALTO DA BOA VISTA — Travessa
da. Boa Vista n,_._ o, com 4 quarto--}, 2 sa*
Ias, luz eteotrica, ele. Aluguel -50J000.

L'LUGA-SIÍ 
exceliente escriptorio; Rosa-

rio, 172, com telephone, 55$ooo.
(36a K> J

ALUGAM-SE 
dois bellos quartos, jun-tos ou separados, a casal, eni casa dc

família de respeito, com vista para o *Mcr-
cado das Flore . á travessa de S. l'*ran.
cisco 11. 6, a" andar. (.148 10 J

AILUGAM-SE 
um hom quarto e sala,

.mobilados e com ou sem pensão; na
travessa Mnrafori 16. (333 E) j

ALUG_M-SR 
uma boa sala e uma sa-

leta, com todàa ns commodidades. com-
.plelamcute independentes, próprios para sc-
nhor só <le tratamento, será unico i.t <iuili-
no c tratado como pessoa da familia; tra-
ta-se na rua da Quitanda n. 186, 2" an-
dar. (324 E) R

ALUGA-SE por contrato, o armazém .
sobrado da rua Acre n. 92. Trata-se

na rua da Candelária n. 4, coin o sr. Al-
fredo Osório. (2S7 E) R

ALUGA-SE 
a rapazes da comnicrcio,

uma boa sala, com luz electrica e'ja-
nellas; na rua Senador Dantas n. 85.

_JL-_L.__.__
ALUGA-SE 

ura quarto a uma senhora
só, com ou sem pensão, ein casa de

familia de tratamento: ua rua dos Inválidos.
11. 55, ou .Menezes Vieira. (283 E) R

X 'I,U(_..-S._ uma boa sala dc frente, in-
-Independente, em casa socegadá; na ladei-
ra do Castello 11, 12, sobrado. (232 E) J

'•; T_ra limpar utensílios de co
sinha nada eguala o Sapolio -
sabão de limpar.

O Sol e Sapolio fazem com quetudo brilhe.
Sapolio é 0 sabão que causa pou-co trabalho.
Sapolio é para limpar todas as

substancias duras e metaes, excepto
vidro, ouro e
prata.

A* venda em
toda a parte

O verdadeiro estd marcado
ENOCH MORGAN'S SONS CO., New York

SAPDb.Ü 
I

__.___,

PRECISA-SE 
de uma menor de

annos, com boa condueta- para servi-

viiiiiiiiiiiiiaÊiBiiiiiiiniiiaiHiiHiiMiii!.
U7.AR j
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_' PROLONGAR A VIDA _
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lzÍEÍmMHÊÍRÃS
A 

LUGA-Slv uma senhora seria e de con-
dueta afiançada para cozinhar e lavar,

quem precisar derija-sü á rua Manoel Victo-
rim. n. -Í-.U, fundos, Kncantado. (94 M) J

PRECISA-SE 
dc uma boa cozinheira de

forno e fogão; rua ___ Alfândega 165,
1» andar. (146 B) S

domésticos,
Catlete.

rua de Santo Amaro
(9485 G) R

PRECISA-SE 
de unia senhora de edade

cara serviço de uma pessoa só; rua
Teixeira de Carvalho n. 30, estação da
Piedade. (26 C) R

PRECISA-SIS 
do uma cozinheira, na ave-

nida Salvador tle Sá n. 1S7. sobrado,
(.129 B) J

PfóEÇ-tSA-SK 
de uma cozinheira para o

trivial; trata-se na Gamisaria Gomes
trave"..'-! S. Francisco 36. (jSo B) J

DKK01SA-SI-! ilo uma boa cozi-
*- iilii-ii-ii pura forno o foiifio. Pu-
íii-si; bem, Ti-utii-so ú rua do lios-
uii-io 61, loja. (It _3) II

I>RECISA-SE 
de uma cozinheira, na rua

Parahyba n. 30 — Mariz o líarros,
(69 1!) J

IJHECl.SA-SK 
de uma cozinheira para

casa de íamilia; i rua General Ca-
aiar.i 11, .11.'. (9467 11) R

I>R1-C.SA-S_. 
de um bom cozinheiro, de

forno e foufiOj para casa de familia,
no prtjlonpí.inciUO d _ rua Marí_ e Barro _
514, lim da rua llariu clc Amazonas.

(320 10 J

GREADQS E GREADâS
AlyUGA-Sl. 

uma lavadeira de lustro,
i>ara casa Je tratamento; na rua Andra.

de Pertence n. j.i. Cattete. (315 C) ill

A LUÍrA-SK uma moça allemã para arru-
__j__iadeira, cm casa de familia; na rua
tio Cassiano n. .5. (4/6 C) S

]j)KK(.'l_.A-Sl_ 
dc unu cieada para casa

, de fainilia; na rua Barão de Sertorío
n. -¦--. (2S2 C) R

1J.KEC1SA-SB 
de .ma empregada, de

eonducl-a aíi invada, para toda servi-
co «Ie um casal sem üliios; ti _.;a-__- na rua
5. l'._n_i___ Xavier n, 8__. (,_'.6 C) Ií.

|>J<l'.('l SA-SI_ «ie unia creada para todo-*- serviço ivtra um ca-sal sem ÍÍÜ10;; rua
ju.s h>va.idos ;..{, sob., íuudu.. (i_\. C) 3

IJHU.CISA-SE 
dc uma creada pira todo

serviço; travessa Muratori n. 35.
(__ O S

1>KECISA-SE 
de uma creada, de boa

condueta, para servigo de um casal;
aa nia ,-j. Francisco Xavier n.

1)J_Ef.ISA-Sl. 
de uma creada para oasa

de um ca-sal, dormindo no aluguel; á
rna Uiaa da Silva 11, 2;, Meyer, (200 D) J

PRECISA-SE 
de unn creada portugue*

za para o «ervieu de um casal estran*
gcíro; rua Santo Amaro :-.. (,..jil))j

I>Ur.CISASK 
de uma boa creada paratudo o serviço de ca>sa de pem.ena fa*

milia; rua Jauuzzi n. :j — Praia de Sáo
rt"-<i_-5n. (,,, di r

tMPHEGüS BIVERSOS
A MIGA-Sh uma nerfeíta copeira e arru-

_______adcira, com ba_tame pratica; ô rua
VÍ5'..ide d.i Gávea 11. ... (91 íS C) íi

A IíUOA-SI. unu perfeita copeira c aru-
jCXniadeira, porUiKueza, com lia _ tanto pra-
tk-a; a rua .Senador 1'oinpcu 11. 173.

-___-_____ ',^_1'",-') •*

0FKEREC1C-SE 
u.u rapaz com longa

pratica de pharmacia boa letra, con-
dueta afiançada. Tratar com o _.. Anto-
nio Campos, praça do Encantado a. 11—-
Encmtado. (9723 . ' S

OKI-' 
ER EC I.;S VI uma moça bra. üeira,

branca séria de bons costumes, traba-
If.iufü como a^uinndeira. d'eEe|i encon-
trar mi-á. easa de íamilia seria; tjuem pre-
cisar (ii"íja--*e por favor ao teleplione u.
17'»», Vilía, com Altina, casa do sr. 1.
Ferreira Cavalcanti. (11 C) J

OFFEKKClvSr- 
nm.i moça dc 30 c tan-¦ •- aunos de todo respeito, sem com*

prom -¦-'.. dando boas informaçües, con;o
govern-inU', prestaudo-se aos trabalhos queforem combinados, mediante um ordenado;
não faz ipieatão «jue tenha creanças, .0
•e irata com pessoa de trato. Carta pataS. Maria, nosta. (75 SI J

J>RBCISA-SE 
de uma lav.-idcir.i para ir

I_tn uma fazenda no Estado do Kio,
c para lavar aõmente pira tres pessoas»
Trata-se na rua Gonçalves Dias :i. jo, 5*
mvi-ir. (E-ijem-s* bo«s reíercneias).

(9-1. O S

PEECISA-SE 
de uma pequena até 15 ar.-

nos, paia serviços leves, em casa de
pequena familia, á rua Coronel Pedro Al-
ves 11. 24 — Praia Vormosa... (141 C) S
"OI-UOÍSA-SE 

de uniu ci*eadi» mi-¦f ra todo serviço; na rua dn La-
vradio 11. 30. (J 281) 1)

A LUGA-SIC um bom escriptorio, com di-
__Í.rcito á Sala de esoera, na avenida Cen-
trai 135, i° andar*, trata-se com 1 dr. T.
Ivima, daa 3 ás 5; oreço 60$. 1.388 V.) J

A T.UGA-SI? uni quarto independente, com
-__-_--___- loctrlca, banheiro, chuveiro, em casa
de familia portugueza, sem creanças a mo.
co*. estudantes ou easal sem filhos; ua
rua do Riachuelo 19-B, sob. (425 li) J

,V LUGA-SE sala dc fronte, para escri-
-TVptorio ou officina, c mais commodos,, a
moços 'do commercio, em casa de família;
rua do Hospicio 161. (447 10) U

A __,TJGA-SI. um bom quarto de frente, a
xVmoços ou casal; rua -do Riachuelo n. 92,
sobrado, (472 10) Ü

CALÇADO
Grande liçLuídaçãt. por motivo de obras

Calçados po_> todo o preço
CA.SJL BRAZIJL

Rua 7 cie Setenatoi-o ___r. 13E3
TI____.PHO_.__ 5_38-Ccn.tral

T)KECISA-S_ de uma pequena para 1
X viços leves; rua Frei Caneca n.
sobrado. (-r<5 C)

i«-j AXUGA-SR a-'.¦ jí-_!t.i tratamento, duas

1JRJ5CISA-SE 
de uma boa corpinlieira 1

saieiro, com pratica de boas bfficiriÜs
na Casa I-eitóc, largo Je Santa Rita.

(445 I» í_______ _1 BTT«¦ffi-.fjr .iTT-TT-"-***—*¦*¦

pífBBÕfl!
VLUGA

XjLou sem

um ousai) ou cavalheiro de
. _ lindas, salas de

frente ricamente mohitiadas, com entrada
independente, c optima pensão. Lindo pre-
dio completamente novo, banhos quentes, c
frios, teleplione, bilhar, e todas as commo-
dida des precisas; na avenida Mem de 'Sá
n, 11_; praça dos Governadores.

_ _ 11>5 10) S

{ Pí.{.TÚn ¦ A I-UCÁ-SE a cavalliciro
.1» liUiiiíl-- XS-filhos uma hna sala en

I _.-. t._ _..-_. •!!_._

-ST. a penhor de tratamento, com
pensão, t um masnifico quarto

d? frente, bem mobilado, em casa dc fa*
mili.r, na rua Silva Manoel n. 88.

(9008 IO) R

:tao ha
9.

outro ituiuilino;
2° andar.

IU a casal smi
ca^a dc famiia

na rua do Ouvidor
(916+ ui a

4 l.UGA-SK boa casinha, na Villa Moacyr,
j___.com 2 quartos, j saias, cozinha, bom
quintal, p.r 91 $; as chaves á rua Dr. Carmo
Netto 179, açouRue, (0740 K) ü

Rico e feliz será quem co-
nhecer o Supplemenlo
illlistrado do Ml.NsA-
GEIRO DA FOKTU-
NA», onde são explicados

os meios para obter bem-estar, conforto, saude c posi-
ções sociaes invejáveis. Revela o que fazer pura ser
amado, vencer difficuldades e embaraços da vida, fazer
bons negócios, ganhar rnuito dinheiro, obter bons empre-
gos e a sympathia dos poderosos, assim como impor
vossa vontade aos demais. DÃ'-SK GRÁTIS c envia-se
pelo Correio pura toda a parte. Escreva ao Sr. Arislotc-
les Itália, lin-» Senhor iíos Passos 98, sobrado,
líio, < aixit Tostai (504. Dá-se em mão á rua do Callete,

ALUGA-SEfamilia; n
2a audar.

um commodo para moços dc
. rua da Asscmbléa n. 58,

( _3 IO) J
A I,UGA.M-S1Í salas

-tilda Constituição n.
Casa seria.

o nuartos; na rua
-7, preços módicos.

(-63 K) R

AI.UüA-SlO 
um fjrandc auarto, oroprio

para escriptorio ou consultório, coni di.
reito a tclcphouo c luz electrica; rua da
Ciriuca 11. 6. Io audar. (426 ÍO) ]

AII.UGAM-SU 
os 2» e '3» andares do

predio da rua de S. José.n. 72, Icmlò
espaçosos, claros c bem arejados conm.o-
dos para familia dc tratamento. As chaveâ
estão na loja e trata-sc com .Jacobtna, na
avenida Kio líranco n, 103, i° andar, das¦2 ás 4 lioras. (319 IO) R

A LUGA-SE uma bonita sala de frente,
-ílcm casa dc um casal sem filhos, pre-
fere-se outro nas mesmas condições; ua
rua lfrei Caneca n. 376, sobrado; para tra-
tar das ia á i hora. (322 .10) R

A LUGA-S-'. um magnifico aposento, para
xJLtim rapaz solteiro em casa do máximo
asseio e soce_ío, na rua General" Câmara u.
327, sobrado; pede-se pessoa de tratamento-(399 E) J

_ I,UGA-SE uma boa sala ilo frente, nio-,
-__.biln.d_ e com ou sem pensão, casa nova,
com todo o conforto; na Avenida Cornos
t*'reÍro 130-A, entrada ocla praça dost Co-
vernadores; preço módico. (46.S I!) S

A 
I.UGA-SK um Brande sobrado, na rua
da Constituição trata-sc na loja.

(.170 13)

ALUGAM-SK 
dois arejados e espaçosos

quartos, independentes, a casal sem fi-
llios; luz clcetricíi, etc.; Inválidos 184,
scb., fundos. (122 10) S

A IiTJGA-SB 11111 bom solirado coin
^iliins bons suIiih, (íuiitro niini*-
tos, quarto para creada, tcrrn.o e
terrcuo e mais (lopciiilciioias. ltua
do Imvrndio 118; trata-se 1111 loja
por 28<>$000. (S 1»7)13

A 
l.UGAM-SE um bom otiarto, uma boa
sala dc frente, bem mobilada, com ou

sem pensão; na praça l-aui n. 73, a"
andar. (478 K) S

A LUGA.SE na rna rto S. Bento¦•tl-ii. 30, 2° andar, esquina da
Avenida Bio Branco, cr ando miar-
to mobilado o pensão: 2 pessoas,
_0»$000; uma 130$; casa de
família. (J 193) K

ALUGA-SE 
uma boa sala c um quarto a

moços'do commercio ou casal, tem co-
zinba e ebuveiro, independente, ua rua Cos.
ta Bastos n. 20. (165 E) J

ALUGA-SE 
em car_ dc familia um quar-

to para casal sem íillios. R. Tlicopliilo
Ottoni 11. 38. (192 E) J

ALUGA-SE 
um bom quarto independente

na avenida Passos ri
familia.

•II. cob, c casa. dc
(189 10) J

ALUGA-SE 
a casa da Praça da Republi-

ca 11. 93, loja, ás cliave- eslao 110 so-
brado e trata-sc na rua da Candelária, 22
com Paulo A. de Souza. (206 lv) 3

A IiUGAM-SE- optimos aposentos
¦ílteala de írente, etc., em casa de
familia do tratamento; na rua
Primeiro do Março UO, 3° andar.

(J 399) E

A
ecmblca

LUGAi9E um bom quarto com pen-
,. cm casa de todo .respeito; As-
71, sobrado. ( .3 E) J

ALUGA-SE 
a casa 11. 13 da rua Barão

do Rio Branco (antiga travessa do be-
nado), a cinco minutos do centro, com
quatro dormitórios, duas salas, quintal c
demais accomniodaçües para familia,

(153 1*.) S

Se deseja poupar o seu
¦___W___H_E_______iE_ _itt_i_______M._Jas*mTmh-*ásmmmmVS*m*BÈtmmW-mM

dinheiro comprando arti-
gos bons e com descon-
tos de grande vantagem,

VERIFIQUE QUANTO
ANTES QS PREÇOS
REDUZIE30S QUE

DeSHirüefe
Tira os çabellos supérfluos do rosto,ccllo t brncoi. Encontra-se nas <_»£: Ba.lin, Ht--r__„_y e Cirio.

—1

AI*UGA"Xr-Slí bons cômniodos com mo-bilia, a moços do comnicrcio; 11a ruuD. Lui-a n. 31. Gloria. (043. G) R
ALUGA-SE só para cavalheiro

í£_iuui optimo dorniitorio muito
íresco e bem mobilado num ele-
cante predio moderno. Aln&ucl
90$000, com banhos quentes
o pequeno almoço. Casa muito
socegadá de i.tnrilia n_.;'iiJníieli'ii,sem creanças; rua Br. Corrêa Du-
tri. 11. 6«, Cattete. (S 1__)G

i I.UGA-SE, por qo$ o predio n. IX. da
i"_rua Goneral rolydoro 55 Botafogo; tem¦¦'.ectrifidade. (431 G) .1

AI.U(ÍAM-S1. 
hoas casas, com todo o

conforto, mra pequenas familias; rua
13. rolyxena ?o, BotaloRo. (432 G) J

ALUGA-SE 
na .Villa Rio .Branco, avem-

da Mcni dc Sá eoq
opr i.|o$.

dc Inválidos, casas
(203 E) J

ALUGA-SE 
uma esplendida sala dc fren-

te e independente com luz electrica, c
todas as commodidades. cm casa de um ca-
sal, na rua dos Andradas, 51, 1° andar.

(171 E) 3

ALUGA-SE 
um quarto mubiliado ç com

pensão, a casal cem filhos, cavalheiros
no largo <io Kosario, 34. a' andar.

(2.0 E) J

ALUGA-SE 
em casa dc familia, a .um .ra-

paz, distineto um qnarto. com luz UM-
pesa c etc, por preço módico, Quitanda. 21
i" andar. (302 lí) J

ALUGA-SE 
uma sala do frente, a moços

do commercio, on a s_iilior >dc todo
respeito; na avenida Gomes Ereirc 11. 154.

(236 E) J

ALUGA-SE 
cm casa de um casal decênio

e de respeito, a outro em idênticas con-
dições, uma sala de frente, independente
ou metade da casa com todas as coiiuno-
didades, por |>reço módico; tua travessa
Costa V<jllio n. 9, sobrado. (207 E) J

ALUGAM-SE 
em casa dc familia, bons

.c arejados quartos o casaes e rapazes
lliítinctos, 64 Assemblea, -" andar.

(220 E)

ALUGAM-SE 
uma sala e uni quarto, era

1-casa dc familia; na rua
10.

do Riachuelo
(_*_ \_j

/_ LUGA-SE o i° andar da rua General
__jCamai-a n. '162; trata-se na loja do
mc.-uio. _ (' . '•¦) j

casa da rua Theopliilo Ot-
202; trata-sc na rua dc _ São

onde estão as cliaves. (23E. UAI.UC,.\-S1'toni
Pedro 1

LAPA E SANTA THEREZA

A LUGA-SE uma boa sala dc
-__ru.i General Câmara n. 102,

frente-, na
2° andar.
(517 E)

¦ \ LUCA-SE cm Santa Tlicíeza unn casa
1 com 3 quartos, 2 salas, e mais pertences,

para familia de tratamento; informa-sc na
rua Mauá 11. 84. (9101 I-) 1*

A I.UGA-SE. cm casa de familia, um
__.<liiarto mobilado, com todo. o conforto,
com 011 sem nensíto, a um ou dois cavalhei-
r_; av. Passos 40, sob. (516 li) S

4 LUGA-SE, por 50$, um nuarto mobila-
___Ldo. com janella; avenida Kio líranco n.
11. a" andar. (513 S) E

AI.UGA3.I-SEfronte, para
lhos 011 solteiros
ril-dar, defronte

uma sala «
escriptorio,

, á run S.
1 eerêia S.

i eabiiictc de
casal sem fi-
José: ti. 1. i"
Tose" (=i-rí.S

\ LUGAM-SE cnplcmlidas salas,
irXsem mobilia, com banhos tiucn.es

com ou
frios,

cm casa de família do tratamento; rua da
Lapa 93. (9159 r) »

,i LUGA-SE uma sala de frente, bem mo.
____.bil.-ula, com pensão, a rapazes, cm casa
d: familia; tem electricidade c tolenhonc; a
rua Visconde Paranaguá 11. 15 (Lapa).

(0157 I*) S

da

A LUGA-SE uni bom quarto, com limpe-
_r_L_a. a moços áoUeiros; rua General <--a-
mara 325. (s' S ¦'-) 3

A LUGA-SE uma boa casa para uma pc-
_C___qttctift pensão e vendem-sc os niovclü
que (.uarnecem a mesma. Informações co*n
o sr. Amaral, rua Site dc Setembro 9.*,
1" andai. (107 I',) S

A LUGA-SK o importante predio com tres
xXpavlnientos. com luxuosos ap,_ ciiti .
próprios nara familias do tratamento c ma!-,
um Ri-amle armazem, acabado dc construir,
trabalho dc primeira ordem; na rua Vis*
condo do Kio Branco f>3- (i°3 10 S

A 'LUGAM-SE na Villa Adão, aposentos
_-\.de primeira ordein, com o maior con-
iforto, construída especialmente para este
fim, o que ainda não ha cptual ncsln ca.
>pítal, systema parisiense, pois o ?cii _ dis-
tincío proprietário quiz dotar -esla cidade
de uma moradia de primeira ordem, onde
os srs. cavalheiros encontram o maior
asseio a -preços baratos, com direito à lim*
pesa do opo?ento, luz electrica, teleplione
c banhos, logar central; na rua dos Invn-
lidos n. ir, próximo á rua Visconde dí»
Kio Branco. (104 E) S

A H.UGA-S1. um quarto para casa de h-
-/"i-miiia, com pensão; na rua do Hospi-
cio 11. 54, 2" andar. (477 K) S

A LUGA-S E por 80$ n casa da rua Fran:
Xlciseo iCugcnio n. 325; ns cliaves no
3-7 c trata-sc na rua da Ouitanda. .39*

(473 ro s

223,loja.

^ LUGAM.SE =s seguintes casas.
__j_.mi.i_. :
Ladeira João Komenii r1 • - - •
Maria e Barros, 557 e :ír. . . .
_Iari_ « It.irro- n. 159 "Vil,I.A

EUGlíNIE". diversas casinjias
novat desde

Josi Clemente, 47
Santo Christo dos Mi!*_;re.«, ::.*.
General Tcdra, 159, para t.cg_ _Í0 c
familia

Rua do Mattoso, 1..
Kua do Mattoso, 19  .
Ccmmendador Leonardo, 9. . . .
Rua Cunlra; a loja di
Carolina Mcycr, _:.(.

Tratam-se á rua S
Costa Brasa _ C.

liara fa- | \ LUGA-SE uraa boa
; ^.-^i_,i ,ie S, Pedro 11.

142Í000
223?00O

I00$00fl
i.'2$ooa
9i?o;o

I50$ooo
152.0

sala;
32.1.

255 J

nluem-l aoS:
(•ul E) 

'1

ti JíUGA-Slí na acreditada
_."Virito; ru;i do Kosario n.
quarto.

A LUGA-SI-:
j-Va casal, o
rua Senador

Pensão Mon-
10-;. um bom

l'-l_ E) S

usauma boa sala, com p
t senhor dc tratamento;
Dantas, 32. (4. E)

- LUG \.SE
CXRiacliucló

11, 64,

1 _.'r • '

o predio 11. 3.8 ,la rua do- 2 o primeiro andar da ruanador Dantas 34. Ambos se tratam nes-
(3 _ E) Jultimo.

A LUGA-SE um lindo commodoii-ucla para a rua. a dois rapazesmercio; na rua Stic de Setembro „.esquina da travessa de S. Francisco.
(37J E)

com ja-
do com-

A LUGAM-SE a familias e
-ciquartos mobitodos, por 3;$

cavalhe
e -t.,5

K)

A LUGA-SI5 um bom quarto a mocos,
___coin nu sem pensão; na rua dc SãoPedro. 12S. (505 lí) S
ALUGAM-SE uma sala de frente c tunxjLqnarto de fronte, juntos ou separados:na praia dc Santa Luzia, 182. (jo4E)S
4 LUGA-SE o prelio da rua do Areai

XXn. 61; para ver e tratar no mesmo, daa
9 ás 12 bom da manliã. (50 Ií) R

17847 E)

A LUGAM SI. commodos especlaes
-tlcin predio novo e. de esquina, todos
cem janellas dc frente, â rua Senador ro:;:-
peu u, 2-.0, c:;í fren.e á estaçSo Central.

1S31! E) J

t .al.is-, preços 1
do comn.ercioj rua

(9125 E) j i
ALUGAM-SE 

nuailos
módicos, para inoç.s

X.U.Z Gama n. 4...

A'LUGA-SE 
a casa da rua das Marrecas

n. 34, toda pintada c forrada de novo,
para ver c truur na avenida Ki-1 Branco
n. 114, cast 8 da manhã _s 6 oa tarde.
com o sr. Soares. .8446 E)J

A LUGA-SK o predio da ladeira ^.~> mor-
^Ã.r'j do Valongo n. -9; trata*ae na rua
Sete de Setembro n. i, íolir. (9303 E) J

10.5.03
iJaSooo __.__

U3Í0OO; aJ*\ _^ sm.2, cora ¦ (Si aV^Sf-^ ^_n__-"- " "¦>—-"**•*—aa ni...

A L-GAM-SE as casas ns° 92 c 94
i-_ru.i Joaquim Silva. Lana. com boas ac-
cijiiiiiioilaçõcs nioderiiamcnte preparadas com
todo conforto; boai nuintal, g,-_z c Imz electri-
ca; trata-sc na mesma rua canto do becco
do Império, com o sr. Valentim. Venilu. , _

(2io IO J I sa

está fazendo emquanto durar a
reconstrucção dos seus nov^s

armazéns
GABARDINE superior, em coros modernas, de pura lã,

a 16$, 159  128oo_
CASIMIRAS de cores novas e bonitas, com 1,50 dc

largura, próprias para costumo o saias, do
valor de 9$, por (metro) - -  _9ooo

COBERTORES avelludado. para casal, boa qualidade
do preço de 12?Soo por  8$9oo

MANTEAUXdC-.sei-ii.ainglezu, do Oo? o .0$ por _9$5oo
SAIAS de boa casimira em cores azul marinho e prelo,

feilios modernos do valor de £._$, por. . . I9$ooo
CORPINHOS finos, guaniecidos de rendas c fitas, arli-

go chie e durável, de 5$, por  3 _?5oo
CAPAS para senhoras, em tulle preto com forro de

sedae volants de gaze, de 5o$, por. . . . 15fooo
CAMISAS _e dia em baptiste fina, com rendas de boa

qualidade, do valor de 8g6oo, por .... 6$3oo
CAMISAS de dormir em percal superior, guarnecidas

de bordados suissos, de 5$, por  :)!?6oo
COSTUMES tailleur, dc superior casimira de lã, mode-

los modernos, de loo$>, por 'ÍGiSooo
MEIAS para senhora, artigo bom c durável, de 39,
por  8$3oe

EM ROUPA BRANCA
para homens, senho-
ras e creanças TECI-i
DOS DE SEDA E DE
LÍ, VESTIDOS SOBj
MEDIDAS, iRENDAS,

bordados, etc.

OS PREÇOS ACTUAES
DA BRAZILEIRA offe-
recém vantagens que

todos devem aproveitar

Lio ie S. Francisco i k\

A _lTGA-Sl_ um pnlácctò, con--*-».s(i-ii<_..io nova, oom todns ns
coiiiinodiiliiilcs. o iii(_Ui<>raiiieiito..
moilornos, Dar» craiitlo fanillin
«lo tnitnniciito; centro ile terreno,
ciitrailiv paru aiitomovt-1, etc.: nu
rua Volii utiirios ila Pátria 1-3.

(,l 10_S_)_(}
.4 I.ÜCAM-SH casinhas, na rira 11. Carlos

-ÍXI 222 (aiiii-j-. Santo Amaro). Cattete:
aluguel (Si$. (lãS G) S

_V liUG.V-SIO um boui «iiitii.o, bem
>"JliMiWla«lo o iudepchileiitc; ure-
co módico, para um sciilior ou ca-
sal; rua Huurquo de Mriccdo 41.

(Ií 300)<_

Ail.UGA.Pl-: 
„ easa n. .2 ila rim Yi'i-

ran}._ (.r.ir.injciraí.), com bons coiumO*
dos p_r;i 'familia; ns chaves no n. 5^ ar-
mazem. (_.!i G) R

|iI,UGÀ'-SK nor 1:0$ unra ca.a eom tre»
j-T__i_M.tr.os, unas salas c grande área; na
rua llcnto Lisboa n. .9. Callcte.

(-57 0) J

ma hoa caaa, tem
Bento ÍJsboa

(363 G) J
VI.UGA-SK 

por 87$ 1111
grande quintíil; na r'
S11. Cattete.

J. !,t.H..A-Si. por 130$ uma ca.a com tres
Jv-LQuartos, duas salas c Kraiit!" nuintalj
na rua do Cattete _..(. ('.,61 C) J

Á Í,U(_\_I-SU optimos coiniiioilos inteira-
-CjLmcntc in dependeu t-fs, c_:n pensão, em
easa de •penticiin familia, onde lia todo o
conforto c a..cio, ponto inuito nj.radavi.li
á rua tle S. M'inoi-1 n. -io. Uotafogo.

(381 G) J

AtUGA-SK 
po. ioj$ mensaes u easa da

rua, das r,aràt.Jetr.3 "• -S..- Trata-se
na ca?a V, (384 G) J

\I.UG.V. 
K por 00$ uma lioa easa com

¦dua. salas, doia tjuartos, gnindo quin-
tal; na rua viscondo d_ Silva n. (jp, fra-
1.1.5* IU 6^. (329 G) J

A'!T.UG_M-S1_ liarato, bons commodos e
-cXcasinhas; ná rua General Sevcriano, 74-
Tratar com o .ncarrcRado sr. I.lizcu-

  (3. G) : J

A 
LUGA-SH o clialet ai. m ila rua d>
AssumpçJSo 11. ao, tem tres saldas, um

quarto, c duas __1_ _. chuveiro, <; tudo
mais necessário. (330 G) J

. T.rGA-SU a -asa n. 6 ila rua llcnto
__ll<isl)0_ n. ro; as cliavcs no n. 8i,
tem tres quartos, duas salas, cozinha e
nuintal, (30.1 G) lt

Sl'if«í.:'_:í;Hí'8i_siííi_iii|Bííli!_!ii'_!l::_i'íil:|i«,;i
í .-ií) Dl-17AR...

TOMAE UM CALIX DE

| Guaranesia
B!l;:»!iiiB;i;l_!iiilHi!iiilíillll!!ltt!!lli!ii!BÍÍilSI_!!ílÍ

\ Ü.UGA-SH uma boa casa por ]•!.)$, í
-ÀrVrua D. Marciana n. 5,. com duas .a-
Ias. tres quíirtos, porão habitavel, luz clc-
ctriea, (-az, clc, (311 G) R

AI.UGA-SR 
á rua Silveira Martins -a,

cm casa de fainilia, uma confortável
s.ila dc treme. (281 G) H

AI.UGAM-SI-: 
ma_;iiific03 quartos c sala*!

á praía de Uotafogo n. i8ó. tendo tele-
plione 11. _.._.¦., Sul, a pessoas dc trata-
mento. (.16 G) J

A I,UGA.Sl-_ um bom quarto de frente,
X.Vá rua Kcal Grandeza 11. 121, próximo
á Voluntário- da 1'atria. (88 O) J

/_ LUGA-SE o preilio da rua nuarque dc
J_LMuec.!o 11. 18, perto da avenida .Beira-
'Mar; trata-sc na rua Macli-ailo dc Assis, 2.

(50 (•) «

A 'I.UGA-SK .
_C_i.nici.t08, com cutraj.
bastantes commodos; na
Silva n. 34; a^ chav
ta-_o na rua

um predio com dois pavi*' .a Independentca,
rua Dr. Joaquim
110 11. 3-í o tra-

Carioca 11. 10, restauraut.
(138 1;) S

A I.UGASI-S1Í, em casa de uma scniiora.
_-._-_.i_.a sala e quarto para descat:

^màmÊVÊmawàmÊÊÊmmsBm
VS RH FEIÇÕES... §

UM CALIX DF ni »
1 i_ Guaranesia K

forma-se na rua da Gloria 102. sobrado.
(G180 F)

lê!!l:!-Hi<„il!lIi!'!!_s;ilBiciSiBli_!li;!l_:>!::_.!!!:!Biliil&

\ LUGAJI-SE, por preços razoáveis as bo-
' XS-nitas cisas da rua Jardim liolanico 78
I e. III, com entrada pelo 84; as cliaves no

local; trata-sc na rua do Hospicio iu. 1°
andar. ''-t2-* G' »

,4 LUGA-SH uma casa na Villa Jacyló,
__.a rua Todro Américo 11. 84; a chave
iip 11. 100, c trata-sc na rua do Hospício

mdar. (742a G) b1 _

A 
LUGA-SH uma sala de frente, mobila-
da, em casa dc familia, barato; na ru»

Paysandu' 114 U7- (10 G) .1

,\ LUGA-SK
-OUi.obilado,
vista; 11. 00
Caitete.

uni bom uuarlo. ricamoilte
cm easa dc família, com bella

da travessa llastos (anlino _.
(0130 G) S

A JjUGASI-SE duas salas 7ii_liil_-
-í^Jilas 110 Io anilai* ilo iiinn oasa
ilo familia soecenfla: na rua Vo-
luntaiios ila 1'iitiia, 42».

(J 9288) G

t LÜGA-S15 um commodo dc frente,. ;
Apcssoas que trabalhem fora; rua do ._at
tete S.., esquina do quartel. (97.1a G) S

. ILUGA _IÍ, cm casa de .familia estran-
-".Vneii-a, um quarto mobilado c com te-
leplione. l.irn Kvaristo da Veica n.-aa,
pio.Niln.i á Avenida. (492 F) S

A .UGA-SH, por 50$. uma boa sala para
__.casal sem filhos, com entrada indepen.
dente, tendo cozinlia. muita acua o luz.
querendo; na rua Cosia Bastos n. 10, pro-
ximo á do Riachuelo. (13*2 ¦*¦') !-•

-B^ta_ga_ii-__É_-a_^^

I eni.\ uni) 4 in
,. LUGA-SK um quarto, com ou sem pen- |

_f__.são( em casa dc familia; rua da I.apa f-(J. ¦
(413 IO R i

I |

ALUGA-SE 
uma niaRiiifica sala de frente .

a casal ou rapazes, com ou sem pensão, j
com ou sem mobília: rua da Lapa 62, soli. 1

 (4-t-l -o r|

AILUGA-'SE crande sala c_t:i vista para
_An mar e jardim da Gloria, para unia
011 mais pessoas solteira.; na ladeira da
Gloria 37. _(i__.J_L_l

,t j..'(",A_T-Sl. quartos mobilado, cn não,
____.com ou sem pensão, á rua Taylor 47-

(408 I-") J

OãTTETE, URÂNJEIRÃS,
an._.nf._
iJUIM! UMíl

A LUCA-Sl. a boa casa da rua Benjamin-
A Constant n. 152, com bons commodos,

K_z c lectricidade; chaves na mesma rua
io_, armazém; tratar no larno da 13atalha
n. 1. Armazom. G

A LUGA-SK por .t..$. em casa de fami-
-ti-lia, uni quarto de frente, mobilado, paz
t; roupa dc cama; na rua D. Carlos í
11. o4. Outetc. (7iS,i G) J

RtTA XT3_^^TJ^"S-_*A.*KT___ __T. 91
Drocjas novas
Fleiaxedios garantidos
Dos mais afamados fabricantes
preços sem competência

Temos em nosso ãrmãzcm: uma balança americana, sensível a
1 gramma, pnra pesagem gratuita da uossa freguezia.

ife__5_i?_E_---a;

A LUí.A-SK uma boa casa nova, com t.•
XjLdas as commodidades, para família; na
rua llcnto I.i-bo.i ií. 7; tratasc na incsma;
preço 130$.   (G)

i LÜGA-SI5 uma boa sala dc frente, cm
j-"Vcasa de familia: rua do Cattete _oj.

(399 G) ]

\HJGÁ_Í-SI$ 
casinhas, na rua D. Car

los I 222 (íiiiti-a Santo Amaro). Calte-
te; aluguel o;$. (127 G) S

[EME, COPACABANA,
IPANEMA E LEBLOíl

VLUGA-SlS 
a confortável casa da travessa

.Cruz Lima, 29 casa II próximo aos
banhos de mar, as chaves _t>t. o no armazém
di esquina e trata-se ua rua da Candelária
2* com Paulo A. dc Souza. H

. LUGÀ-SE o preilio 11. 12 -da rua Ksre.
__.inh.-i; 4 quartos, a solas etc, electrici-
dade. fogSo a nu. etc.; as chaveS, por
OU-cquiu i rua Eurclinlia n. ;8, arniazem;
trata-sc í rua da Al_n''et-a n, ,_o. i' and.

(5381 H) M

A LUGA-SK uma casa com dois quarto,,
jÉXduas salas, cozinha, etc, em Copaça.a.
nu, .. rua Barroso n, 67, Vil';i Mimi; _t
•ruia -ihifor.niaçâc!., á rua ún Altfande^fl(
chaves estao no n. ?3, onilc so trata «
i__. Preço, no$o_0. (os:ti II) J

A LUG'A.Slv a casa n. iooi da rua Nc-
_A.3a Senhora de Copacabana; irata.se na
rua Benjamin Constant n. -to. (tn6iH) R

4 LUGA-Sli um ou dois quartos dc fren-
__tf, á rua Salvador Corrêa n. .|2, Leme.

(55« IO 3

_"LUGA-S . por 100$ boa casa com duas
__j-.salns, tres -]uartos, £_z. electricidade c
todas as dependências, á rua Pereira Pas-
sos n. ..S, Copacabanai Informações á
avenida Atlântica 762, (91 II) J

PS
I._3_____._____E__S____a______^

,4 LÜ&..M-S1-:
Ada Bella Vu
cienicas; na
próximo üo
ri 15$; tratasc

niiBiiificas casas na aveni-
1 com accommodações hy*

rua 
'Euphrasia Corrca n. 42.

largo ilo Macliado, Aluguel
com o encarregado.

18189 G) J

A LUGA-SE
__.duas sala:

nina casa coiii Ires nuartos,
copa. banheiro, despensa e

„. .,,., Onerai Menna Parrcto
BotafoRO. (°-t°3 G- J

por .$ mensaes. um cha-A LUGA-SE, _.-... ,
___lutzin..o, na rua Buaraus ac .Macedo
próprio para 11 mcasal sem filhos ou mocos
solteiros; as chaves eslão no 16. (9tigl_)_

. LUGA.SE por 120S a boa casa da tra-
_3lvcss.i Oliveira 11. -*r. com tres quartos,
duas salas, cozinha o illuminaan a electri-
lridr.de; trnta-se na r-.ia *|Volunlarioj da
P-tria n. 2.M. EotafoKO. (oooo G) M

dois quartos bem mobila-
na rua Barão dc Guaratyba 27

(Cattete), independente. (o_.y_ 0) KAl;:gam-Se

'¦ws-*.51

E IH.OL__ST.AS SO PEITO usem sempre o
íí W __¦__=.__.__ J__. _^«_____ J __!___?>I%nrup^ u^ ^imumm

_ LUGAJI-SE
XS-sala de frei

cm casa de fam.lia, uma
de frente e dois quartos, no .ir.:-

rua Jos Andradas u. ul, i" andar.
(oro! E) S

* LUGAM-
__ t.''ros. dc
n. MS, '"¦

commodos para moços sol-
í c .;_?; r.a rua S. Pedro

(97M !¦'¦) S

4 LUGAJI-SE niniíiiificos quartos
¦t^e milns com ou sem niobilius
liui-ii rnsiu-s o rtipní solteiro o (Íií-
80 iiinsãü <1<? 1" orilein; nu rnn ilo
Liivi-nilio ..O. sobrado. (_18) H

A 1.U0AM-S1. bong quartos, a moços do
-_-.__com.-ii:-cto. rua do -.lo.üido n. i_o, em
írente a praça Gonçalves Dias. (175 E) J

AlíUGAM-SK 
dois 'oons 

quartos e urão, ei-tr-ida independente, i r-ja
ebucio JI?.

M.
Ria.

(93S0 E) J

dL© OLIVEIRA a"TT_XriO__5.
Poderoso 0-_^I____C._k_XrTE., TÔNICO E3 BXPEOTORAlffTB

Pedir e exigir sempre: "GKINDELIÂ ÒLIVEIKA JUNIOR"
1/2 A' y8niia em palquar pliarmacia e drogaria Arsujo Frefcas & o. - Rio ile Janeiro £VJ
^^ 

^*" ¦MM_^<Bfl«a--*--________ínr-r^ «^.___;--_r«__--_^______^^ ¦_-_-¦__ ¦¦ W^ ^Ü_&

Juventude
Alexandre

Faz com que os cabeilos bran-
cos fiquem pretos, não queima,
não mancha a pelle,

A Juventude Alexandre destn-
volve o crescimento do cabollo
c extingue a caspa com tres íi.i-
plica ções.

Vende-sc em Iodas as perfu-
marias — Pliarmaci.s e droga-
ií... Preço ..$000 rs,

*. TjXÍOA-SB oiitiiiiii snla nioWIntln
^<;U com Rleetriciiliulc, om casn
<lc fiiinllii! fi-iiiioiv.ii; Jia rnn Cor-
rôit Dutra 78. IS 84)

l IjUGAM-SR bom commodos com ren-
-S-são e com ou sem mobilia. a casal o-.i
rapa.es 'lo tratamento, cm ca ,-i do família
de todo o conforto, tem telephone; na rua
do Catlelc '05 (sobr.) (152 O) ri

. I.UCA-S . uma casa, á ladeira do I..
_-.n*.e n. 12, com «luas salaa c doi- quar-
tos: informa-;» no 8. (6S II) .

. 1,1.'_.VSK lima casa por c.. $ mensaes,
__"j_com o contrai) dc uni a dois annos, sí-
t,i _ rua llarntn Ribeiro n. »6o, Copacabana,
ojidç _ trata. (£ II) R

AI.UGAlf-S 
. os predios da rua Ipanema

ns. 83 c si- <3-, II) i

,i. LUGA-SK a casa <la rna Nossa Sr-
j-TLnhora dc Copacabana n. S8o; truta-s.
na mesma, iSoÇ mensaes, com tres nuarlos,
tres salas, cozinlia, despensa e um quintal
c!i 80 metros. (345 I') J

A I.UGA-SI :ii bom pre cm --entro-

com cinco quartos, duas salas, gabinete,
copa, cozinha, etc; as cliavcs csíao na
rua Marinho 11. «4, onde so trata.

i I UG'A-SI. parte dn sohrado da rua
jt_._0SS.-i Senhora dc Copacabana 11, «So,
a um casal 0.1 senhores -le tratamento...-5- n) j

Al.UGA.M.ril.para solteiros
cxcelientes quartos e salas

e casaes sem filhosj bom
banheiro, luz electrica. casa nova, alem de
outras coainiodidadcsj rua das Marrecas 15.

(.1 í8 F.) S

. LUCA-SE o sobrado da rua S. Tedro
_r_Ln. 10, tendo bastantes commodos par..
familia; trata-se no n. 6. (q.í^. K) .'»T

. LUGAM-SE
_____pens_ õ, cm
Alfândega 141,

bons quartos, com boa
casa de familia; rua da

2° andar. (108 K) S

A LUGA-SE
__juesonptono

uma magnífica sala para
du officina, no i° andar

do firedio novo do Suriío de S. Francisco
ue Paula n. -.4. (302 K) R.

A 
LUGA-SI. uma boa saía de frente, com
.gabinete e álcova, iproprio nara escri-

ptorío, corÉ.-niltnr:'. ou atelier dc costura;
na raa do Carioca o. 4*. V andarj tra-
U_c sa Íoi», —^  . tòiá li) J

A 
I.UGA-SK a casa da travessa Dias da
Costa n. 8 (entre Alfândega e G. Ca-

mara); as chaves na rua do Hospício M-i.
d° andar. (7422 i.) S

ALUGA-SE 
uma sa!

trada independente,
senhora só,
Caetano n.
Euzebio.

mobilada, com en*
em casa dc uma

prc;o commodo; na rua Jnão
213, esquina da rua Senador

(.38.1 E) J

ALUGA-SEde; na ri
um quarto com electricidet-

rua da Quitanda n. 50, sob.
(66 E) J

A il.UGA-SI. uma porta com i
-CXrnJa 'Marechal Floriano; trata-st
Paula Mattoa n. 186.

se na rua
(95 E) J

AMÍOA-Si. l)or contrato o mapnifico
predio ¦ com todo o conforto moderno

d.i rua Franc:-;.!. Muratorí n. 43. Pôde
ser vi-;'.) ,-. qualquer hora e trata-se
da Quitanda n. '37, i« _u_3..- .—

¦_;

A LUGA-SH
-íi-dois

80$ uma boa casa com
_ quartos, duas salas, etc; na rua

Fossolo 66. (,;J?o G) J
A I«UGANÍ-5IC magníficos Cômodos _ a ca-

-tXvaUiciro) e moços do commercio, na
confortável avenida Commercio, na rua
tChfistOvSo Colombo n. 38, próximo aes lar-
xo do Machado; trata-sc com o encarregu-
do a qiialmier hora. (8^84 G) T

ALUGAMSK 
linda sala ou nm aposento,

com pensão; na rua Machado de Assis
11. 5- Caitete. 1879; G) H

ALUGAM-SE 
bons çuartos, a moços

teiros; preços módicos; á rua daspreço,raniciras n. *..
moços sou

rua das La-
(914a G) S

s.
ALUG-V-SIÍ 

uma boa
quartos, tres salas e mais de

para ver na rua Vicente de Souza i
trata-so r.a mcsui. lua 11. 53. Rol""-A. (SJI3 G. J

ALUGA-SE 
barata, toda a parte de uma

casa nova coni mobilia, banheiro, electri-
cidade e .não á gaz. mui perto <!o largo
do Machado. Informações, rua Cristóvão
Colombo, 141, armazém esquina Bonto Us-
boa. (301 G) J

A LUGA.SE cm Dr. Frontin boa casa com
____.arejados commodos. grande quintal com
to^os os requisitos da hygic-nc, aluguel bara-
to; informações a rua João Vieira, 35, bon-
dc e trem á porta, (331 G) J

ALUGA-SE 
hoa sala de_ frente, cm po-

rão, toda assoalhada e illuminada a luz
electrica, em casa d« familia; ir» _ rua
Buarqu. <Íe Macedo 3$-

A LUGA-SIÍ pr.r
jtVda rua Delphi!
tn-, duas sala., i
c mais dependene
tamento; trata-se

(ui G) S

dj ^ íi i hori da

170$ mensaes o predio
1 n. 06. com tres quar-Dzinha, banheiro, quintal
as, para familia de tra-

rua da Carioca 6o,
tarde, - lm G) é

.1 LUGA-SE e.-u casa de familia cstr-.n-
_Af;cira, um .uarto mobilado, iwr 3571
na rua iíarãj dc Guaratiba n, 29. Car-
tete. (98 G) .1

A wc
_A.rua

LUGA-SE por 180$ a cara nova da
Kcal Grandeza n. 3--í_ com _et-.

quartos, toda pintada a óleo, luz electri-
ca e todos ca melhoramentos para família
de tr.it."._cn!o; as cliaves no 11. .126, porfavor e trata-se na rua da Assemblea ia\
i° andar, -la- 2 às 4 horas. <_S G) • J

i LUGA-SK a casa da rua de _*.. Se-
/Xnhorn de Copacabana 11. ioí- (casa I);
tem duas salas, dois quartos cozinha, quarto
com banheira esmaltada, W.-C. e quintal;
illuminada á lu/ electrica: as chaves ostão,
r„-.r favor, na casa IV; aluguel 122Í000.

(140 
11) S

Soe, praia formosa
e mm

\'LUCA-SE o prelio assobradado, refor-
-t-Vmado de novo. cotn fogão a gaz e lua
electrica, d.'..n salas, nuaua .p.iarlos; na
rua D. Laura do Araujo n. 118. Trata-
se á rua General Caldwell n. .-i", sobrado.
Ifiança dc negociante estabelecido. Alu-
fiuel, 122% mensaes. .'J3 I) J

i I.UGA-SK o crande armazem ila
XXViscon.le de Itauna ns. _.-' c 34;
ta-se no "Fluminense Hotel''.

rui
tra-
d)

A LUGAM-SE os prédios á rua Piedade
-tVn. 49, com s Quartos, boas salas, gara-
rc, etc, 230$, o o da praia uotafogo 9.
para pequena íamilia de tratamento; trata-
se á praia Botafogo 78. (130 G) S

t LUGA-SÈ o predio da rua Maurity r,
_T_Lpróprio para negocio e moradia» -i*
chave* 1110 arma;-.-n defront.: - trata-58

I na secretaria da Candelária, a rua u.j
Quitanda*. **

A LUGAM-SE bons quartos com pensão,X-Lnmlto cuidado, para famílias ¦•• cava-
lheiros, ca», com jardim. Rua ChrístovSo
Colombo, 124. (234 G) J

AI.UGAM.-SI. 
magníficas e amplas

na avenida, D. Lulua, com boas
IS casas

_. accom-
modações e ín .t .Ilação electrica; na rua
Kimhrasia Corrêa 41, próximo ao Iar_;o do
Ma.Irado: trala-sc com « encarregado, Alu-
«uel, ijolow. ¦>„ (81Í7 G) J

i LUGA-SE por iGoS o predio. novo; «s-
ÜLsobradado da rua Br. l-.z*qiu.-I u. 3 .
cs cheves no mesmo, onde se trata.

I I UGA-SE, Dor nreco basilo, lioa easa
Aiom tre* nuartos, duas salas., bon- oüia.
t-,' e electricidade; informa-se íjv- Car.
doso Marinho n. 7, escriptorio, «.n.; Tar.
mosa. Ü93 D 1
' 

i I UGA-SE, por nroco barato, boa cas.
_ Vcom dõls nuartos, duas .alas., bo-.n quin-
tal e electrici-ade; informas, a rua Car,
doso Marinho _ 7. C6CriBtotio, Praia Fof.
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Acaba de sair á luz e já sé acha á
venda a nova edição de 1916

1 A tüGÀ-Slj o predio da Estrada Nova da
«.Tijuca 157, eom duas salas, doi. quarlos,
grande porão, installação elétrica, cozinha,
tanflue banheiro, etc.; as chave, na casa
167 com a ua. d. Albina; aluguel 100$.

(99 K) J

On 

¦ í ¦ ti1 Ciiiiii fqÉ
-. oum —tz

A LUGA-SE o nredio á rua Válparaiso nu-
, X_.inera, 38, Conde de Bomfim, com duas

salas tres quartos, banheiro e mais inde-
pendências, com ga*! p electricidade; as cha,-
ves estão por especial fa.or no n. ..o, e tra-
ta-se na rua Junqueira Freire, 43. (104 R) J

ALUGA-SE 
a casa da rua Delfins ri. 3'.

Tijuca. com 4 quartos, 2 salas, etc, ao

! 

Centro de um grande terreno; informa-se na
mesma e trata-se na rua da Carioca 58, ai-
faiatana. (40 K) lt

MANUAL COMPLETISSIMO DA ARTE DE COZINHA
iTerdadeira cncyelopcdia culinária onde ha receitas para todos os gos-

to», todos os oaladares. Além das receitas estrangeiras, como FRANCE-
XA. PORTUGUEZA. INGLEZA, ALLEMÃ, OHINEZA, POLACA, TURCA,
RUSSA e de todos os paizes da terra, com as suas especialidades, Ua tambem
a cozinha verdadeiramente .rasileira,

Guizados mineiros, quitutes bahianos, gênero paulista, iguarias do. nor-
te, manjares do sul, principalmente do Rio Grande. Tudo quanto se quizer! I

Muquéca., oarunTs, angu's, feijoadas á bahiana, com leite de coco; zo-
rô«, .arapateic, cangiquinha, etc.

OBRA DIVIDIDA EM <_NC O PARTES A SABER :
PRIMEIRA PARTE — Cozinha estrangeira — Colteoção completa, e

variada de centenas de receitas das mais afamadas c saborosas iguarias
das cozinhas: Portugueza, Italiana, Franceza, 'Ingleza, Allemã, Russa, Tur-
ca e Polaca, precedida de um vocabulário dos termos francezes mais cnipre-
gados na cozinha, nos restaurantes e nos banquetes.

SEGUNDA PARTE — Cozinha brasileira — Centenas* de variadisai-
mas receitas para se preparar com perfeição, qualquer prato da cozinha
brasileira, tanto de comidas do trivial, como de iguarias finas c de prepa-
ro pouco conhecido. Especialidades da arlc culinária fluminense, cearen-
se, mineira, paulista, nortista e do sul do Brasil. Não existe nenhum muro
livro, que trate tão desenvolvidamente e com tanta exactidão da Cozinha
Brasileira, como O Cozinheiro Popular — Todas as receitas são verdade,
ras, garantidas, experimentadas.

TERCEIRA PARTE — Manual do Pastcleiro — Formulário completo
para se preparar qualquer espécie de massa, pasteis, pastellinhos» lenvpa-
das, empadões, tortas, croquetes, "vol- am-vent . dariolai», nugis, panque-
cas, poços de amor, etc, etc.

QUARTA PARTE — Manual do C»pciro — Arle de bem servir e pôr
k mesa, tanto em casas dc familia como em banquetes, á franceza .011 á
americana, seguida de uma colleccão de "menus" á européa c á brasileira,
«in francez e portuguez, de fôrma a facilitar os "mailrcs d'hotel", a orga-¦aizarem qualquer banquete; arte de trincliar os assados, distribuição dos
vinhos, nas differpntes partes do banquete, etc, etc.

QUINTA PARTE — Inteiramente nova — Accrescida a esta edição.

O LIVRO DOS DOCICS
Contendo innumeras receitas de Pães de Lot. pães leves, gatcaux, pu-

dins, petits galeaux, tijelinhas, biuinuel os, bolos, lunclis, mayonneises. galei-
tes, tortas, toninhas, babás, manjares, doces de frutas, cremes, geléas, mar-
meladas, bolinhos, mães bentas, bom boceados, fatias da China, bolo branco,
frouxas de ovos, fios de ovos, tabefes, baba de mocas, '.ueijadinhas, Bolo
dos Alliados, bolos de amor, Vaes não vens, doce de queijo, compotas dc
oi.!ão. de caju's, cidras, laranjas, ananaz, morangos, pecegos, coco, ameixas,
etc; biscoitos de vinte qualidades; pudins, de vinte qualidades; cremes dr
vinte qualidades; doces de frutas de todas as qualidades; uvas, pêras, abo-
bora, limão, figos, marinelos. etc, etc, eie.

Um grosso volume encadernado, d e
500 paginas, contendo as cinco
partes reunidas  5$0OO

ALUGA-SE 
um bom commodo. em casa

dc familia; na rua D, Dolpbina, 21, Mu
di da Tijuca. (.*: K) R

iiiíiltoisííhb»

1111 BI.T9S 1
A PREFERIDA DO PUBLICO |

ISlpiilIIlPBiiffii.^^
Grnndo sovlimento de produetos clümicos e especialidades 1
pharmacenticas. importiifào dtrecta dos melhores fabricantes ||"i da Europa e Anip-rica. H
Caprichoso serviço do pharmacia e laboratório por pessoal f§
habilitado, sob u direcção do pharmacemioo Cândido Gabriel. _W

PREÇOS MÓDICOS 1
ALUGA-SE 

uni predio. edificação nova, á
travessa Soares da Cosia 48 (Praça Sacnz

.una,) esti aberto para ser examinado.
(15 H) R

A U.GA-S1** n casa n. XXI da Villa Flor
__,i travessa S. Salvador 1C1. coni 2 sa-
Ins. 2 (-«artns, copa . latrina dentro do casa
sala dc vi st ias independente, tanque c quin-
tal. 1'rc.o 11.$000. Cliaves e informações
com o encarregado da Villa. Bondes de 100
réis. (ne ***> S

_ LUGAM-SE comniodos limpos, na casa
__-n. 4S da rua .8 dc Setembro (Muda da
Tijuca); trata-se na inesma. com d. Bemvin-
ds Hapusta. K

A I.U.G..-SE uma casa apatetada, tendo
XÜLtres quatros, bom norão com quuatro
duartos _ mais commodidadcs, propriií para
família de tratamento; na rua 28 dè Selem-
bro ii. -.9; as chaves no n. 2... Muda da
Tüuca; tambem sc nata na rua i° dc Mar-
co 11. 1-7. sob., teleplione 51. 6 «.__ „(ui K) S

A LUGA-SE uma casa elegante, em cs-
__.lvlo moderno, lendo as accommoda. cs
precisas â pequena íamilia de tratamento;
tia rua 'Haddocli Lobo 11. 3331 aa cliaves
.¦btüo na padaria, á mcsr..a rua u. 327', trata-
se com Jacobína, na avenida Kio Branco
11. 103, 1" audar, das 2 ás 4 horas._

(.121 K) R

A LUGA-SK o predio da rua 18 dc Ou-
_T__ltil>ro n. 57 (Muda ila Tijlica); pro.
nrio para pequena familia, tendo porão ba-
liitpivel. gaz. clectricidade, in, dim c mim-
tal; tr.it_.se ua rua do Rosário Br. nrniKem.

(;S.| K) K

Placas Esmaltadas
por nn ?.) J3n}

Grande perfeição-
Mais durabilidade

E muilo mais baratas do
que as fabricadas até hoje

Fundiçfio Indígena
RUA OAMERINO

RUA 7 DE SETEMBRO, 99 I
Próximo á Avouid.:- Rio Branco jj

HHiíffilliHIffi

ii
A LUGA-SIÍ uma casa na Villa Satis Sou-

-tS.ci, com tres quarto., duas salas, Itou-
Icvard Vinte e Oito de Setembro n. 318.

(O738 L> K

A-LUGA-SK 
uma casa independente, com

quarto, sala, cozinha, por 40$; na rua
Bella de S. João 158. (50G Ll S

IMPOTÊNCIA
ESTERIT.n...n_,

.EÜRASTTTE>n._,
_SPERM._TOR-.H__

Curn certo, rnilical c rnnidn.
Clinica clcctro-incdica estiecinl

«R. CAETAXO JOVINE
das Faculdades de Medicina -de
Nápoles e Uio de Janeiro.

Das o ás 11 e das 2 ás _.
Lnrco fla Cnvinen, 10, sob.

' '.A-SK, á rua de Bemfica iq, uma
-í-k-cspkndicla chácara, tendu casa com 7
quartos, salas, quartos parn creados. etc.;
tem entrada nela rua Jocl.ey-Clttb* trata-se
á rua dos Ourivw 131. (i.t*i 1.) S

A LUGA-SK a casa, com duas salas, tres
j____<juartn_', boa cozínln, íiüiiital, W.-C,
com C-OClrieidade; rua Alegria. 5.7. (j6jI.)1Í._,_i

A T/UGA-SE a boa casn da rua Es-
Xi-pornuca 11. 14, em S. Christo-
vão, com _ salas e 2 nuiirtos, tio-
nlo liiibitnvel. luz clectrica, ba-
nbeiro c srando quintal. Aberta
das 12 ás 5 d» tarde; parn tratar
á rua do Ouvidor 102. com o sr.
Duartu Felix. Ij

AI.UOA-SE 
a casa da rua Major '-'ouse-

ea n. -5. S. Christovão, com cinco quar.
tos. duas salas, luz clectrica c mais de-
pendências parn familia dc tratamento', as
chaves estão na rua da Quitanda io„. onde
sc traia. (121 1,) íi

A IjÜGAM-SE casas ounsi novas¦"ii famílias de tratamento, tendo
quatro nuartos, optima installação
electrica com tomada de corrente
cm todos os compnrti mentos. ba-
nlieiro com mina quente, dois fo-
(toes. scmlo um a uaz, dois \V. C.
bidet, etc. Avenida _*C(lro Ivo 61;
trata-se na casa n. _. Dá-se um
mez de liniiilicacão depois do doze
mezes do residência. (S 137) h

C3
ca

Oom um vidro se
fazem

ALUGA-SE, 
nor 112S.

á rua do lloiufin n.
a hoa casa sita

.. Ml. S. Chrislo-
vão; chaves no armarem da esqui tia; trata-
se nu rua General Roca 81, Fabrica.

U-..7 D 
'

A IíUCAM-S!3 as casas ns. iro o iS. da
__T.ua Ur. Ganiicr. Jockcy-Cluli; trala-se
nii mesma rua j.i, casa j,,; ulu^ucl 122$.

(303 I.) R

J
AVISO

A Livraria Quaresma remetlc para o interior com a maxi-
ma brevidade possivel e livre de

despesas com n Correio, bastando, tão spinienle, enviar a sua inipiortancia
(S$ooo em dinlieiro, não sr acceitam sellos), em CARTA REGISTRADA
COM O VALOR DECLARADO e dirigida a PEDRO DA SILVA QUARES-
MA, rua dc São José ns. 71 c 73 — RIO DE JANEIRO.

ALUGA-SE 
um comtnoilo. a casal ou

senhora só, com bom qulutal; rua do
Escorrcfra rg.

A
(460 D s

_ iLVGA-SE a casa da rua Dr. Carmo
VNetto ti, .17, com Ihhis commodos*, ver
tratar das n ás 12 horas. (2B0 OR

CATUMBY, ESTÁGIO
e rio mm

! A I.UGA.SF, por 160$ o ca. da Iravrspa
i_do Guedes ti. "
da mcsnía rua

as cliaves no n. 7
t/S..| J) .1

AI.UC.A.SEpróximo an
na rua da Estrella n, 66,

an largo do Uio Comprido, nm
bom predio com iardim na frente, grande
quintal, com todas as installações. Trata-se
na rna dos Ourives 4". (¦>- J) 1'*

<i I.UGAM-SE dois commodos, em casa de
-.CVfamiHa, a ninço-* do commercio ou a
casal sem fillios; na rua Dr. Aristides
Lobo 11. uB, sobrado. (34 .1) R

A I.UGA-S.., por módico oreço, o predio
X3Lda rua Conselliciro Pereira Tranco u.
10. (Estacio), tendo 2 salas 2 alcovas. c
luz eleclrica; está aberto das ro ao uioto-
dia; trata-se rua Matlosu n, 206 loja.

{4 . j> j

S. UHKISIOVAO, ANDÂi
E VILLA IW

ALUGA-SE, 
por 150$, o bonito predio

assobradado, á rua Santa Alexandrina
,-u, -¦..., cum porão habitavcl. quatro salas,
tres quartos, banheira, cozinha, installação
clectrica e a taz. (0216 J) S

A UUGA-S1C um predio, coni dois pavi-
Ximcntos, tendo .*. nuartos, 2 saias e mais
devendencias, na rua ltapirú n. _.6; para
Ter, 110 mesma, e tratar, na rua Senador
Furtado n. 73; aluguel 170$. (p;-*3i J)S

ALUGAM-SE. 
a 100S. doas casas novas,

com excellentcs acconuãodações, electri-
.idade, quintal, ele.; na ru- Campos ila
Paz I.S-I..0', iraia-se uo Keslauriiiite Pa-
ris. Uruguayana 41. (0333 J) S

casn da ruaA*.
quartos,,
11. 100.

iur>$
. t cot

luz electrica,

LUGA-SE por
Paz n, 10S. com duas salas, dois

etc, Chaves no
(PS3Í J) J

A L-GA-SE ippir CnS uma lioa rasa, com
rí-duas espaçosas salas, dois quarto., cozi*
nha, tanque, abundância tle anua c quintal*,
mi rua ltapirú' n. 273, casa IV, a cliavc
está na casa 1 c trata-se ua mesma rua
U. 339. <39 J) 8

c¦____¦"¦•*---,

CAM A MA
Mosndo sempre

<\ LUGA-SE por módico preço, a casa
_tJ_-.ptntado dc novo; na rua doa Coquei-
ros n. 84, Catumby. Chaves no sobrado.

(=78 .1) R

A IiUGA-SE a liou casa da nin Es.
¦A.Vernitça »• 1-1, cm S-. Cllifist»
vão, com _ salas o '~ quartos, no-
rão habitavcl. luz clectrica, ba-
nheiro 1* grande (iiiintnl. Aberta
ilus I- ás 5 dn tarde; para trntiii'
á rua do Ouvidor 1«3, com o sr
Diuirto Pclix.

niiftnran io nm vidro de l.UGOLfNA com
4 dc agua. c asBim se oblêm a n.ais pode*
rosa t efítcaz

HVJECÇAO
para a cura rápida de qualquer corrimento,
antigo 011 recente. E' pois, a injecção
mais barata que existe. Cum um so vi*
dro dc LUGOLINA se conse. ie a cura
completa. A LUGOLINA do Dr. Eduar
do França tem ro annos de constante!
succ.ssos, quer no Üraiil quer no estran-
nciru, tendo obtido duas medalha, de
ouro na Exposiçüo Universal dí Milão o»
1906 c Exposição Nacional de 1908. Antes
de usar leia-se o prospecto reservado que
acompanha cada vidro. — Depositários i
No llrasil, Araújo Freitas & C, rua doi
Ourives, 114, Rio de Jr.nciro. — Vendc-it
cid todas as drct_ari. < e oharmacL.s.

A LUGA-SK uma casa nova. com - bons
-cXquartoi grande cozinha, bjinliciro, ctc.i
muito terreno; á rua Padre Uóma S". !'•"-
eenho Novo (Cabuçu)i eh-jyeis c informa*
çCes na venda, rua Cabuçu í-t_t, próximo.

(*io M)

A LUGA-SI* uma casa nova. pronna para
X_.fan-.ilia crande. nor i.iíS com - salas.
a ouarlos, clectricidade; rua eo de Marco n.
5 boiulc de Lins c Vasconcellos. (91,4M)S

___ JS _c •_

r B v Jt* __n__t ^yj ^^£j_w?^j_^'-7^?^,J^í."'*'***'^f; —fTT~a-:—t

%i
Approvado e recoirnnendadii

oela Exma. Directoria de
Saude Publica

A' venda nas .uai** importiiiito*
easns de loucas o ferrnsons,

esüeciõlnieiito:
C-\S.\ VIANNA — Ouvidor 11. 30 -

XeJíphonc i^SK.
CASA 1.1 MOSES — Avenida Rií

Branco n. 120.
AGOSTINHO FKRRÊIRA & IRMÃO

Rua |° de Março 19—Tel. ir
ALBERTO DE ALMEIDA & C. -

Avenida Uio Franco lt. 91.
J. FERRER * C. — Rua da Quítan-

da. .|S.
RICARDO AUGUSTO BI.V-0-4.u-

dos Andradas ti. "0.
BARBOSA _ MELLO — Uu» do

Hospicio n. 154.
A. LIMA k C —Rua do Ouvidor, 71.
CASA FIEL — Rua 2. dc Maio 164

Telephone V. 41.

I-AIIA VEXl... A T?IÍ_STA0G_3
3. FEltllER & C.

Ilua da OnitHitdii 18. T. Í02Ç. S.
ou na fabrica — 3. Ií. NUNES
.— Rua _4 do Maio, 1G2,

CASA FIEL
— Ti .o.ilione, Villa, 41 —

Remeile-se para qualquer ponto do
Brasi! devidamente embalado, recebendo
a importância era VALE POSTAL.

PEDIDOS A J. R. NUNES

A LUGA-SE a casa nova da rua _rau.
-.Mio Cordeiro n. 69. Riachuelo ou e»-
tação Ilcrcdia de Sá. Trata-se no 71.

A LUGA-SE o b'<m nredio da rua llario
_1_do Hom Kcliro 11, 811.1. com crande ter-
reno e acconiríiodaçõcs oara familia; i__U
alieno; tralar, na rua Senador Euzebio u.
2.10, anuazeiii. (437 M) .

VrivXpE-S-TÍ um liora predio com porãoV habitavcl, na travessa .Marietta n. 31,
Cííttinibjs trata-se na rua dos Artistas. ,t-*,
Aldeia Campista. tR zo) rN

\rKNTi)iKM-SK 
dois bons prédios, níi rna

Coronel Figueira de Mello; para

ii

A LUGA-SE o predio novo dc .sobrado
Xi.com (iiialro quartos, jardim na frente e
entrada ao lado. próprio rara família de tra-
atmento, uo prolongamento da rua Mariü e
llarros. 517, fim da rua liarão de Amazo-
tias: lrata-se no 11. 514. ondo estao as clia-
ves, aluguel 2i6$ooo, (ato L) J

Aí;
cliav

LUCA-SE uma casa por ip.Sooo na rua
ppes Sotizíi 6.

TIO 11. 14.
S. Cliristovüo. as

(308 1.) J

,\ LUCA-SE uma caca neiiucna por so.uoo
J-lna rua Lopes dc- Souza 11. 14. Sai)
Cllristbvao. _og J_L_

t LUC;\-SE a cisa IU da rua Visconde
_i.de Itamaraly PS. com lur. electrica c lo-
dor. os melhoramentos modernos, as cliaves
estão na rasa VIII eom quem so Irala. L

A I.IT.A-SK a casa da rua Liberdade ,14
_—(PeilrcCTllio). As rliaves eslão por olise-
ci.iiu nn n. ,i,i e trata-se na Casa da' lis-
trclla. á rua do Ouvidor n. i'4i com o
sr. Marinho. (.131 ') J

A LUCA-SE a ensa da rua Visconde dc
_r\.Sapucahy n. .t..o. tendo duas salas, tres
nuartos, c mais dependências. .\s cliaves
estão por favor, no n. ."_"- c trata-se com
Jacobina, na avenida Uio llranco u. 10.1.
ii" andar, das a ás 4 horas. I314 J) lt

Gnaran
(Anfiacido poderoso)

Para o e tomado,
intestinos,

e coparão
VELHICE:

Alcance máximo ria vidu!
P.piito cm quo rememora-
mus com snuil ulu ns lemiin*!
ido-... olhando o futuro que
Ilo** sorri, cnnliantes no
olleito da Guai .uicsia.

A LUIIA-SE um Porão com luz electrica,
XTLinformações na acencia do Correio da
Praça 7 dc .Marco, V. Isabel. Aluguel 30S.

(16 L) 1*

A LUCA-SE um hom orcdio, com 3 ipiar.
__.tos. por 11 -¦ S, na rua Conza«a \}'_>f>!s
n, ii4; as chaves calão uo 11. 101. Aldeia
Campista. __.__._

A LUCA-SE nor Soí. 110 Boulevard Vinte
__.(¦ Oito de Setembro, unia cisa c.nn dnis
quartos, duas sala*, cozinha clcctricuajle,
iardim, quintal, eu-.: pintada de novo. In-
fotina-sc no 11. 9. do uiesiuo _oulevard.

(ó| L) J

A LUCA-SE. por 220S mensaes, a casa
__Ulova. de sobrado, á ru:i Oilo dc Dezcm-
bro n. i\\, tendo no pavimento superior *i
bons quartos, bom auarto de banho com ba-
nheira servida por anua .incute e fria. la-
vntorio e W.-C, e no inferior, salas de vi-
silas c de jantar, copa cozinha, despensa,
W.-C. c um quarto; nara informações, a
mesma rua n. no, e trata-se á rua Thco-
philo Ottoni 11. 45. sobrado. (1 _ M) J

A LUCA-SE uma caia, com duas salas,
__.dois quartos, cozinha, acua e quintal;
p_ra ver e tratar, á rua Sylvio n. íoo; 45?!
estação de Olaria. 0,14 *'* •"

* LUGAM-SE confortáveis casas, de ai$
_M.ii 61$; tratam-se eom Alberto liorlia,
rua C. llcincto 502; lacarépaRuá, i,t4M)J

ormaçucs na mesma nia n. zzo, loja.
O ') í"

.ní.N'Í)E-SE um terreno na rua Ecfcrina,
y com 22 ms. de frente por 110 dc com-

prido, prompto para edi tear, servido por
bondes que vão á cidade e muito perto
da estação de Todos os Santos, esgoto,
o. ua, logar saudável. Preco de oceasião;
i;i .cnsin-sc á rua Archias Cordeiro ri, 4Sá,
Casa Branca, em frente ú estação de To-
dos os Santos. (J So) M

A LUCA-SE. por 101$. a boa easa ,1a rua
j__LA!ice Figueiredo n, 15, estação do Ula-
chuelo; eslá'abcrla. (106 M) K

g^_i__M__i usando as
velas an-

ti«íptic3S. São inoffensivas, commodai
e dc effeito seguro. Caixa çom 25
velas 5$ooo* Pelo Correio mais $úoo.
Depositário: praça Tiradentes n, 62,
pliarmacia Tavares,

yaaoaeáca ¦""^""¦¦"¦¦«pm'-*'"-1 ¦nacno *y**m%a
(1504

. Tp-NHH-SK uma pequena casa, no Cam-
. po dos Cardosos. rua Cajiltuhno m. 19:

ver c tratar na megina;  (1( .*.;iiil N
*t7.EN'n!iM-SE dp.is esplcuilidos lotes, de
V férteis c boas terras, ua rua Fernandes

da Cunha ns. 04 « 96, ein Vigário Geral,
com iPiX.ii) ms. de íuiulos cada um, iirom-
pios a edificar. .reco de oecasiilo! trato-
te com o capilüo Abílio Unas, á rua o.>
Espirilo Santo o. -o, lppja, próximo a praça•riradcviu*-. CS ml g

VEN-EjSE 
uma casa eom um terreno

medindo B,;o_,l?, á rua Santa Karcisa
n. 12 (4'enha); tratar na mesma. Lrceo
razoável. >" 33'

capncnOj
Ti*

do Ou-\7,IvN'IH':.Sl' 
um pre.liii feito,

eompletamente novo, no bairro da
jHCSJj trata-se na
v dor n. _o, com
vedo.

..isa Viwiua,
o ar. lillgcnlb de Azç.

(à i.ü) N

VKNIH.-SU 
por 0:000$ nm pequeno cha-

let, em centro dc grande terreno; com
J, Pinto, rua do Rosário, 1.4, tabellüto.

O .) NT

A LUCAM-SE 2 caziulias novas, rom spih.
Xluiiailn. cozinha, lanaue o iiuintal. l'rcco
4.S000; intorma-se á rua S. Luiz Conzaga
11. 94. Christovão. OS.! D J

LUGA-SE á rua S. Francisco Xavier,
boas iT.sas para SuS. coai ' salas,

.. ir.ipiriopp. cozinha e nuintal, tem installação
Avenida Almeida. (55 L) K
Aí

A LUCA-SE 111111 boa casa oara família, 2
jT\uuarto?, 2 palas, chuveiro acua em abun-
da neta. Aluguel ioo$ono mensal, rua Fran-
cisco Eugênio n. 145 A, São Cliri.p!.>v5o.

(..6 I.) K

A LUCA-SE o predio da rua T). Anna
_\Nery n. 2S1. cm S. Francisco Xavier, 1 ycom Rrande chácara, luz clectrica o boas
accommodações para família de tratamento;
as chaves estão no n. 20o. (2.0 Ml .1

A LUCA-SE, por 160$. o lindo nrcilip no.
__vo. a rua Francisco Manoel iS. E.do
Riachuelo; 5 ouarlos. 2 salas, luz eleclrica.
prende quintal; trata-so á rua Vivtor Mci-
rcllea 3.*. (.«"4 M) J
~Ã"LITCÃM.S1" 

duas casas, a rf.S c 38$,
jt\ com ppita. es!»oto. nroxinto ú estação;
rua Carolina Machado aolí. Kio das redra;:
p.ieamcnto adeanlado; passagem de jno rs.
ida c volta. (.118 U) R

* LUCA-SE a casa 11. (la da rua liitlen-
__"_Lcoi_r_ da Silva. Sampaio! as cbaves çs-tãn na rua S. Paulo 11. Co.' onde se in-
forma. (.117 M) J

\7EN'DiE-SE por 5:000$ unia casa com
commodos e terreno todo -arborizado;

na rua Uio liranco 11. ú_, est. de Ramos.
CS 943) N

* ' ¦ ¦
—st—m———Kgmmm

\7l-Nni._i; 
o predio da rua T>, .\iina

.Nery n. S.;, construcção solida c moder.
/ia; tem duas salas, quatro quartos, salc-
ta 'banheiro eom pertences, coziniia, ues.
pensa, etc, uo centro <le bom terreno ce
,„N57; pódc ser visto das 4 horas da tarde
cm dcaiue. Bondes i porta, Jockey-Club *
Cascadura; (&JW «

TTENDlE-'SE um predio novo, com dois
V quartos, duas salas eo-inlia e porão na-

bilavel com dois quartos, duas salas, cozi-
nha e mais dependências, com nm terreno
que mede 11X.10; para ver, á rua D. Can-
dida n. 30. 'S. Ohrir.'ov.io. Preço 13:0001,
trata-se á rua dos Ourives .n. 38. spuíado.
com o sr. Marques, _as ,1 as S* .•Q.4?4___.

nmaimm***—? i^g_i8___a5__-_---_*

COLLOCAQAO
!_>___:

DENTES ÂRTIFIGIÂES

A LUCAM-SE. por 00$. á tua Uruguay
__.i.p4. Villa Marina, casas novas, eom
di.:is salas, dois Brandes qu.ir-.p s, plcctrici-
dr.lc o nuintal; as chaves na mesma villa
easa VII.

p. T.rOL.-SK por í)3$ a ca**.. 11. 9G
J\ãn rua José Vicente (Andava-
liv). As cliaves 110 11. 02, casa I.
Trata-so na Avenida Ccnt.cal 1!íS,
sobrado. (J 3..9)Tj

* LUCAM-SE por n.mro nreço. lwas ca-
i-_.ziiilias, lia* ruas Visconde Santa Isa-
be, 11, 21 c Oilo de Dezembro 11. 156.

(117 Ll S

A LUCA-SE um quarto dc frenle a umit
__Í.s..i!iora. seria cm casa de familia; in-
forma-se á rua Visconde dc S. Isabel, 2"-

(18 I.) R

Depositários: Campos Heitoi" & C. — Uruguayana, 35

EM TODAS AS PHARMACIAS
llfiMCTTKM-SE I*X(.'0M.M1*M).\S PARA O IN.ERI0K

a:LUGAM-SE bons commodos n cas.-ies
Lacm fÍ'hos on senhor só, 'o^.r bonito

c saudável. Bondes dc cem réis; na rua
Dr. Aristides I.obo n. 11... (0:40 .1) R

A LUCAM-SE ror preços módicos.
._.\toa ou se: arados, doi*; grandes•r"en<* próprios parn ncRncin, f,-*!itica
cliffl nn dt. po-.it n, tfiiilo d ni,*** quartos

jun-
arma-

offi*
cozi-

Jilia. I
lAv. S,
informaç

¦ai Vi

A'I.UCA-SK i.or
ANov.i pie S.
na mesma rua rt.
cliaves.

100$ a boa casa da rua
.Luiz n. 63. Trata-se

59. onde pc acham as
(501 I) s

ina, banheiro, quintal c tanque,
Jor de Sá iS.i e 1S5. Chaves e
3 iu ji. 170 (pharmaeia).

(US .D S

toda ram
46. .!

A LUGA-SE par 80$ a casa da travessa
X-i-do -.guiar 11, 2t, tendo duas salas,
dois quartos c mais dependências.

< 
.'1,7 II R

HADDOGK-LOBO E TU r* í»

I A LUGA-SE por in..
r* . 11 Tt1r-

um c^".]'

A LUCA-SE nerio do Esiacio, boa ensa
__|piniiiil,-, e forrada rio novo ,ili"*url han.
to hoas commodos; informações á ruaDr.
ressii.i de llarros n. .14. '-? *> J

A LUCA-SE. nor 4=S a easa n. 1 da rua
.firir. Campos da _Paz o. 48. boa sala,
ftuarlo c coatin .a; está limiia; a chav n**t í.

 (.a-.p-, 
11 s

.? ...... i a rna
¦ULAristides Lobo n. a..7. mapnificos com-
modos ;i cnsir. sem filhos, cavalheiros ou
•enboras dc tratamento e bons co^itim*"! á
r" --'-vil.! j„)t (''verias linha-, de bi3ndcs
de cít;i rilis e a casa, ¦¦.Têm dc scr mu.i i ltf:i
pa. dispõe de um Rrandc terrcuo próprio para
recreio dos seis moradores, trata-se na
tut ¦> c> .. _r. Oliveira, J

A LUfrAM-SI. bons commodos, nn rc**.-..-
-CTLtavel e bonita ca... da ma ITaúdock
Lobo u. ,.6, dc."ie 30Í a 40S000.

(91SJ K) J

A LUGAM-SE, por n.í. boas ca «as cnm
_C__.tr..; nuartos. duas .nlas^ etc. bonde de
cem réis S. Luiz Durão, âs ruas Mourão
1I1 Valle e tnnnuzzi; as rliaves na praia
dc S. Christovão ifii. c trala-se na rua rio
líospicio tu, 1" andar. (;4aG L)

» LUGA-SE a casa d.i praia de S. Chris.
__~Ylt.vão n. if»..; a chave no n. tCr, c tra-
Ia-se 11.1 rua do Hospício ll, ua. i" an lar.

(-an Ll

A LUGA-SE, cm Villa l.-.ahel, na rua
__.Riiíino do Almeida aS. Villa Alda. uma
cas*. com 2 nuartos. 2 calas c mui;; depen-
delicias, luz clectrica c bondes ú porta;
próximo ao Boulevard; as chaves na mes-
ma rua n. ;a. armarem. (341 L) R

* LUGAM*SE as c..r.a5 ns. 44 e _(í da
jCXiua Gonzaga Bastos, .. da rua Conse-
ilieiro Tliomaz Coelho (Aldeia Campista);
a; chaves estão no n. ..da rua Gonzaga
Bastos; trata-so á rua S. Francisco Xn«
vier .tie. (.!.*! L) R

Corrimentos
ciimin-se om lias cnm

SUBUR8I3S
ALUCAM-SK 

boas casas novas, cnm z
quartos, 2 salas, cozinha, bom quintal

e todas as com modidades.' nor a-$, 6p$.,.6.$
c roS; informa-se ú rua Lino Teixeira, es-
auina da rua Viuvo Cláudio, ar mazem Ja-
caro. Riachuelo, junto aos bondes dc Cas-
cadura. (iq^q M) S

A LUGA-S* a casa da Eslrada dc Santa
jtACruz n. a.qS.t. eom hnas accommoda-
enes e bondes á porta; as cliaves estão com
o sr. Bra ei, no tt. 2.077. nroximo, e trat.-
s. á rua S. IV.lro n. úo. armazém. (ao.Mlll

A LUCA-SE a casa nova. Ires quartos. ;
~~\ duas salas, luz clectrica fouão a paz. [
iardim, quintal; rua de S. João n. T15.
Cachamby. Mevcri as chaves na mesma rna I
to:: alueuel 101$. SI 1

* LTJGA-ST. uma casa. na rua Barão do
-_Vnom ürfiro n. 24.1; alueuel 101S; trata-
se na mesma rua n. aio, íjnnADT

NIRTHtROY

A, I(UGA-SE o predio da rua Conselheiro
____L.Vcrrn2 PS. com boas accommodações ;
cliaves na rua Cahttcú .n armazém; trata-
sc na rua Dias da Cruz 06; aluguel 142$.

(8017 Ml J

A TA*(..*.M-S_ do 58S n TOS cn--^sns iiioilci-inis, com 2 quartos,
2 salas, coziniia <* baiiholro, miiitii
nsnn< i'i'_(ito c luz cli'1'lricii, nn cs-
Incão dc Olaria, siiliurliiiis da Lco-
lioliliiiii. com RO tl'1'lis diários a
.'*.*> ininutos do centro ila cidade,
livrm* ulto c 111 uito saudável; tra

3cçaa iviariM
Itiiii 7 (le (__fceml_i*ü, 180

Kga_Mr_-__a-_p_»jg u3itrij_»i«_r.'g_t-____iLiB_iritTU--rir.TW, 1
í

,4. LUGA-SE nm bom e bem arejado I . T. „» «.».»
__quario, em casa de familia séria; na rua I tn-SO nn 1-lla lpcopolilina K.-üo -102 |

A LUGA-SE uma boa casa a familia de
tlLtratamento, cnm boa oraía de banhos;
Avenida do Grajroatfi n. o: alueuel íonS.

UGMPRA E VENDA DE
PRÉDIOS E TERRENO^

NOVO SYSTEMA
Nenhuma differonça dos dentes naturaes— Belleza o se

guránça a Ioda prova.—Pronuncia nitida das palavras.— M as
ligação perlcitn. , , ,,

Convém a todos os que necessitarem trabalhos desse ge-
nero examinar primeiramente o nosso systema e preços.
Daremos todas as explicações s.cm nenhum compromisso
para o cônsul tante.

OF*. SA' R
1_S V EOIÀ I-XSTA.

R, do Carmo n. 71- esq. da R. Ouvidor
___fBi_____t_m—3m

.OOJIPRA-SE uma casa para pequena
._; íamilia em llp-ptafotro. Catlcie on Co-
pacabana .itc 15:000$. Carta o M. Al mci* 1
da. praia de Botafogo n. aij. (di N) R

Bella dc S. João 374;

A I.UGA*SSli um bom orcdio. novo, cm
t% frente dc rua. rom duas sala», dois

atiiutal; na rna Bella S.
_:
quarto;
llfin

coziniia c
2: alncm. ooS.

aluguel .oSooo. 1 nu nidsiiia estncão, oiule estilo ns
(1-*-* Li J chaves. (.1 79S5) MI -

i LUOA-SG uma boa casa com .. quartos,
_T5lj salas, cozinha, banheiro. W. (.',. na
rua Conselheiro jobim ri. 4... Ií. Novo, as*
chaves csl.io ao lano 44 A. d;f 11) J

(OOMPRA-SE um terreno próximo ao
|V_ campo de $. Cbristovão, pequeno, tra-

ta*sc na ma do Ouvidor n. 108, sal
com o sr. Cândido. Chi N* J

(32b I.) .1

A LUGA-S 1., com nu sem contrato, a
Xicasa da rua Gonzaga Uastos 7.. com
6 quartos, etc; trata-se Uruguayana it6,
daa a ás .1. (313 L) U

A l_l'í..\-Sl. nor 122$ a boa ensa da rua
_r_.l:if:_cira ti. 160. er>t..ção do Rocha, com
tre. quartos, luz clectrica, etc, etc. está
aberta .las ia ás 4. (8 11) J

OOMPRA-SE uma ca>sa com 5 quartos
\J c outras dependências, oté i3:ooo$ooo
enirc Rocha c Mcvcr. a Iratar á rna da
Malri-, Eneciih.i Novo n3. (teG N) J

/-tOMPRA-SE pequeno preplio perto do
\J ccnlio; II. Coelho, caixa postal 1051.

(jfpo Nl R

4 LUGA-SE, por niS. uma ensa na ave-
__.nida Anna, rua lt.'irp'io plt* Mesuuita i--.
um torio o conforto e a cliavc esta cem
.a encarregado; lrata-se na rua dn IIppsuí-
ei,. i4J. 1" andar. C-4-- Ll S

_. LUGAM-SR p.íiticnos armazéns, a rua
/VBario do Mesauita iu e ij.i: as rliaves
com o oncarreRadn* trata-se na ru-* do Mos-
nicio 144. iu audar. (732b h) b

Jt\ rua
rhaves i
dn Ho=

liarão de Mesn¦*mi o encnrr.*íradf 1 ta-sc ni rui
(7J..1 Ll f

A 
LUGA-SK poi
da da rua Ur.

iionde Coqueiros;
ÍÜI.13 U. 20-Aé

;V [.UCA-SI. um bom quarto de frente, a
á V.UU1 ou dnis rapazes uo commercio. cm
casa de pequena familia, com luz e Umpcc-a.
com ou setn pen- io: íi rua Barão de Vhii
158, próximo uo Haddock I,cli,j e Mattoso.

(.1-00 Kl K

\ LUGA-SK á
-fVa caía n. 2,
trata-se na rua

rua dos Araujoa r
n^ chave no por "io n
Conde dc Iloinfim

170SJ Kl
1 ir

k I.I.T.A SM a casa da rua Souza Franco
_TVií. ir.B; as ch-tvr* no ir.fi: tratar no
Uanco Nacion.' í.ras:1. irn. in •-- ! > I

A T..T,,\-SK nor i..oSnon n casa n-*so.*rn-
_fA daria cnm _ntrni.n an lado. tendo .. quar-
Ins. 2 salas, banheiro e rnztnlia, n*. rua do
Cniifut1 torio n. sy, próximo á AvenMa ?c-
d™ Ivo; trata-se na rua Luij de Oimp-es
n. ifi. (a-f.S L)

C_;^.-?-f'.*-^ry__r-.q.t_-^,^lTw.>fwT';'*i»'ii»^^^

A tp>(lns ó. ((Ul s.if*
fram ile rpMlquar no*
Ia-.tia esta spiciednda
envinrá, livre .Ia ijuil*
quer rtítrirmiçíio. os
neios dtí cur.ir-se IÍN-

|VIEM PELO COaniílO, on curta foohad»-n. ae.moridi, sy hjio ms mi
n.'i.'iifitst.:ip-.'J8. du iiu.sta — j -.alio o ira n reapo.n. >v\s rocaberàó na
vulta do ..iiTBUi, C.irt.iâ aoi l**VI*5lV_iá-!j'.it!f.l iJJiríl i 1133.

s _»,*. r>.-. i-T..* t

«.j._aaw_|j ttira io—sta— esse

4 I,L"C.A-SIC excellente1 casa. com iardim,
/Xborta, tres salas, ncis quartos, banheiro,
despensa, cozinba, VV-C. losar ameno e
saudaveli bonde à porta: na rua da Alegria

539.

d,*"5*

C-6i I.) lí | zeni próximo1
s'_***_"¦£¦".

» LUCA-SE a caia da rua Francisco lrra
_f__Lg050 0* -.-. ¦ ¦*¦ ÜUiiS S. 'S.

rinha. dispensa, electricídad**- e todas
conunodidades hygienicim; trata-se no arma

CASA 
paro negocio

de Tim.1 ~ A_Uffa<!

pASA -
\J sendo

TTiBMDE-SiE* em logar saudável, tendo
V uma linda vista, uma casa com duas

silas tres quarlos, cozinha, varanda, quin-
tal e jardim ao lado, illuminada a gaz c
luz eleclrica, construcçã. solida; e lambem
uni finipo dc tres caias, com entrada In-
dependente, dando estas uma. rwida <J=
i;86o$ nnnuaes. m.las tém multa agua. U
motivo da venda iS ter o seu prmineta-
rio de se retirar para fora, e e livre e
desembaraçada dc qualquer ônus; para ver
c tratar â rua do Pinto n. SO, morro do
Pinto. <•* ,r,) N

TOSSE
Tomo PKITOT.AT; MARINHO
Rua Sete do Setembro 186

ArivNl'l'-SE uma casa própria
V lia regular, com grande terre

para tomi-
rreno c agua

encanada;' para se ver e iratar. Estrada
Real de Santa Cruz n. |88 (Rçalcpi.o).
logar denominado Moça Bonita. (J 353)->

TTENDE-SE, cm Madureira, o lote de
V icrrcno n. 20 da rua João .Pereira, lior

i:aoo?, com uma casinha e diversas arvo-
res dc frula; mede 10,40X51; trata-ue »
rua do C.ittete n. 307. botequim, das 10 lli,
ás 14 hs., com João Novaes. (lt

predio da rua Br.
____
Affon-

VKNnE-S.. 
. 

so Cavalcanti, com os «is. (•-• * (lt*. J'17endo esquina para a rua Visconde I-)u-
prai, próprio para casa de negono. vende-
se cm conta; trata-se A rua do Hospício
n. 318, sob., com o proprietário. (R -Gi) N

VlENDE-SEAng
por 21500$ ,1 casa da rua

...geüca n. -S". estação da Piedade,
com .1 quarlos, i salas e hoa co.rfiha; irala-
se á rua Figueira n. 108, estação do lio,
dia. O 190) N

VKXnK 
_K um bom predio, com quatro

quartos, duas salas, cozinha, porão ha*
bitavcl c Iodas as çommodidades para Ja*
milia, na rua Souto Carvalho, Engenho ;No-
vo. Preço de oceasião; trala-se á rua i\ mlc
e Quatro de Maio 11. 306, Samaio,

(J 39*) N

familia em Braz
¦e uma por cor,*

iralo, 011 vcildc-=e cm prcstaçp-.cs mei;:.-.es
em condições vantajosas, com grande sala'
para negocio e muito? bons commodos
para fiamüia, com agua, latrina, terreno,
etc., 110 Caminho do Porlo de Irajá, es-
quina da rua Gaspar. Está cm obras e | g||!
tem armação. (230 N) J|H

— Compra-se uma ntc 15 conio.. ! E9
parte á vista c o resto em _ü

prestações, c, que tenha 3 quartos, 2 S3- ; H
las c olgiim terreno; não se quer subiir- griios; carlas nesta redacção, eom aa im* S
ciaes M. K. (9-ij N) R

\riBNDEM-*SiE 
seis predios, rendendo 486$

mensaes; trata-se á rua Vinl
de 'Maio n.
da tarde.

Quatro
com 'Neves, das 2 ás S

______
X7iEXDEJSE mna casa nova, na nia l;rci

V Caneca; trata-se i r. Senador DanKW
ri, 14. dobrado. U 3**- > 'f*

- 

".TENDE-SE «it". casa nova, .inso*
> linidiuln, paru faniilin (lo truta-

mento. por 18:0008; liara ver c
trotar na mesma, n rua S. >'»>>
(ioiaiiüii 11. 404, Itonacs it vprta.

(lt _(>!,) _

\Tli-.0E-'5E por i:?oo$, na run _efenna,
V Todos os Santos, um predio dc regular

tamanho, precisando de obras, com giandc
:ra'.'i.se na rua Paraguay n,,4-.

(.1 ....'»» n
—r-

terreno.
estação do Meyer,

IHIIHlSIilM^

Casa Timbyra
04 - RUA DA CARIOCA - G4

liilBIMlilBllBBB

— Vendera*se| 
pOPACAllANAj V.^ cm diversas

do Rosário n. 13S. com

terreno.-;

Junto ao Cinema Ideal
e cm borz-guin
jltimos modelos, <i

' - Grande variedade cm borzeguins para se-

á rua Paraná n.
(ni M) J

m

rua
rio.

nliora, u
(o*ríw 11 10SOOO, 1SS0OO, 3US000 e 23). 000

* T,_TGA-SH a casa da rna Costa Gní-iia-
-^Vrãcs t.-., cem tres mia'tos, duas salas,
uma saleta, cozinha e norão rom c'ectri-
cidade: preço 120$; para tra*nr. no 17

ío*.*c T.1 S

~*»r^Tr.-ir_.«.-í_-í.,*i*!*r*^T*e-rn.

100$ a c;is;_ assobrada* |
Agra n. 17 (Caiuinii.v), 1

tratar na rua Gonçalves !
(H; J) !

A 
LIT..1
Coque
LUCA-SE uma

iros n. 1
casa nova, na rua do»
.-, por Sí$. (I.-7.I) J

Gonorrhea
cura-se em 3 dias cnm

ijecção Marinho
1 ie S-etomiiri), líü»

, I.U(*\MSE as (.fnlcndidas r confnrln.
i*A.v.i. r-*-*-. ila rna Tlar.ín ile T.*im R^tirS•'-•. i"?. jSj r íSi ccv> 1 nuartos. ? salas,*"*:.ha, hnnlieírn d.snensi. etc: luz ele--• r.i-3 o Itoin nuintal: .¦n.w.ea ;** porta: clia*¦¦*¦ na obra ao Ia.Io: trata-re á avenida Ria"mnrn -R. fo = 4o T.l T

ALUGA-SIi 
por 50$ uai bom porfm cora

¦."•crea dc 15 metros dc cxttins*.o, â rua
<ii L'-2 u. il-, Kio Comprido. (93 JI J

A LUGA-SI; o predío da rua ItarAo dc
^Xltapasii-c n. i-go, ucrto dos bondes, com
cinco tiuartós, duas salas, porão, quintal,
jardim, per 160$; trata-.e na rua Sampaio
Vianna u. 6n, casa VI. < iS.. I) J

li líua

! 1 Ll CA-:-1'. o pre.lio

__3T:*T**'

i rua rimo l
__des 11. 72. Mudj da Tiiuçii. 3 grandes j 

..
tjuanos, duas salas, despensa. banheiro, etc. I p
Alusuel 150?; chaves, nu.tanda da «qui-
na. (73 M )

_ LVGA-SE um oinrto « rapaz solteiro
-Ana rua Conde de llomfim 11. 654. Alu-
Kuel joSoooj trata-se ua mesma, (i6j K) K

üUiijjiniu MU __f\.
v

(NOMK RI.GISTRADO)
58. pia^g SB-}mv>£i a fi§_.;_ar;&_-St__f,i_so e

___rr_ Uoca.sa-3 a.s i3S_.a.r_3as3-olaLs

*p I/TTOA-STO n hon min dn run V.t--,-!iei"ltll"l 
11. 1*_. i"ii P. riiri*|(i-

¦"•a, rfi*»* 2 c .lü*. o 2 mint-to'., nn-"pi 
lipiliit'.vp*l. In/ ploptclrn. !''>•

"lioirn o _"•<.>! ,e nniiilíil. ...l»o*.|n
riu. fj ü«j f. pi- (;n"'p>* iniu.i trn('ir" 

rnn ll" fnvidOl* td-, rum O Ri*.
..,..)n F"liv. Tj

CURA rndical da nonorrlifin cliro-
iiii','i ou recente, em ambos os sexos e
em pr.m.05 dias. por prornssoR modot1-
nos.setii dôricnrnnte-se o trntiiiiien-
to, Impotcncin, cnncro syiiliilitko,
dnrtliros. ec-omiis, feridns.iileeras.
A1111I. GOfi e 01-1 — Vaccina de
\Vrir;lit—estreitamento de urethra: apn!.,
do poderoso especifico contra moléstias
venereas, etc. Pfl_:aiiicn;o após a cura
Consultas (liadas, 8 ás __!; 2 ús
10 da noite—Av. Mem de Sá 115.

t LUCA-SE a casa da rua S. Clinsto.
__~\.vão n. S5Q, com nuatro grandes quar*
tos. duas safas, ccri-.iia. despensa, banlieira
e.mallada, installação clectrica c crande
nuintal; trata-se na mesma rua n. 557.

(.104 D J

\ LUGA-SE a casa nova. com duas sa-
__lr.s. ires ouarlos regulares. quarto com
banheira esmaltada, corinlia Rrandc quin-
tal rejrular, installaçj.0 de tuz electrica; na
rua liarão dc Itaipú 6o. oor l.irS; cliaves
no (>:. Andarahy. (.!.*<> '•' R

» LUGA-SE uma cpisir.ha. ' rua do P.ir-
__V/ine n. 12. Barro Vermelho, S. Chris-
tovão; aluguel 6cS. (iu L)J

i LUGA-SE nma bonita casa com doi:
XÍLqnartos, duas salas, coziniia. privada e 1
dois commodos 110 terreno, á rua Caetano 1
da Silva (Campo dos Lardosos). no lote nu- i
mero : _, pira ver das ll ás 15 horas, para : rjiERREXOS —
Irrtui « ruá Padilha n. 1 "1. '"." Ml I ¦ 1 Inies promntoa

SITIO 
— Vende-se um na olrad.i Mon-

senhor Felix, Irajá, cum ..-' mts. dc
frente por doo mts, dc fundos, com liou-
pie* na poria; porá tralar na rua Limpos
Salles n. 38 — Madureira. (33a **' J

I _l

Vendem-se magníficos
serem edííicados, tio

1 prolongamento da ru a.Mariz c llarros.
1 1 ¦•(**. SE a confortável casa da rua Ta- I ""* rlí •"J:1 !br*"0 dc A™"0."35* irMr °'-

Avaes i-err-ira . U-chí. tom boas ae- reetamente com o proprietário no 514. ou
commodaçi.es, para familia de tratamento? rua ao Hospício 11. 13, das sj Ss ia

1 horas, ^2I9 ü' -1luz eleclrica; cliaves á tr.csma rua 7(1.
(17 M) n|';

l LUGA-SE um predio novo com 2 salas
i\e %t quaros, logar alto. perto da estação.
Troco Siiíouo, rua Tc
mos.

A LUCA-SE uma boa casa com por;») ha-
__liit.-ivcl e cliaear.i. luz eleclrica banhei-
ro c outras com modi dades á Estrada Maré-
clial Rangel n. ,iSi. em Madureira. As cha-
\*d com o visinlio immediato, e trata-...' na
rua Dr. Silva Gomes n. (n. Cascadura.

(180 M) J

A LUGA-SK a boa casa da rua Imperial
___L_74. Meyer. com duas salas e Irns quar-
tos. Chaves no n. 210. (go M) J

TrENDE-SE uma chácara com l.-.do o
| V conforto para famil:a de Iralamcnto,

predio quasi novo; r.o sobrado, tres gran-
eira Franco 106. Ra- I des quarlos, saleta, duas salas, varanda,

(9; M) J ! porão habitavcl com r,s mesmas accqmmo.' dacões do sobrado, installaeõcs sanitárias
com bidets, luz electrica, gaz. garage, ha-
nheiros, arvores frutíferas, horta, etc, cm
centro de terreno com iSX;o dc frente
por io*Xóz de fundos, nor ;8 conios ou
oíferta razoável, fscilitando.se o pagamen-
to: acha-se vasio c tem pessoa para mos-
lrol-o, na travessa Patrocínio n. ;;. junto
á rua Leopoldo. Andarahy; para Iratar com

urador, á rua Jorge Kudge n. 8a.
(J """"o) N

A LUGA-SE nor 10$ uma casa com a .tiar-
__"Vtns, 2 sala. coziniia, ouintal, etc; á rt*

pre

a titulo de neclamo
Pereira Junior cv cí.

___y /ÍH 1
*K_S__— g

ÍMMffi„in8-ai_li_l',WM_MI'WlB^

VTiEXDE-SE uai terreno
V or 1.r.oon$. na rua

para tratar na mesma rua 11.
sr. Kiheiro.

¦x vale 191000$
lar.o de Uba;

O 397) N

f7_.*p."DEM-9E por .45:000$ cinco predio;
uperiores, tendo um para negocio '

<lo

¦\n::*'D
> supei

um palacete, rendendo 500$, na estação
Meyer. rua Carolina Santos; trata-se a rua
Dr. Dias da Cruz 11. M7, ''''5,r8 ,a5. '*_
horas—Emygdio, U ''-t0' -*

aujla3n__paa-iii[Titi'iiMir ¦»i**Mwiaiuii._-___-__

GATHARRO BOS P01MS
Curn rnnidn eom o

_EITOI.A_ DB MARINHO
Rua Sete (le Setembro 18C

_r___nK__TX.-sãã

"ÍT'ENDiE-SE, no Vnd.irpiliy. muito perto
V dos lp.-,'iilcs, um lindo predio novo, ainda

nio habitado, com ¦: Salas. í laartos. co-
z:nlia. despensa, etc. próprio p:pra familia
de tratamento. Preco de oecasao: com J.
Pinta, rua ilo Rosário, !_., tabçlhâo.

(J 35oJ ^

\TKNDKSE. 
em 'Í5. Cbristovão. uni terre.

no de 12X1 ., perto do largo da Can*
cclla por .1:000.; lrala.se eom o dpino, .1
rua Chaves Fúria n. 53. '-'_____.

XT-BXDElí-SE, de 500$ a -00$. a presta-
> ções bellos terrenas, cm logar aito c

de futuro, alguns são de esqu na, 49 trens
pliari->s. era Bento Ribeiro; na madeireiro,

com Uastos. (j W >¦
"ITENDE-SÍE um bom predio, com t inonc

V dia para íamilia negocio, dando boa
ida; tr.V.a-se á rua It;ir;".o 4e S. I*c'i_

cj com o sr. Lage, teleplione n. 4_r,' 
in 31') 

**

Tavares Guerra n." 
.dependente.

em Madureira. tudo :

TTEXnE-SE o predio da rua
V Almeida 11. 84; para ver

mesmo.

Pereira de
: tratar no

(S 117) X

. 1 f.- 1 ci* ,..,.-, c.-
i\iprectavel, com .<*
(nrimie e nuintal, no1
salas ,*¦ nuartos
cias; trata-se na rea

em loear ra«t*o
ou*r*o ci7:Piln.

t p outra co*n 2
todas as riai*: denenderu

Luiz t*,.in?*ea o.|.
ío*4i L) J

4 LUCAM .E ouartos a ao$. ?-S e .IcS.
j\ á rua Bomfim ppS; tem muita r-s-i e
muito terrfnn. (01^2 L) J

* T,I*ní -T.op n« cnenv dn rim
_-^TI tToris .SíAVWn rK-linlsti*!.
f.">nírin*-«"1 ií »"*n T,-"-^'**n \*Mnoq,
povns, rom (lo!<i nnnr.oi, dnns
...!.._ .....P.,1,., .....,|,..!,.n o t-" ••'."

de lnrncem, tortos os roriimodos
il!.imiii."-(l'is n luz lOortrirn. As
elinvos 110 loral. Trnta-so nn run
Ooncnlvcs Diis 31. nro.imo dn
ciilnile. n poucos n.issos dos Iion>.
d-*** ile* Aldeia C;iiiii:i«tn. ruiu nus-
fiiírein em dnns Bccções 6 ile 200
rói». Aiiu_i.rU 1009 e 80SOOO. íj

Precisa comprar ifiw W ¦¦¦11 § |"

(78 M) .1 ' _ T".:NTiE-fiF. um Inte de terreno á rua
V Sania Luiza n. Í.S CpcrtO da praia da

Bandeira), com fi.*:\'p;R de fundos; trata-
<í á rua Senador rompeu, 50. (J 861 X

A casa que mais vantagem offi-rcce, em preços e qualidades é
,^__. IP. COSTA

Mobil i.svios de cstylo e phantnsia muni pulados
a.*» melhocea madeiras d > paiz- com

Ao gosto do mais exigente e ao alcance do todos
Especialidade emcipas para mobílias e stores bordado»-

Remcltem-sc catálogos pnra o inWior

líua cloi-5 Andradas — 27
'l'ELI_PIIONfi 13*30 N.*

'ENOUí-SE o confortável predio da rua
Visconde de Tocantins n. 3-1. estação
Todos os Santos; trata-se no mesmo.

_ (H 33) N
-.TKXDK-SE um bonita chácara, «ia

V Roca do Matto, toda arborizada, tendo
o terreno 4.12.. metros quadrados, honita
casa com muitos commodos. Preço de '¦-•"¦•v
_ião; trata-se á r. do Ouvidor 10S. sala -,.
cam o sr. Cândido. (R 60) N

\T&N'DE-pSE unia clncara com uma casa
^ nova. eom dois quartos, duas salas, co.

1 zinha e agia encanada, entre as estações
; de Uorasuccesso e Ramos, ror 4:?oo$: irsta-

sr i rpi.i do Kngenlio da Pedra n. 164, em
Bomsuccesso. £" '71 N

T^EN-np-lM-SE por 7:000$ dois terrehos
V devohitos c duas casas com pnrão ha-

bitavcl. rendendo i..,í$. á rua Barão V
fuleira dl Cama n. 2- (?. Chrismvão*
trata-se i rua Luiz Carneiro n.
cintado), das 6 _s 10 bon» da

rucção; traia-.e das 3 á3 .•
sario n. 158, fundos
"VTEiXDE-SiE uni terreno no Meyer, rua
V.Maria Calmon, SX14, prompto pira ser

edificado: trata-se á rua Dr. Dias da Cruz
n. 1.7—Reis. (J -45) **

-".TI-NIír-SE, ni estação do Riachuelo, uru
V bom predio, centro dc grande terreno,

c«rr* 3 s_1.i** 4 quartos, etc. Negocio ur-
gente: co-n T. Pinto, rui do Rosário, .34.
tabellião. (J 359) N

e tratar na Estrada Marechal Ranacl ti. 18,
Cascadura. (II sqS) M

"VrENDEM.SE, desde. 4:1100$ a 4S,:ooo$, I Korte.
nrcd os, ilo Eugenlio Novo ao lincan- 1 —— ' ~T

tido; trata-se á rua Hr. Dias da Cruz | TT-BSDEM-ÍE lotes dc terrenos, melada
n. 147, ths 8 ás la —.Emygdio. (J44Z)N j > á vis:a c o rcsio cm prestações; ver

TTT.N-DE-SE a 4:ooo$ diversos prédios.
no Engenho de Dentro, defronte a lira-

ç.i; traia-se á rua Dr. Dias da Cruz, 147-
da. 8 ás 1.'—Reis. (J 41-0 N
"VTENDEjSE 

por .10:000$, em S. Francisco
> Xavier, utn lindo predio de moderna con-' '. do Ro-

(J 444* N

\rEN'DiE-E 
por 1:000$, a prestações, um

terrt-no dc esquina, com agua c lui,
bonde próximo, iiX.io; rua dis Manguei*
ra». Junto ao 11. 58, Piedade, onde sc trata.

(R 301) N

TPEXDE-SE. na rui Castro Alves, proxi-
V mo â estação ilo Meyer. um superior

predio. com ,1 quartos. 2 salas c mais de*
pendências, hom terreno e, cnlrada para car-
rn. nor laionoS: trata-se ;'. r. Dr Diai
da Cr;iz n. i4?, das 8 ás 12—Reis. (.1 ti*'X

T/EXDE-SE n predio da rua I-apiru1
V 11. 276. construcção moderna, com dual

salas, quatro quartos, despensa, banheiro,
coz:nha, porílo, ouintal e jardim, entradi

(J 9*57) N

manhã

ido

20 ANNOS T)F. T1.IÜMPH0 MITilIAIlF.S DB CCnA3
 INJECÇÃO i.__M_II*...-Cui*i. iníallivel cm 6 dins. Uni s6 vidi-u tiira

(R 43) N ' Em toda» 11 pliarmasiai do Brj>il. D»p.*, _ rosatii p.cliece. Ar.lr{i.n, 43. Vidro ilam
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O sal COMETA é O
unico que se pres-
ta para salsas de
manteiga, banha,
toucinho, etc, ete.

José Pacheco do
Aguiar

..«_?

O sal marca CRUZ - fera
todas as vantagens em

qualidade e preços

ROA 1" DE MARÇO, 92
CAIXA "POSTAI- 1887

-End. TcIcg.JOPAGUIAR -

TELEPHONE NORTE 2168

RIO DBJÍANEIRO

Sal em blocos- «Phospho-sal»
Marca A. B. C.

Commercio do
sal em

grosso e cabo-
tagem

Commissões e
consignaç

O sal marca ELEPHANTE- E'
um puro sal do norie e e ven-

dido a preço vantajosow=f^3^|ÍÍHSaS:
quanto exija a natureza de cada um, podem ser

UnlooSdlVrsUarieof JOSÉ PACHECO PE AGUIAR-Rna 1* de Março93

Telephone 2168 Norte - Caixa PÕitiTl887 - End. Tele.. "JOPAGUIAIT - Rio de Janeiro

nhoras e Meninas

YENDEM-SE 
lotes

de terrenos de 12
metros de frente por
50 metros de fundos,
a prestações de . . .
2$5oo por cada lote,
sendo o preço de ca-
da lote 25$ooo. Os
terrenos são altos e
enxutos, em meias
colunas, próprios pa-
ra sítios, pomares,
horta., ças, f loricultu-
ras, local próprio pa-
ra avicultura. Os ter-
renos são servidos
por duas estradas de
ferro. Brevemente
terá água encanada.
Os compradores pa-
ra cima de 50 4otes
pagarão prestação
de l$25o por cada lo-
te, tomando o com-j
prador posse na pri-
meira prestação de
2$5oo ou de l$25o.
Logar de muito futu-
ro* subúrbio, de 2-
classe no trem de
operários, 5oo réis
de ida e volta. Con-
tratos com «Querino,
na rua da Prainha 7,
telephone 4088-Nor-
te. Hão se exige do
comprador para to-
mar posse do terre-
no do que as suas
prestações de 2$5oo
ou de ôO lotes para
cima IS250.

VENDEM 
.15 lotei Ae terreno» de 10X30,

baratissiinos, á rui da- Andorinhas, ei-
«íuina da rua Motta, estatuo dc Ramos; un-
formações com o tr. João, na ronda pro-
xiina; trata-se á rua Visconde de Inhaúma
78 e 80. com o sr, João Sucona, das 7 »'
9 da manha, ou da» s il * d*r'«r<i„. rx*

RATI IMS

ViBNDRM-SE 
baratos, em perfeito esta-

do de conservação, para desoecupar¦; lo-
gar, juntos ou separados: um guarda- .rata,
_m ctagére «le estylo moderno e12 oad«ra«
do encosto de palhinha; J»n.j.«trer c tratar,
a qualquer hora, i rua Cetulio n. 28.Io
dos os Sautos. O 67) U

adquirida ou hereditária em todas as
manifestações. Rheumatismo, Ecze-
mas, Ulceras, Tumores. 'Dores museu-
lares e ósseas, ©alrrliros, Furunculos,
Escrophulae, Dores de cabeça noçtur-
nas, eto., e todas as dijenças fesultan-
tes dc impurezas do sangue, curam-sel
infaltivdjneDte com .

O mais poderoso antesyphilitico O mais cricrgico depuratlvo
(Fabricante: — Pharmaceu-eo Álvaro Varges — Av. Gomes .reir .
Unico que com um só frasco faz desapparecer quakjuer mani

Uma colher após ás refeições. Em todas as pharmacias c drogarias

Splis 11
¦i" -,
testaçao

ViENDE-SE 
uma machina para estampar

rótulas para perfumarias; para ver e
trotar na rua da Praifllia n. 54.. __loj»^

T7ENDEM-9E armações para. tmtiireiros
Ve outras, balcões, copas, vitrines deccn-

tro. lados c frente de rua, vários moveis,
um bom balcão com 40 gavetas, tres gran-
des mesas torneadas, são de Rign; r. «j. 1..1-
mara n. 232. Va '3°„.u
¦.7ENDK-SB o "Hotel Mnchai*o",

V na rua da Misericórdia, n. »•> •
Negocio Urccnte. ______'__:
VtiBNDK-SK uni botequim bem afregue-
Vzado, á rua Senador Pompeu ¦>•.";,»

motivo se explicará ao pretendente. U45'V

Oom rodas de alumínio, nora e aço,
para senhoras, homens e creança..

OASA GRÃO TUBOO
OUVIDOR 96—Tel. Norte. 4034

or 6:000$ um bom predio
poi-ao habitavel e bastante terreno

arborizado, logar alto, bonita vista e minto
saudável na rua Roberto Silvo, 100, es-
tação «le Ramos, „. 1". Leopoldina; para
tratar no niesmo. (J 101) W

Vil-.VDK.SEcom

TTEND-E-SiE, com urgencii, para fa-
\ milia «le tratamento, o conforta-
V vel predio dn rua do Matoso n. 971

c tratar 110 mesmo, com o .pro-
todos os dias, Jus o e mem a
tarde. 01 r'7'>«) «

\Tlf'NDEJIJSE e compram-se tocla a «tua-
V lidade de armações e utensílios, para ne-
_ocio e tainhem moveis domésticos, dos
quaes temos grande variedade o vendemos
por preços baratissimos. R. do Hospício, 

ji^.

As ultimas novidades da estação
Criaçües segando o concei-
toado Jornal de modas

«LAFEMMECHIC»
Formas em Velludo,

se tini,
tag-al e palha de arroz.

Flores. Fitas- Fantazias
e outros enfeites

Chapéos para Luto
Presentemente nenhuma outra

Casa apresenta melhor
escolha destes artigos, nem

offerece melhores vantagens
do que a popular

Chapelaria .arpas
120 Rua 7 de Setembro

Telephone, C 4125
Esta casa envia portiidores

com amostras dos seus artigos
ás residências «los _*xmos.

freguezos.
Em suas officinas executa qual*

quer encouimeiKiii do
Cliapéos por figurino, con-

certos e modificações
de fôrmas

VENDE-SE 
mn piano muito bonito e

, Ç?í ,°- por 75°$l Por invor, ii rua
da Alfândega n. 104, sob. OEntre a AvenidaUruguayana). (J A33) O

A 
CASA LORD «li aos eeta _._uezes
um brinde, te as compras forem acl-

ma de 15*000; Carioca, 30, (1556S) R

A 
ACÇAO entre amigos de um guarda-
vestidos, que corria no «tia 3, lica

trans lenda para o dia 16 do corrente.
(403 S) J

BELLES 
chambres á louer avec pension

soignéc, pour familles et Messieurs. —
Maison avec jardim rua Christovão Co-
lombo n. 124. (-35 C-) J

BAÍ-t
167

ANHEIRA esmaltada, ein perfeito es-
tado, compra-se, Haddock Lobo n.

(98 S) J

C0MPRAI9E 
aimH caclioiwiiiha ipelltula,

inteiramente branca e muito pequena,
mesmo que tenlin algum deleito physico,
pois é para reproducçüo; tratar á rua
Buamue n. 39 — Leme, com João Fieuei-
redo. (-07 S) J

COMPRAM-SE 
agulhas velhas de plati

na, pontas de tliernio-cauterios, capsu-
las e todo objeeto de platina, ouro; pa-
ga-se bem; Avenida Central n. 138, 1°
andai"—Santiago. (loa S) J

DINHEIRO 
— Empresta-se

the<_« de preditn a juros nu«
tar; rua Theophilo Ottoni
dar, iundos.

sob hypo
sc tra-
Io .11-

19U5 S) S

EM 
cog» de iamilia respeitável, aluga-

se «ua boa sola de frente e um quar-
to independentes, a casal sem ftlho3 ou a
senhoras, rua Bella S. Luiz n. 49! iníor-
ma-se na Avenida Rio Branco r,. M4, i»
aniíar. __j s) 5

IFRANCEZ 
— Lições theoricas e prati-

1 cas em casa do altimno. Informações
no consultório do cirurgião dentista byl-
vio Trava-so», á rua Chile .7, •?. f ;»"•
gundas, quartas e íextas, das 2 as 6 n-

(136 S) S

rtRAMOPHONES e chapas, trocam!-,
U" de $500 a a». Vendem-se de -500 a
3$. Compram-se usadas. Concertam-se
gramophones e vendenwe a zo? e 25T.
Compram-se i ru» Uruguayana 135. 

g) .

HYPOTHECAS 
— Qualquer quantia a

juros módicos; com J. P'"'%r™,dS
Rosário, 134, tabellião. __ 5' >

COLLETES 
DE SENHORA SOll ME-

DIDA a 12$ — Mme. Marie Lemos,
colleteira diplomada pela Academia «le
l.ris e com casa cm Paris, montou seu
atelier á rua da Assembléo 35, 1° andar.

(157 S) S

CADEIRAS 
austríacas novas, vcndcm-=e

na nu Silva Manoel 164. (9747 S) ~
+

HYPOTHECAS 
no centro e subúrbios,

íazeiii-se com módicas coinmissoes.

11 lio-
(308 S) U

im rua Archias Cordeiro n. 163,
ferragens, com Freitas, das 8 •
ras. __________

IMPOTÊNCIA 
— Cura-se com as gar-

rafai de catuiba, remédio vegetal, vm-
do do sertão do Ceará. Encontra-se na'™-
de Santo Chri.to n. 99. t">{J 

"*J J

PESSOA 
do trataniento e discnpçüo,

aluga na Lapa, uma linda sala para
repouso. Carla a R, M., no escriptorio
desta folha, (241 S)

>ENSAO — Forneccse bem feita, Je
casa de familia; na rua do Cattete
-87. (240 S)

>IANO — Vende-se um piano muito
bom. Rua Santa Luiza 18. Maracanã.

(9506 O) R

QUARTO 
— Precisa-se de um para pas-

sar algumas .oms durante o di«i^ e
que seja em Botafogo. Carlaa a D. C,
nesta redacção, (336 j) J

QUARTO 
— Aluga-se um magnifico, com

luz electrica, em casa de um aisal
sem íilhoe, _ uma senhora só; rua Mana
Antouia a. 25 (Barão do Bom Retiro).

(2C0 S) J

QUARTOS 
— Alugam-se a casal ou ae-

nhor, boa pensão, bons banheiros,
grando jardim, em cosa de familia respei-
taveJ; a rua Mariz c Barros n. 200.

(133 S) S

de ouro, fabricante inglez,
por uma machina de esciC'RELÓGIOtroca-se ,.. .....

ver; o relógio esti novo e custou 350$;
cartas com explicações para o sr. Mar-
«tues, nesta redacção. (125 S) S

KELOGIOS 
e despertadores de todos os

sy5tem._, compra-se e coiiccrtn-se a
$500, 1$, 2$, etc, na casa dc chaixis e
SjramoplioiK- á rua Uruguayana a. 135.

(126 S) S

SALA 
e quario independente, alugam-se

em oasa de familia; rua Corrêa Du-
tra n, 141. (9152 S) R

SALA 
— Precisa-a* de unia mobilada e

imlcpcndeiitc, pur-i descanso de um
casal distineto, de preferencia no Cattete,
ou Botafogo; cartas no escriptorio desta
folha, para M. M. (25 S) lt

VFXDIÍM-.K 
na casa Lord os calçados

de todas as qualidades e fabricwtes,
mais baratos que em qualquer <"}'£»,'»»$

l>EM.'SlfO plantas de todas as quali-
jdes, para pomares e jardins, no es-

taiieleciniento dc liorticultura__de A. A. te-VI.
reira da Fonseca-, na rua Torre^Homi»
n. .-7-1, Villa Isabel. (.07782) Jt

ViEHDE-SlE 
uma mobilia ... ... ¦

para quarto de casal; rua Santa Aledc peroba clara," ' Ale-
l. 91.H) O

VENDE-Sli 
um paimo de armação, porqualquer preço " - '

lix n. ¦55.
Barão de S. l!e-

OS 448) O

VJvMüiE.M-SE, 
baratos, ternos de casacac sobrecasaca; na rua Corrêa Dutra, 137,Cattete. (S ,;.._,)o

VENDE-SE 
uma bella cadella perdigneirn,a rua Conselheiro Atitran n, 28, VillaIsabel. (j 343) o

11111 preilio novo, na 'li. _«Jo |
lm; infonira-se c trata-se á rna Sao

(R .10;) N :VCNDK-SERoç
Tntitiario ii- 223'

predio novo, assobraíl
do, bonita apparcncia, inuito peito du\7KNlHvPE um

V do, bonita app........... ........ . - -
estação do Riachuelo, com duas gramlt_
sala» tres espaçosos quarlos, despensa, co-
«nha. banheiro oom «g"a «luenlc e tria.
\\> rez-do-chão os mesmos compartimeittos
nue 110 sobrado, tanqiíc de lnvar, grande
terreno, etc; trala-se,-na rua «te Lou-li-
tuição 11. 38, charutaria. (íi 935U «

\7,I--XDK-S1'; um predio nov-o, parn
milia «lc tratamento, na melhor run da

estação do Riaclmelo; trata-sc á rua Sete
dc Setembro n. 31, sobrado, da 1 as 5
da tarde. Xão se admitem intermediários.

(S 9146) •"

ÍVBNDBM-SB na emnilr; renda
quo «ri» si? inicia, csnlcniliilos

lotes (lo terrenos, distantes iln es*
tação il«' Ancliiota 10 niinutos,
a u6, a 100$. om pcnucnas iires-
tacõüS mensaes, tomando o com-
Di-ador uosse na 1" íirestaçiios
«¦onstriii-i-ão á vontade c livro do
inuiostos o licença. Terrenos fer-
tels, do 1" ordem, para chácaras e
bellos locaes. muito saudáveis na-
ia morada'. Posscciu de 1*. $500.
Tem atcua encimada e lu/. electrica
em Anchieta, em fronte- nos torre-
nos. Os lotes íuedein 13Ar»0. In-
formações na Pharmacia «pmarlo
om frente á estação. (<J 01 )ü

para ver
prieláriò,
1 i,|j du _________«_«_____*

1 QUEM PAGA O PATO ? I
\___\ aBWHBW M 9} l***M-'--~_--'i'«'WÍ.g"'>WMWg«'^.Wa'«'i''^«'^^»^^w^,M^g—K^^~'* |||Hb

R Aquelle que nao compra 1

Iliié.wMíssd|
I que é iüdiscutivelmente a mellíbr I

|H lâmpada! D
|^B A'venda nas melhores casas de ¦¦

electricidade do Brasil! ^H

^^I•;^'^)K•S1C 
uma machina de costura, no-

nninim —i CallcU'' "4* - --— °

I I" llllllí* irKNDEILSH pcrieilas c garantidas ma-
I l.llllllfl V chinas ITndenvood, Rcmingtoii, Coim-

.,. I," lenta!. Smitli Jlros. !'-ox c Monarcli; rua
h A' RUA URUGUAYANA N. 144 da Alfândega, 137, 1° andar. <S 97.16) O

VI-;.\Dli-Si; 
o café "Argus", eom bote-

quim o caldo de canna, casa antiga cafrçguezadn, Preço razoável, porque o dono
precisa ausentar-se para Pernambuco; trata-se no mesmo, das 11 em deante, á ruaBuenos Aires ti. 17 (antiga do Hospicio).

(J 4--7) O

VBNÇtE.SE 
um nrastro com 6 ms., 2

bandeiras nacionaes e tuna (aboleta; .írua do Hospicio n. 176. (J 405) O

\ri8NDEM-9E: 
um bom (pianla-véstidos;«le desarmar, 35$; um toilelle.ommoda,com esp»'lio bisnuté, 60$; uma mobiliacomposttí^de, s.ila de jantar, uma dita parasala de visitas c mais moveis, para des.oeciipar logar; na rua Vinte e Quatro doMaio u. 306, Sampaio. (J 395) O

IT-IlNDE-SE uma lanterna para amplia-V ções, para chapas de 13X18, na rua da«Jiutanda 11. 67; trata-se com o sr. Eniilio.
(S 473) o

I '.r''-NN'.-'M. baratissimo um superior dor-V nutoiio de peroba, constando de seteimiiiias jicças, completamente novo; trata-s-e com o sr. Figueiredo, rua Buenos Aires11. 9). sobrado, (_ 490) O

VENDEM-SE 
barato, para liquidar,

t melhores terrenos de Maxainhomba, emlotes de 10X45; tratar só com Magalhães.
(R 8411) N

\TJ5.\DI}M-S15 lindos canários de cores.T forles; iu rua de Santo Amaro n. 132"-•"¦"cie). (R 8817) O

dos.

,MM-__^^._.  ... i« me . • •• j I ¦--

_fB \\eeee\m * _____¦ Jt *lim*-^^^^^^^^*m\\_WÊBm -PmAW .___! ________L

Wk VIAS fíESPJRATOBfAS WÊ

m Fastilh&s VÂLDA M

mfk tm todas as Pharmacias e Drogarias m
B__j^Hr_._r +j-j~-~* «rfVW*í%D _U___B

^_E T*3>_S j_-^5£f*s?! ?ji_____f«n__R_H__i_m!B*C^!jWS

SALA 
— Aluga-se uma dc írente, pro-

pria para escriptorio; na rua Uni-
.liavam, 143, i" andar, esijuina da Theo-
philo Ottoni. (5 S) J

QA1.A para escriptorio ou
IO aluga-se excellente; á rua Sachet
mero 11.

consultório,
Sachet nu-
(19S S) J

ÓCIO — Acceita-so cont 10 conto»,
para nesocio antigo, garantido, rece-

bendo nieiiial 400$. Cartas a O. O. O.,
nesui íoIIki. (490 S) .S

OALA dc Írente, aluga-se com pensão,
M a dois ou ucs rapizw sérios; rua líia-
cliuclo 11. 215, i° and, (177 S) J

SELLOS 
novos e usados para collecção,

conipriiui-sc e vetvdem-se ii rua Sete
dc Setembro õj "Cenlro l.ihtelico'1.

(360 S) J

DALA de frente — Praia da Lapa 72.
ÉJ Tel. 4881 C. Aluga-se bem mobilada
com pensio, para ca6al ou senhor dc tra-
lamento. (-42 S)

SALA 
do frente, rua do

Telephone C, 291J — Aluga-se
ei sem pensão•

Riachuelo i-'5-
com

(388 S) 1!

SALA 
de frente luxuosa

mobilados, com ou sem
bomquartos

peusiloi ;» ca-
saes «le tratamento ou cavalheiros, 110 pre-
dio novo da rua Taylor 11. -6 — Lapa.

(TIÁPETES, cortinas, pinturas a _oleo_ e
L moveis de residências ou escriptorio».
Comprám-íc em bom estado, na rim da
Aliandega 1-4, J. J. Martins. (939.1 S) M

rpVPOGHAPHO — Precisa-se do um
JL bom compositor li.bilif.ido a Ioda a
obra, 11a rua Conselheiro Magalhães Cas-
tro, 99—Estação do Riaclmelo. (195 O) S

trtstaes,
ttiratis-

Voluntários
(9141Í a) S

1ENS «le cozinha, porcelanas-,
nas, vMjras, .eti-;, preço»,

sinios, cnsa lion Maidié, rua
da Palria n. 271.

TIREN:
X tou

rpYPOGRAPUIA, a mais baruteira

__i\t\\\ env
Torres, r.

.. .rllo' paro a resposta. Casa
Senhor do» F-isos 9'. Rio. ,

(1918 S) J

VENDlEJSE 
um botequim,

embaraçado, fazendo feria ató dois con.
Hvre

los e quinhentos por mez; paga pouco alu--*.lIel- 
P. '""tivo da venda se dirá na ocea.sião; .ifonna-se á rua General Câmara 173,com o charuteiro, a qualquer hom,'

OS 9165) O

na
6()0

TTiENDE-SE um salão de barbeiro;V avenida Gomes Freire n, 33. (Ji
TTUiíNDU-SE um caramanclião (kiosque),T pequeno, novo, para jardim, adaptando-Sea viveiro para pássaros; r. Haddoclc Lo-1,0 "¦ ""'7. (J 97) O

UMA senhora com longa pratica
UHIH locciona portugncü, in-iina-
rio. indo a domicilio. Pagamento
adiantado 1«$000 mensaes. Teu-
vessa Miguel dc Frias 9.(S9_5bi-

i
DENTADURAS

Compra_m.se deiiiaduras velhas, pari
o aproveitamento da platina cxisten.i
nos dentes artificiaes; oa rua ÜriM
guayana, 3, sobrado, com o ar. Antônio*)

UZ.
DENTISTA 

— Coroas de ouro a ;.$_
6$ e 7$; chapas de vulcanite a o$j

no laboratório da rua Uruguayana 11. .w
sobrado. (7981 S) X

1

PARTEIRAS
Parteira Mme. Barroso
— Trata <le todas as moléstias do ittera
« evita a gravidez. Acceita parturierH
tes tm pensio e attende á chamados 4
qualquer hora. Telephone n, 4.589 —t
Central. Rua General Caldwell, n, a-j.j

S. 649.1

PARTEIRA
Dra. Maria Precioza Pinto, parteir*

formada pcla Escola Medico-Cirurgic;»
do Porto e pela Faculdade de Medici-i
na do Rio de Janeiro, participa a suai
clientes e amigas que, achando-se re<
slabelecida dc seus incommotlos, offe*
rece de novo seus serviços proíissia4
nacs, partos, concepção, etc., em su"i
nova residência e consultório, rua d«*
Rezende, 8j A, sobrado, (J 7660 |

_mDTliX_ e moléstias i!«l
rAIm I USSnuilTier, o I)!l. II
cura, corriinentos, hemorrhagias c suipen.
sões; de modo simples, enta a "ravidei
nos casos indicados, fazendo apparecer «t
incommodo- sem provocar hemoirhaiii.ii
tendo como enfermeira mm. J0SEP1II,NA-GALLINDO, parteira do Hospital
Clinico de Barcelona; consultas diaríaij
grátis aos pobres. Acceita clicnlcs cai
pensão. Consultório c residência: rua d.»
.Lavradio n. m, sobrado. (304 j) S

SENHORAS

MME. BELUENI,_™_r&;
interna da Maternidade «Ia Faculdade.
Fai parto sem dór. Res.: Largo da
Machado, 6 —- Pensão Caxias. Tclrpho-
ne, 5115 C. J 6214

Parto?. jHoIcstías das
IVatamcnto dos

abortos _ stias con-
se.ticcias, dos oor-
rimemos, .las coli-
cas utero-ovarianas e «Jas regras irregulare-l
e prolongadas. Assembléa, 54, das ia ás 18,
Serviço do dr. Pedro Magalhães. Telep.-
1.009. Cent. (8547) R|(

A vcnladtiin
mine. Paltnyi^—- Com longa pratica, trata dc moies"

tias de senhoras e suspensão, por utvj
processo rápido e garantido. Acceita
parturientes em sua residência, á ruã
Camerino n, 105. 103 J

PARTEIRA

PARTEIRA Mme, Francisco
Reis, diplotnadni
faz apparecer d
menstruação potf

.. processo acieott*lico c sem dor; trabalhos garantidos e pie-ços «o alcance de todos, sem o menor pe*r.o para a snude; trata de doenças A4ute.-o; 111a General Cornara n. 110. Te).1n. 3.308, .Norte, próximo dt avenida Cen*tal. Consultas grátis. ms SX'

Professores e Professoras
íi'.inc«_i
profesi

. geog..

UMA 
moça

;o$ooo p;por mez, em casa das fami-
lias; 39, r_i da Cinsiituição. (151 S) 3

COMPRA-SE 
um engenho de serra typo

K-usonie. Trata-se á rua Uruguayana
n. 37, dc 12 ás 13 horas. (.'7 S) U

CARTOMANTE 
Mme. Nicoletti — Pre-

diz o presente e futuro com clareza;
consultas todos os dias de 1 ás 6. So
para senhoras; Buarque de Macedo n. si.

(1611 S) J

MOLÉSTIAS DA URETHRA
Cura rápida com a

1NJECK1Ã0 DB MARINHO
Rua Sete de Setembro 18G

\7iESDI"*9E 
uma casa á rua Quatro «je

' Novembro n. 86, Ramos,_s minutos da
estação; trata-sc na me)
sião.

na. 
'Preço dc neca-

l.l .19) iN

ENDEM-SE lotes
de terrenos de

é 1 casa que mais bamto vtude 01 artigos
abaixo mencionados como sejam: linhas
coalts e clark tm tubos c carretei «le
todas as cores e números, machinas de
costura, oleo, borrachas para Machinas,
retroz, torçaes. agulhas, rendas, ponto
ruiso, grega, bordados, etc, c artigos
para alfaiates c modista*.

144, RUA URUGUAYANA, 144

ENDEM-SE os seguintes predios: dois
n.-i rua Itaplru', por 30 contos; um na

rua íi. Valcntim, por 12 coitos; um na
rua Sergipe (Mattoso), por 14 conios; um
na Estrada Nova da Pavun.i, por 9 contos;
um na rua Quinze de Novembro (Mn.lti-
reira), por |iioo$; dois na rua Campos
Salles (Madureira), por li contos;
rua Itnquaty (Cascadura), por 7
trata-s? á rim da Quitanda n. 50,
com M. Vieira.

um na
contos;

, , sala 2,
ÍS 9.134) N

liem
cada

do Hospicio n. 141, s'ob.,_ das 8
tarde c das 6 ás 3 da noite.

(J 9330) O

^^•E^}DE.9E 
niclicl escriipulosamerit' contado, dando-se ' ioi?4oo por

ioo$, á
á 1 da

e m p 111-
gens, dar-FERIDAS,

lliros, eezemas, saídas, pannos, co-
michões. etc, dcsappareccm rápida

mente usando Pomada Luzitana.
Caixa i$ooo. Deposito: Pharmacia

I Tavares. Praça Ti-adentes n. 62.
(Larfio do Rocio). (A 403»'

Haddock Lobo, 417,
idos canários de raç-JB franceza - bel-

ga, cflpÕcs hanicos criadores de pintos e
cães 1'nx-Terrier, puro sangue. (J 8014)0
VDXDEM-SE, 

ã rua
l:ndc

TRASPASSA-SE
ri-IRASPASSA-SE uma casa de seccos 

"p
X molliados, fazendo bom negocio e com
pouco capital, nada devendo á praça ecom todos os impostos pagos; informa-secom o sr. Azevedo Torres, á rua da Qui-landa n. 199 (l|)0 p_f j

TRASPASSA-SE 
uma quitanda no me-Ihor ponto de Madureira; por motivode doença; para ver e tmtnr á rua Ca-rolinii llachado 11. :_S, estação de Madu-reira. (02__ P) H

rpRASPASSA-SE uma boa pensão, noA _ centro c,om muitos pensionistas; nc-rocio urgentei. Informa-se no Café Pri-m.-ivcrn, rua da Alfândega 136. (107 P) S

TRASPASSA-SE 
uma officina de chapéus«le homem, no beceo do Rosário " *

(Aluguel pequeno.

VENDE-SE um bom
pag.lá,

predio. em J«aoafc-
rua Dr. Cândido Benicio

„. 360, com 6 quartos, salas, banheiro,
W. C„ luz electrica e porSo habitavel. no
etntro de grande chácara arborizada; para

tratar no mesmo. Nter

V
11M50 a prestações
de 30$000 mensaes
e lotes de 10M40 a
prestações de 155000,
tern água e luz electri-
ca, bonde e trem apor-
ta. Os terrenos são ai-
tos, enxutos- construo-
ção livre e não paga
impostos, o comprador
toma posse na primei-11
ra prestação. Os ter-
renos são na estação
de Madureira; tratar
com Querino1 rua da
Prainha 7, telephone
4088, Norte, e na rua
Marechal Rangel na
venda do ponto de 100
réis, Vaz Lobo, todos
os dias.

trBNDBM-SK l>ons lotos de ter-
V renos de 12X50, locai' alto c

saudável, a 100$, em prestações
do 10$: é bom emprego de capi*
tal: o locnv é dc grando futuro,
passagem do ida o volta, 1", 500
réis: IjIiiIiu Auxiliar, cstaçno de
S. Matheus, escriptorio om frente
á estação. (R 9028) N

^r.B^,l)HJSE 
uma c

Santos Marche n.
chácara ile horta; rua

Nictheroy.
(S 97A<>) O

VENDEM-ílE 
4

come
rodas lie ferro para lo-

movei* servem para polias, 2 deini,35
dc diâmetro c 2 dc 90 cciitimetros e mais
quantidade de ferro velho, estiuadria nova,
venezianas 2X1 22%, rótulas 3N1 3°$. Por-
taes de frcotnl com portu -150X85 -5$, n-.a-
deira c materiaes de construcção — Alves
& C, estação «lc Aiicliieta. (J 7483) O

compram-se moveis dc
di visões*, escrivaninh«as,

pianos, etc; rua Senhor dos Pus-
ií. (S 137) O

TW5NDEM-SE e
V toda qiiali.lade,

prensai

PIU-H!P_HI»lili!f»IKffinil»ORI!l!«!IIIil!lIllia
Ij aoluoõo estoriUsaila para anesthosia local em

pequena cirurgia e oirut-sia
ilentaria

©A
xpptov»*

..nnWlO
__. ,„. Sai

inV\W Ut*< Z-m. I
wíríltl- _»v~___— g

nela _____.'._——— Effeito ímmedlato, seguro e s
inoffensivo. - Não contem cocaína nem seus ¦

(150 P) j
rpRASPASSA-SE, dico a Casa f.ord é2L o. que mais calcados vende e miais ba-rato c da brindes. Carioca 30. (1354 V) R

COMPRA-SE 
qualquer quantidade de

jóias velhas, com ou «em pedras de
qualquer valor e cautelas do Monte oe
Soccorro; paga-se bem; na rua lionçal-
vm Dica 11. 37. Joalheria Valentim. Tc-
lel-plione 994. Central. 1.ÓS40 S) J

pn-

HYPOTHECAS: 
na cidade e subúrbio*,

grandes ou pequenas quantias; rapi-
dez e juro módico. Informa o ar. Pimenta,
rua do Rosário 14", sobrado, fundos.'

(9J54 h) R

HYPOTHECAS 
de 5 a 10 contos,

presta-se, com M. Ferreira, rua
Ia de S. João 1). 158.

em-
Bel-

(077.1 S)

LIÇÕES 
dc musica, piano, violino

francez; rua do Lavradio n. Co
andar. (31- S)

Sf.V senhora descia encontrar outra
com alguns recursos para montarem

unia pequena pensão 110 Cattete, já tem
boa casa', negocio" muito urgente; par»
tratar, rua dc S. Cliristovão 11. 55'.so-
brado. (398 S) J

A 
PROFESSORA dc portuguez,-nritlim., etc, e trabalhos c ode portug., franc, arithni., algebr.ietc, «pie estovom na rua Sele, 109.dai-.mi-.-e liara a rua da Carioca 44, 2». E.1defronte Ao 47( onde já moraram mais <:•1 _i|j auno. Convém mesmo a cdosos d

principiantes de ambos os scnos, puis iiijc curío: o aluinuo ou alumna está
CÍCSUC I-íÇüOO,

jui __di vira
(7481 S) j,

INGLEZ ipratico, Mr. Poi
ler garante eminaif
em seis me;es, io|

mensaes. I.argo dc S. Franciíco 36 e ru»d.i Carioca _j, i» andar, Vae a domicilie»,
tor precoa módicos. (S180 S) J

!_

ÚLTIMOS ANNUNOIQS

INGLEZ, 
francez, poriuguez, aulas

Coei parti/r«ilnres (inethodo lierlitz')
prei;o módico;
sobr_,!o.

da Alfândega 11. 1017.
(9480 S) j

A1LUGAM-SE cozinheiras, amas seccas

gommadeiras; rua dos Ourives ns, Io an-
dar. (488 C) S

MODISTApor preços módico
d elos
andar.

Mme.

Confeccionam-se vestido;,
sob tortos os mo*

Guedes, Quitanda, .1, 1"
(jot S) J"

nha, roupas dc cama, ct
iag-1 n. 20.

(-10MPRAM-SE 
vales Souza Cruz;

J gani-se bem; n-.a Larga 11. 41,
brailo (8616 S) S

COMrRA-SE 
ouro velho; rua Largo_.n.

41, sobrado. I6161 S) h

CARTÕESOurives,
DE VISITAS — Cento 2$.
60, papelaria. (1834 S) J

COMPRA-SE 
ouro e paga-se bem:

joalheria _ (Oasa de Confiança)
Gonçalves Dias o. 39. Tel,

11 rua
4i„7, Ctnt.
d?»-- S) j

MOVEIS 
— Compram-se mobilia», piá-

nos, quadros, tapetos, trens dc cozi--'- ,S. Luiz lion-
18599 S) R

OCINHA de tratamento, branca, offe-
recc-se para qualquer «cívico deccn-

te, não sc importa de ser fór.i daqui, pois
uão tem iamilia aqui; falar i rua Macha-
do Coelho 11. 28. 0>882 S) J

1ÍRECISA-S15 dc 
uma perfeita saieir.i

quo tcnliii pratica de de oíficuni «le
Ia ordem; rua 7 dc Setembro 11. 215, so-
brado. (18- D) S

MÉDICOS

Mc

McOVEIS usados — Compram-se| moin-
liarios completos, avulsos, objectos

lc arte, antigüidades, ornamentações, pia-
nos dc bons autores, etc.; na run Sena-
dor Dantas 11. 45, terreo, com b. Ki;
beiro. Çg*ü S) S

MME. 
ZIZINHA, esclareço todos o

pontos da vida e concerta. Consulta
rua Feücio n. 58 — Cascadura

(.S998 S)

DR. ALVINO AGUIAR
MO_KSTM9 INTERNAS ,„ESTÔMAGO — FIGADP — IN-

TESTINOS — RINS — V-OLMOF.S,
etc Consultório: ma Rodrigo Silva,

11. 5, Teleph. *.*7i, C. Das a as 4
horas. Residência: travessa Torrei n.
17. Teleph. 4.-i_, Cent.

Consultas grátis
grau;

rpRASPASSA-SE um bom hotel ho' in--1. tenor, insta lindo próximo ás estradas«le icrro, apresentando 17 magníficos quar-tos arejados; o motivo será exposto ao
pretendente. Cartas a Mnrimiiia do Oliveira,rua Marechal Deodoro n. -o; — Juiz del-ora. '--_,. p) R

TRASPASSA-SE 
um deposito de oves e

ovos, fazendo bom necocio; o motivo
dirá ao pretemlente: trata-se na *ve-

com o ?r. Vi-
pretendentenida Mem de Sá n. 6

anna. (06 d j

ACHADOS E PERDIDOS
pAMPELT.O & C.«; rua Luiz de"Ca-
\J mões n. .ifi. Perdeu-se a cautela n.
39.710 desta caso. C9230 Q) S

OSE' CAHEN; rua Silva Jardim ri.
Perdeu-se a camela

derivados - A* venda nas casas : Hermany, Cirio, Moreno, etc
Rio de Janeiro — Preço caixa do 2i amp. S$003.

.M_e';'::a.':.!n.:i!n<''lBI.;;:-l:^i_l.:::!B..::l_|i::.!''Í'<!;'l.'.:''-l:':-l. ^a^iiH^-O-iJn1
R 2090 |

nana ;«.. ia

yi-iNiiic.> lerreno.
EXDE-SE P«"' -:oooS um esplendido

no llej-er, cum 15 metros de
írente por 60 dc fundos; com Bittencourt,
r, Cachamby, 1, Meyer. Xão acecita inter-
medianos. (J -M) 'X

\rBN'DEM-SE .
V dios da traves:

i n-:xiM-;-si_
V á rua -Si

vessa Muratori

unia ca?a por preço m-oilico,
Manoel; trata-se na tra-

li 914,;) X
va

40.

TTlvXDEM-SK, em Visaiio Geral, E. de
V i:erro Leopoldina, a 35 minutos dç via-

tem lotes dc terrenos dc 10X50. 10X67.50
r maiores, desde 35"$ a 1:500$, a vista ou
rm prestações, conforme .tabeliã ubii'..v.
Tem astia canalizada «Io no do üuro, pas-
sagem «lc ida e volta ein 1» classe 5eo rcõ
c em .*

XTENDEM-SE com aranile nhati-
* mento: Camas de canella 011 nc-

roba, para casal o para solteiro,
u 25$, 308. 38$ e 45$; ditas de
arame, a 8$ e 12$: toileUes. a
45$ o 50$; ditos superiores, a
90$. 100$ e 120$: siiiivila ves*
tidos de 40$ a 60$: mesns ile cn*
bèccirâ a 20$, 25$ o 30$: com*
modas, a 408 e 60$: eiiarda-ura-
tas, a 30$, 35$ e 50$, cadeiras
para sala de*.lantar, a 2$500,
3$500 o 5$; mesns para quarto e
cozinha, a 6$. 8$ até 20$: ditas tc

. elásticas, do 508000 a 60$000:-ITKXUn.SIv um bom piano do autor irunl.nns.c01i.-„n_, a 25$000. Mo-
JLHVÍ^ aSSr°u'i T lleTT |,"câL. fcfi«« w™ s„las'd«3 Visitas, tapetes
dê faninia PreçoT 420S000. (1*59)0 pava quartos o salas, malas para

1 roupas, ditas para colleuio e ou-

j;'«)tos ou separados os pre-
a da Gloria ns. 4-: e 4'1,

lor 8:000$; coni Bittencourt, que não uc-
ccita intermediários, r. Cachamby n. 1.

O -'3> N

^^^^ mm l

3.
24.504, desta

C943*" Q)

HANSEINA
roíleroso, scientifica o moderno remédio contra a inoi-nli.»

Empregado com retuinbtinti: suecesso — PREPAUÀDO DO

* * Laboratório Paulista de Biologia * *

RUA QUINTINO BOCAYUVA 24 — S. R.UTJ.O

Kneoiitra-sc nas principnes pliarinaclas, drogarias o
de artigos

Deposito 110 Rio de .Taneiro:
de eiriirgln.

R. da Asscinblóa sobrado.
B—^.-.-.^^-lacrjnr- ™-__m^nr^™&

Tor me-
dicos

operado-
res espe-

cialistas em moléstias dos OMIOS
OUVIMOS, «AR»\niTA e "MAIUZ,

! oníermidados das senhoras, pello.
! syphilis, venereas, blenorrhaglas e
| das vias genltaes e urinarias do ho-
mem e da mulher. Todos os dias
das 3 às 6 horas da tavtíe. llua Ro-
drigo Silva n. 26,1- andar (entre As-

| snmblOa e 7 de Sotembro1. Consulto-
; rio perfeitamente apparelhado com
I todo o material priciso para os oxa-
! mes e os tratamentos constantes des

sas especialidades J 300

para o dia.tlostico c
tratamento das doenças
rio estômago, intestinos,
fi.ado, pulmões, cora-

 cio, rins, ossos, etc,
UR, kFNATO DF, SOUZA 1.0-

Preços módicos. Rua S. José

iBAIOS.X

XGI.EZ — Professora inglesa. c.:iu nn
Umas referencias, dispõe ainda de <

horas por dia para lecdonar o scu idioma
em sua residência; nn Pensão llella Vij.ta, á rua da Gloria 11. 40. (9704 Í-) _j

I.VOLEZ, 
fraitcc-, portuguez,latim. Cursos 15$ mensaes 1

allemão d
, . ... - aulaa em

particular. Ensino rápido. Paul, rua S.lon. 51, 1» andar, esquiníi «Ia rua di
do. s) 3Qiittfinüa.

IECOXSJ (iiiion:
DE FRANÇAIS — Mmc.,rim S. José n. 55, 1" aniíar.

perto da Avenida. (jj- S) _í

PROFESSORA 
— Habilita a ler e eitcrever por processo pratico o simples;

cm tres mezes, na sua residência oui m|dos alumnos; roa General Ilruce 11. 102,<¦'¦ '"• (109 S) 3

13RUI-KSS0RA 
muito liabilitada, leccio.• na «11 sua residência, franco:-, p. In.

lílcz. 11 meninas c meninos J rua Ilcll.i dd
S. l.uiz u. 40 — Andarahy. (.-s; S) lij

_¦

iSORA DE PIANO — l.eccioiiúl
metliodo do rnstítuto e preparrf

por mcz -tUias lições por «c.
riptorio a A, A. A.

 O50 S) T

Í.R0F13. pelo
atunmofl,
mana. 1,'ort.is uest'

IÍROFIiSSORA 
interna ou semi interna,

precisa-se de uiiki habilitada em lodaslas matérias, o com pratica de falar fran.eez. Jíxternato Barcelloa, rua industrialn. is, Largo «In Segiiniía-Fcira. (i.u S) 9

pelo
r-PES

/10MM0D0 — Aluga-se uma sala de
\J frente cm sobrado novo. .1 casal sc
ro que nâo tenha filii&s, nem taça 'uso oa
cozinha, em casa de família: informa-se:

Frei Caneca 11. 7, Bazar. lt*3 S) hna rua
-.'.¦;:: «ha.

fERDEU-SE a caderneta da Caixa Eco-
noniic.i n. 41J.8C0, da 3" serie.

(97 0) J
"PERDEU-SE a apólice ssral, antiga, ds
X 500$, cmittitla 110 atino dc 1869 c cou-
vertida em ouro em 1890, dc n. 2.31.1,
averbada em nome tic Uenoveva araria üe
Almeida, solteira, maior, brasileira.— Uio <Ie
Jan-iro, 27 de julho dc 191G. P. p., Kinllio1-Mgard Bokcl, lilljo «jj J

IJERDEUíSB 
uma cachorrinlioi 1'ox-

Terier, na rua Haddock l.olio n.
4:3, entro fie 9 da noite (ic hontem;
quem a -entregar Mera grtüi(EI'_ado-. A\.-
tcnd'e ao nc-hijp Ue Grocliá, está mWvi-
culada, (246 Q.

15BHDEU-SE 
unia carteira

fetir, licença c identidade,
Gastão

quem
179.

"JlERDEU-aE
nomica ü,

,Ic cliauf*
pertenceu-Machado Botelho; gratifica-

entregar no GVIcyer ao auto
(371 Ü) J

Eco-

"ITKNDUM-fK um alambique «lc cobre pa-; f.ros árticos. Temos completo sor*
V ra 5 litros,, em hom estado, ;,_iiin panno | timcut0 ,1o ColchÕCS

de ormaçao;
hr6o de Ped

rua
egulho.

Anna Nery
(R 4-1) O

Pn
lote de

Ko local

pro

e'.i--r 300 ic
Pi-ífo Signal

1:500$ ?5$ooo .«.-$or.o
1 :-')()$ 6o$000 .ioÇor.o
i :ooo8 â°_000 ?5íooo

íi)ll$ 40$'10O _.$U00
700$ 3ã$ooo -r $ 5c ¦ >
600$ 30S000 is$ooo
:o„$ 2j$0OO IJ$.S'>0
4^0$ ..$500 itlooo
130$ '7ÍS00 «)$ooo

e encontra pr.-soa rílelirregada
19 terrenos e trata-se com o
nos dias uteis. â rua S. J«-

dis 4 ás 7 Ja tarde, e nos

coiip
Tome PElTORATi 

*MAR1NH0

Rua Sete de Setembro 186

para casal e
para solteiro, a 3S. -IS, 5$ até

il"i$; almofadas. macias, a IS,
1S«*>00 c _.$000. 1'azeni-sc o vc-
fornmni-so colchões do erinn eom
pert'el«.-ão, nn officina c deposito
''TERROR DOS H.YKATKIKOS'. a
rua Frei Caneca UO», próximo ;í
rua dc Catumby. (-S 9151) O

tr.KXDE-Slí
V do. coni contrato por

aiimrid n.
domingos, das S
di tarde, em Viça

manbã - i hora
r«l. (K 6787) ¦¦¦'

1 açougue bem afregueza-
4 annos, pagando

pequeno aluguel. O motivo da venda «5 ter
o dono que se retirar para a Europa; trata-
se ú rua Quatro de Novembro n. 65. «ta-
ção de «amos. __R A") O

VENDE-SE 
arame tecido i'.ira cercr.s e

gallinhciros, a 600 reis o metro. Grande
variedade de gaiolas c viveiros; ma sete
de Setembro ". 190. O SSo.fiO

VE-NDE.SE 
uni bom armazem de secos

e molhados, com 5 iU annos de ''.in'
trato, pouco aluguel e f«zend.> bom nego-
cio, em 5. iFranciKO Xavier; tr.ita.se i n-.a
Vinte e Quatro dc Maio, .<S 13. (R9351) O

\7iKNDEM-riE juntos ou separados os
V predio? da rua Dr. Maia Lacerda ns. 53

t .z nor ij:»;; trata-se á r. Cachamby
o. i, Mcycr, c.-.m Bittencourt. Não sc nc-
eeitnrn intermsiliarios. (J 212) N

17KX! II..
ffopneurio.

erreno por
.011.a fl. 18 A; trata

r. C.chim'uv n. 1, Mcvcr.
(J -15) N '

Papeis para impressão em cores
Kncontra-se no: Cirando deposito dc papeis

Oscar RUDGE
Rua Silva Jardim n. 16 - Janto ao Largo (lo Rocio

Teleplione Central ÍJ8GO

a caderneta da Caixa
3«.8j8 da 3" serie.

(-•77 Q) R

pARTOMANTE e úz_q*
KJ lho para o 'ucui, n«o usar ue rrn
monias em falar no que desejares e tra.
Ia «le feridas chronica* c outras doença*',
rua Oliveira n, 38. fundos da capella_do
Amparo •— Cascadura, (1757 S.iR

/"IHUMBO r> f-ítanho — Conipra*sc qucl-
Kj «Tiier quantidade, paga-se bem, á rua
7 «lo Setembro u. 169, com o sr. Oomei
Junior. <-i9< S) S

MATI1II.DK dc Souza, modista, ensina
córte e costura, prepara com rapidez,

executa qualquer figurino; modícu pre-
; rua Sete de Setembro n. 155, 20 on-

dar. (406 S) .1

McOVEIS — Alugam-se, compram-se e
vendem-se na Intermediária; rua do

Cattete .-o, tclcpll. 557. Central. 1.149 •") J

;di
MASSAOEMso.- Zabludowsky,
hábil profissional;
Rezende 113, casa

iystcttia do profe.-¦.pp.-iV.-io por ura
iniormações na rua do
41 i.XLI). (9341 S) J

39, das 2 ás .) (menos á: qiiar'..'1-feiias)
A 39r<

AOS DVSPEPXÍCOS
Pcísoa que esteve atacada horrível-

mente deste mal c que conseguiu a cura
radical com o uso dc um poderoso mc-
ilicamento quo «-, ao musino tempo, um
excellente tônico nervino c muscular, in-
forma eratuilamente o seu nome para
I. ,b , ,11-.!-   •

DYSPEPTICO, Caixa Tostai 11. 1701-
Rio. J 93<"5

PROFESSORA do llncuas. dis.J- pondo do aliíuiiias horas. il«j
nuinliã, acceita aliimnas do fi-nu-.
e«;z, iimle^ o allemão; preços nm.
dicos; rua da Carioca 47, sobrado.

(J :i87) H

DOENÇAS DO APPARELHO DÜS~
TIVO E DO SYSTEMA NERVOSO—
DR. RENATO DE SOUZA
LOPES, docente na Fa-
culdade. Exames pelos
ralos X, do estômago.
Intestinos, coração, pul-
mões,eto. Cura da asth->
ma. — Rua S. José 39, da
2 às 4, (menos ás quartas»
feiras). Grátis aos pobres
ás 12 horas.

cc mm, enORTE, costuras e armar nin-
lia-se barato, gratuito para as alu-

ninas «pie pratiquem cm sua» costuras.
A-ilas :i domicilio. Trciessora mme, Ho:-
(res; rua General Câmara n. 117, i° an:
dar. (481 S) .1

_ Quem precisar so]i hy-
negócios í-t-rioô, ;i r_a

Buenos Aires n. 19?, a:-.ti.a Hospício.
U35 í>) S

DINHEIROpotihecas, sõ

DESEJA 
CLAREAR SUA

O ' CUTIS ? --
jió dc arroz " Aktreu"" «í muáto ad-

liercnto, perfumado e «lc Superior «jualida-
dc. Caixa :$;oo só este tuezs uaQ-."'"i
Marechal Floriano, 119. _____!

1JHECISA-SE 
alugar uma ca'.! perto do

centro da cidade, para família de tra*
tamento, composta, apenas de 3 pessoas.
Aluguel alé 300$ mensaes. Informações
com os .sis. Antônio Costa e Leonel Ca*
iiarim. Escriptorio, rna Sachet n. o, -so-
brado, antiga rua Nova do Ouvidoí.

18985 E) J

PONTO 
a jour desde 200 reis; so na

nu. 7 tle Setembro n. 05. ]• andar.
(:68 S) s

nriiriOTIP
ÜCR MO I AO

PRECISA-SE 
da negocianti

cartas dc fianças a bons
lucro mensal
Ourives 115, -.dar.

1 para dar
in«pnUl»"-s;

contos; rua doa
U89 S) s

1J0RTA 
— Alua

. n. 57; -trata-se
na rua. da Canocr
mesma, (no S) S

1JERDERAM-SE 
ns cautelas dc números jr26.36.L1. 124.523 e i_j.o;b da casa de

penhores de "GiiimnrSes 
& Sanscveríno; á[

rua Alexandre Hefculano n. 5 c Luti de
Camões 11. 1 A, (,iqó 0) J

DIVERSAS
A Água do Jnnnuillio Composta

«í%ú o melhor preparado para n
pelle. Vei.de-so á rua de S. Cln-is-
tovão 521. Tel, Villa 1941.

(lt 2S)

ATTOMOVEf. 
Lmidolct, prego de eco.-.-

sião v,emlc-s- de particular, muito
eleçante, em i-encito
praia da Lapa n. 72

AGRIMENSURAmedi

estado. Trata-se
(-'43 S)

Engenlieiro com
lições próximas ã capital, acceita

alumnos que o acompanhem para fazer a
aprendizagem pratica e theonca de ogri-
mensura. Iniciará na próxima semana iv.e-
díç.ío de fazenda a meio caminha de IV
tropolis. Para informações, cartas na rc-
«lacçSo, a Alpha Beta. (014Ü S) S

PROVEITEM sua* lâminas de navalha
A, Gillette, mandando afial-as na t
5» S.

i I?
Fran, co de P.r.ila n. 38.

(•;
Dn?

Rheumatismo—Syphilis--Impurezas do sangue .
Eezemas. darthros, ulceras elironiens c rebeldes, ouram-se eom
o nntiiro e afnmndo R0B DB SU.M.MA. de Alfredo de Carvalho —
Milhares do attestndos. A' venda em todas as1 pharmacias e «Iro-

do Rio o dos Estados. Depositários: Alfredo de Carvalho
& 0.—Io de Marco 11. 10.canas

D IXII El RO — Dá-s hypothecas de
preiios e terrenos a juros módicos.

Empréstimos -sobre inventários a herdeiro».
Descontos de juros de apólices alugueis dc
prédios mcíino de menores. Com lei-rciraí,
rua do Hospieio *3, tala 6. (9393 S) il

T-vISIlEIRO — Emprestado sob hypo-
X_r li-.ccas de predio*., no centro í¦¦ nos
subúrbios: rua «fos Ourives n. 5*. •«¦ffiíí
ro, dc t ds 4 hora?, cam Freitas. (307 5)K

DINHEIRO 
dS-se sob hj-potheoa.de ma-

veis, predica, notas promissórias 
* ¦

offii-ir.es do Exercito; trala-se com
& Fernandes, Rosar.o 17-.

B11N1IEIRO
ntc-s sr

melhores condlçSes possíveis
dos Pas«os n. 18, l!orge___

sei\a»
(347 S) J

. Um jxmieulaf ,.d4 dez
liypotheça de prédios nas

ma Senho*
(QI55 S)

I>KNSAO 
de 1» ordem, farta,

com toucinho; dá-se i mesa
miciüo; na ruo Aristides Lobo
'S8r, Villa.

variada o
m d0-

, Tel.
(8048 S) K

_riada a
1.ENSA0 

tirta . . .
ga-rc um_ «íuarto, no largo do f{0^n9

anAir,
Ao .
(:4o

PIANO.i sor._
para Arion.

.iolLno c bandolim — Pro

(30 S) ií

DENTISTAS 
— Chama-se á âttenção «los

proíis-sionaca, para o optimo reá-ita-
do em pulpectomia e naa extracções pelo
I.or.i! Anesilicjico " Idelsnn". ________

D_NTtSTA 
a j^ooo metaes para olitn

rjcão a granito, platina, curativos,
desde o primeiro dia. Trabalhos de cha.
pa. coro»;, pivot, etc, por preços mim.
mos e Iruhalhos garantidos, na Auxilia-
do-.- Medica, na ma «los Andradas 11. *:.
sobrado, esouina da rua General C.mar-
t.leph., Norte 3157. (_ií_______.

DENTISTA
K. Baldas Von Plnncliensteiu
Eso em obturações a ouro platina,

.smalie e extracções completamenti
em dôr; colloca dentes con. ou sem

&.S. 2 preços reduzido». Garante to-
dor niialauer trabalho e acceita. paga-
m-n'os parccllados. Das 8 da tiiíinhü,
i. 6 da noite. Aos domingos to ate as 3
horas Rua Marechal Florfcno Pcuxoío
n. 4. (sobrado), pro.--i.T,o i rua Uru-

.uayannj

Doenças Oura garantid>
_e v rápida do

aaraanta ozsejüm-a." 
nãriZ (felidez do nariz)

OUVidOS processo inteiramente
boca novo-
Or. I_urico de Lemos

professor livre ilessa especiaii-
dade na Faculdade de Medicine*
do Rio de Janeiro. Consultoria
rua da Carioca 13, sobrado, daa
12 ás O da tardo. S 4(33

Moléstias das senhoras -s
nr o tavio «le Andrade, com pratica Aoi

ila Europa, evita a gravidez poi
scientifica, sem prejudicarhospitaes

indicação
poi
orA

k-iiHMiio. Heraorrhigias, suspen-ão, cie-.
Residência e cons.: rua Sete dc Setcnil
liro il. «Eo, sobrado, das 9 ás u e de J
is 4. Teleplione i.soi, Cenlral. Consultaj
uratis. CR -9-í

Ponto a jour,
bro u. 9-, 1" andar.

desde
na rua,

JO I-IS, s.
dc Sctcnt*
(117S) 

"3

Armazém "
para moradia dc
de Moraes n. 8(

- Aluga*se um, bem ú-
tuado, com dependências!
illi lrr. ¦& rui I'' ¦¦ '«; d
ciiutu da praça de l;,._

(41S S) I

Collegio "HeliosV

D ;NTI&TA  Vende-se -uma houitaino-
bilia estiífada, um motor de chicote

com angulo agudo c -um vu'.caii_«uior com
dois muf-Oü de bronze, rrata-ae na 'ua
do Lmiradlo n i3 F. (.»'' _) )

_^i7\i'ris.T_<;  Vendem-se coroas de
JJ ouro 22. a 6$, 7Í e 8$; chapas de
vulcanite a ic$, n_ officina da rua 7 de
Setembro n, .cs. l,W b) ¦'

P idonía, acr-:t!rt •quena*. escri*ESS0.V 
.ptas, arti.os a commissSo, cobranças,

Cartas r.e;te jornal, a M. Sou.ia.
(MJ S)

I.LANTASlho garantido

F°Ji"
mes l*'r

¦.CE-SE
i-a-a de

pensão farta e variada
famiHaV na. avenida Ro-

a preço módico, u*.'- »J *-»

ediflcacSes1, etc traba-
; artístico. Informaçí-ca

íol.re tudo T-c abrenja arehitectura c «íc-
senhos commerciaes ou industriaes, Hccn-
ça- •.•.ara obras e orçamentos. Rua Gene-
ral Câmara i-o, sob,, Ferreira dos Santos

(ne S) b

mmn AMERICANO
DR. C. FIGUEl
REDO espeeialls

jl 1 11 d W S 1 a completnmm.
lem d6r e outros trtóalhos j.rantidos 1
Ij-stema aperfeiçoado, preços módicos, e
ein preítaçüe», iaa 7 «Ia manhã ío 9 da
noite, rua do Hospício a. .2*. canto ds
¦vcr.idi Pa.se*.

(11-

Ruá Sudt
&._ __>...__ ._, Kr.„-....-i 1434

V. Isabel, ponto de $100. Intcruito, st-
nii-iiiteriiato e cxlermilo. Curso primário,
gymnasial c artislico. Aulas pratica* da
írancez, inglez e allemão; wmnastiça .-..«
ca, çi:no, violiro, etc, predio ¦•

gienico.
TZ ÍTí j _ Oue tanto.sueces*
Mr. Edmona so"_,,, aicmcuio no
semanário iliustrado "Jornal das Moça» t

preyine a «uo distin

raT-balna « .V**>
íua IrmS a celebre
fama sem
mo torno;

cüciitella -:"' ¦"¦*'
32;, sobra*
systema d.*.

Madame Zizina", cijíi
enscenações do cliarlatanisj
mundial. '5l8 s>'

SYPHILIS
f,h_i

embléa n
riço do
Teleohone 1 000

o fiiafl r.onscquencift'.!
Cura radical, injecçíeí
completamente INDO-i
L0RES, de sua pr*
paraçSo. App. ft6 «(

tA «l«s '* =~ '" ,;1M
Dr. PEDRO MAOA_>

C. (8548 S)N
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CORREIO DA MANHÃ — Quarta-feira, 2 de Agosto A« 191fi 11

lllllSlliifflJlllll
Senn.ai.l_la de Loterias Nacionaes do Brasil .

Extracções publicas sob a ttscalisaçao do governo federal
ás 2 li2 e aos sabbados as 3 lioras, á

RUA VISCONDE OE ITABORAHY N. 45
HOJE HOJE

397-43*
20:OOO$OOO
Por* 1W600 emmeioa

Amanhã Amanhã
•_.4<l-4*

30:OOO$OOO
Por 3ÍS500. cm mtiuto»

Sabbado, 5 de agosto

Brande e Extraordinária Loteria
Novo piano--303-6*-A'a 3 lioras da tarde

200:000*5000
Prego do bilhete Inteiro 1 C$000 em vi_e..iuios

Os pedidos de bilhetes do interior devem ser ncomimiilindos de
_n*ò_ TOO rs. para o porte do Correio e diriRido* aos asentes cernes
NA-t-Ai.ETH & O., RUA 1)0 OUVIDO!. »•*-. CAIXA N. 817. Telec.
Ji.SVKI.. o nn casa li". GUIMARÃES. RUA DO I.OSAIMO 71. esqui-
na do beco das Cancellas — Caixa do Correio n. _L.*í7S.

. AVENIDA MEM DE SA
' 'Acceitam-se propostas para alugar
¦por contrato todo o predio n. 349 da
Avenida Mem de Sá, esquina da rua
_"rei Caneca. A casa tem vasto arma-
zcm e dois grandes pavimentos, cada¦um com sete bons quartos, salas e de-
mais dependências. Tom terraço com
uma bella vista e também quintal.
Trata-se á rua de S. Pedro il, 72, com
Costa Braga K* C. (S.141)

Escripturação Mercantil
Ernesto Coelho Louzada lecciona á'Avenida Hio Branco, 131 (2" andar),

das . ás io da noite. S 46b'

Dinheiro sem comissão
Um particular empresta dircctanien

t- , sem comniissão, qualquer quantia ao
juro de 10 o|o ao anno, sob solida ga-
rnntia •hypothecaria de bons predios,
bem localizados. Trata-se com o sr.
Ribeiro Nunes, á tua do Rosário n. 17a
sobrado, das 2 ás 5, ilodos os dias úteis.

(S 683a

PINTURAS DE CABELLOS
Mme. Ribeiro particularmente tinge

cabellos com um preparado vegetal in-
offensivo, de sua propriedade, á rua
Rodrigo Silva, antiga dos Ourives 10
i* andar, entre as ruas S. José e As-
lembléa. S 124

O FIGADO
O fígado . um dos orgüo. mais
Um figado desordenado causa a

dores ci c cabeça. infarta.Eo depois d
b.llio, r.-hv_i-o e mental, perda de me
-Omnti deras.ocegado, urina carregnd

Em seguida ac. cymplomas acima
íiervoto que produz grrv.. resultados,
poder sexual, eu.

As PÍLULAS UNATERSAES ME
têm cm si os agentes medicinaes para

Esta. pílulas lüo compostas de v
do, nem de boca nem de tempo. —

Reniett_-se • pelo Correio uma
. 11 caixas por -6.000.

importantes da nossa economia,
perda do appetite, prisão de ventre,
e comer, perda de energia para o tra-
ruoria, cansaço, palpitação do coraçãa
a, tristeza, etc.

mencionados, sobrevem um estadí
como sejam hypo.ondria, perda dí

LIIORADAS DE PERESTRELLO.con
combater 03 inales acima enumerados.

cgetaes e o seu uso não requer resgnar.
CAIXA, -.500.

caixa por 3.000, 6 caixas por uíc-oc

'Vende-se na lV Gawafa Grande
RIJA XJTtXTGl-XT^_.",_r-á__.Krj^, es

Perestrello & Filho. A 328

MOLÉSTIAS DAS GALLINHAS
A gosma, o gògo, a corysa e o rlicu-

oiatismo das gall.nliiis e de outras cs-
Iiecics dc aves, são combatidos com sc-
gurança pelo Corysol.

Com o uso deste preparado as galli-
nlias engordam e a postura augmrnta.
Preço -..soo, pelo Correio 3$3uo.

Em todas as drogarias c pliarmacias
á rua Uruguayana 65, Pcrestrello &
1'ilho c Avenida Passos 11. 106.

A 23S

VÊR PARA CRER?
Quereis co.acr bem e gozar saude?

Só 110 Café c Restaurant llio liranco.
rua Marechal Fioriano n. 1.5, aberto
dia c noite.

LIM CASTILHO
Cura radical de sypliilis, rlieumatis-

mo. gonorrhéa, cancros, e de todas as
moléstias do vicio do sangue, como se
prova com centenas dc curados; ven-
de-se em todas as pliarmacias e dro-
gaiias, e ú rua S. Pedro 128, Areai 1.

(J 6068)

aa

AOS FRODUCTORES DE GAFE'
¦ ¦ i. ;¦y...." 

f :>-

Para alcançai* bom preço é indispensável
perfeito beneficio, que só se consegue

com a machina "AMARAL"
A machina "AMARAL" já está com seu credito consagra-

do por cerca de 700 machinas installadas em todo o paiz onde
se produz café.

Simplicidade, economia de custo, de força, de custeio, de
espaço e de installação.

Separação e catação tão perfeitas como nenhuma outra
o consegue.

Antes do apparecimento da machina "AMARAL" as instai-lações custavam dezenas de contos de réis, de modo que só
eram accessiveis aos lavradores de vastos recursos. Dois gran-des, inapreciaveis benefícios ella veio pois prestar á nossa la-voura de café:- baratear as installações e aperfeiçoar o
beneficio. As imitações que têm apparecido só conseguem fir-mar-lbe cada vez mais o seu inabalável credito. Fabricamos otypo 1 para 200 arrobas, e o typo 2 para 400.

Catálogos, preços e informações com os fabricantes:

Gompanbia Industrial "MARTINS BARROS"
Endereço telegraphioo Escriptorios

Rva da Boa Vista 46
Telephone a.-1180

f=>AUL.O

Officinas

Roa Lopes Vieira 2 "PrapÉr"
Caixa n. 6

LUSTRE PARA EN60MMAD0S
O " Brilho Mágico" communica um

extraordinário lustre a camisas, punhos,
collarinhos e a qualquer .peça de roupa,
Endurece e prolonga a duração dos te-
cidos.

Vidro i$o.io. Pelo Correio. s$ooo.
Na "A' Garrafa Grande", rua Uru-
guayana, 66. A 230

CAFÉ COM ASSUCAR!!!
O café BOM GOSTO com 1 kilo de

assucar .(Reclame) jio-c i?5oo!l com
brindes dc caiçara, copos, pratos, etc,
cm cada kilo por 15 20o 11 E' na Ave-
nida Passos, 21; .-*97.)

Homoeopatiiicos videntes
A todos que sn.frcm dc qualquer mo-

lestia, esta sociedade beneficente for-
niooe, ORAUUlITAMENrTiE, diagnostico
da moléstia.- Só mandar o nome, edade,
residência e .profissão. Caixa posta! nu-
mero 1.027, Kio de Janeiro. Sello para
a resposta. 10S J

Hypno-Magnetismo
Quereis adtpiiril-o? Toma.--o curso do

professor KADIR, ua rua Mariz c liar-
ros n. S7. Pelo seu systema, com oito
•lições já podeis influenciar c dominar
os outros. 'Desenvolvei as vossas forças
psychicas, afim de progredirdes na
vida. S. 24.

ESTABULOS

Casa Guiomar
CALÇADO DADO

120 Avenida Passos 120
TELEPHONE _,_3_--N0ttTE

línviani-so catálogos Ilius.
trados a quem os pedir, ro.
g.ndo-se dureza uos endero.
«*o_. nomes. Estado o logar.

Para vendas era grosso fa*
zemos do-conto de 3 ojo.

Itcmi-ttc-so pelo Correio, me>
flinnte vale postal da iaiportuncin.
nccrcscida do 19500 iniru i>ort(.>.
por Dar.

I5$000
Sapatos de setim branco, Mui e côr

de rosa. 

10*000
Elegantíssimos sapatos de velludo,

cotn pulseira e entrada baixa, salto Juai-
xo e alto, para senhoras — Ultima crea-
ção da moda.

e 15.000 — Modcmissimos sapatos em
verniz e em velludo prelo, com pulsei-
ra, salto alto c baixo, para senliora.

8$500
Finíssimos sapatos de verniz, com ti-

ras entrelaçadas, salto alto para senho-
ras.

3&500
e 4$ooo — Elegantíssimos sapato.. Je
loua brancos, .abotinados c com botões
para senhoras.

u$ooa
Superiores sapatos pretos e

los, em pellica americana,
idein para homens.

jmmm, mllp

anuirei-
formato

6$ooo
e 6$5oo — Superiores sapatos rretos *
amarellos fará senhoras, salto baixo, de
amarrar, de entrada baixa e dc abo-
toar e com uma tir» uo> peito do pi.

I

\ ende-se a 50 réis o metro quadra-
do de magníficos terrenos apropriados
para este fim; subúrbio desta capital,
servido .por tres estradas de ferro, coni
aguada, alguma pastagem dc capim ja-
raguá c outros; isento de posturas mu-
nicipaes. Informa-se á rua General
Caniara n. _p6. J. 9542.

APOSENTOS MOBILADOS
Na Villa Rio Branco, avenida Mem

de Sá, esquina de Inválidos, alugam-se
a cavalheiros coin serviço, roupa de
cama, banhos quentes e frios, luz ele-
ctrica. a .o$ooo. 202 J

lllonorrhngia ou qualquer oorrlmento d» uròthra, cura radical em 4 a 8
dias! Cnm a maravllliosn inje. çio seccutlva o cápsulas 404. Quando tudo
talhar, esto oxt.iiordlnario prepanido sempre triumpliará. O unico allivio
da moculude! Kxperiinentae o veiais o olfeito assombroso! r.io na go-norrhéii que resista a esta prodigiosa descoberta.

Marca registada 'Vende-se na Drogaria Granado á Paia 1. de Março lí • IS e nas prin*cipaes pliarmacias e drogarias desta cidade o do lodo o Brasil.

BOEIUOS « ARMCO »
Pnra p-itrnda do ferro e de rodagem

.^fclfer*

MOVEIS A PRESTAÇÕES
V. S. quer comprar moveis ,n pres-

tações por preços baratissimos,; entra-
gando-se na 1" prestação, sem fiador, c
na casa Sior., Senador Euzebio, 117 e
110, teleplione 5.09 Norlc. (S 3304

' 
_____ tf.^llb*M-e-3(i_T«Tx

_*_ Hofre-Pâme de paris!
—y 11 11 111111—ti-.——-**- ¦-Tii*r-**^rTT,,^-'**«-"'=«^'^'-^^^^ ¦'mirrirr ¦ma-rrrr- ...»

Tlio A11111 rica 11 Uniu ij. Ml.l (Jo.
CS \W,\ DO OUVIDOR cs

Caixa Postal Vi Hio de Janeiro

GRANDE VENDA com o desconto
de 20 °|0 em todas as mercadorias

"Ml LA"
Brilliantina concreta com petróleo,

deliciosamente perfumada com pene-
lrante c escolhida essência, dá brilho
e firma a còr do cabello, ao contrario
das demais brilliantinas que tornam os
cabellos russos. Vidro, ,i?oon. Tclo
Correio, 4$ooo. Na "A' Garrafa Gran-
de". Rua CJruguayana, 66. A 211

MQTOGYGLE YALE
Vende-sc uma perfeita, com S HP,

d^ias velocidades e debreyage e *-lia-
rol; para vir c traiar na Casa União
Cyeli-ta, á rua Site do Setembro 182.

S 131

GATA ANCORA
Da rua Nossa Senhora dc Copacaba-

na 11. 614. dcsapparecctt, na manliã de
hont_n, uma gala Angora, toda branca,
lendo um ollio azul e outro verde, é
bem grande e attende pelo nome de
Ninon. Ra oceasião cm <|iie desappa-
oreceu tinha no -pescoço uma fita azul
pavão. Gratifica-se bem a quem a en-
.regar ú run acima. J. rio.

VASILHAME PARA LEITE
Vendc-sc de 40 litros de capacidade,

novo, para liquidação, por 70 "j" de seu
valor; procurar Pinho, rua de S. Bcn-
to n. 11. J 'IT

-n-Wsww.1--!-^
IâCUK,âTH 1

SYPMLISI
Ensina-se a iodos um meio ds s

fl saber se tem sypliilis adquirida g
gj ou hereditária, interna oa exter- g

na e como podem curál-a fatal- g
Çi merte eni todas .13 manifestações R
jS e períodos. Escrever: Caixa Cor- e

reio, 1686, enviando sello para §
jf resposta. gj
_:.iBii;;_'3i3iií:í_i:Êis::::í»nía,S;!__i;i"Hii_.:ffia!iíi

M 3494

BOTEQUIM e RESTAURANTE BANHOS DE MAR

l$400
Chies sapatinhos pretos e amarellos,

sem salto, para creança (de us. 15 *
•S7).

ACTOS FÚNEBRES
Antônio Mendes da

Costa Marques

t
.VIM-A NOVA DE FASMAUCAO

BQRTUGAI.)
João .Mendes da Costa 'Mar-

quês e todos os ineníbros de sua
íaniilia, parentes e amigos do•finado ANTÔNIO MENDES
IDA COSTA 'MARQUES, convi-

dam as 'pessoas de suas relações e da
amizade do fallecido a assistir á mis-
sa que em sufíragio de saa aluía será
rezada hoje, quarta-feira. 2 do correnle,
ás 9 lioras, oa egreja de Nossa Senhora
do Carmo; c por esse acto de religião
e caridade, se confessam eternamente
gratos. Rio, 1 de agosto de 1916.

S 157

Maria Leitão de As-

t

PãdrêjõsTMãriãtle
Aguiar 1

Í 

iMaria A. de Almeida Fortuna
e seus filhos, Francisco Giffoni,
sua senhora e -filhos, fazem ceie-
brar hoje, quarta-feira, 2 do cor-
rente, ás 9 i|_ lioras, 110 altar-

mór da egreja do Carmo, uma missa de
setimo dia, em suffragio da alma de
seu prezado e dedicado amigo I'aDRE
JOS1.' MARIA DE AGUIAR, vigário
do Pirahy (Estado do Rio), e para as-
sistil-a convidam os amigos do finado,
c__|-C-.ande-s- desde já agradecidos aos

ue se dignarem de comparecer.

aüiíino Alves de Cas-
tilho

ÍlA 

viuva, filhos, genro, irmãos,
cunhado e sobrinhos do finado
CbAUÜINO ALVES DE CAS-
TILHO. agradecem penhorados
as pessoas que os acompanharam

era seu doloroso transe c aos que com-
pareceram ao ¦enierramento, e pa.tici-
pam que a missa de setimo dia será
rezada hoje, quartaí.ira, 2 do_ corrente,
110 altar-mór da egreja do Santíssimo
Sacramento, ás 9 ils horas. S -02

José Mada de Aguiar
(VIGÁRIO DA CIDADE DE

PIRAHY)
Gcrtrudes Vieira Barbosa. An-

na Barbosa de Oliveira e filhas,
Luiza Barbosa Simões e filhos,
Carlos Ventura da Silva e fami-
lia, gratos á memória do padre

JOSÉ' MARIA DE AGUIAR, fallecido
na Barra do Pirahy, mandam celebraT
n missa de setimo dia 110 altar-mór da
matriz do Engenho Novo, ás 7 i|a ho-
ras, hoje. quarta-feira, 2 de agosto.

12 J

i

39500
ALrEKOATAS PARA CI.EAN.

CAS (DK 17 A 27) .

ALPERCATAS PARA
NAS (DE 28 A 33).

MEXI-

5$500
ALPERCATAS PARA HOMENS

E SENHORAS (DE 3_ A 40) .

SALDOS

Traspassa-se um bem montado e bem iPrecisa-se. por dois ou tres mezes,
localizado. Contrato longo e em legar I casa mobilada com conforto, no Leme,
central. Para informações com os srs. ! Copacabana ou Ipanema c muito pro-
Dclphim Coelho & Comp.. rua da As-' ximo ao mar. Carta para scr procura.
scmbléa n. 5!., 60. J 04-9 do ne_t_ jornal. — M. M, R. 22

do calçado pnrn sonho-
ms, homens o creanças,

n uvi»ços ínfimos.

Bellos «
ult.íi-mo-

deni"s bor-•/.epiuins de
pellica en-
veririziidn,
canos bran
cos, pretos
o de outras

cores :

C__.-u.__*-*. TrS.sijpxc3.ei, © _Se_5-u.-1.--_*, dar
«f«í«ilÍli^AlM**^'E-:

COQUELUCHE
PE tO.

XAKOPEco_PHEHATEd_CAFEIBEPEIRARD
Recommendado pelas Summidadea Medicaes

Pharmacie du CAPITOLE om TODLOUSE (França) o emtodas pliarmacias

Augusto da Rocha
Monteiro Gallo

í A viuva, filhos, genros, nora.
meios, irmãos (ausentes) e cunha-
dos do auerido e pranteado tina-
do AUGUSTO DA ROCHA
MONTEIRO GALLO, convidam

os seus parentes e pessoas amigas par»
assislir á missa de segundo anuiycrsa-
rio nue. nor alma do mesmo finado,
mandam celebrar hoje, quarta-feira, »
de agosto, ás o 'l*- horas, uo altar-mór
da egreja dc S. Erancisco de Paula, pro-
testando antecipadamente o scu mais
vivo reconhecimento. S 135

sumpção Leite
(GORDUCHA)

Albino Garrido Ribeiro I.cilf,
Maria Augttsita Pereira Leitão,
Joscpha Honorata Pereira Leitão,
Joaquim Leitão dc Assumpção,
senhora e filho, Anna Leitão du

Assumpção Azevedo e esposo, e tnaio
parentes, agradecem .penhorados aoJ
parentes e amigos que acompanlurauí
os restos mortaes de sua saudosa cs-
posa, filha, neta, tia, irmã e cunhada,
MARIA LEITÃO DE ASSUMPÇÃO
Lbllt, e novamente os convidam parti,assistir á mhssa de 7" dia, qne mandam
celebrar amauhã, quinta-feira, .1 docorrente, as 9 horas, na egreja de São1'rancisc. de Paula, hypoilicciindo des-de ja os seus agradecimentos. (J .Sj

Américo Pereira da
Silva Portoí Ceorgcana <le Olivciia l'nr'.o <

filhos, irmãos, sogra, cunhados e
demais parentes, agradecem ás¦pessoa, que acompanharam os
restos mortaes dc seu saudoso

esposo, pae, irmão, genro, cunhado «
tio, e novamente convidam os seus ami-
gas para assistir ú missa de 7° dia de
seu passamento, que se realizará ama-
nhã, .quinta-feira, 3 do c.rrent., ás . t[s
horas, no altar-mór da egreja _e São
Francisco de Paula. (I 335

Euclides de Oliveiraí Maria de Paiva Oliveira e fi-
lhas, Antônio 1\ ile Oliveira o
filhos, dr., José Raulino de Olt-
veira, esposa e filhos, c mais pa-
remes ausentes, agradecem pc-

nhorados a todas ns pessoas de suas
relações que os -confortaram pero .transe
por que passaram e acompauliaram á
ultima morada os restos mortaes de seu
querido e saudoso esposo, pae, irmão,
cunhado e tio, EUCLIDES UE OLI-
VEIRA, e pedem ipara assistir á missa
de 7" dia, que, em intenção á sua alma,
fazem celebrar amanliã, quinta-feira, 3•do corrente, ás 9 i|2 horas, na egreja
de S. Francisco de Paula, aniivipau-
do os seus agradecimentos (J .15.

i
Beneiicta Maria

Nunes
Domingos Nunes, Alfredo Re.

bello Nunes e senhora, Adelino
Nunes, Piedade Maria Nunes c
Alfredo Nunes & C, ainda sob
a impressão dolorosa do passa-

mewto de sua inesquecível esposa, mãe
e^ sogra, KENEDICTA MARIA NU-
NES, mandam celebrar missa dc .0*
djn, no altar-mór da egreja de São
1'rancisco dc Paula, amanhã, quiiita-fei-ra, 3 do corrente, às 10 lioras, para .0
que convidam as pessoas de suas rela-
ções, antecipando os seus agradecimen-
tos a todos que se dignarem comparecei
a esse neto de religião. (J 441iíi

t Luiz Bohi

Antônio Maris das
Neves

t

MOVEIS A PRESTâOÕES
Querem comprar moveis a presta-

ções, entregando-se na _i* prestação.
V

lhor
inde-se uma bem montada no me-

ponto dos suburbios com contrato

CURA DA I0B3R5MH
DR. A. DANTAS DE QUEIROZ
Modernas mcthodos de tratamento

medico e cirúrgico, confórnir. a melhor
bvdic.ção. Consultas, das 8 ás 11 dn
manhã, Rua Uruguayana n, 43.

pílulas de caferana Sobriiilao
CJUR A 7*1

Se a.-ieR-Til {licitas
ITel-rca palustros

IntiTmittccíe..
Nevralgias

Multo cuidado cuui a» imlt-içíirs e fnlsiftcai*üos

Un.cos depositários, Bragança Cid & C. - Rua do Hospício 9

A CURAI
!i*_?*__._tw?a. «*ia

ia

FERIDAS!
YTfl_rí«oi\»_4>_-_ (./.m<.a 0-*-_**_._. _i£, ;_< et.Oj __:.__._o JU.X O"

siliense"

/•*•_>.

•

ymmm
PARA MttlÇAS'

Ourives, Ü3
—iiio -
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¦.•r-i fiador por preços baratissimos, é.J e tem boa moradia'para família. Iara
na Casa Sion, rua do Cattete, ., tcle- informações rua Uruguavana 116.
phone 3750 Central. (3303' Ç° 'S4)

Br. Benguò, <•*, nm> Bianclie. Paris.

_W.»liEHGÜt.

Venda em todas as Pharmacias

20$
e 23S

"Pelo Correio, mais 3S
120—Avenida Passos—líiO

Casa Gu oinar
Tel. 4434

Garfos Graeff & Comp.

*èS;Wt<:-: /:: -lí.-;.m^MM
Cura eczcnias, moléstias

da pelle, arthritismo e pre-
vine as lesões cardíacas
dc todo o apparelho circula-
torio. Agentes peraes :
CARtrOS cui™ * r.

do Si-tombro 81—Tlio

VESTIDOS

OURO
Prota, urlihanieíi, cautelas do Monte

de Socpcirro, compram-.c; na praça Ti-

IA jn'rda total ou mc-mo parcial d.i
vlrUidado deprimo o bumem phyolco, o
melhor ilutaito, encumlnliando-o pari.
i;ma velhice precoce. Não La aífecç&o
qu» lhe cause tantos soffrimentos mo-
raes. quo lhe traga mais discussões In-
•.imãs, ds vezes mosmo sarcasmos o ca-
coadas, tornando assim sombria toda c,
«ua existência, Deixar este estado sem
cuidados, na cspectatlvft de um., cura
próxima, o embalar-se com uma espe-
rança chlmerlca, quando pedindo a bro-
cti-ra do Dr. Zéllo, Intitulada a aUeS"
taniacão do Homciii, acompanhada d«3
uma folha de consulta dirigida franca
uns qu_ n.n pi_*pm ir rts consultas n3

mi» ifíi/mrm 93, smm
dos íl _._ 11 i d«.. '_ fts o, ndquirc-ss
n certeza de rehavev n totalidade da
•ua vlrilldade. I_=sa Inleressanle bro-
cliura, de dlstrlbui.no gratuim. conten-
-o oxplica.õos c eonselhos lndispensa-
Tels aos homens. Co vorin ser lida e re.
lida e ponderada nns lioras de des.ml-
a.) . deprossüo invencível..

Unico fnbrlcuntc A. GESTEUIA
riMENTl.!,.

Marcelml Fioriano IVivr.ío
(.1105)17a—Ti<l. Norte. 401,

DOENÇAS DO CORAÇÃO
Pontadas, palpitações, cansaço, falta

de ar, pes inchados e hydropsias, bater
forte c irregular das artérias, do .pulso
e do pescoço, e as lesões no coração,
causadas pela syphilis, rheumatismo e
nr'prÍí.-=rli!cros_* c.iram-se com o CAR-
I)KK'iENr.OI„ grande descoberta appro-
Tilda pela Saude Publica, para essas
moléstias. Granado _r Filhos*. Rua da
Uruguayana n. ot. Rio de Janeiro.
Importantes attestado; das ressoas
curadas e dc médicos r"—veis. Vidro
fiSooo. Pelo Correio, 8.500. J 373

quo. cura FLORI'.-
Corrlinantos dns

é o unico
rem o dio

nnANCAS oÚS
Senho.-ns.

\_iiLi_-s- r.fia priiioipnss piinr-jmacias e m Drogaria Araujo Frei 1
tas „ C. «

Â OÂSÃ
Aluía um _ espaçoso escriptorio com

dois^ coinp.titinicnios por ;o«ooo. Rua
Ouvidor .1, i" andar.

SUA
"iluga-se ricamente mobilada eom 2

janellas c uma sacada, iem lu_ electrica
« teleplione, só a cavalheiro, casa de fa-
milia, lambem si- aluga um quarto. —
Avenida Gomes Freire 13S. J 376

MME. MARIA
P-.r.irrpA ás cxinas. familias que faz

flri.i rc7.*i no corpo das pessoas, que
fira Iodeis os atra7es da vida c males
dn c.'.r|io. **sta reza é feita cm voz
ai..:, para que o cliente a escute, ns-
-i.:i c. ilando de serem 'emanados.

.Pre.o de cada umn, .iJoon. Rua Vis-
«onde de -tauna n. _n, •obrado,

1. !_•

Deseja-se em Santa Thereza
Pala mobilada com pensão para nc-

eocianle. deseja-se alugar em Santa
Thereza. do largo Guimarães para ci-
ma. Of.erta., Darid, rua Senador D_n-
Ias .... _4,i

TUBERCULOSE CURADA!
Pó com o STENOUNO é que se

consegue curar c evitar a tuberculose,
anemias, pulmões fracos, nettrasthenia,
fraqueza geral cnm dyspepsia. impoten-
cia. iiicnioria fraca, dores no peito, fe-
bres inícrmiríentes, .paliidez c flores
brancas. Importantes curas cm todo o
Brasil c estrangeiro. Procura cxlraor-
dinaria de Ioda a .parte! Granado £r
Filhos. Rua da uruguayana n. 01. Rio
de Janeiro. Vidro. 5$, pela Correio.
_______ J 374

REPÜXADQR
Precisa-se dc um que conheça bem

o scu officio; na rua Carne •in» 05.

GRANDE DESCOBERTA
«AJ...SII_i>

Produeto especial para alisar o
C-ibello por mais «ncarapinhado

crespo ou ondulado que seja
VIDRO. cSoco. Vende-se:

ARMAZÉNS GASPAR, praçaTiradentes 18, Perfumaria Lopes.
Urueuayana 44 e no deposito:

DROGARIA RODRIGUES, rua
Gonçalves Dias,

_ Faz-se com prouiptidão por qualquer
figurino aos preços de: cassa desde
12$. lã desde 20$ e de seda desde 25S;
rua Larga 193, i° andar. (K 8391)

Vcndc-se uma, e dois balcões
escrivaninha, tudo de peroba,
novos, na rua Uruguayana 222. Al-
faiataria. (.£ t.2)

uma
quasi

ALUGAM-SE
Lindas salas mobiladas; na rua

Rezende 104. bondes á porta. Luz
ctrica. Banhos quentes c frios. Tcle-

S 9116

do
c.e-

pbones.

AUTOMÓVEIS
Xa casa dc penhores á rua 7 de Se-

tembro. 2.1..,, vendem-se dois automóveis
"Bcriict" "landanlet), e um "Pope", no-
vos. Preços vantajosos. (9420 J)

59.

Bexiga, rins, próstata e urethra
itítes, pyetites, nep.intcs,
Dl-ssolve as arca* c osA UROFORMINA curn a jnsufflcicn cia renal, ns ry

urethrites, cacarrlio da bexica, inflammaç üa di próstata,
cálculos de ácido «rico e uratos,

NAS BOAS PHARMAGIAS-RUA ]° DE MARÇ017 - Deposito

20:000$000

QUALQUER DOENTE
será af"rndi.ln A r_.a da Assemblèa nu-
mero oS. das 2 rs 3. nas terças, quir.-
tas e sabbados. pelo dr. ALIPIO MA-
CHADO. medico operador c parteiro.

Emp resta-se
bem localizado,
do Hospicio 9
beiro.

;ob liypothcca dc predio
a juro módico; na rua

;, sobrado, com A. Ri-
J 366

— . , .

COMPRA-SE |
Cautelas do Monte de Soccorro — Sr.
Custodio, das 3 -í? 5 horas da tarde;
RUA DO ROSÁRIO N. n_. s
h-_ 11 -nl

AOS DOENTES 1)0 KSTO.MAGO
Que nos mandarem o scu endereço,

acompanhado de um sello de ioo réis
para a resposta, indicaremos, gratuita-
mente, o unico meio para obterem uma
cura verdadeira e radical.

Cartas á redacção d'._ Abelha.
Villa Nepomuccno —• Minas.

até -i de junho.
J 835:

PULSEIRA PERDIDA
Perdeu-se uma pulseira dc ouro com

saphira com brilhantes (chuveiro), non-
tem, no trajecto da estação de Riachue-
lo, as barcas da Cantareira, ás 13 ho-
ras. Pede-.=c quem a achou entregal-a
na rua do Rosário 100, sobrado, grati-
fica-se bem. Rio, Io de -gosto de jos6.— Pinto Souza. J 332

FAZENDA

FEBRES
IXTERMITTEXTES.

SES-fiES,
rAI.Ui.TKES.

MALEITAS, etc.
Cin-.i rnúicnl om 3 DIAS, pelo

ANTISICZONIOO JRSUS
Run Mnreclial Fioriano 17.1 —-
Tel. Norte, 4013. (3 104)

RHEUMATISMO
FACTOS E' O OUE SE DEVE EXIGIR

DOCUMENTOS IMPORTANTES
Attesto que, tendo prescripto a» COT-

TAS OLLEBER n dacntes dc rlieumaiis-
mo articular chronico obtive os melhorei
rtsulta3o5o

S. Paulo, iS de Jullio de iqis.
UR, A. FAJARDO.

Aiic.sto qtie tenho empregado no rlieu-
maü-smo articular acndo, com feüz resul-
tado, aa Gottas anti-rheumatfcas Olleber,
e só tenho razoeí para recouimeiidar esse
preparado.

Em fé de meu ffráo —< S. Paulo, -9
de otttui-iro de 10rs.

DR. CESIDIO DA CAMA E SILVA.
(Firtnas reconhecidas).

Attepto que nos caso» 05 taixlt variados
dí rlicumati-smo, em que tenho lançado
mão. cm minlia clinica das Gottas a iiíi*
rheumaticas de Olleber. os resultados obti-
dos têm sido síitisfntor.os.

O referido c verdade e assim o attesto.
S. Paulo, 10 iie maiu tic 191o.

DR. ROBERTO GOMES CALDAS.
(Firma reconhecida).

' Tl!m'\ sr. Manoel, 11. Rebcllo—S. P.mlo:
Declaro qne soíírendo ha doij aunos de

um rheumatismo clir<Mii_:o._-qiíe me obriga*
V& a andar ds jí-eílioã, por não o poder
farer de entro modo. ms foram dados, pe-
Io sr. dr, Kohcrto Gomes Caldas dois vi-
dro; do preparaão "tiottas nüti-rheumaticas
de Olleber", estando en boje quasi curado,
poi_s ando bem dispensando qualquer am»
paro para o fazer, Faço c«.ta declaração a
l>em daquellei que como eu, são victimas
do rlteumattsmo, e q_.e encontrarão nas"Oottas de Olleber" allivio e cur_ pari
scu-. soffrimentos.

S. Paulo. _.: de maio de iqt6.
MIGUEL GACCIONE,

(Villa J__nu!m Antunes .-A).
(Firma reconiiecida).

Preparado puramente vegetal. Approvado
pela Directoria de Saude Publica do Rio
lie Janeiro — Vende-se uns ruas: Amira-
dHs'41, S. Pedro 40 e Chile 31—Deposito.

. suas complicações. Cura radical pot
prccewsos Bepuros e rápido». Dr. JOÃO
AHIÍKU. Das 8 ís 11 e dai I] 11 il
horas: Cx ru* de S. Pedro, 61

t

.ESCT_EVE>*TE DO ARSENAL DE
GUERRA)

I-tiiza Dias convida 09 parentes
e amigos para assistir ;i missa de
estimo dia, que por alma do sem-
pre lembrado ANTÔNIO MA-
RIS DAS NEVES,, manda rezar

nuintilifi, quinta-feira, _ do corrente, lis
O horas, na egreja de S. Francisco de
Paula, nue desde já aRradcçé. ] im

João Ferreira Serpa
Junior

(JORNALISTA)
A viuva .Maria da Gloria Roclia

Leão SaTpa c seus filhos, João,'Maria, Débora. Jlilciades, Adhe-
mar, Egerin, Adallicirlo c Sylvio,
¦ctcniuiueníe reconhecidos a to-

dos seus amigos c demais pessoas qne
compareceram .'no ci"*err'_ do sen esposo
e iiae JOAO_rPER)RIEII.A*SER.PÃl JU-
KIOR, confessani^se snnmiamcnle gra-
los, vindo por esse meio participar que
mandam celebra, amanhã, qnima-.ei-
ra, 3 do cor.renlc, ns 9 i|_ lioras. na
egreja de São Francisco de Paula, a
missa do seliuio dia do scu fallecimento.
Agradecem antecipadamente a todos
seus amigos c pessoas <Ie suas relações,
que desejem prestar homenagem á me-
inoria do inesquecível morto, com sua
presença neste acto religioso.

Antônio Teixeira Soa-
res

Josó Teixeira Soares (ausen-
te), .Maria da Conceição e Souza.
José Teixeira Soares Junior,
Rosa da 'Conceição Rou.*;, Sophia
¦da Conceição e Souza. José u\_a-

ria Soares, Adão Teixeira Soares. Ma-
ria Cândida Soares, José Roux, summa-
nienie gratos a todos que sc dignaram
acompanhar os res: os mortaes de scu
idolatrado filho, irmão e cunhado AN-
TONTO 'I1BIXI.IRA 

_ SOARES, de
novo os convidam a assistir á missa de
seuiiio dia, que para descaiuo eterno
de sua alma mandam rezar na cereja
do Divino Espirito Santo do Maracanã,
amanhã, quinta-feira, .1 do corrente, ás
o horas, pelo que desde já sc confes-
saiu ei cruamente gratos. J. 4-0.

D. Cacilda Betanços
Tavares

Tose Maria Tavares. Álvaro

Cario PiiTcto _: C. convidam
«eus amigos a acompanharem os
Irestos mortaes dc seu sócio e
amigo LUIZ BOHI, cujo enter-
ro se realizará lioje, quarta-fei-ra, _ do corrente, ás 4 hofas. saindo a

feretro da rua Conde de Boun.hii nu-
mero 514, para o cemitério ie S. ToãoBaptista, pelo que se confessam desde
ja agradecidos. (,R 47I

f

f

Pery Soutinho
Lina Soutinho e filhos, convi-

dam seus parentes e pessoas de
sua amisade para assistirem á
missa de segundo anniversario,

(SEGUNDO ANNIVERSARIO)
que mandam rezar por alma de

seu esposo e pae PERY SOUTINHO,
na egreja dc Santa Rita, amanhã, quin-
ta-feira, 3 do correnle, ás 9 horas, porcujo acto antecipam seu agradecimento.

(502 S)
¦ "¦«U..MI Vtmmmmxx1xmxmtmxxmrf-'^B
Manoel Gomes de Re-

i zende
José Gomes de Rezende, con.

vida 03 seus amigos e cdllecas e
de seu fallecido innão MiANOEL
GOMES DE REZENDE, para as-
sistir á missa de setimo dia que

por sua alma manda rezar amanhã,
quinta-feira. 3 do corrente, ás o horas,
na egreja do Divino • Espirito Santo,
(Estacio de Sá), confessando.se dc.dt
já a, ,,-idecido. .508 S)

Américo Pereira da
Silva Porto

f Georgeanna dc Oliveira Porte,
e filhos, os irmãos, cunhados, so-
ura e mais parentes de AMERI-
CO PEREIRA DA SILVA POR-
TO agradecem ás pessoas que

.miiparcceram ao seu enterro e convi-
dam a todos 05 seus amigos para a mis-
sa de setimo dia n celebrar-se amanhã,
quinta-feira, 3 do corrente, ás r> 1 |a lio.
ras no altar-mór da egreja de S. Fran*
cisco dc Paula.•____*_-~'

í

Í 

Tavares, sua esposa e filha, Ma-
ria Alves Tavares, scu esposo e
filhos. Ãlbertina Tavares Macedo
e filhos, Zulmiri Tavares Coelho,

seu esposo e filho, Margarida Tavares,
Alfredo Tavares e -Manoel Tavares,
convidam seus parentes c amigos para
assistir á missa dc ;" dia que, por alma
de sua «ctrcmosn esposa, mãe. sogra e
avó, D. CACILDA BETANÇOS TA-
VARES, mandam celebrar hoje, quarta-
feira, .*¦' do corrente, ás 9 horas, ua
egreja dc S. Francisco de Paula (ai-
íar-mór.. c por esse acto de religião
c caridade sc confessam eternamente
agradecidos. (J .'.51

Antônio das Neves
Marins

f Será celehrada missa de 7° dia
do seu passamento, amanliã,
quinta-feira. 3 do corrente, ás 8
c il- horas, 11a egreja do Car-
mo. (J 067

SITIO

Precisa-se arrendar uma, para criação
ou com lavoura também se arrenda _ só
perto no Estado do Rio ou circumvisi-
nhanças; quem tiver nestas condições
queira dirigir-se por carta a Manoel
Pinto de Almeida, para estação do Paty
E. F. C. B. ou a Quintino Recende <* 1 faialaria T.llc
C, Estação de Entre Rios. (9.84 R)

Aluga-se, com contrato longo, na T"a-
quara, Jacarépaguá, um sitio com cinco
alqueires de terras; uma parte cultivada
com grande horta, outra com arvores
frutifèras e uma ainda cm matto e cam-
•10 bastante grande: casa de morada,
com melhores installações sanitárias,

leira para vários animaes, quarto
¦ cocheiros. quarlo para arreios. chi-

queiro e gallinheiro moderno; trata-sc
na rua do Rosário n. 115, sobrado, ai-

todos os dias a 1 hora. |«••>._.io do s
.U 2?6).

MALAS
Quem quizer comprar malas boas e

baratos, só na "Madrilcnha" — Maré-
chal Fioriano t-to.

f
Manoel Gomes Corrêa

Gilda d'Almeida Corria, Ma-
noel Gomes Corrêa Junior e fa-
iniiia, penhorados, agradecem a
todas as pessoas que sc dignaram
compartilhar na inesquecível dor,

da nerda de seu bom marido, pae. so-
B.oPe avô MANOEL COMES CORRÊA,
_ de novo convidam a todos os paren-
t»s e amigos do finado para assistir
í missa de trigesimo dia dc scu passa-
mento, que será celebrada amanha,
quitra-feira. 3 do corrente, na matriz
<le Nossa Senhora de Lourdcs. as 9 11 =
horas, Villa Isabel. R. 3*7-

Hilda Braça
Luiza Braga, filhos, genroíi

noras, netos e mais parente,
agradecem penhorados a todas as
pessoas que acompanharam 03
restos mortaes da sempre Iem-

brada HILDA e de novo convidam.
pnra assistir á pjjssa de setimo dia que
fazem celebrar na egreja do Espirita
Santo (Esiacio de Sá), amanhã, quin-
ta-feira. 3 do corrente, ás 9 i|;; desde
já agradecem penhorados a todos rjue
comparecerem a esse acto de religião.

BENZOIN
Pira o er...iel.c*ía.iiei._. do roíto ?
fiai mão», refresca rt pellí- irrltsdi
pela navrlha. Vidro 4$000, Pelo Cor.
reio -.$1100, rerfui-iaria ORLANDO
RANGKL.

PENSÃO UNIVERSAL
Rua D. Geraldo n. 80, esquina di

Avenida Rio Branco. Alugam-se excel-
lentes commòdos mobilado» para fami*
lia e cavalheiros de tratamento. Cozi-
nha de 1* ordem. Com ou sem p.njão.
Acccita avulsos. S 6128

PIANO PLEYEL 4 BIS
Vende-se um inteiramente novo, dot

últimos chegados, com SS notas, peça
especial. Avenida Passos 34. (214J

1 mnitiTr i.rninr
AJUUAnit

Offcrece-se uma, com pratica de tra«
lamentos em senhoras e lambem appli-
ca injecçóes hypptlermicns. Quem pre*
cisar queira dirigir-se á rua da Pus.
s-ígem n. 59, i° andar Victalina Gue*
des. J.

MALAS
Artigo solido, elegante e barat!»

6Ímo. só na A Mala Chinc:a. Rua La.
vradio 61.

FAZENDA A VENDA
Vende-se uma grande Fazenda no

E. do Rio. E. F. Leopoldina, distan-
te desta capital apenas 1 hora e meia,
com meia legua de frente e uma le-
gua de fundos, atravessada pela mes-
nia 'Estrada e com estação á 20 mi-
mitos. A Fazenda possue extensas var-
r.eas lí-enrimas. matta3. capocirões
próprios para a exploração de lenha,
nascentes c um grande rio navegável
a.á ao mar. Informa-se e trata-se á
rua do Hospício n. 38 1° andar, es.

a. 5, com o sx,
Viileiá, daj 4 e meia
Almeld».. ____, (104 J).

D. Marianna Ribeiro
Corrêa

AGRADECIMENTO
As familias Corrêa e RibeiTO

de Almeida, na impossibilidade
de pessoalmente se dirigirem a
tcda3 as pessoas que se digna-
ram acom. anhal-as no doloroso

transe nor eme acabam de passar com
a ícrd.i da ««dosa D. .M.VRIAM\*A

RIBEIRO CüRKf.A, vêm por este meio
apresentar a cada uma, cordeaes agra-
•dcclm.i.lo--. tiniitú pçn'¦"tausS. I1-. 2

José Joaquim Moreira

ÍArÍ5teu 

Moreira, irmãos, so-
llrínhos c parentes agradecem a

OURO 1$8Ü0 A GRAMMA
Platina, prata e brilhantes compra-s.

nnalquer ouantidade, na casa "M-ridia-
no", rua Uruguayana, .., S 021J"mobília 

estylo inglez
Vende-se uma, de p.-.":o muito oriri"

nal, na cõr de ..caju', guarnecida o«
bons espelhos c tampos de crystal com
fundo verde. Para vêr e tratar n rua
Senador Dantas n. .15 pavimento ler-

S. .'-*...reo.

"COFRE MILLRS"
Vende-se um |

em conta. P. Ri

..¦dos os amigos que acompanha-
ram á ultima morada os restos
mortaes de seu saudoso pae e

tio, e os convidam a assistir á missa
de *«".imo dia que será celebrada hoje.
quafta-feira, ds 8 i|_ horas, na egre-
ja do Carmo, pelo que,
confes;».*!- ntuito gritos..

desde já, se
R, _fH*

ande por preço tnuit-
ublica n. 71. (i-5 S)

Pomada anti hermética
FORMULA DE t. ?„ DF. BRITO

Approvada e premiada cor,\ medalhe
dc ouro

Infallivel nas empigens. .arthroí,
«arnaa. lepra, comichôes. ulceras, cc_e«
ma>. pannos, feridas, frieiras c todas ai
moléstias da pcll- Pote i$soo. Depo.
lito: Drogaria Pacheco, rua doi An.
dr-dt» n. 41 t Sete de Setembro. Si. .. (^ SJ)

{'.
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Is os nossos rotos!

39500 -
58
8$ o 9$ -
©45* — —
89 e lof —

16$a20$-
169 - -
188 - -
209 - —
30Ç - -
259 - -
459 - -
559 - -

E8peciaes paletots de mousseline, para barbeiro ou oscriptorio
1 boa calça de brim escuro.
Superiores calças de brins pardo, braneo c listrado.
1 esplendida calça dc flanclla listrada, com bainha virada
Especiaes paletots de brins pardo, branco e listrado.
Lindas calças de casemira de 15, padrões inglezes.
1 magnifico terno de brim de linho, para rapaz.
1 optimo costume de brim branco; calça com bainha virada.
1 superior paletot de alpaca seda. vale 30$ 111
1 bom terno de casemira americana de fantasia.

mesmo terno para creança.
i bello terno de casemira de cor, preta ou azul, tecido ae fa

soberbo terno decheviot preto, de puríssima lã.

TERMOS ile paletot, frack, smooking, sobre casaca e casaca,
SOB MEDIDA, por preços Incríveis

INTERIOR
A ALFAIÀTAÍttA GUANABARA envia

amostras e catálogos com soberbas pho-
.«¦gravuras, ensimindi. o modo facilirao

de qualquer pessoa tirar suas medidas
sem o menor receio de engano.

Pedimos que não coniundam uma easa
séria b de 1» ordem, como a nossa, com
outras som «stock•>'« sem escrnpulos.

A GUANABARA é a mais antiga e acre-
ditada casa que vende para fora e assu-
ine toda a responsabilidade nas suas
coníeccões.

Pedidos a Carvalho & Ferreira.
Rua cia Carioca, 34 — Rio de Janeiro

_____Jr*^«_H e?" ___ * _____

______I_____Z^i4«m_mti_rl_r °^ *m\

TAILLEUR POUR DAMES
Costumes sob medida «m boas casi-

«iras de côr, forro de seda de9de 120$,
.«•tidos em tafetá qualquer côr a co-
¦Mçar de 140$, feitos sob medida, na
ro» 7 de Setembro 191, loja. "Au Pa-
i*.»". Tel. 5894, Central. J. Pereira
d» Silva e Alice Silva. (J 9308)

VENDEDOR
Ruà Cavalcante o. 194, mobilia

botequim. (.'•

SI0C0N0.
Trei sexta-feira. '(.11 J)

CHA DA CAMPANHA
Eite chi tem a tirturfe d» , tornar •

pelle ma-cia, rosada e lindai «rita a* es-
pinhas, mancha*, rugas, etc. Excellente
_a_ doença» dos rin«, bexiga e urinas e
elimina e evita o ácido uriço. A venda
em todos armazéns confeitarias e pliarma-
cias. Depositário: Pedro Martins, rua 13
de -Maio n. 13. (J ?'l8o>

V. Ex. não quer mobilar sua
casa sem gastar dinheiro?
E' o que pôde conseguir facilmente,

por «hiRtiel mensal e módico, todos 01
movei.: ma do Riachuelo n. 7, Cia

. rojrcuo.

BOM NEGOCIO
Vende-se um botequim bem a.r.gue-

zado em um bom ponto no centro da
cidade, pagando pouco aluguel o faien-
do bom negocio. O motivo da venda
se dirá ao pretendente. Trata-se na rua
do Ouvidor 5., sob., com o sr. Santos.

(8 íío)

PIANO 1

Vende-se um/ do autor "Ritter", com
pouco uso, na rua Anna Barbosa o. 13.
para ver e tratar. (249 S)

Armazém li rua do Cattete
Aluga-se o de n.

meima rua n. 144.
130, trata-se

J

AVISO IMPORTANTE
Pede V. S. ler este aviso collocan-

do-o na distancia de 14 policiadas? Sc
nio pôde é porque seus olhos estão fra-
cos e precisam dc lentes. Queira diri-
gir-se á ma da Assembléa n. tfi, CASA
ROCHA, que examina a vista grátis e
vende óculos barato. S 914;

CASAS A 90$000
Alugam-se esplendida., casas; na rua

Magalli-:.* Couto (Mcycr), com quatro
quartos, duas salas c mais dependeu-
cias, luz electriça e chácara; indica-,
ções com o encarregado-110 n. I.l. Tra-
ta-sc á rua General Câmara 35, sob.

201 J,-9
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Amanhã no ODEON
Um noro trabalho -Uma jóia ainda ¦ Um fl Im de sensação
Apresentamos uma nova artista, tambem bella, tambem
admirável interprete do seu trabalho — e apresentamos

— tambem um fllm digno dos elogios da melhor critica —

ÜBjjLUB

Romance extraordinário de paixão — Enredo bellissimo da
majestosa SERIE DEL PIANTO

da artística fabrica AQUILA, com execução de um punhadode bons artistas.
Qual nova Margarida Oauthier, vamos ver Adriana

Gartier, a mundana elegante e linda eombar do amor,
adejar como a libellula, eem poiso, até ser crestada pelos
raios do sol do amor... E o enredo, cheio de alegrias e de
tristezas, com cambiantes de rosa e de amethyita, com-
move o espectador.

1 .t«a -»a

Todos ao ODEOIV — Vio cinema
elegante, um film cie sensação

AMANHA

r nDEON
Companhia --incmatosraphloa Brasileira

HOJE - Ultimo dia deste programnia de arte - HOJE

EMMA GRAMÁTICA
A grande artista de nomeada universal, a maior

das interpretes italianas dos dramaturgos de todas u ;nações, no bello film

HI |i ______
Concepção 'ic pura arte — Romance

delicado e bello, de amor e de HM-.ty1.I0

COMPLETAM O PROGKAMMA :

Odeon actualidades n. 11
Ultimo numero, interessantíssimo, com off seguintes quadros :

Aspectos da praia do Leblon e seus banhistas — A testa dos sports
no campo 00 Flamengo — A inauguração da Exposlç&o Avicula •
A chegada de S. Ex. <• senador üuy Barbos», embai-

x«dor do Brasil nas festas argentinas

o mie» FANTÁSTICO
Mimosa comedia colorida da artística fabrica GAUMONT.

Enredo interessante e de desempenho irreprehensivel

kgmP. bois

se«_iraB^_i^Ma_Baa_n__i______aBiB

MALA

ÈÍPISOC>IOS

.E.-JI1VA-Y0RK

AMANHA

PATHE
Dois grandes fllms românticos - Aetnalidade» Nacioha..

Miglstual apresentava > lie um oas 1 a»_<unbrn o de
seqüestro pela 8tó, d Film d»Art. Luxuosa en•eenacSò.
interpretação impeccavel — Sugge-tiTo e emoclo ante è

A CASA MYSTERIOSA
(4 ACTOS)

Os acontecimentos da semana carioca: A. leultura — Visita dos
Oíílciaes Uruguayanos 4 Viila Militar — Exercícios a ExplosSot de
diversas minas — Avloultura — Modas — Caricaturas — Chegada do
Or. Ituy Barbosa, pela reportagem do
FLUMINENSE JORNAL

Um celebre e
muito popular ro-

manee italiano,
desenvolvido em
lindas paysagens

de Gênova
e Sorrento pelo
celebre artista

Gustavo Serena

l~-.:____ ________r^f_W'- ~ ?'1
W ¦. A_m ____.

fr Çé$t de Sorrento
4 actos magletraes

miiiiiiB»»!»^

CINEMA AVENIDA I CINEMA IDEALmnreaa Darlot & O.—Avenida Kio Branco 151 o 153 1 Hli ¦§.¥_!¦¦ ¦¦¦¦Empresa Darlot & O.— Avenida Blo Braneo 151 e 153
O CIN EMA BLBGANTB, PREFERIDO,

CONFORTÁVEL
HOJE — SOBERBO PROGRAMMA — HOJE
OF AN DE ORCHESTRA SOB A DIRECÇÃO DO MAESTRO PERRONE

O •"_!» majestoso . monumental film até agora produzido

mmnmMBrrz -.ir .*'m~v_Tvxà_tnrm__m_tnr. t.»¦»*t'*^'^lp^^,H*M^';v""riini- m'^_**'a_a_m?m™}_,mm~nfe-^TTHLO 
MüíVlC EPAL

^^$m_____i2_w_____m_________\

A MUDA
PORTICI Ü

Concessionário Walter Mocolii — TÊMPORA-
DA OFPICIAIj OB IO 16

COMPANHIA DRAMÁTICA FRANCEZA
pu—o 1 1111 ini 11 n~"T ~i—iT-frmii in 1 n mm—r'"T"' ¦'¦-—- rxaL*" «a—B^w—*¦ 

j|

ILUOSEIIM GUITRY i
HBiasz., f..r. ' *ww*-USfcWf*- l_,_liliH*WlllV ¦ £!

laroJfEl Quarta-feira, 2 de agosto HOJB
o itixrrrA dk assignatüba

J_JíJ .Ji ^J rJ_ S <___
r.oir. dia em 3 actos de TFislan Bernard

Mr. l.ucien Guitry jouera le rôlo d Albert
Os moveis para osu peçr. sâo fornecidos pcl. conhecida easa Red SUr,
Amanha—Ultima vícita exiraoríitnari, dedicada por Mr. Lueien

fiuítry ao
CONSELHEIRO RUY BARBOSA

¦Iue honrará o espectaculo com_a sua presença
¦ i ck« hk_ üa d _j"**i ea B__" . ^eca em 4 actos da Paul
L. í__- Iwl I %_$ f^ G> Bourget. A mais bella crea-
{Sode M-ípulerj' PHBÇOS UO COSTUM _

.-...- ^-- ««• -__¦.->- • ..-;--__i-.v_/M"

?ÍI^RI^BSCIRGO 1
Grande Companhia Kquestre, Acra-

baliea c Z.ioln_ica
GRUI^OES ESTRE'AS

AS DAMAS
que execularfl.0 uns variados

programmas dc musica
OUTRAESTRE'A

_llA?/iMRES- HARMONIOSOS
Grande novidade

Instrumentos desconhecidos
O Snr. Jean Uté Picrrc avisa ao

publico que todas as noites
t. rá estréa dc novos ivmcros

Pela 2- vez
O terrível tigre

apresentado pelo domador
Capitão Brandüo. 521

ÍS1 .0_F'151IW:!lWlM!l»ill

•Bgjg0ll___3_j_^fgBmmW-___H_mWBKJ-^^

r„_9nHH

A opera do immortal compositor francez Âuber — Mu-
Bica própria — 8 aetos maravilhosos

Roc_„5trtici;a,. dc. uraa época histórica, durante a tlominaçSo dos tIcc I
rdí hespanhóes em Napollt. n pnv0 oppnmido por impo«tÒ9 pesados p»ra
sustentar o fuxo e «s licenç»s <» subalterno., o quo provocou uma da» |
maá sangrentas revoluções i-ucuiu... pur um pobre pescador conhecido pelo
nome de MASS>,VN 1151 >I.O 1>tSCIVENDOLO, que governou sem oppostçio
como rei, até que enlouqueceu, devido á traição dc falsos amigos. Ao lado
delle destaca-se a figura romântica de "Fencllft , a "Muda dc Portica ,
bella raparisn quc toi sacrificada neste conflicto de ódios ao auge do de-
seSPEste 

p»ptl de Fenclla, a irmã de Mossanieljoi, é do3ompe_hailo ipor t
ANNA PAVLOWA, a celebre actriz c bailarina do Corto Imperial da i
Rússia, quc, só por um favor especial do Imperador, conseguiu sair do ,
seu paiz, por unia curta viagem á Américo, ondo .posou o dansolt para
este trabalho — Obra prima -de grande valor" artístico. ,

MeníioniTemos apenas os quadro3 extraordinários: Os grandes bailados
6Vv Corte do Vice-Rci — O assalto do palácio real — Massamello «acr. ,
fiou a sua irmS para a causa da liberdade — O incêndio dia cidade — |
A» festas da boda — A revolução nu ma, por toda a parte.

A seguir: — A INVENCÍVEL — Estudo do mundo rico, o luxo nos
•eus menores deialbcs. Uniu mulher bella, com todos o. adornos de toilettes, §j
ai .toso», jóia* em profusão. Vtiz o mal inconscientemente, é invencível, nc- m
nhum homem pode deixar dc adoral-a; é um idolo, mas não ama a ninguém, g
senão a si proprin: c a Invencível. ||

VER PAKA CRER B JÜL6AR

Cinema Avenida £LEeâgomforto 8
!_»l!lffi9HI!».«.!_ll>!lli!ilSIIÍ!B!:!ail!:H!!l!B!

1

HOJE - ULTIMO DIA - HOJE
O popular romancista napolitano PRANCESCO MAS-

TRIANI tem uma das suas mais possantes e arrebatadas
obras transportada para a tela do cinema. A grande fa-
brica Ca._i.r fllm, de Roma, editou e confiou o seu des-
empenho á soberba trindade artística GUSTAVO SERE-
NA, OLGA BENETTI e CARLOS BENETTI e lançou no
mercado o poderoso drama de costumes napolitanos

A cega de Sorrento
O actos coramoTentes e dolorosos

5 DeacrlpgSo ao
Tivo doa crimes
da • BAIXO O
PORTO» de Na-
Snlea; 

oa tntroa
a «MAF1A» (A

CAMORRA)

A aí amada fa-
_rlea Pathé Frè-
raa apresenta

um drama mo-
g demo e imprea-

aionnnte, sob o
titulo
O enygma

do Castello
5 PARTES MA-

GISTRAES
Drama familiar
da mala viva

verdade, que
desnuda a vida da um Infeliz condemnado i r. orte á mingua por,
meio da emanac&o mortífera do radium, no intuito único de so-
negar-lhe a fortuna.

Brevemente — A «BELLA HESPERIA» e o possante ZA-LA-
MORT (Emílio Ghione) no vigoroso drama da «Malavlta» em 7
Sartes—ALMAS 

TENEBROSAS. A seguir: A querida e inebriadora
eusa do Silencio—Francisca Bertim no tumultuado drama psy-

Chico NO TURBILHÃO DO" VICIO (AS LAGRIMAS DAS COUSAS)
6 longos actos. S 461

A "Mafla" A ••Oamorra"

www i—k »¦———_ aoa—¦———¦¦¦—i—

CINEMA IDEAL
AMANHÃ

O encerramento do famoso clne-vomance
amerioano sclentiflco-pollcial

OS MYSTERIOS DB NEW-YORK
Hpw mBcmf——imm

tef.

aüslfe

ai- o 32
episódios

soba
denoini-
nação

A MALA

2 PARTES

OSUBMA-
RINO

X...33
2 PARTES

g ___s_Bt____\m%BKXUS__f9__W_____SS_WS—_1K—__3SQ_VK—_EltBBK&i
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PALAOB-THBATRE

Cycio Thoatral Brasileiro
Grande Companhia Italiana de Operetas, organlzadae dirigida peio

OAV. BTTORH V1TW.I.

HOJB ~- A.'B B 3X-3b - »«UJC«
Riais um sensacional espectaculo

O maior e mais ruidoso suoeesso desta temporada
A já celebre opereta em 3 actos. do maestro LE0N HAtvu

¦ irmm wxo gnr-rL-omíBrTinv-mmm* BB__ujimmmmmm_ws$tmmmmm'im}mw'i ¦»¦' mmma_wmaM. 
£LA DUCHESSAJ

U«tmRfi|lMU|| WBmm_mm___%WmmW_WSB__m

EW I DEL BAL I^^WI
I TABARIN J

Notabilissimas ereac.es de PINA GI0ANA, ÍTALO BERTINI,
r.nit IFTTA CESTI e CARLO C1PRANDI.
SS verdadei _mcnte inebrienw-BrllhantleetaB .imej-en-Beene.

TOMA l'AliTI5 TODA A ('OMPANHU
Bilhetes â venda, até ás 5 horas, na agencioido' «Jornaldo'Brasil..
Amanha-A lindíssima operetaide.Leoni Bard »LA DUCHES* A

DEL BAL TABARIN».-A seguir :_ O B0CCAC10. _.. *-

CIRCO SPINELLI
j Grtn.e Companhia Eqüestre Nacional da
1 Capital Federal — Empresa Affonio
j Spinelli — Companhia de Benjamin de

Oliveira
Koie - GRANDIOSA - "0:e

; 
-"-"JC FUNCÇAO ««JC |

i com um monumental programma cheio
dc attrac;ões

| Terminará o eap-.íaculo com a represen-
tação da peça fantástica de BENJAMIN

dc musica do (allccido maestro IRINEU' DE ALMEIDA, cm i prólogo, 3 octos c
1 3 apatlico^cs, intitulada:

Theatro Recreio
Companhia do Theatro Pequeno

A ILHA DAS MARAVILHAS
; Exito absoluto!... Enorme "suecesso I...

Todos hoje ao Circo Spinelli I
N,; B. — Os espectaeulos começam is

] 20 lioras c 30 mmutos cm ponto. Acham-se
em cnsflíos a comedia dc costume, mili.
ta.-e_ — O ZE' MÊMÊ e a maciça — O
GALLO DA TORRE.

Prejos e hora do costume

Amanhã --- Variado espe-
ctaculo (520)

À;s 8 3xi HOJE Á;s 8 3x4

A MULHER MUDA
Cou france"

AMA Tn T TT

O Micróbio do Amor
Ililaii.iiile "vaudeville", cm .1 actos, do

brilhante humorista BASTOS TK3RE.
Os espectaeulos do Theatro Pequeno têm

a freqüência das mais distihictas familias
cariocas.

A PEDIDO GERAL

AMANHA — O SR. VIGÁRIO c O
MICRÓBIO DO AMOR, — Sexta-feira,
4 — Ultimo espectaculo da companhia,
que f.irtc para 5, Paulo. — Recita em
homenagem ao Conselheiro Ruy Barbosa.

lR 452)

Últimos dois e sensacionaes capítulos !...
A ehave de onro do maior e mais vibrante

romance policial!...
No mesmo programma o intensivo drama da vida real

UM TIRO NAS TREVAS
2 longas partes

KE!__tfsaffMr'aimV__a*tf&*te'<XT* tw.rwtnr.w/.vr.rMi ¦rnjxz_sv_¥>*t*. ;¦ - - *.* •-

IBB_n_BBaHHHHHE__BBBH^HB_l_n_aHMB_I
Empresa

J. CRUZ JUNIOR CIMEMA ÍRIS Rua Carioca
Ns. 49 e 51

{, -Ta-íiio^çvür.*-.

._JE - ULTIMAS SESSÕES - M O J E
Com nm programma admirarei, composto dc 2 FILMS GRANDIOSOS - lí PAKTES LINDAS

VINGANQA DE UM PALHAÇO
Magnifico tr abai ho — Desempenho real — O longas partesFilm grandioso da fabrica "ITOX-ITIL.MS"

VJ o roniance solicrbo do palhaço rrue, tr.iido \>th c;pn.a, v.-* -- vii*gar da adultera, nus o eii acto ffeie ffODTC
aquelia cjüe mais ama neste mundo.* E c!lc rero:;Íiece o poder do Creador, priís neste mundo"A vingança, só a. Deus pertence"

O PASSAPORTE DÃ^ DESHONRA
Drama primoroso—Assumpto empolgaule — 5 lindas partes —Film por teu-

toso da grande agencia D LUXO-F1LMS
Esle íiln. pertence ao gencro danuelle monumental trabalho qnc ioi a ESCRAVA BRANCA, da Nordisk — De

costumes russo., elle tea .cenas que enerram o espectador, até um de.cnlace brilhantüsino,

AMANHA — O grandioso trabalho — A TABAQUEIRA DE MARFIM—D'Lu.0 Filma,
DESVANECE, grande drama da universal

O AMOR QUE NAO
(R 5>°)

TRO APOL.L-O- EMPRESA.
JOSÉ' LOUREIRO

LISBOAA's 9 3|4COMPANHIA UO POLYTHRAMA DE
A's 7 3|4 HOJE

A revista nacional que alcançou hontem extraordinário exito,
em 3 acton e 1 quadros, original de Bastos Tigre. Rego Barros e Carlos

Bettoncourt, musica do maestro Luz Junior PREÇOS: — Frizas, 4$ix>o. Camarotes. 3$ooo,'.aleriaa c Jardim, %_eo.

THEA.T_Ft.O _E=tEiFXJ33L.IC.A.
Empresa Oliveira êt C.

APPARELHO "PATlll.'" — ULTIMO MODELO — NÍTIDA E PERPEI-
TA FRO.ECÇA0 — FILMS DA B5MPRE9A PINFILDI
Orchestra boU a dirocçío de R. püuol Rom mo

Sessões continuas das 7 ás n horas

Ealcõcs Poltronas, $500

NOVOS TRABALHOS PELA.
mn

^c?^g-LJtcg^J:^Lc_gar¦ m__a_msmm_mm_motm —TrrrrTnTTTr"1— I

Grande suecesso dc Ignacio Peixoto no Cupidinho e Braço de ferro, ministro do muque e Filomena
I.ima no Miíxixo. Monoculo, Carta a morosa, Mulher brasileira e Pado do Sport.

ROSITA RODRIGUEZ, GriíCiosa co^do!reJertorioana no sen

Brilhante desempenho por todtv ;• comp nh a!-Deslumbrante montagem I—Musica deliciosa !
Canç .os, l'a<lo_, maxixes, tanges o c»ke-walk

SUCCESSO! SUCGESSOI  SUCCESSO!
Amanhã e todns aa noitesT STÁ. SALVA A PÁTRIA H452

THE OLYMPIAN TROUPE
____j__t_aM«üuuii«wgstra^ ¦¦¦¦¦—

SEIS ARTISTAS DE INDISCUTIY1EL VALOR
PROGRAM3IA DOS FILMS

ATRAVEZ DE PORTUGAL —- " ECLAIR "

A HONRA DE SUA CASA - "PATHETOLOR"
DEZ NOITES EM UMA TABERNA

Drama cm oito .artes — Grande emoção
POLIDORO NO CLUB DA MORTE -- (CÔMICA)

AMANHA — A SAMARITANA — Domingo: A PESTA DAS CKK-'AííÇAlS — Jlaliiiér orsanizada pflo peíj-neno clown PHrito. '" -, (37° J)

THEATRO 3. PEDRO
EMPRESA PASCHOAL SEGRETO

HOJE — The Great Novelty Company — Professor Hermann
Duas snsõts: 7 3U e 3 3l* — O GRANDE SUCCESSO DO DIA _

HOJE
TODAS A.S NOITES NOVIDADES ! NÚMEROS NOVOS '.

PRIMEIRA PARTE

O CELEBRE RVSK XiIJVG TOY
Êx-cíianceller da corte de Poltin, fará uma infinidade de experiências até acira desconhecidas( usadas entra os natíiraei

do sen wix, com incrivtl rapidez e altamente interessantes. RUSK LING TOY, exerceu 01 mysterios ile stm rc!i_i3o ilur.intei
jo annos e foi o primeiro qnc <ie'!a se desli_r.i Para dsr a conhecer no mundo civilisado as s.ins faíilnlias sobrenaluraes.
O «e. i-K-;.!. 5.China custar-lhe-ia a tí da I VISITA A UMA FAZENDA, A I/A MPADA ALAiNDINA, A GI-II.HA, .">!
KOI O 1'M ANOUIM CHIííEZ e o-.itras novidade, serão arircsentadas pelo famdio RUSK I.INC* 10Y.

OoiBaa mysterlosas e sotorenaturaes :
SEGUNDA PARTE . . - i

PROF. DR, HERMANN-O Rei da electricidade
rrente electriça de 100.000 \ OI.T-1. 'orça '-,i."l""-'1'r..''-...',í . ~_"urai*
as condcmnadoj a morte. Iara mais os *c<u,!l1", „„/'.,' n"!'.,.-:^

ern chamma. Suster uma lâmpada eleot.-i.-a. Derreter »; '«•; "^]?'
ele». A janella da ca» ant roada. A cura ela neu.rts beraa (mimem «
aetico cura oa allivia o» paralyticos o ouira» molesl. i uo.sysienia

O PROi\ HERMANN natísarÁ pelo corpo uma corrente electriça <_e ioo.ooo VOT/TS.,'
cada na cadeia de Sin-Sin, cm New-York, para executar oi condeinnados^ á morte. IVirá mais
..ação ds uni 1.100 de vid:o, collocar sobre o corpo papel 1
pcàsomlo ao mesmo tempo, pelo corpo uma corrente electri
scnsí-yio). O l'ROE. HERMANN com o teu poder m»_netio
ncrvofp. em mínntos o gratuitamente.

PREÇOS — Ftí__, uj; camarotes de 1*, ie$; camarotes Je :*, 6$; dli
de i\ 1$ (plenas r.oljred, 1$ e geraeii, $500. ,. ,

SABBADO — -Estría de LA FOLLKTTE, o grar.ile Illusionista de rípvitaçao muMiai.
Crstide Cun-.panhia MOLASSO, de mímica, drama, comédias e bailados, em uni do. tiiei^os 1

Kct 'bístr.io S. Tore'. S, Pe*iro. Ca rloj tornes e Hilson Koderre, lurerí ¦ i«t'.fe so»

;$; poltronas
semana i-s::H d»Eíta

dominjo',' ás 2 t]í. (S50?)

;^rm^___£-_


