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ns importância para a retorna dc
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vales oostaes ou .registradas, 

com valor

declarado e dirigidas a V. A. Duarte
Felix, gerente desta folha.

INFELIZ" ¦,'
LEMBRANÇA

por si mesma os impostos que suggc-
riu dc aceordo com o governo, nos
quaes a nação presente já a reerti-
descencia dc sofírimentos qtre ella já
custa supporlar.

GU VIDAL

'As resoluções da
Finanças da Camara
«'.csiigiátlaraiiii todas

comniissão dc
¦dos Deputados

as classes so-
¦ciais, creando, diga-se a verdade,
«nia situação inquictadora, Intraiisi-

gente com relação ao finiccionalismo,
nada admitütl qnc lhe melhorasse a

sorte. Os vencimentos, sc não for 110

lilenario approvada alguma emenda
<juc, pelo menos, os reduza, continua-
rão sob a mearei exagerada taxação.
E no funecionalismo compreliemlem-
se civis >c militares. O conimercio
levanta-se contra o augmento da per-
contagem cm ouro dos 'impostos ai-
fandegarios. Mas, sc o commercio
protesta, a população começa, já a
«Mir a aggravação das difficnlda-

A ATTITUDE OE S, PAULO
Parece esta." confirmada a noticia

dc que S. Faulo vae lançar o seu

prestigio e influencia politica contra
os novos impostos, que foram agora
propostos pela comniissão de Finan"
ças. O presidente Altino Arantcs
aconselhou a bancada do grande Es-
tado a combater resolutamente essa
iwva expansão do nosso já tão exa-
gerado apparelho tributário, insistiu-
do particularmente sobre a necessi-
dade de impedir que. o Congresso
saneeione a taxa de des por cento
sobre os fretes ferro-viarios.

A attitude de S. Paulo será rece-
bida eom applauso e satisfação cm
todo o pais, que, mais uma ves, en-
contra na política paulista o apoio

pura a defesa de interesses, qttc, cm-
bera mais directamente relacionados
com a economia daquclle Estado, nâo
differeiu, comtudo, dos que são ge-
racs ao resto tia Republica. Teria
sido difficil á commissãò de Finan-
rjus imaginar uni alvitre, para fascr

les, dos Vexames produzidos pela ca-, face á situação embaraçosa do The-

presentação do grande Estado a re-
s>stir ás propostas absurdas c fttnes-
tas da commissãò' de Finanças, o pre-
sidente de S. Paulo serve, não só-
mente os interesses da circitinseri-
pção 

'da Republica, cujos, destinos
lhe estão confiados, como presta tam-
bem -um inestimável serviço ao Brasil
inteiro. Que o ^exemplo da bancada
paulista seja imitado pela represeu-
toçào dos outros Estados, deve ser
o voto de todos aquelles que não de-
sejam ver este pais definitivamente
arruinado por wma cura peor do que
o? males que ella tem cm vista com-
bater.

¦ I ¦!¦ '

vestia da vida, resultante dos duros
impostos que sobre ella já pesam.
Mais vinte e cinco por cento om
ouro solire todos os generos e mer-
cailorias importadas! Tor quanto vão
cilas íicar ao consumidor? A taxa
sobre os transportes vae tomar ainda
mais precária a sorte, 'dos que tralm-
lhatn c produzem. Já levanta clamo-
res tlc toda parte, 'de todos os angu-
los 'do paiz, a carestia do frete. Os
financistas da Camara querem cuca-
íecel-o ainda mais. Essa taxa toca
directamente aos lavradores. Mais
«nm classe de descontentes, para fa-
íter coro com os funecionarios, com
o commercio, c avolumar a corrente
que se está formando dc antipatliia
e dc animadversão aos dirigentes da
licpublica.

iBeni sabemos as difíiculdades eom
<me eslão lutando os que se sentem
na obrigação de concertar as nossas
finanças. O próprio relator da Re-
edita reconhece que faz obra má, mas
CEtá convencido dc que ainda é a
menos _ú na situação cm que sc
encontra o paiz, c sò forçado pelas
circttosl ancias aconselha novas tri-
íuitações. Mas o que nos parece
C que na escolha dessas tributações
r.ão foi feliz o illustre deputado. Sc
o relator e a comniissão rcpclliram a
triste idéa do sr. 'Calogcras dc carre-
W_. com mais impostos gêneros dc
primeira necessidade, porque reco-
Qihcceu que iriam elles tornar ainda
mais cara a vida ao povo brasileiro,
ciuno siiggerircm mais 25 % em
ouro sobre todos os gêneros e mer-
eadoiias importadas, que já pagam
na mesma espécie 40 fe, gêneros c
mercadorias cm que sc comprohcn-
dem tambem gêneros de primeira ue-
ccssidade, artigos indispensáveis, como
os que se destinam, para não falar
«outros, ao vestuário? Para se ves-
tirem exclusivamente com produ-
ctos nacionaes, os brasileiros terão
fatalmente que recorrer ao algo-
dãozinho, porquanto dc todos os
outros tecidos, que já se íabri-
cam enire nós, a matéria prima
tambem . importada, Demais, pela
repercussão da aggravação dos im-
postos aduaneiros, todas as mais des-
pesas crescerão, desde o aluguel da
casa até o medico.

Xão. Não é possivel qtle vingue
essa reforma das tarifas, para au-
gmentar-me os despropósitos que ha
longos annos provocam tantos clamo-
us. E' uma reforma diametralmente
opposla aquella quo o paiz reclama
i a tanto tclmpo, que todos os gover-
nos, inclusive o actual, têm incluído
res seus iprogranimas, o que tem sido
indefinidamente procrastinada. Todo
o paiz anceia por essa reforma. Só
quebram essa unanimidade as vozes
hteresseiras da industria artificial,
que só vive á custa dc tarifas prolli-
bitivas, que oppriniem o grande nu-
unero e que tornam á grande massa
«a população a vala ufílicliüsàiurti.

No entanto, aos que esperavam dessa
reforma allivio e refrigerio, inflige
,-, commissãò cruel desengano, como
:í sobrucafyu tlc efircitos qug lhes
exarcebarão os tonnrcritos,

E ao mesmo tempo que sobrecarre-
ga a tributação aduaneira, o projecto
da commissãò dc Finanças sobre-
carrega egualmente o transporte nas
estradas de ferro. Assim, a imerca-
doria, que já sáe da Alfândega cn-
carecida com os 35 fo mais do im-
r.oslo cm ouro, c onerada ainda mais
no caminho de ferro que a leva ao
ponto cm que c consumida. Deste
modo, dobram de preço as mercado-
tias destinadas ao interior do paiz.
«Mas quem as consume 110 interior é'o lavrador, e como este terá tambem"fli.e pagar a nova taxa de transporte
sobre seus produetos, o projeclo da
commissãò de Finanças arranca-lhe
'couro c cabello. Pobre lavoura, Ira-
talhando cm proveito de parasitas
que não conheçam a dureza da vida,
c sempre r.iourcjamlo para pagar os
desperdícios, os esbanjamentos, as
tlissipações, as delapidações dos que
governam! A sobrecarga dos ¦:_ %,
Olém do lutais, é improducente. Não
nttinge o fim que visam os nossos
íina-ncistas officiacs — o augníento'da 

renda. Ao contrario, ha dc acluar
para deprimil-a, estimulando o con-
tratando, reduzindo o consumo por
cxccUercii os preços das (rrerca''
fias importadas á capacidade acqilí-
iitica do consumidor. Infelicíssima
lembrança. A coJrraiíissão de Finan-
ças da Camara lia dc reconhecer a
|ta ivá aispiraçJo, para abandonar

souro, que mais prejudicial fosse ao
deseii.ol-iiiieiito_._a vida econômica
da nação,

¦O Brasil, no ¦momento actual, apre-
senta o facto paradoxal de um pais
que, sem soffrer os effcitos de ne-
nliuuta das causas usualmente apon-
todas como determinantes de crises
econômicas, atravessa, entretanto,
uma phase de depauperamento que
muito contribuo para aggravar a sua
precária situação financeira. Não ti-
vemos seecas, enchentes ou outros
plicr.omenos inctereologicos a que se
possam atlribuir perdas ou damnos
consideráveis nas colheitas. Pelo
contrario, u situação das nossas in"
ditslrias agrícolas, que formam a
bose da prosperidade nacional, é li-
sonjeira sob o ponto dc vista da pro-
ducção. Não existe tambem diffi-
cJdade em coílocar nos mercados
consumidores as nossos produetos,
poivue a guerra èuropéa, restringindo
de um medo sem precedente as áreas
agrícolas
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Win encoberto c frio o de liontcm. A
temperatura caba neste? tres últimos dus
e talvez desça novamente a i3"u. Maxi-
tna, iq°.7; miiüma, i6'V-

TRENS DIÁRIOS
I?. F. CENTRAI. — (Ramal de .1. Paulo)

— SV 1, lixp., parte da Central ds 5.0",
cheira ao Norte is ai.35; RI' 1. Kap.,
parte da 'Central ás 7.00, chega i Im, ?s
18.16; NP i, Noct., parte de Central as
18,35, cheira á Luz ás 6.44; I.P J, Noct.
Luxo, parte da Central ás 21.20, chega a
Luz ás 8.4Ü.

(Ramal de Minas) — Si, Kxp, parte
dn Cential ás 5.00, chega a Lafayctte as
ao.08; R 1, Ilap., parto dl Central as
6.00, chega a lí. Horizonte ás 21.17;
Ni. Noct., parte da. Central is lOJS.
chefra a B. Horizonte, ás 10.40.

LtioroMHNA. — (.Rama' de Campos, J/i-
racema e Vivtoria) — Barca, ái 5.30;
Uxp. Parte dc Nictheroy ás 6.30, chega
a Campos ús ij.30 e a Sliracema as 30,is«

Barca, ás 20.000; Noct. Parti; de Ni-
ctlieroy ás 21.00, chega a Campos ás 7.00
e ri Victoria áa 18.15. Corre EÔmcnte ás
secunda» e sextas feiras.

(Ramal de Fribttrgo, Cantagallo e Por-
t.-llal — Barca, ás 6.to; Exp. Parte de
Nictheroy ás 7.00, de Cantagallo d3 13*54
< chega n Portella áí 17.20.

7Víii.f de Passeio para Friburqo — Aos
sabbados ou quando fôr nnnimcmdo.

Barca, nu 14.30. Parte de Nictheroy as
I5..15 e chega n Prilitirgo ás ig.oo.

Trens dc passeio de Vriburgo — A s sc-
gilndas-feiras ou quando fôr anmtnciado.

7'iviij de Pelropolis — Partida da Praia
Formosa, noi dias uteis :
C.00, 8.35, 13.35, 15.50, 16.co, 17.45. 30.10

Chegada a Pctropolis ;
7.53, 10.35, I5.J5, 17.45. 18.13. 19.37,.«.12

'Partida de Pelropolis, nos dias titc.s :
6.o3, 7.35, 8.35, 10.20, 12.35, 16.00, 19.20

Chegada J Praia Formosa ;
G.OO, 9,20, 10.25, 12.05. !.|.20( 37.55. 21.10

Partida da Praia Formosa, aos domin-
«os :
6.00, 7.30, 8.35, 10.30, 15.50, I7.-15, 20.10

Chegada a Pctropolis:
7.5.1, 9.35, 10.35. I2-S. I/.45. 19.37. «.13

Partida dc Petropolls:
fi.08, 7.35» 10.20,^ 14.JO, 16.OO, 19.20, 20,2$

Chegada á Praia T*ormora :
ao, 9.^0, 12.05, 16..J5. i7.-5i 21,10, 22.20
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sidente honesto de Matto Grosso, e

contrario á quadrilha a que este faz

frente, e dc cujas garras quer livrar

o Estado.
Por exemplo: o director <3a Estrada

de Ferro de ltapura a Corumbá é

o sr. Firmo Dutra, caixeiro do sr.

Azeredo, que lá «9ti, como (relata

O Imparcial, ao lado do deputado Anni-

bai dc Toledo, acompanhando o general
Carlos de Campos c organizando mam-

íestações revolucionárias cm todas as

estações, para que o mesmo goneral
acredite no prestigio do sr. Azeredo e

da sua caterva.-
Dcmitta o sr. Wencesláo o sr. Firmo

Dutra, como é do seu dever. Emquanto

não virmos actos como esse, temos o

direito de dizer ao prezado coilega d'0

Imparcial que não sc illudá, e que tudo

que se está fazendo para Matto Grosso,

de parte do governo federal, é com

sciencia e consciência do sr. Wencesláo

Braz.

II llt
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DINHEIRO
RÜA

HONTEM

ii,) Velho Mundo, creou
uma situação excepcionalmente vau-
ti-josa pare, as nações neutras que
fornecem gêneros alimentícios.

Comtudo, dessa posição, que tão
lucrativa nos podia ser, não lemos
auferido os resultados, que agora nos
libertariam das aneiedades e an'
ciedades que preoeciipam o indivíduo
e o Estado. Hòittcm cinda, Jiscuíi:i,_
do a questão do café, salientámos o
jiopíl que o bloqueio inglês, interce-
plando as nossas eommunicaçõcs com
cs mercados europeus, está represai-
tando nessa crise, que é artificial-
mente provocada pelo prepotente ar-
bitrio da Grã-BretaiMia, Mas 110 caso
de outras industrias agrícolas não é

bloqueio que pode explicar a crise
paradoxal. Ha innumeros produetos
nacionaes, cujos melhores, senão ex-
clusivos, consumidores são os pro-
priós mercados do pais. Ncsle caso,
ii difficüldade, com que lutam os
agricultores e que se repercute no
comiiurcio Para se faser afinal sentir
ro mal estar financeiro da União e
des Estados, c « falia dc meios de
transporte.

A eseasses de carvão indiisiu a di-
rccloria da Central a diminuir o nu-
mero de trens de carga, e idêntica
medida foi ad.iptada cm outras vias
férreas. Diariamente a imprensa re-
cebe queixas de lavradores, que tem
os seus produetos promptos para
serem despachados para os centros
:ie distribuição e de consumo e que
ficam com os gêneros, correndo em
Miitos casos o risco de se deteriora-
r.nt, porque não ha meios suffieien-
tes de transporte, Para esla crise
cos transportes já se devia ter volta-
do a attenção do governo federal,
que continua a seguir a nossa pessi-

'ii tradição de prestar maior cuida-
do ii politica do que á administração.

Mas em ves de soeeorrer a lavou-
ia e de auxiliar o comnicrcio, prote-
gettdo usstm as ytandes inassüS coa-
siiinidoras, que pagam em ultima
analyse a preço du crise c da incúria
governamental que a aggrava, os nos-
SCS uií'n/Víi't'.í QtltKtlll Cii]Oi'\X COitCSI''
tar es finanças nacionaes, que elles
próprios arruinaram com os seus
esbanjamentos muitas veses crimine-
sos, onerando as classes produetoras
e o publico eom uma nova taxa sobre
us transportes.

Esla questão tres .:' baila um fado
riais geral que é curioso notar. Não
ha quem ignore o intima correlação
existente entre as finanças do Esta-
do e a vida econômica do pais; cm-
hora accidcntalmente possam surgir
disparidades entre essas duas mani-
festações conjugadas da vida nacio-
vai, ellas tendeu: sempre a um cqui-
librio, que indica a mutua inter-
dependência em que se acham. Co;;:-
tudo, os nesses financistas parlaiiicn-
lares parecem formar a idéa de que
o problema financeiro é radicalmente
diverso rf.i questão econômica. Dir-
se-ia mesmo que elles julgam que ha
uni irreconciliavel antagonismo entre
a Prosperidade do Tliesouro e o bem
eslar econômico do pais. Dessa se-
paração de d::.:s ordens de factos,
que constituem, em ultima analyse,
apenas as duas faces do mesmo pro-
blema, resulta principalmente a oiiar-
chia tributaria, que se deve respon-
sabilisar em grande parle pela ban-
carrotii iiitermitteiile do nosso The-
souro.

¦Os homens que dirigem a politica
paulista mostraram, vinda uma ves,
*i uu superioridade na apreciação
destas questões.. Aconselhando a re-

Onmbio
90D|S A'VIST*

I237I64 12 15J32
$684 $695
$745

FltACAS
Sol>re Londres," Paris. • •" Hamburgo , , , ,1" Itália" Portugal ( csciulos )." Buenos Aires (peso

ouro) . . . • *" Nova York ....n Hespanha. ....
Extremas 1

Caixa nutrir 12916 3 12 58
Daiicario 12 9I1O a 12 19I32

Café —. 9$cao e 9$30o por arroba, pelo
typo 7.

Libras — i9$Goo.
Letras do Tliesouro — Sem negócios eo-

nhecidos.

S7S"
$637

2$932

3$8fi3
4$ 102

$S28

HOJE
Está dc rffirviço na Repartição Central

de Polícia o i° delegado auxiliar.

paga ir
blica*

1» Pagadoria do Tliesouro Nacional
se as" seguintes foílias: Saude Pu-
Kcparlirjáo de Agms e. Obrns Pijr

lilk-as, Reformadas da Policia e Bormiçi-
ros, Instituto Oswaldo Cru.-.. Fiscalização
da City, laboratório Nacional de Analy-
ses, Iiispéctorias de Serfjros c Navegação
c Cnsa dc Correcção.

Na Prefeitura pagam-se as
lhas: Directoria de Kazenda
de chpíiio de letras 1* a M.

IF.slá pendente dc nkrrailc-ira vota-
ção .o Senado um projecto que é
niais uma revelaqão assombrosa do
critério dos nossos homens públicos,
e do gráo de consideração cm que
elles têm os interesses nacionaes nes-
ta quadra de graves c legitimas
apprchcnsões.

: O território â,o Acre, desde que se
generaliza a convicção de que assim
etlmo o diabo não é tão feio como o
pintam, assim aquella zona brasilei-
ra não é tão nociva quanto affirmam
ás imás lendas, começou dando alcn-'(ou a cobiças « a alrríbições.
•'H, no momento presente, essas
wbiças c essas ambições custarão

de ser remettlda para o Alto Purús,
terá de descer pelo rio Juruá até ao
Amazonas, e d^ois subir peto Aqui-
ry até ao seu destino, perdendo-se
coim todo esse percurso o melhor de
trinta dias!

Quando nenhum outro argumento
houvesse para condemnar o projecto,
esse seria sufficicnte, pois não se
comprehendo <iue a /todo aquelle
vasto território, de 191.000 kilome-
tios quadrados, sem vias de commu-
nicação, que se encontra em perfeito
periodo inicial dc organização de
todos os seus serviços, se pretenda
dar moldes differentes dos actuaes,
considerando-se já aquella dispersão
de noventa mil habitantes como ten-
do direitos a foros de Estado!,..

¦Será possivel que vinga tal pro-
jecto?

iinte« Io-
auxiliares

Serviço da gHftrniçno
F.rcrcito — Official tlc dia á miarniç.ío,

capitão Honorio dc Mngalliac.1 Carneiro J
dia ao quaitcl-Rcúcral. sareento Antônio No-
cueira do Almeida. Uniforme, 5".

Brigada Policial — Superior de dia, ca-
.pilão 

'Silveira, 
auxiliado pelo tenente Abe-

lardo: official do dia á Brigada, tenente
Cruz. Uniforme, 2".

Publicações .1 pedido
A Companhia do Trianon ao publico, .Ale-

xandrc d Azevedo. Antônio Scrr.i c arlistas.

A enrno
Para a carne !i*vina nosla l-.oje em con-

sumo nesta capital, foram alfixados pelos
marchantes no entreposto dc S. D ogo. os
preços de $520 a $5^", devendo ecr cobra-
do ao piiblieo o máximo de S7S0.

Carneiro i$^oo a i*Soo, porco içooo e
i$ioo e. vitella SCoo a SSoo.

¦^ ti — 1 ir ' ""•"

O nosso prezado coilega d'0 Impar-

ciai, oecupando-sc hontem com o caso

de Matto Grosso, enumera diversos

acios das autoridades militares supe-

riores, que mostram estarem cilas allia-

das ao sr. Azeredo no plano üc afastar

da presidência do Estado o general

Caetano dc Albuquerque, morto 011 vivo.

Assim, escreve O Imparcial:
"O teucr.tc Otlion da Silya, quo servia

no 13o Rrupo aqnartellado em Campo (»ron-
de, foi. a pedido do sr. Azeredo, *i quem
nâo se quiz submetter, transferido para lo-
runiliá. O capitão Severiano Marques, que
estava cui Matto Crus-',, foi chamado 00
Rio £?:.. urgência, p*.1''? wi"«wn motivo. Di-
versos inferiores da guarnição do Cuyaliá,
apontados comn syinpathicos ao sr. Caetano
dc Albuquerque, estão sçmi, substituídos
por otilros quo vão daqui, indicados pc o
vice-presidente 'lo Senado, b r«r.i queia
influencia do _sr. Anlonio Azeredo no Mi-
nisterio da ü-.i^ta ficasse niaia evidente,
11 sr. Rcncral Caetano dc lana retirou (lo
Cuyabá o capitão Maricá, substiluindo-o
pelo maior Tacho, cm quem o sr. Azeredo
confia..."

Não pôde ser mais evidente a par-
cialidade do Ministério da Guerra cm

favor do sr. Azeredo, aliás já suspei-

tada desde a escollia do general Carlos

de Campos para chefe da expedição,

que o general Caetano de Faiia bem

conhece e sabe não ter as condições

precisas ao desempenho de commissãò
tão melindrosa.

O nosso caro coilega d'0 Imparcial
lança a culpa dessa attitude das r.titori-

dades militares sobre ellas tão somente,
"que falseiam as ordens do presidente
da Republica, dando-lhes interpretação

differente".
Não estamos com o coilega. Absolu-

tamente não acreditamos que o ministro

dá Guerra e o chefe do P.$tadn.Maior

do Exercito — este, o general Remo

Ribeiro, irmão do senador Victorino,

sócio do sr. Azeredo ua exploração dc

Matto Grosso — se atrevam a contra-

riar o presidente da Republica. E' que

sobre elles, que ja têm boa vontade dc

servir ao sr. Azeredo, aetnam homens

da politica que falam cm nome do sr.

Wencesláo, como, por exemplo, o sr.

Bernardo Monteiro.
E o sr. Wencesláo crura os braços,

dei::a correr o marfim, para depois,

quando a expedição Carlos de Campos

der resultado -idêntico A do general
Dantas Barreto, invocar a sua innoccn-
cia, c dcclarar-se contrariado pelos seus

auxiliares. À*.'*s. porém, não acreditare-
mos na sinceridade do sr. Wencesláo,
senão quando o virmos praticando actos

que positivamente demonstram que o
.presidente da Republica esti com o prs»

O presidente da Republica assignou.
hontem, os decretos da pasta da Ma-
rinha:

promovendo, no €orpo da Armada,
a contra-a*mirante o capitão de mar e

guerra Affonso da Eonseca Rodrigues;
reformando os capitães de mar c

guerra, cngenlieiro-naval Clcto Ladislao
llouriniio Japi-Assú c José Manoel
Monteiro; -

nomeando o contra-almirante Hen-
rique Uoitcux para o cargo de director
da Escola Naval.

CAMISAS—O que lia ds melhor e clegan-
te—Casa Manchester — Gonçalves Dias 5.
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O presidente da Republica assignou,

hontem, os decretos da pasta do kx-

terior que crêa, consulados cm Spczzia

c em Coimbra.

Ao dr. Leão Vclloso dirigiu o general
Dantas Barreto a seguinte carta:

"Meu caro amigo dr. Leão Vclloso,
Saude. — Não fui a Matto Grosso para
assistir aos fiincraçs do governador iw-

quclle Estado, como parece ao Correio
da Manhã de hoje.

Quem acompanhou os trabalhos da
minha expedição, sabe que fiz a tra-
vessia do Rio de Janeiro aquella longin-

qua região pelo Rio da Prata, conres-
cala pelo Rio Grande do Sul, onde tive

que receber um batalhão dc infanteria,
bem como gêneros alimentícios para
abastecimento da força.

Aqui me disseram que desde Assum-

pção até Corumbá, eu encontraria cm-
barcações com a capacidade necessária

para a minha tropa, 6em os receios de
encalharem, esses transportes, nos bai-
xios do Uio Cuyabá, mas os camaradas

que me acompanharam sabem as diffi-
cüldadc-3 com que lutei para levar o pes-
soai da expedição, daquclle porto á ca-
niial de Mano Grosso, porque tudo me
faltou cm Corumbá.

Nessa bella e histórica cidade 'tudo

era adversário do infeliz presidente
Paes e portanto todos tinham ahi _o
maior interesso cm demorar a acção
¦protectoro da minha força no Estado.
Faltavam-nos embarcações no caso de
subirem o Cuyabá, cujas águas não da-
vam accesso a embarcação mie calasse
mais de tres palmos, baiiias como esta-
vam. Fazendo ácquisição dc alguns bar-
cos, por meio de requisição quasi vio-
lenta, faltava porém lubrificante, com-
bustivel, e até machinistas não se encon-
travam, então, porque se tinham oceul-
tado cm tempo.

lv ainda assim a expedição• partiu pa-
ra o ponto do seu destino dois dhjs de-
nois de chegar a Corumbá.

Ü qiie íoi essa viagcm.'sa.bç,t|i-i!o todos
03 que a fizeram: a cada 

"momento 
pa-

r.-iva um barco porque faltava combin-
tivel, ou norqtte encalhava, ou porque
háviá dcsãrraiijos 110 machinisnío, c as-
sim fomos até Ctiayàbá, onde chegámos
alguns dias depois de haverem assassi-
nado o presidente Paes (Totó).

Sobre essa cxocdlçâò, logo depois de
meu regresso a esta capital, escrevi um
minucioso trabalho em que tudo referi
a respeito de tal incumbência, e une teve
,1 "iaior publicidade nas columnas do
Jornal o'o Conimcrcio, antes dc npnarc-
cer cm livro.

Desta forma parece-me aniiullada a
injusta referencia do Correio, sobre a
minlia viagem a Matto Grosso em 1006.
— O amigo c admirador, Dantas Bar-
reto."

O general Dantas Barreto comprehcn-

deu mal as nossas palavras. O que fi-

zemos rçsaltar, na nossa nota de hontem,

é que o governo está no dever de tomar

as mais enérgicas providencias para que
não aconteça ao general Carlos dc Caiu-,

pos o mesmo que suecedeu ao sr. Dan-

tas, quando o sr. Pinheiro Machado cn-

tendeu dc tomar Matto Grosso, para cn-

trcgal-o ao sr. Azeredo...

O sr. Justiniano de Serpa transrnittiu
hontem aos reporters a sua impressão
sobre o modo como reoebeu a decisão
do Supremo Tribunal relativa á impu-

-..,,.,. , - ,. gnação, que a commissãò de Finanças
muito dinheiro a nação, se a Camara ; , ¦._ _ • .,„ „„„,„ „.
lios Deputados não oppuzer embar. da Camara, por i..fluene>a do mesmo sr.

gos a Kgeireza com que sc pro.iccta 
s"^' fez a "m Pr0'ccto do 80vcrn0

deliberassem, embora fosse desejável
que se evitasse avultada despesa.

Ficou então resolvido que no dia im-
inediato a mesa do Senado iria ao
Monroe conferenciar, sobre o assumpto,
com a direcçâo da Camara dos Depu-
tados, afim de conseguir uma solução
rápida e compatível com o momento fi-
naneciro,"

BENGALAS — Elegantes e resistentes —
Casa Manchester — Goncil.es Di»s 5.
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O sr. Pandiá Calogeras consultou ao
Tribunal de Comas sobre a legalidade
da abertura do credito de 597:671:545o
para o pagamento de contas relativas
ao transporte mariiimo e terrestre de
retirantes do nordeste brasileiro, no cor-
rente exercicio.

O presidente da Republica assignou,
hontem, os decretos da pasta, do Inte-
rior, promovendo no Corpo do Bonibei-
ros:

a major, por mercciinen'o, o gtadua-
do Leonardo Antônio dc Medeiros; a
capitão, por merecimento, o graduado
Martiniano Bezerra; a alferes o sar-
geivto-ajudaitc Adolpho Ribeiro Bas-
tos.

exonerando Bonito Maurcll, do cargo
dc thesoureiro ila Escula de Bellas
Artes; c

nomeando, para substituil-o, João
Baptista Fontoura Xavier.

Aos cc-fres do Thesouro Nacional foi
recolhida hontem a quantia de 
8a8:58.|$jó.), importância da renda ar-
recadada pela Central do Brasil duran-
tc a semana finda.

fazer dispendiosas reformas

_'Ü território acreano é actualmente.
dividido em entatro departamentos, a
saber: Alto Acre, Alto Purús, Alto
Juruá e Tarauacá, tendo sido este
ultimo creado em 1912, por desmem-
brajnronto de parte do Alto Juruá.

Toda a zona é riquíssima em se-
ringaes, que têm garantido ao gover-
ho o recolhimento da renda de cerca
dc oito mil contos de réis da expor-
facão com a taxa de 12 %. Conforme
temos demonstrado, a receita desse
imposto não tom sido mais abundan-

,te, porque, por falsa economia, foram
suppriimiidüs postos essenciaes de fis-
calizaçâo, de sorte que a borracha na-
cional e mesmo a estrangeira é con-
t^abaiideada, ou para o Pcrú •_ Boli-
vjà, ou passau-do a scr considerada

nio procedente do Amazonas, pa-
o assim menor taxa de expor-

Ifção e prejudicando cm verbas im-
portantisslmas as rendas tederaes.

Dcvc-se isso apenas ao erro prati-
eado quando foi organizado o orça-
mento que está «m vigor,

¦Em todo o caso, para a receita pre-
vista de oito mil contos, o orçamento
cbnsigna a despesa em todo o terri-
torio acreano em 2.374 contos, de
«òrto que deve ser arrecadado um
saldo positivo de alguns milhares dc
contos.

E' talvez isto o que provoca en-
gulhos a muita gente, pois a presen-
ça do dinheiro que se julga repre-
suntar um excesso dc riqueza publi-
ca desenvolvo desenfreadas tenta-
ções...

Presentemente, os quatro departa-
mentos acreanos, com os respectivos
prefeitos, com a sua organização ju-
diciaria, ainda que incompleta, vão
prestando serviços e porventura pre-
parando o futuro daquella maravi-
lhosa zona.

Mas eis que tio Senado apparccc
um projecto transformando toda a
organização do Acre! Em logar dos
quatro dcpartaiinentos actuaes, cada
um dos quaes administrado pelo rc-
spcctrvo prefeito, directamente sub-
ordinado ao governo 'federal, preten-

:,de-se converter aquella zona num
r.aro Estado, entregue a nm gover-

yiador de nomeação do governo da
União, dcmissivcl ruf fmfuni, e que...
prestará compromisso perante a As-
sotrrbléa Legislativa Territorial, que
o não elegeu nem influiu para a sua
nomeação. A referida Assembléa Le-
gislativa Territorial é taimíbem crea-
ção nova. O território elegerá para
essa Assiiinbléa vinte deputados esta-
dnaes, sendo quatro por muni-
cipío, c mais quatro foderaes, que
terão assento no Congresso.

Estâ-sc vendo...
Os simples quatro prefeitos actuaes

desil-obraiii-se já cm vinte <c cinco
funecionarios. a saber: uni governa-
dor, vinte deputados estaduacs c qua-
tro foderaes. E não ha por emqtian-
to a indicação de nenhum senador, o
qtre é sinceramente lamentável!

Mas a distribuição de cargos não
tica por ahi. Para-substituir o go-
vernador nos seus impedimentos, ha-
verá um vicc-govcnmdor, taimíbem de
nomeação do governo c tambem dc-
missivel ná niitum; c, por sua vez,
este será substituído pelo intendente
do município onde fôr a sédc da
administração territorial. Os actuaes
municípios serão conservados, e
administrados, cada um,_ por um
Conselho Municipal e um intendente,
sendo cada Conselho constituído por
sete vogacs eleitos trionnalnicnte. Os
intendentes serão nomeados pelo pre-
feiro e tambem demissiveis.

Como se vê, trata-se de uma ma-
china preparada para todas as alça-
valas da politicagem futura, que'é
ta-mfliem o sonho dourado dc muita
gente.'O governador terá o subsidio men-
sal de quatro contos; o vice-governa-
<lor só será subsidiado1 quando em
exercicio.

iPor sett lado, a Assembléa Legis-
latiya é quem determinará a applica-
cão a dar á quota que das rendas do

pedindo credilo para um pagamento,
"ern virtude dc sentença judiciaria."

O sr. Serpa é obstinado, e continua

a pensar que deliberou muito bem ar-

rastando a sua commissãò a oppõr-se a

um aresto da justiça. Está no seu di-

reito. Apenas, ninguém lhe dá razão.
Num paiz como o nosso, em que as

controvérsias políticas c administrativas
levam legisladores e governos ás mais

criminosas inversScs do direito, seria

simplesmente anarchizador ver a jus-
tiça, como no caso vigente, soffrer a

fiscalização de uma commissãò parla-
mentar I

Foi o sr. Pedro Lcssa que lembrou
ao Supremo Tribunal a necessidade d*

ser enviado aquelle representante do
ÍPará um exemplar da Constituição da
Republica. E' uma boa idéa.

Talvez que, lendo attentaniente a Cou-
etltuição, o sr. Serpa chegue a comprei
hender que as comniissões da Camara

e do Senado nâo têm competência para
reformar uma decisão do judiciário.

Ha por ahi quem se lembre de arran-

jar algum dinheiro para os cofres pu-
iblicos com uma taxação especial so-
bre o jogo. E' um disparate.

Sobre o jogo não pôde pesar nenhum
imposto, devido á razlo muito simples
de que elle è unia contravenção conde-
ninada pelo Código Penal.

Dir-sc-á, e esse é o argumento de
muita gente, que, apezar do Código o

prohibir, o jogo por abi campeia sem
que a lei disponha do elemento repres-
sivo que a torne respeitada. Joga-se,
apezar de tudo.

De aceordo. Mas o recurso a ado-
ptar para o caso não è lançar impostos
sobre urna contravenção, Emquanto o
Código persistir tal como está, todo e
qualquer imposto relativo á jogatina
não passa de uma coisa perfeitamenie
inacccitavel pelo mais elementar seneo
comninm.

Se de facto o Estado aufere grandes
lucros com o imposto sobre o jogo
coisa em que bem pouco acreditamos
trate quanto antes de o tornar licito.
E para isso não ha esperar senão a 

'«•

forma do Código Penal, levada a effei-
to pelo Congresso,

Fora desse ponto de vista o que ha é
uma situação anômala que de firma ai-
guma deve prevalecer.

O E3tado nfio tem o direito de taxar
aquillo que julga illegal.

A GUERRA

O presidente da Republica assignou,
hontem, o dc-creto, prescrevendo o
modo por quo deve scr feito o alista-
mento eleitoral na Republica,

O ministro da Agricultura tem re-
cebido dc Alagoas, Recife c outros Es-
tados assucareiros iclegrammas, pediu-
do o seu apoio dc modo a nao se íazer
cffectiva a tributação que se pretende
impor ao assnear nacional, tributação
que se eleva a 50 réis por kllogrammei.

A commissãò dc fiscalização da Bai-

xada Fluminense foi, coino se sabe, cx-

tincla, cm junho ultimo, continuando,

porém, ns respectivos empreiteiros a

ultimar as obras encetadas. Assim, os

serviços reílizados durante aquelle mez,

nas bacias dos rios Macacú e Iguassú,

afim de serem pagos, não puderam ser

medidos pelos engenheiros, que compu-

nham a commissãò extineta. Como,

todavia, era uma necessidade evidente a

medição das obras cffectuadas, o minis-

tro da Viação designou alguns engenhei-

ros da couirnissão das Obras do Porto,

para esse fim. Até ahi, nada lia que es-

tranhar. Mas não pode deixar de scr

curioso este facto: são os próprios em-

preiíeiros que vão. arbitrariamente, in-

dicar aos engenheiros das Obras do Por-

to os serviços a medir, ficando, dcsVár»

te, exclusivamente, entregue á honradez

pessoal . . honestidade dos interessados
cm que a medição seja a mais importante
e vultuosa possível a extensão delia...

Effectivaiiicrite, os engenheiros das Obras

do Porto vão medir serviços que lhes

ciam, até então, desconhecidos, Dahi,

talvez que acertem....

ROUPAS brencas — Sòrtimento tem egual
— Casa Maucheater — Gonçalves Dias j.

Foram nomeados auxiliares da com-
missão incumbida do levantamento da
carta geral da Republica o i° tenente
Manoel Alexandre Ferreira da Cunha
c 2" tenente Emílio Lúcio Estcves,

Afim de substituir na Bahia des-
troycr" Alagoas, parte do nosso porto
segunda-feira próxima o cruzador Tym-
bira.

DEPUTADO COSTA REGO
.Do Estado de Alagoas, aonde fora

cm visita 1 sua familia, chega hoje a
esta capital o deputado Costa Rego,
brilhante redactor desta folha. O il-
lustro deputado vem a bordo do Ma-
rnnliSo, rcalizaiido-sc o seu desembar-
que ás 8 horas da manhã.

Logo que sc refaça dos incommodos
da viagem. Cosia Rego reoecupará o
seu posto no Correio da Manhã, com
a actividade c a -competência que lhe
são peculiares, e a que nôs e o pu-
blico já nos habituámos.

A Reccbcdoria do Districto Federal
arrecadou nos dias 1 e 2 do corrente a
quantia de 229 :ooo$o8i.

Em egual periodo do anno passado a
renda foi de i*|2:663$33ç...

La Poiltlée 
~ Vestldinhoa paru me-

ptisados—Modos para senhoras; r, da As-
scinblia n. 100.

^«¦i«> ¦
Foi nomeado para excreer o cargo

de chefe do fazenda, interinamente,
da flotilha do Amazonas, o capitão de
corveta conimissario Gentil de Alencar.

O ministro da Fazenda pediu ao seu
coilega da Guerra einiltir parecer sobre
o requerimento de d. Rosaria dc Albu-
querque, pedindo levantamento da cau-
ção que onera um ininiovel que serviu
de garantia da responsabilidade de João
Rodrigues Pacheco Villa Nova, ex-pa-
gador da Guerra.

i » » t —
A ADJiuiiSTRAÇío do Correio da Ma-

nhã, assim como Iodos os seus agentes
e viajantes, acecila assignaturas para
a revista portugueza O Rosário, unia
das mais beni feitas publicações catho-
licas editadas em Portugal. Anno 6$noo.

m o —m m m
O 2" official addido á directoria do;

Expediente da secretaria da Guerra, Al-1
varo de Nicineyer, foi posio á disposi- [
cão do general Gabino Bezouro, afim
de 8ervir numa das juntas de alista-
incuto militar.

BRANDÃO ALFAIATE
Av. Rio Uranro,

Foi exonerado a seu pedido, do cargo
de secretario do Collegio Militar de
Barbaeena, o i" tenente João da Rocha
Maia,

¦ * » » —

O sr. Custodio de Magalhães, dire-
ctor da carteira cambial do Banco do
Brasil, está procedendo com extrema
habilidade c prudência. Elle quer a alta
das taxas, mas ejuer conquist-i-a grj-
dualincnte, paulatinamente.

Ante-hontem, a especulação, vendo

que o Banco do Brasil tinha fechado
as suas operações ás 3 horas, imaginou

que elle estava fraco, c cin seguida cr.-
trou no mercado, explorando a baixa.
Hontem, no inicio das operações, o sr.
Custodio dc Magalhães afíi?*ou a taxa
dc ia 17I32, deixando os especuladores
desorientados, Durante o dia, quando
a especulação apnarecia, as tabellas bai-
xavam, para serem levantadas sempre

que os tomadores eram legitimos.

E' esto uni processo novo de luta, a

que os especuladores não estavam ha-
'bituados, mas com o qual vae lucrando

o comnicrcio de verdade .
No final das operações, o Banco fe-

cliou com a taxa de 12 21)32, 011 mais

3(32 do que o encerramento dc an;.--
hontem.

E' ir assim que vae bem! — co-v.o
sc diz cm linguagem de marinheiros.

A directoria da Despesa do Tliesouro
Nacional concedeu á delegacia fiscal na
Bahia o credito de 26:4nSoo4 para
pagamento de vencimentos, de janeiro a
junho do corrente anno, do administra-
dor, seu ajudante e oito fieis d eárna-
zcm da Alfândega do mesmo Estado¦

No Club Militar, realiza-se hoje uma

conferência sobre a defesa nacional. E'

um bom assumpto para o official que

a vae íazer, com resultados inócuos

para a situação militar do paiz,
O problema da defesa nacional não

vae além dc um passatempo para os

nossos dirigentes. Governos suecedem-

sc; succedeni-sc ministros da Guerra;

Reformam-se secretarias militares; in-

ventam-se quadros, paro que nclles sc-

jam collocados os officiacs envolvidos

na politica; mas a nossa deficiência

militar e naval permanece como uma

terrível demonstração dc que os nossos

.especialistas na níateria c os nossos le-
Território for pelo Congresso indi- L;s,a(]ore, nâo possuem espirito de or-
cad.-. oara as despesas da administra- " ' 

.
cáív a Assemblca cria !o"*re= soh ' fanízaçao.
çau. .¦ ...,o^.ii^.-» 1.-— -„ . --- „ , . 

ndefinldamente. -nos
proposta do governador, organiza a 1 *' s-r''. *'-"" 

. .
sua secretaria c nomeia os respecti-1 outros paizes, quando uma questão dessa

vos empregados. O governador terá natureza consegue attr.nr

o direito de veto sobre as resoluções j dos seus homens dc

<ia Assemblca, mas esta poderá man-
ter as suas deliberações por dois ter-

ços da totalidade de seus membros.
¦E, para não mais nos alongarmos,

o governo federal continuará fazendo
a arrecadação das rendas federaes, c
da totalidade destas, 60 fo serão des-
ünrtdas á administração territoriaL

Ora. anualmente, para_ uma receita
de oito mil contos, eslá computada
uma despesa de 2.37<b. ou sejam
an^roximadamente 30

a attenção
responsabilidade,

néde-se ter como certo que sc chegará

a uma solução satisfatória.
Mesmo na America do Sul ha tres ou

quatro nações que, desde o momento cm

que entenderam de organizar o seu ap-

parelho militar e naval, pnzcrani mãos

á obra, 
"c 

hoje podem gabar-se de qnc
têm exercito o marinha corresponder.-

tes ás suas nec.-ssidades.
Entro nós é o que sc vê. Levamos a

PUNHOS e collarir.tios — Especialidade
— Casa Manchester — Gonçalves Dias 5.

mu «1 — > ¦¦'
O Thesouro Nacional trocou, duran-

te o mez dc julho findo, letras papel
na importância de ;;3:ooc?ooo e 
26:6oo$ooo, ouro.

Consta-nos que será nomeado vice-Ji-
rector da Escola Naval o capitão de
fragata Arnaldo Siqtieira_ Pinto da Luz,
em substituição do capitão de mar e
guerra Alfredo Pinto de Vasconctllos,
que terá Sutra Cvramissaou ' -

ra dos Deputados profecia reduzir
para t.Soo contos a dotação. 110 anno
próximo. Pois o projecto de reforma
do Acre estabelece para a despesa
o total de 60 fo das receitas, isto é,
o dobro da actual percentagem, sem
nenhuma espécie dc vantagens para
o território acreano!

Diga-se francamente: não só não
haverá vantagens para o Acre, cc<:ii
a projectada reforma, mas haverá
profundas desvantagens, cotno seja a
imnxiuccão naquella _ longínqua zona
de novos c inconvenientíssimos ele-
mentos de politicagem, além do
aggravamento de escusadas despesas.

Mas ainda ha peor: o território do
A-crc divide-se em duas zonas distin-
ctas. servidas pela seguinte fôrma:
a que é constituída pelos departa-
mentos do Alto Juruá -e Tarauacá,
pelo rio Juruá, que dcsamia no. Ama-
zonas; a outra zona, formada pelos
departamentos do Alto Acre e Alto
iPurús, é servida peto rio Aquiry,
que talm-bem deságua no Amazonas.
Entre as duas referidas zonas, em
virtude da falia de estradas e _ de
meios de conducção. as communica-
ções são tio djiíiceis, que a primeira
zona que indicámos só pode com-
munkar-se com a segunda, por meio
ctes citados rios. Assim, qualquer or-
dem, aviso, carta, etc. que da villa
Scaura, capital da Xarav.aci, tenha

A Cama-' vida inteira _ tratar da defesa nacional.
Os governo- e o Congresso compro-

mc:ícrr.-se a rrali.ial-3.
No final das contas, chega-se a este

resultado: compra-se armamento des-
necessário, para encher os bolsos dos

fornecedores e intermediários, atulham-

se com elle as arrecadações, o arma-

mento enferrujo, attinge a condição de

quasi ferro-velho, e continuamos sem

defesa.
Ou n-.io 52) ÇD3Q9 dÍSSO?

Do gabinete do Ministério do Inte-
rior recebemos a seguinte nota:

"O sr. ministro uão tomou a inicia-
tiva da mudança de nenhum dos ramos
do Congrcsco, dos predios onde íe
acham para outro qualquer,

Mandou o engenheiro do Ministério
examinar o edificio do Senado, para at-
tender aos desejos da mesa respectiva.
Ante o resultado da vistoria, delibera-
ram os membros da Camara Alta fazer
sentir ao governo que, cm vez dc re-
paros eni casa velha, preferiam uma
nova.

Sohre a necessidade da mudança do
Senado, confereuciou o respective, se-
cretario com o sr. ministro, que só en-
(ão foi á Camara, onde não encontrou
o presidente nem os vice-presidentes, e
conversou apenas cora o 1° secretario
e dcpu'ados anlig03. Segunda-feira es-
teve no Senado e, ponderando <jue a
iniciativa da mudança caberia aos pro-
prio; senadores, assegurou estar o eo-
verng jroaipío. & csí-"vr*r o ou* tíl?»

A Perfumaria Nunes c a casa que mato von-
tagens offerece. cm qualidade e priços —
L, S. Francisco ?5.

¦ t — » m

Pingos &jjespinps
é. rOUTICA NO LAR

O sr. Cincinato Braga pro-
põe, para os cortes no fwtccto-
ualistr.o publico o seguinte cn-
tetio : a dispensa em primeira
logar dos solteiros, em segnn>
do kqar dos casados sem /í-
lhos, em terceiro dos quo íí-
nham a seu cargo menor ;utmc-
ro de filhos.

-• Sala ilVjqui I NSo quero br:;;c«ílcira I
.\i.i:, filha, que razão, supplica o espose,

Ila porque assim você ncitar-me queira
O articule beijo por que vivo anoioso ?

Jd lhe diíse ur.-a vez I Deixe dc asnciral
Que cacete c voce I que homem teimoso .
{O marido, sentando-se h carteira
Põe---'; n chorar, a soluçar nervoso.)

Vae covohl-o a esposa, mal desperta :
Por :3o pouco, tamanho espalhafatO I

E de -2?.i beijo de arror lhe faz a offerta.

1? o e=r>i5?, amuSdo i — eu triste estou,
[de facto 1

Que apanho a minha demissão na certa
Se vnoí nega apoio 00 Cincinato I

O dr. Dario Galvão perpetrou um 90.
neto a Ruy Ibrtiosa, ern que lu o seguinte
verso batrachia)mente bellico :
"Que um hymno immenso abafe o coaxa?

[do canbaol"

Não «ilã absolutamente provado que ca-
obiSo seja r3 ; mas c indiscutive) que a rã
é considerada um canhão entre 03 animaes
de sua espécie,

** *
Ecgaliinhararn.se bontem, na rua da

America, Lourenço Vaz, preto, natural de
Cabo... V«rde e Carlos Antônio Carrae.
zim, portuguez*

O Lourenço, dc Cabo Verde, «endo pre-
to, queria passar por branco ; a h»o oppcí-
to o Carlos Antônio due, sendo branco, te
dia ÇarmexttD.

Como se vi, uma nova questJo do ar.!-
Hnas.

* * *
A" commissXa d» Finanças do Senado, po»

proposti do sr. Erieo Coelho, reuniu-se,
bontern, em scas3o secreta para tratar do
Jogo do bicho.

Pirraças so Raymundo de Miranda ; para
que elle a5o bpsatcccsso por U a eivar
¦palpites.

Gf-»_-9 lt O, .

A PALAVRA 0FF'C1AL

De todas as linhas dô
frente

AlABMANHA — Berlim, 3 — Ü ((uarteV
general communica cm data de 31 de
julho:"Frente oeste-. As operações britanni-
cas em Poziéres e Longueval, que se prc-
longaram até honiem, eram o prelúdio dc
uru novo grande ataque dus anglo-
francezes, que sc cifectuou durante a
manha, estendendo-se sobre toda a fren-
te entre Longueval e o Somme. O ini
migo poz cm acção pelo menos seis dl-
visões. O ataque já foi contido durante
o dia pelo fogo da, nossas metralhadc-
ras e, durante a noite, houve apenas
combates Iocaes, cmprehendidos, porém,
pelo adversário, com forças considera-
veis. Os inglezes e os francezes foram
reçhassados em ioda a parte, soffrendo
gravíssimas perdas c nao conseguindo
ganhar um unico palmo dc tcireno. Os
combates corpo a corpo que se travaram
durante a acçüo, foram decididos pela*
reservas saxonicas e pelas tropas dr
Sohleswig-Holstein. Aprisionámos 12 of-
íiciiics c 769 soldados c capturámos 13
metralhadoras.

Duellos dc artilheria nas proximidades
de Prunay. Na mesma região fracassou
um débil ataque francez.

A intensidade do fogo de arlilbcria
augmcntoit no sector do Mosa. Peque-
nos encontros com granadas de mão •
Sudoeste das obras dc Tliiaiuiiont.

Bombardeámos Pont-á-Moiissen, _e:b
resposta no. ataque dc um nreoplauo úii-
migo a Coiiflane. Uma esquadrilha
aérea franceza, que cniprelicudett unia
nova excursão contra Nuelliicn cm Ba-
dcn, foi detida pelos nossos appãrclhoa
1'okkcr e posla em fuga nas proxlmida-
des de Ncüenbílfg, O aeroplano-capili:-
nea foi abatido a noroeste de Mnelhau-
sen. O tenente Heehnderf destruiu ao
norte de Hapaumc o sen ii*'co tenènio
Winlgen, a lesta de Pérone, e seu ia"
acroplano inimigo. Foram abatidos iiiüin
dois biplanos fraiiecies nas proximidadesdc Pònt-a-Moussan e de 'lliiaumont.

Frente leste: Kxercito dc von Hin-
deuburg: Kccliassámos destacamento*!
russos nas proximidades dc Fridriclin
tadt.

líxcrcito do prineipe Leopoldo! Fra-
cassaram ataques inimigos na região dn
Logischin c do Nobcl no Strumien, n
sudoeste de Pinsk.

Exercito dc von Linsingcn: Cont:--
nuam os íortes assaltos russos empre •
licndidos com grandes massas cm todo.
a frente. Recliassímos o inimigo vi-
cíoriosanicnte, inflingindo-lhe gravlssi-
mas perdas. Ro unico logar ao sul do
Stebycliwa, onde o adversário havia con -
seguido penetrar nas nossas posiçõer,
cxpiilsámol-o por meio dc um bem prc-
parado contra-ataque, aprisionando 1,889
officiaes c soldados. As nossas esrjua-
drilhas aéreas, durante estes ulliino:
dias, causaram ao inimigo consideráveis
d,unnos e perdas, atacando os i.eus abri-
gos, as suas columnas em movimento,
os seus acampamentos c as corauiuni-
cações com as suas rcetaguardas.

líxcrcito do conde Belhnier: Os ru?-
sos continuaram os seus ataques a oc> -
te e noroeste dc Buczscz, tendo sido r»
cbassados cm toda a parte com grandes
perdas.

França. — Paris, 2 — Ao sul .-:>
Soinme, tomámos varias trincheiras at-
lemãs entre Estrées e Bcloy-cn-San-
terre, aprisionando uns sessenta ho
niens.

\Ta margem direita do Mosa, ein, ne--
guida a uni violento bombardeio, 09
allemãcs atacaram as nossas poslçõcii
a oeste o sul da obra de T-hlaumonf.
Os nossos tiros de' barragem, porém, O
o fogo dns iiieiralhadnras quebraram
codas as tentativas inimigas c reolias-
saram varias traições que tinham cor--
seguido chegar até ás trincheiras.

Progredimos ao sul da obra d(.
Tliiatimont, graças a vários combates
a granadas.

O inimigo atacou lambem a nos,-.;»
frente em Vaux, Cliapitre e Chchois,
conseguindo tomar pé nos nossos »-k-
mentos avançados de trincheira, dou-
dc, aliás, foi expulso pouco depois.
Emfini, os ataques allemães, sustado»
cm todos os pontos, custaram aos as-
saltantes grandes perdas.

No resto da linha de írcr.v, eaubl-'
neio intermittente.

Paris, -• — Informações detalhadas
e precisas dilo noticio do castigo appli-
eudo a dois regimentos húngaros do
le.ndwelir,, o 7" c o 13. A primeira*
destas unidades tinha feito causa com-
muni com os amotinados húngaros .
foi por isso punida com o fuzilamento
de ai7 so-ldados. O outro reeimentr*.
aceusado dc ter fugido dos russos no
combate dc Filaschowe, teve 123 ho-
niens fuzilados.

Paris, 2 — Ao norte do Somme, «r>-
tre o bosque de Hcm e a herdade de
Monacu, tomámos uma obra fortifica-
da e poderosamente defendida.

Ao sul do rio ,na, região de Estrées,
oecupámos uma trincheira allemã.

A noroeste dc Deniecourt, fizemos
vários prisioneiros, c aa Chanipagnc,
a oeste de Auberive, um reconheci-
mento russo carregou a baioncia con-
tra um destacamento inimigo, que as-
sim foi dispersado, deixando no campe-
vários cadáveres.

Na margem direita do Mosa, a luta
continuou violenta na frente de Vaux
e Cliapitre, esiend»ndo-se até ó rc-
gião a deste dc Dainloup. O inimigo,
denoís dc vários aiaiiues infrutífero*.
acompanhados de lançamento do gazes
njjpliyxianies, conseguiu ganhar_ algum
terreno nos bosques dc Vaux, Cliapitre
e Chonois
dissimas '.

mas soffrctt perdas eleva -
não evitou que fizéssemos

}*o sector do Somme, travaram-se
33 combates aéreos sobre ;.s linbai
inimigas. Um avião allemão caiu cm
chammas e 14 outros appãrclhoa ini-
migos, seriamente attingidos. foram
obrigados a aterrar ou a cair sohre
as próprias linhas.

AusTitiA. — Vienna, 2 — O quartel
general do exercito communica, em
data de 31 de ju'iho:"As tropas do general von Pflnn-
zer-Baltin rccliassaram os ru^sns mira
combate nocturno, travado na noite di
sabbado para domingo, a lesie de Kir-
libaba. A oeste e a noroeste dd
Buczacz, os russos continuaram, a ata-
oar as noss;V posições co.11 grando
violência, durante iodo o dia. Ma-nti-
vemos, porém, todos os pontos em
nosso poder. Fracassaram alguns ata-
quês russos a oeste de Ilroily. Na
frente Volhyiiica os adversários per-
deram nos combates de bontem. mi-
lbares de monos, sem a conquista da.
nicuor vantagem. Fizemos, alé:n disso,
2.000 prisioneiros.

Na frente italiana, a!gui*s batalhões
dos Alpinos atacaram as nossas posi-
ções de I-a Tofana, sendo reçhassados
com grandes perdas e deixando 135
piisioneiros nas nossas mãos. Ern ou»
tros sectores, violentos canhoncios."

GRAVATAS — 1-ind'MÍmas — 36 __
Caaa M«ncheit;r—Rua Gouçíircj Dias 5.

Por portaria de hontem, o minijirS
da Fazenda nomeou o agente fiscal dcn
impostos de consumo, excedente, úo
imi-rior do listado do Cearú, Joaquim*
Afro dr. Campos, para o logar de çfít-
ctivu :ia capílíi! do iii^bffio «^'cuo,

O presidente do Tribunil de Cesta»
registrou hontem o pagamento de
355:55a$73-4. ouro, para ser cffectuadí
na delegacia do Thesouro em Londrec,
é Société de Constracion du Port dc
Pernambuco, de trabalhos executados
no Porto d; Recife em fev?r';ro uW-
mo.

O rniniitro da Fazenda autorizou <*
delegado fiscal no Maranbíia a elle--
ctuar os concertos de que carece o er)!~'
fici.j em que -;e *»ch» inuall.-Ja l w»
repartirão.

:'$*¦ íhXJí-- 
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CORREIO DA MANHA — Quinta-Mra» 3 de Agosto de 1916

Commissõãs do Senado
Finanças

Sob a presidência do sr. Victorino
Monteiro, presentes 09 srs. Bueno de
Paiva, João Lyra, Erico Coelho, Fran-
cisco Sá, Guanabara e Leopoldo de Bu-
lhõcá, reuniu-se hontem esta commissão.

¦Sem debates, foram lidos e assigua-
dos os seguintes pareceres:

Do sr. João Luiz Alves; — Favora-
vel á redacção final do projecto que au-
toriza a conceder um anno de licença
a Antônio Corrêa da Costa, trabalhador
de 2" classe da 4" divisão da Estrada
dc Ferro Central do Brasil;

favorável á redacção final do pro-
jecto que autoriza licença a Henrique
¦Eduardo Cusscn, archivista da Estrada
de Ferro Oeste dc Minas;

favorável á redacção final do pro-
jecto que concede ao ajudante de cs-
erivão da ihcsouraria da Estrada dc
Ferro Central do Brasil, Luiz Augusto
de Azevedo, um anno de'licença cm
¦prorogação o sem vencimentos, efavo-
ravel á redacção final do piojeclo que«autoriza a conceder ao praticante de -*¦classe da Directoria Geral dos Correios
Plínio de Barros Barbosa Lima um
anno dc licença.

Do sr, Cfanabara: — Favorável ao-projecto que autoriza a abrir, pelo Mi-
nisterio da Fazenda, o credito especial
de a.7oí$3o6, para -pagamento devido
a dd. Matbilde da Silva Reis Cerquei-
ra, Julicta Reis da Gama Ccrqucira e
Virgínia Reis da Gama Ccrqncira, viu-
vi e filhas do dr. Eduardo Ernesto da
Cama Ccrqucira, cm virtude dé senton-
ça judiciaria;
_ — favorável á redacção final do pro-
jecto que concede um anno de licença,
em prorogação. a Edmundo do Rego
.Barros Filho, conferente da Alfândega
do Pará;

favorável ao projecto que autori-
za .1 abrir, pelo Ministério da Fazenda,
o credilo especial de _*:ooi$oo', para
jonganictito, em virtude de sentença ju-«-lidaria, a d. Annila Sunskind dc Men-•donça t a seus filhos menores, Edgard,
Carlos e Irene: sendo: -3:i3*'§?70, á"¦•primeira, c. 3:a84$4.i_ a cada um dos
últimos; e con*rario ao projecto que'torna extensivos aos funccionarios daa
Caixas Econômicas Federaes do Rio de•Janeiro, Bahia, S. Paulo, Pernambuco,
'.Minas e Rio Grande do Sul as vania-
.gens quo competem aos demais funecio-
.narios da União,

Este parecer foi lavrado depois de
ser ouvido o presidente da Republica.'•Do 

sr. Bueno dc Paiva: — Indefc-
.rindo o requerimento dc Virgílio Car-
doso de Oliveira, que pede mandar con-
lar como tempo de serviço, para os cf-
.feitos d.- aposentadoria, o decorrido eu-
ire a sita exoneração de chefe de se-
'cção dos Correios da Bahia e a sua rc-
versão ao quadro, por dccrelo, quando«assumiu o cargo de contador dc iden-
nica repartição no Pará.

_ Do sr. João Lyra: — Favorável á¦licença dc 11111 anno, em prorogação,
oom _.!>.„ lerco*. dos vencimentos, solici-
«ada por Adalberto Moraes Vieira, fun-
ccionario da Estrada de iFcrro Central
4o Brasil, para fralatuento de saude c
indeferindo o velhíssimo requerimento
<lo fallecido capitão dc fragata Colla-
tino .Marques de Souza, que pedia per-.missão para construir um systema de
viação hydranlica da bahia de Guana-
Lara :i Ilha Grande, inclusiv
íallaçfio de estação batucaria em Jaca
irepaguá, eom isenção de direitos paralimaleriaes imnortadò..
" 'Do ir. Francisco Sá: — Contrario,

Vi vista da situação precária do Thesou-•ro, á pretenção dos funccionarios da
Secretaria do Supremo Tribunal Mili-
Unr, que .pedem equiparação aos venci-"nuenlos 

percebidos pelos collegas de'cguacs. categorias do Snprmo Tribunal
U-edoral.Assignados todos estes pareceres, o
sr. Erico Coelho pediu a palavra c pro-
pòz que o resto do tempo ,1 conunissão'me .mantivesse em sessão secreta, pois

.linha revelações a fazer em torno da
sua proposta, para estudo, referente á
¦tributarão dns iogos annexos ás lote-

lias. Os estranhos -sc retiraram, tran-'«.-ando-se as portas.'Do que houve, damos noticia dela-
Ihilda em nutra local.

Legislação e Justiça
Sob a ''/1-esidi'ticia do sr. Epitacio

f_*C3Sba, presentes os srs. Adolpho Gor-
«lo, líayiiinndo de Miranda e Gonzaga

pjayme tambem reuniu-se hontem esta
icommissito.

<0 sr. Raymundo leu as informações
,vlo governo ao requerimento da Asso-
tíacão Conunercial da Bahia, pedindo
«cessão dos terrenos accrcscidos com as

[febras do porto e juntos ao seu edificio.
."Resolvcu-sc lavrar parecer favorável.
i O sr. Epitacio devolveu os papeis rc-
rferent-cs ao j.rojcülo que dá o titulo de
unlníatro aos membros do Tribuna! de

¦«Contas, fazendo longas considerações
¦ contrarias,

¦O sr. Gonzaga Jayme defendeu o
sou parecer favorável.

O sr. Adolpho Gordo pediu vista dos
fiocumentos.

Ainda o senador paulista submetteu
íi assignatura da conunissão o sou pa-
recer favorável á 'proposição que auto-
iriza a conceder á Escola Pratica de
.Agricultura de Quixadá, no Ceará, o
«sti-fruto de 16 11_ hectares dc terras.
,_-'oi approvado.

O sr. Gonzaga Jayme declarou ler
/¦-em sen poder o projecto que autoriza
,-a modificar a forma de organização dc
•registro de menores, orphãos e interdi-
ctos, para melhor acaiuellur suas condi-
1,-õcs ile vida c de fortuna. Historiou

. :i gênese do projecto e- fez uma longa
«xposiçãn da organização desse serviço

..do Districto Federal.' Acha util a medida proposta no pro-
L.eOto, unificando o serviço de registro

orplianologico, salientando que o unico
defeito que- se lhe contrapõe é o acar-
retar ônus aos mesmos orphãos, incon-
'.-ementes une se pôde compensar desde
que sl' baixe as custas a uma importai.**
cia insignificante, asscgurando-lhe me-
ilidas que acautcllarão uie-lhor os seus
interesses. Citou ainda opinião dc jui-
zes favoráveis á unificação desse ser-•viço.

sr. Epitacio opinou pela inconvc-
nieneia, no momento* da approvaçao de
.¦semelhante medida. Resolvcu-sc (jue se
aguardasse o voto da Câmara referente
;io Código do Processo.

lElll seguida, encerrou-se a reunião,
Marinha e Guerra

'Reunida sob a presidência do sr. Pi-
Ires Ferreira, presentes 03 srs. M. de
Almeida, Soares dns Santos, Lauro So-
rlré c Índio do Brasil, assignou a com-
missão o seguintes parecer lavrado pelo
tr. M. de Almeida:"A commissão de Marinha e Guerra
requer sejam pedidas an Governo Fe-''ler:;!, 

pelos Ministérios Ua Guerra e da
Marinha, respectivamente, as seguintes
informações:

— Se- ha militares em actividade
rio sc; viço coinprehendidos, actualmcnte,

."•çntre os amnistiados, com restricções,
«que loniaratn paru- no movimento dc
-Sc, ,-p. 1?

II — Se os lia que sejam prejudica-
¦rios pela suppressão das restricções, con-
forme a proposição n... da Câmara doj
•Deputados?

III — Em (|ue consistem os favores
•*,ne decorrerão da approvaçao dessa pro-¦posição ?

IV — Qual o prejuízo pecuniário que,
apezar de não recebimento dc vencimen-
cos atrazados, soffre-rá o Thesouro?

— Qual a responsabilidade dn The-
<sonro, decorrente das melhorias de re-
formas que porventura possa acarretar
n appiovacão da Proposição?"

Nada mais havendo a Iraiar, disso!-
vcu-:,e a reunião,

A segunda conferência do sr. Kf
Barbosa em Buenos Aires

(CONTINUAÇÃO)
'lista evolução tem-se operado com

unia continuidade ininterrupta e uma
celeridade, crescente. "As vantagens
naturaes, que apresenta o paiz na eco-
nomia geral do gênero humano, são
taes", nota ura sábio europeu, "que as
crises, por longas e profundas que sc-
jam, lograrão demorar, mas não obstar
o progresso da Argentina", Sua evolu-
ção tem sido, com effoito, ou, polo
menos; o foi até depois do meio do
século passado, o que Tartufo, em um
dos seus momentos bons, dizia num
dos seus diálogos com íiijt dei Dia."Su historia y su politica son como Ia
fotografia dc stt território, cruzado de
gigantescas cordillciras, en que los
abismos tenebrosos se alternan con Ias
celestes alturas de sus montanas. Al
lado _el bandido vive ei héroe, y los
mas nobles e generosos caracteres se
mesclan y confunden con Ias hienas y
osos de cara humana en esta sociedad,
que es cl embryon groscro de un mün-
do groscro llamado a ser Ia riueva edi-
ción corrigida c mejorada dei mundo
antiguo y pasado".

A idéa habitual do território deste
paiz reflecte apenas a infinita nionoto-
nia das suas •plànuras, vastidões razas
a perder de visla. como as da superfi-
cie dos mares, nas quaes os caminhos
de ferro seguem reclas in ertiiinaveis,
e ns pradarias cobrem extensões illimita-
das. A impressão geral do conjunto, na
topographia da Republica Argentina, é
a de uma rampa inclinada suavemente
ela crista dos Andes ao littoral , do
Atlântico. .Mas a grandiosa mole andina,
dominando cm terras do Chile e da
Bolívia, entra, pelo nordeste, nas re-
piões argentinas. Ahi, de um pedestal
desmedido, cuja altitude media orça por
quatro mil e quinhentos metros, serros
e serros gigantescos alçam a mais de
tres mil e quinhentos metros os cabe-
ços coroados de neves eternas. Outros
massiços de montanhas, exparsos á
distancia dos Andes, alteiam os seus
cumes gelados, pela extremidade trian-
guiar da America do Sul. Soberbos
picos, cimos grandiosos, nevados peren-
nes, com as suas cúpulas de gelo e o
negror dos seus grarfitcls, contrastam
com as ravinas, as grotas, os valles de
erosão, onde troveja o fragor das tor-
rentes solitárias. O planalto dos Andes
se decompõe em cordilheiras, ns cordi-
lhéiras em 'fragmentos rotos pelas cor-
rentes bravias, que os dcsaggregatn, e
lhes vão levar á planície os troços dis-
perso*. Cordilheiras, anrecordilhciras c
cpntracorililheiras se desdobram, per-
lougam, on defrontam, mini sceitano
de grandezas formidáveis. Sobre im-
mensas chãs de milhares e milhares de
metros de altura, altos montes destaca-
dos erguem as cristas de perp.-tuo in-

uma in i. verno, sobranecando imniensas exien-
sõos agrestes, onde sopram com furor
ventos -c turbilhões de neve, .Vem fal-
Iam, 110 quadro formidável, as crateras
ignivomás, as rochas vulcânicas, os
lcnçóes de lavas, as accuiniiluções de
poeiras cruptivas, as estratificações dc
cinzas niulticorcs, testemunhos de revo-
iuções remotas na historia desla parte
do globo terrestre, a cuja mais alta an-
tiguidade pertencem outras montanhas
argentina.*, remanesoencia. -dc antigos
colossos orographicos, anteriores á ap-
parição dos Andes.

Essas convulsões da crosta do nosso
planeta 110 território argentino acaba-
ram pacificando-sc de todo, como sc
pacificaram afinal, as coiumoções po!-.-
ticas, de que tão longamente soífrcu a
vossa evolução nacional. Na vida phy-
sica do vosso pedaço de continente, ns
entranhas do solo socegaram, a supCrfi-
cie do solo consolidou-se; não restam
senão as agitações do envoltório ter-
restre, os grandes meteoros, os plieno-
menos do movinieno do calor e da luz
11a atmosphera, .pelos quaes a vida se
entretem e renova. Da mesma sorte a
terra firme das vossas instituições che-
gou ao ponto dc estabilidade: o. que sc
agila agora ú a circulação ambiente das
idéas, í a atinosphara moral da socie-
dade humana, onde os aguacciros e as
ventanias, as trovoadas e os raios 111-
quietam, mas não destróem, incommo-
dam, mas limpam salubrificun e lecuu-

"como 
essas estepes do pampa cen-

trai, que través das edades geologi-
cai se mantiveram sempre so..rancei-
ras' ao nivel das grandes inundações,
ao passo que a planura circumjacenle
c algava com as cheia» fluviaes, as-
sim as regiões superiores desla demo-
cracia nunca chegaram, a desapparccer,
nas subversões, que a ameaçavam. Mi
historia do seu desenvolvimento se
tém aberto períodos violentos, som-
brios c tristes, que fazem pensar al-

guina, coisa nesses desabridos noroes-
tes, nesses ventos patagoiucos, que
desmontam os viajantes, varrem furio-
sos as esplanadas c reseccam os cam-

pos, exterminando toda a vegetação
arboresceiit» ou nessas "terras mal-
ditas" das margens do Coloiado e do
Rir. Neero, cujo curso através da cs-
teriüdnde não recebe um só a.flluenle,
c sobre as margens dos quaes decorrem

annos, sem cair unia gota dc

Café Globo chocou.Iate, tionbons
_ntastQ df clio-.-ilatc, lio de Phc-inj _ C.\ r 7 Sei. lo.l.

KISSAS OE HOJE
üUzam-sc as seguirnes, por alma de:
(Antônio iMaris das Neves, ás o horas,

.jc;» cereja de San Francisco de Paula.
¦Ma ri- Leitão dc Assmttpçno Leiíc. ¦.'••*¦

i«i 'horas, na egreja dc São Francisco de•Sfiinln.
Américo Pcrclita da Silva Porto, áa

10 i'2 horas, na ogreja de São Francisco
(fle P*uh.

Euclydes dc Oliveira, ás o i|2 horas.
rancísco cie Paula.,jn egreja de São

Bcnedida Maria Nunes Pery Sotiti
«"ho. ús 9 horas, na egreja dc Santa
JRíía.

Joio Ferreira Serpa Junior. ás y i|z
Çioras, n.i cg.-cia .in Ma-acanS."Antônio das Neve? Maris, ás 8 lio-
jCTit. na egreja d.. Carmo.

3-tanoe] Gomes Corrêa, á_ o t.2 horas,
pia e.treja rir Nossa Senhora dc I,oui_es[
fm Villa Isahd.
f (Hilda -Briiga, ns o 11 _ horas, na
jejircja do largo do Estacio.
t Américo Pereira da Silva Porto, ás
en »|* horas, na crera de Sío Fran-
p-Ko d: "aula.

annos c

Mas essas épocas devastadas, essas
transições tortuosas passaram, depurai*-
do o caracter nacional nas duras li-
ções do soffriincnto. nas acerbas pro-
vacões de uma experiência inolvidavcl,
sem lhe deixar o azedume das paixões
fermehtesccntcs, o veneno das discor-
dias mal curadas, as reincidências dos
velhos rancores. Passaram, fundindo
a Índole do povo num metal estreme
das fezes antigas, caldeando-a nas vir-
tildes do civismo contra ns variações
dn tempo na orbita do seu destino, e
repassando-a nas energias necessárias
á luta pelo seu logar na partilha do
mundo. Tudo o que devia ábatel-a a
robusteceu. Tudo o que a liavia dc
estragar a purificou. Tudo o que a
queria diminuir a engrandeceu. Tudo
o que a podia levar ó extihcção lhe
assegurou a immortalidade,

Ainda nos dez annos do século de-
zenove, (é o sr. Carlos Pellcgrim
quem o relembra, na sua introducção
á obra dc Alnerto Martinez), "curtiu

a Argentina todos os infortúnios, e
~Om!:"C.*.. t-'J,02 o? ftascllos, QUf- potlem
cair sobre um povo agrícola e rural".
A praga dos gafanhotos lhe devorava
a*, colheitas. A da febre aplitosa lhe
dizimava o gado. A dos perigos, _ dc
guerra nas suas relações com o Chile
cxhauria o Thesouro Nacional. A dar,
perturbações de uma crise profunda
lhe atacava o comniercio e a industria.
A das desordens inrestinas. effeito do
:v.a\ estar geral, lhe abalava o gover-
no, "completando a série dc calamida-
des, que puzeram á prova a vitalidade
deste povo". Mas, como observa esse
iPuslre estadista sul-americano, a Re-
publica Argentina saiu victoriosa des-
sas longas tributações, com augmento
notável das suas forças, com assigna-
lado incremento das suas riquezas,
com maior confiança do que nunca 110
seu porvir.

Tendo inii] população ainda relati-
vãmente insignificante para um terri-
lorio, cuja parte habitavel, somente
na mesopotamia do Paraná com o
Uruguay, nos valles e plànuras do
nornéste. no massiço dc Cordoba. nas
pastagens dos Pampas, nas bacias flu-
viacs das correntes tributarias do
Atlântico, em unia superfície, nelo mc-
nos. dc um milhão de icilometros qua-
drados, accominodaria folgadamen'e
mais dc cem milhões de habitantes, —
estrt paiz desenvolveu, c contínua a
desenvolver, uma força de resistência,
uma exuberância de vitalidade, uma ca-
pacidade expansiva q-ic já o notabili-
zam entre as nações eleitas, a quem
parece reservada a sorte de moldarem,
pe!.i sua posição e influencia, o futuro
do L-mero liumano.

Considerada essa população, compa-
rativaiaenic ainda eximia, não se acre-
ditaria que já pudesse oecupar enrre

lidades, — que não será cila, quando
ais multiplicar pelo crescimento da sua
nia,ssa, . com este alcançar as propor-
ções de colosso?

Não sei bem sc a situação dos Esta-
dos Unidos, no começo do século deze-
nove, se avantajava á da Republica Ar-
gentina ao começo do século vinte. Sup-
ponho que não; c neste sentir, estou
de accordo com o antigo presidente
desta Republica .1 (mem, pouco ha, «ne
referi. Dahi collige elle (e não me pa-
rece exaggerada a illação), que os mes-
mos cem annos, com os quaes aquella
Republica se elevou á sua magnificência
actual, bastarão a esta outra, para che-
gar ao mesmo gráo de importância e
ascendência entre as potências civili-
zadas.

Conta o eminente estadista argentino
que, enunciando -esta opinião conjectu-
ral numa conversa com o presidente
Rooscvelt e o ministro Hay, seu secre-
tario de Estado, lhe contestou aquclle,
dizendo :"Em menos tempo ainda. Não
precisarcis de mais que cincoenta an-
nos; porque vós vos aproveitarcis de
toda a nossa experiência e todo o pro-
gresso humano realizados no século
dezenove".

Não subscreverei positivamente o cal-
cttlo do celebre homem de Estado norte-
americano; porque não quero me_ sup-
ponham deliberado a acatar as opiniões
mais optiinistas a vosso respeito, para
eom ellas vos lisoiycar. Mas, verdade
verdade, cotejados todos os elementos
dc unia situação e da outra, não se me
afigura que o sr. Rooscvelt sc exce-
desse, no calcular a presteza da vossa
evolução. Se, realmente, ulilizardes os
thesouros tia experiência democrática
naquelle paiz o as lições da civilização
no século transado, realizarcis, sem
duvida nenhuma, o vaticinio daquelle
espirito esclarecido e amestrado na pra-
tiea do governo em tuna altura de onde
o horizonte visual nóde alcançar os mais
distantes longes da observação e da
previsão humana.

De uma coisa, entretanto, senhores,
já vos podercis gabar; e nella haverá
não leve motivo, para não termos por
arbitrário o juizo de Rooscvelt: de ter-
des arrostado, no vosso primeiro século
de nação independente, difficuldades
mais sérias que as dos Estados Unidos
uos primeiros cem nnnos da sua exis-
tencia nacional. Os Estados Unidos
passavam da Confederação á Federação,
isto é, da sua desagregação á união,
com uma solida herança da mais alta
disciplina espiritual, de liberdade _ en-
tranhada nos costumes, de ordem júri-
dica enraizada nas instituições, que as
cartas coloniaes já lhes haviam outor-
gado. As Províncias do Rio da Prata
passaram da sujeição colonial á eman-
cipação constitucional com o^ patrimônio
das más idéas, dos íuáns instinetos e
dos máos costumes do absolutismo, com
a educação da obediência passiva e da
indisciplina moral, com a mas completa
ignorância pratica do systema de Go-
verno, que esposavam. Não obstante,
se não chegaram, no termo de cem an-
uos, .1 usar das fôrmas e das garantias
constitticionacs com a mesma corrcccão
que os Estados Unidos; se não vinga-
ram a uma posse tão inteira da con-
sciencia jurídica e do espirito ccnstitit-
cional, — pelo menos, tanto se adesn-
taram na sua adaulação aos moldes li-
beraes e democráticos do seu regimen,
que, acreditaiido-se, entre os outros
povo?, como um paiz constituído, tran-
quillo c bem governado, logram, hoje,
um r.ouie invejável, apresentam uma
organização coiisuniinada nas suas insti-
tuições sociaes, na sua gerencia adini-
nistrativa, ua sua defesa militar, e dis-
põem, com uma já_ enorme fortuna
aociuiiulada c produetiva, de fontes de
riqueza inesgotáveis era activa explora-
ção e desenvolvimento estupeiii_>:

Durante o século que se encerrou,
senhores, com o anniversario da vossa
emancipação, os grandes exemplos de
crescimento, cm que, na historia dos
povos, sc parece haVer transposto a
medida ordinária das leis naturaes e
entrado no dominio da anomalia^ da
surpresa e do aoicautamento são a
meti ver, o progresso norte-americano,
.^ progresso japciicz c o progresso ar-
gentino.

Mas, ao passo que o primeiro não
fez senão expandir uni germen, um I
principio, uma constituição preexisteu-1
te, 03 dois outros, encetando existen-1
cias novas, em terrenos desconhecidos j . .„_„;,.,...,.:.,
aos seus precedentes, assimilam cm | •'¦'
cheio a civilização nos seus elementos |
mais seguros de prosperidade, exem- i
plificam a mais rápida transição entre'
dois estados políticos siiigulartti"n'c
oppostos, conquistam entre as nações
uma consideração excepcional, e, da
civilização que assimilaram eom inau-
dita presteza, extraem frutos de uma
superabundancia inesperada.

Cada uma das grandes capitães que
assignalain no mappa du globo, os pon-
¦los culminantes da cultura humanai,
representa, na sua expressão mais su-
Ibiimada, a florescência e frutescencia

de uma nacionalidade que saiu do pe-
riodo elaborativo, e amadureceu em
possança, cm solidez, em belleza, cm
prodttctividade. Paris e Londres, Bru-
xe'las e Amsterdam, Roma e Pctroera.
do, Berlim e Vienna, Madrid e Lisboa
são cada uma a historia de um povo,
a imagem de sua .evolução, o resumo
da sua cultura, o espelho das suas qua-
lidades. a synihesc da sua vida. Só
de uma sociedade mui adiantada em
organização, só de uma constituição
bem implantada ua consciência nario-
nr.l, só de um largo desenvolvimento
econômico c de uma série de condi-
ções associadas á inais ampla acção

do tempo se chega afinal a obter
essas flores de cultura, esses exemplares
de belleza, esses milagres dc ordem,
essas estreitas de opulencia, essas con-
dcnsaçSes radiosas de luminosidade.

Não se consegue possuir uma Huenos
Aires, só porque se enriqueceu prestes,
só porque se reúne um avantajado un-
mero de fortunas vultuosas, só porque
se concentra num sitio do território na-
cionsl uma plethor-i de ouro. O ouro
gera as Babytonias antigas, cria os pa-

idade ainda Imais notável. As vasías
circulações, do periodismo, attestando a
concorrência ao consumo da pro .ucção
intellectual, mostram a sede .popular da
leitura quotidiana, os hábitos dc uma
comiminidade acostumada a ver no ali'
mento do espirito um dos seus artigos
de_ primeira necessidade. Quando a pu-bljcidade jornal» ;ca alcança esses li-
mites na multiplicação das folhas que a
exprimem, cabal prova ahi se estabele-
ce de que os cidadãos se desvelam
pelos interesses coinmuns, de que a edu-
cação geral prospera, de que a splida-
riedade social se estreita, de que o ci-
vismo se acrisola, de que os 'homens
vivem cada vez mais uns com os ou-
tros, uns pelos outros, uns para os ou-
tros.

Cada terreno, porém, sc avalia pelosfrutos que delle nascem. O solo dondenasce a imprensa é o espirito da nação,
O jornalismo, pois, é um dos pheiio-menos reveladores do valor dos povosque o alimentam. E, assim como as boasou más culturas pagam á -terra o bemou o mal que delia recebem, mclhòràn-do-lhe ou estragando-lhe os -rincipiás
nutritivos, assim dos jornaes, que ellacria, cada sociedade colhe; cm influxosbenéficos ou perniciosos, a retribuição
da escolha, acertada ou errada, com
que os favorece. De modo que o perio-dismo, são on vicioso, é, ao mesmoleuino que um reflexo da communida-de cujas sympathias o sustentam, uniagente de conservação e rcnovamciiío,ou dc arruinamento e esterilização paraessa coiumtinidaile. A exuberância daimprensa argentina, sua imihéiíàa lumi-nosidade, o sen luxo de seiva, a saiu-bridade dos seus órgãos denunciam a
perfeita correspondência na acção mu-tua entre uma raça de qualidades exce-
pcionalmcntc poderosas e uma classe deoperários intellectuacs singularmente'educada no serviço do bem publico,e-ao se pôde ter uma publicidade quo-lidiaha ele tal grandeza, dc tamanhat-xccllcncia, dc tão notória superiorida-
dc, sçm se •haver subido a uni gráo mui-to alto na escala do desenvolvimentollngá..
humano.

Unem volve os olho.-, de perto ou delonge, para o vosso paiz, não pôde evi-tar a imprtessão do soberbo adeanta-
mento que se ostenta nesta comprova-
ção da vossa intellectualidadc. "Essas
verdadeiras instituições publicas, esses
jornaes como "La Prensa" e "La Na-
ciou" para não nomear agora outros,
dignos de lal companhia, são fachos,
que illuminam a cidade, o paiz e o
mundo, levando a este a imagem exa-
cia da faniilia humana, sobre que irra-
diarn. O estrangeiro os enxerga á dis-
tancia no 'horizonte, e para logo reco-
nWeoe nelle os fanaes dc costa segura.
Nio são montes de sarça secca. acces-
sos na praia por selvagens, ou contra-
bandislas. São os olhos vigilantes dc
uma civilização a rutilarem tranquilii-
dade, sinceridade, bondade, humanidade,
socinbitidadc. iSetts feixes luminosos,
levando a confiança a toda a redondo-
za, solidam o espaço incessantemente, c
indicam ao forasteiro indeciso as por-
tas da hospitalidade.

Bem calculiireis, pois, o desvaneci-
mento que me trouxe o convite, com
ouc me obsi-quiou o Instituto Popular de
Conferências, para oecupar a tribuna,
que lhe erigiu, cm sua casa, a *:P-eu-
sa", a quem elle deve a sua fundação
e com quem vive sob o mesmo teclo.
Concorrer oom n obtilo da minha pala-
vra para a missão, que elle assumiu no
seu programma. dc "Contribuir para o
estimulo c disciplina da mentalidade
nacional, cultivando altos ideaes popu-
lares", pc/r meio destas lições postas
;..a alcance d* todos, era uma das even-
tualidades mais agradáveis, que _se me
poderiam deparar aqui, de aspirar o
ambiente moral Jo paiz c me sentir no
regnço do seu povo. Falar a este no
palácio da "Prensa", c receber desia o
seu honroso ngazalho, era obter uma

VIDA POLUA
Eleições no Amazonas

MavHAos, 2 (A. A.) — Computando to-
dos os resultados das ultimas eleições, atí
asora recebidos do interior, foi ta seguinte,
a votação para o cargo dc governador:
Pedro de Alcântara iDaccll.r, 9.098 votos;
João Lopes Tereira, 44; 'fliaumaturgo de
Azevedo,, 38; Balbi, 30 c outros com me-
nores votações.
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A campanha será feita
A falsificação dos me-

dicamentos
O dr. Carlos Seldl, director geral da

Saude Publica, dirigiu aos inspectores
de pharmacia o seguinte officio:"N. 1464 — Directoria Geral de
Saude Publica. Ministério da Justiçn^ e
Neçocios Interiores-. — Secção de Ex-
pediente — Rio de Janeiro, 31 de julho
de igiC. — Rccomniendo a leitura at-
tenta dos artigos sobre falsificação das
drogas c preparados pharniaceuticos nesta
capital que começaram a ser publicados
no "Correio da Manhã" de 25 do mez
íihdante. Depois do estudo do assum-
pto, aproveitando as informações tra-
zidas pelos referidos artigos, rccoimucn-
do outrosiui que me seja .presente no
mais eurto prazo possível um relatório
collectivo contendo as providencias que
a tal resoeito tenham sido tomadas pela
secção pharmaceittlca desta directoria e
a indicação das que sc afigurarem_neces-
sarias e não caibam nas attribuiçõcs re-
gulanientarcs e possibilidades actuacs da
referida secção. Saude fraternidade.—
O director geral íassig.) —Dr. Carlos
Seidli Aos srs. inspectores de pharina-
cia desta direcloria." 

O SENADO INTIMO
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A commissão de Finanças do Senado

acceitou as idéas do sr. Erico Coelho
-•-

Na cominissão de Finanças, o sr. Eucno
dc Paiva perguntou ao sr. lírico Coelho
que opinião tinha sobre a tributação nas
entradas dos cinemas. O senador iluminou-
si respondeu, distraído :

—¦ Tanto se me faz, como se me fez.
Oi films nunca me dospertam interesse,
nem mesmo os da empresa do PaUcio do

O sr.
que vae

Alfredo Ellis .-iniuinciava liontcm,
apresentar uma indicação autori-

zando » Mesa a fazer, pela verba Ifalc-
írial da Secretaria, seguros dc vida para
todos os senadores que sc arriscara a com.
parecer ás sessões. S. ex. adeantou que leido dc nenhum
a medida será provisória, isto ò, emquanto
sj espera pela remoção do velho pardlctro !

íriTAritios
RovimiiiJa de Miranda

. 1;Í5 um defunto de luxo
Cuja fama não c pouca,
— Charuto ao canto da boca,
Muito cltampaffnc no buxo I

A TAXA SÍI OS FRETES E
O AUGMENTO DA QÜOTA-OUHO
A altitude f?o governo

paulista
!S. Paulo, 2 — (Do correspondente)

— Acabo de saber quo o governo de
São Paulo já se manifestou official-
mente contra o projecto da commissão
de 1'inanças da 'Câmara dos Deputados,
augmentando os impostos aduaneiros c
creando a taxa de 10 o!o sobre os fie-
tes ferro-viarios. Principalmente quan-
to á creação deste novo imposto, o sr.
Altino Arantes aconselhou á bancada
que a combatesse, visto São Paulo ser
grandemente 'prejudicado na sua pro-
ducção, já muito oju-r-ada.

[nterpellci conhecido político afim de

Na reunião de hontem, da commissão
de Finanças do Senado, presentes os
srs. Victorino Monteiro, Bueno de Pai-
va, Leopoldo de Bulhões, Guanabara,
Francisco Sá e João Lyra, o sr. lírico
Coelho csplicou longamente a sua pro-
posta financial referente á tributação
do jogo do "bicho".

A reunião foi secreta e delia podemos
dar um resumo. O senador fluminense
começou por tratar da questão das lo-
terias, historiando a sua organização
quer como concessões federaes, quer
•como concessões estaduacs. Referiu-se
aos Estados que officialisaram o jogo
cambogeano, chamado do " bicho", sem
resiütado. Iím S. Paulo, disse haver
duas qualidade, do "bicho": uma que
se sorteia pola Loteria Federal, outra
pela estadual. Entrou depois, 110 que
s. c.-c. denominou o ponto de vista ju-
ridico da questão. No caso da tributa-
ção do jogo cambogeano, a iniciativa,
sustentou o orador, tanto pode ser da
Câmara, como do Senado, pois ái autori-
zação de per si, quer dc loteria, como
de rifa, nada entende com impostos ou
tributos.

Segundo o sr. Erico, a sua proposta
não revoga nenhum artigo do Código
Penal, pois o definido no paragrapho 1"
do art. 307 comprchende loterias ou
rifas autorizadas. A exegese do Código
Penal é que os jogos de azar não vêm
a ser prehibidos em absoluto, pois no
relativo as loterias ou rifas, gêneros da
sorteios dos premios ou benefícios, o
poder legislativo, por actos singulares,
tem permittido os jogos de azar.

Pois assim como o _ Congresso lançou
contribuições pecuniárias sobre a lote-
ria nacional» assim lambem é licito ao
mesmo Congresso autorizar a loteria
cambogeana, tributando-a com mais se-
veridade.

Como está, affiraiou o sr. Erico, o
" bicho", ,é um negocio fabuloso, for-
midavcl em lucros para os banqueiros,
servindo para estimular a vigilância po-
licial e engordar certos jornaes que se
espantaram, sem conhecerem as suas
idéas...

Dado que sobre a loteria cambogeana
o legislativo lance contribuições, inciti-
indo essa providencia no orçamento da
Receita para 1917, ficará, . ipso-faclo,
autorizada essa especulação loterica no
decurso do anno vindouro, sem privi-

individuo ou pessoa

das mais altas distineções accessiveis, j saber sc São Paulo acceitará o ai-gmen
nesta tertra. a 111:1 estranho: a de se|to da quota ouro, o qual me declarou
vir acolhido a um dos mais elevados" que o EsSado combaterá de modo abso-

luto a taxa sobre os fretes, parecendocentros intellcetuaes de uma nação ad
niiravclmentc culta.

Accrcsce, porém, senhores, aos mo-

a taxa sobre os fretes,
que poderá transigir relativamente ao
iiugnieiíio da quola-ouro, embora aos

tivos do meu contentamento por esfai dirigenlcs paulistas queira pa'rcccr que
opporhiniú_~c sob tantos aspectos cs-,-
timavel a consideração de que, se uão.
somos da mesma nacionalidade, somos
do mesmo officio. A3 variações da
minha accidenlada vida me tém levado
;iq emprego da minha actividade nas
oecupações mais diversas. O grang.-io

collccliva.
O sr. Krico allcgou que se faz mis-

ter prohibir que os donos ou associados
de firmas comnicrciaes ou empresas in-
dustriaes, compreheiididos os directo-
res c gerentes por sociedades anony-
mas, sc arvorem em donos ou soejos de
casas nas quaes se venderem bilhetes
ou se pagarem prêmios cambogeanos.

Evitar-sc-á, assim, uma época em que
os lucros na industria e no commercio
cscaSseiam, a distracção de capitães
para negócios de aventuras, como seja
a loteria zoológica.

¦O senador fluminense examinou, por
ultimo, a questão pelo seu ponto de vis-
ta fiscM, que se lhe afigurou o de
mais importância. Na sua proposta,
que :i conunissão conservou em reserva,
correrá a loteria cambogeana seguindo
o soneio tia loteria nacional, ou de
qualquer outra loteria estadual aulori-
zada.

Pertnitlem-se casas matrizes e suas fi-
liaes. .para venda dc bilhetes c paga de
premios. As casas matrizes, antes de
obterem concessão afim de_ operarem,
depositarão sommas dc apólices du di-
vida federal, em penhor do pagamento
pelas contribuições incidentes sobre a
venda dos bilhetes.

O deposito de apólices farão uo The-
souro Nacional as casas installadas na
capital da Republica, e as casas estabe-
lecidas nas capitães dos Estados farão
o deposito na Delegacia Fiscal corre-
spondente. .

As casas matrizes na capital da Ke-
publica pagarão cada qual -o contos de
réis. cobrados uma vez iodos os annos
em janeiro; c as casas matrizes nas
capitães dos listados pagarão cada qual
10' contos de réis, do mesmo modo.

Quanto ás casas filiacs na capjtnl da
Republica ou nas jcapitacs dos Estados,
senão uos respcctlVòs municípios, cada
qual pagará un; conto de réis todos os
annos em janeiro.

As casas matrizes são responsáveis
pela cobrança do tributo, na proporção
de cincoenta por cento das quantias re-
sultaiucs da venda dos _ bilhetes, cada
qual das casas de per si.

As casas matrizes enviarão diária-
mente um boletim cm nome da firma,
mencionando a souima da venda de bi-
lhetes no dia antecedente; o boletim da
casa sita na capital da Republica será
enviado ao Thesouro Nacional, o bole-
tim da casa siiuada na capital de Esta-
do será presente á Delegacia Fiscal re-
spectiva. As casas filiadas, existentes
0111 inuiiicipios outros dc algum Estado,
enviarão seus boletins diários ás colle-
etorias federaes na localidade.

Far-se-á a inspecção das vendas dia-
rias, tanto nas casas matrizes quanto
nas casas filiacs, por fiscaes do consu-
mo, devendo tomar notas das sommas
de dinheiro, e aprcscntal-as, sem demo-
ra ás repartições arrecadadoras.

Para tal fim os gerentes do casas
matrizes ou de casas filiacs escreverão
por palavras a tinia indelével, cm cada
folha do canhoto, as quantias rcsultan-
tes da venda dos bilhetes; conferindo
05 fiscaes essas quantias pelas sommas
lançadas nos livros rubricados da jun-
;a commercial, aos quaes as casas ma-
trizes ficam obrigadas, etn rigor da
escripta.

Em caso dc duvida, por ordem do
Thesouro Nacional ou das suas Dele-
gacias Fiscaes, i franqueada a sua
inspecção dos talões das casas filiacs
assim como talões c livros das casas I
matrizes. j

As casas matrizes são obrigadas a re-
colherem quinzcnalmcntc ao Thesouro [Nacional, na capital da Republica, ou
nas capitães dos Estados á respectiva'
Delegacia Fiscal, a sònima de dinheiro
na proporção dc cinco por cento, pelas
vendas du bilhetes realizadas na quin-
zena.

As casas filiadas, nos municípios
onde 11.10 se achar Delegacia do The-
souro, são obrigadas para com a Colle-
cioria Federal na localidade pela som-
ma a recolher por quinzena.

Sendo condeninada por lesão do fisco
a casa matriz perderá as apólices depo-
sitadas em penhor antes de ser instai-
lada, o será cassada a permissão de
operar a casa matriz e suas filiacs, não
sendo mais facultado, aos donos ou so-
cios da respectiva firma, abrirem novas
casas matrizes.

As firmas de casas matrizes na capi-
tal da Republica podem abrir casas ma-
trizes ou filiacs nos listados e recipro-
camente, sujeitando-se ao penhor cm

CARNES VERDES
iWn?°aLaD,fo,^iTrA CTüa

614 rezes, 61 porcos, zõ carneiros e43 vitellas.
Marchantes: íCandido E. de iMello

Mendes & C, os* r. ; Lima & Filhos,36 r.. 30 p. e 10 v.; Francisco VGoulart, 105 r. e 11 v. ; João Pimentade Abreu, 35 r.; Oliveira Irmãos & O''Ü.5- í •>*• *.¦*.¦-. 8 v.; Basilto Ta-
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Morta; .6 r., 24 <.-. e 7 v.Foram rejeitados: 6 i|S r 1 n 1c. c 1 v. '

Foram vendidas: 43 -
Stock: Cândido E. de Mello, 135 r.:Dunsçh _ C. aio; A, Mendes & C776; Lima & Fi lios, 33S; Francisco VGoulart, 317; C. Sul .Mineira, 45; CJ.
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\ _¦ t*••.s traiisforniaçõcs por que acaba dopassar o conhecido c ailti(f0 Café.Jnva.
,t, oJ" i„C°f"d„daS' üí^ h^»>",.,.• a5poc.° d,*-'SSi; conceituado esta-belecinicnto é sobremaneira agradávelpois esta decorado artisticamente, semnada dever as montagens luxuosas dosestabelecimentos congêneres, ü Café.lava, como noticiámos, ha tempo obteve

ja o -premio com diploma de honra cmedalha de ouro na Exposição Interna-
cional de Milão, cm 1915.

"'M » Í_> » B—

O CASO DO MINISTRO INGLEZ
E DA "NORTH EASTERN"

O sr, Antônio Carlos dá, na
Câmara, as informações

promettidas
Iíoiitèni, na hora do expediente da

sessão da Câmara, o sr. Antônio Carlos
oecupou a tribuna, para dar as infor-
mações quo promettera acerca do 'ofíi-

w„ ._ _.,,JV, .,l,..„v „„  ,... cio que o representante diplomático da
apólices federaes, pagando os impostos Inglaterra junto ao nosso governo rc-
exigidos todos os annos em dinheiro, meítera ao titular da pasta da Viação,

outros devem ser os caminhos para se
conseguir o equilíbrio orçamentário,

S. Paui.o. 2 — (Telegramma parli-
cular)' — Consta que o .presiden,;e AI-
tino, recebendo Lelccramnw do presi-1 _ü.".«J..'J-. '¦-'—- —
.i nte Wencesláo .pedindo o concurso da ' 

{çq JIOTP.1, DOS USTRANGEIROS
bancada paulista .para a votação dos im-
puH:os recommendadoa pela conviníssão
Ie Finanças, tclegraphou ao presidente

promettendo-lhe o apoio

por casas matrizes ou filiaes.
E' prohibido nos termos do Código

Penal ás casas matrizes ou filiaes da
loteria cambogeana cntretereui, portas
a dentro, jogos de azar de quaesquer
espécies, ficando sujeitas ao procedi-
mento policial pelas contravenções.

A commissão, em principio, acceitou
as idéas do sr. Erico Coelho. Ficou
resolvido que o sr. Leopoldo dc Bu-
lhõcs levasse os papeis para a casa,
para estudo junto ao orçamento da Re-
ceita, dando-se depois á, redacção do
projecto os termos aos artigos que con-
vierem.

Pelos cálculos do autor da proposta,
qakitlus que foram, expostos á oom-
missão, o Thesouro 'Federal arrecadará,
com a autorização legislativa para o
funccioiiamcnto da loteria cambogeana,
tributando-a com 5 o|o, a somma an-
nual dc 105 mil contos. Isto será o
bastante, na opinião do sr. lírico, para
sc extinguirem cs impostos odiosos, os
quaes incidem sobne vencimentos dc
militares e civis, as remunerações dos
reformados c aposentados na invalidez,
os benefícios de ambos os montepios
obrigatórios, as mercês dc meio soldo,
c até as pensões graciosas da nuinifi-
cencia nacional.

O giro diário de dinheiro no jogo
do bicho, vulgarmente chamado, jogo
originário de 'Cnmboge, a cidade indo-
ohineza, razão pela qual o sr. Erico
Coelho denomina loteria cambogeana, o
giro diário é de,sete mil contos.

Oorru a loteria do bicho por 300
sorteios annuaes da loteria nacional, ,c
por conseguinte o giro annual í de dois
milhões c 100 mil contos.

da Republica

o gosto dos estudo:
jurídicos tne entregaram á advocacia.
A' politica me arrastaram o amor da
minha pátria o o enthusiasmo das tnl-|<]_ haríciula. Aqui foi pessimamente re
nhas convicções. Os interesse;) das cau- cehida a taxa dc 1 raníprintes, e nos cir-
sas, a que as circuiustancias me formi j e,,_0_. politiro.- onde transpirou o tcle-
icvolntvlo, me fizeram da palavra oral, gramm.i do dr. Altino. desagradou

egualmente a altitude por este assumi-
da a instâncias do dr. Wencesláo.

nos comício, c parlamentos, um dos
maiores instrumentos do meu trabalho
c uma das mais largas absor-pções do
meu teuioo. As grandes aspirações da
humanidade á paz cnlrc os Estados e
á organização iWridica dc uma socieda-
de internacional me tem introduzido ale-
nos domínios, singularmente delicados c
espinhosos, da diplomacia. Tudo isso
tenho eu feito a mim mesmo, ou de num
t.irão íeito outros.

(Continua)
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Rom Café, Chocnl-ito <¦ Bombims
— Só no MOINHO DK OURO.

Cada vez mais bellas
as mobílias

Ei 
Incontestável !... Nenhum es-
tabelecijiiemo de moveis sobre-

puja o real valor da casa
I-BANDRO MAItTIXS & C.

é a melhor e a que mais vantagens
ofí.-rece—iRua do Ouvidor oj e 95
e nos antigos armazéns á rua dos
Ourives 

'39 
a 43. $ * *''
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Red-Sfar!

raizos da corrupção modernos, erige as alugueis de

CORREDORES PA CÂMARA
O sr. 1*. ile Brito vae apresentar, cm 3"

discussão, uma emenda 00 orçamento d»
receita, substitutiva da .formulada pelo sr.
Piragibe. Scsur.do essa nova emenda, ficam
ul-r.'idos todos 03 imposto; sobre os ven-
cimentos do funccionalismo. A tana sol.rc

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

RED-STAR
Gonçalves Dias 71

Uruguayana 82

00 REI HAAKQN Vli

metrópoles sumptuosas da opprcssao.
Mas não basta, para fazer as capitães
democráticas, onde se respira sensível-
mente, com o 'espirito de- cgualdade. le-
saudade, humanidade, a vida morai,
onde se observa, a rcÜeif.o sem i:.to!e-
rancia, onde a associação sc expande sem
tutela, onde ns idiis se agitam sem re-
ceio, onde os pulmões sc dilatam ao
goso, de viver livremente entre homens
livres. Só a liberdade, a cultura e a
prosperidade cm adiantadissimo gráo dc
expansão e solidez poderão explicar a
maravilha de uma cidade como esta,
onde se escuta, sereno, seguro, amplo, o
vigoroso pulsar do coração dc uma na-
cionalídade possante, adulta c cujo am-
l.iento se n.io pó.le absorver por alguns'_.;, sem levar da sua doçura inextin-
¦uive! saudade.

O peregrino que iornadeia a caminho
de unia cidade santa, dc uma dessas
grandes capitães do mnndo religioso, a
primeira coisa que busca dc longe com
os olhos sãn as cruzes c os zimborios
do.i seus 'templos. O estrangeiro que
viaja para tnta cidade liberal, para uma
das grandes metrópoles do progresso
humano, o primeiro objecto em que
cogita r por oue pergunta, ao cntral-a,
são os nrgãos <lo seu pensamento, os
seus jornaes. As cidades consagradas
falam ao crente nelos sinos dos seus
campanários e pe'o; orgã'03 das suas
ciihi-rlracs. As cidades civilizadas sc
dirigem ao viajante prl.i voz ita sua im-
prensa. O romeiro procura ,-,s naves sa-
grada., para ouvir os sacerdotes da sua
fé e cotmnungar nas aras do seu culto.
0 emigrante, o excursionista, o passa-
gciro, abrem os periódicos, nos cen ros
florescentes de população e actividade
em que se encontram, nara se sentar â
mesa commum do espirito do novo. que
os hotweda, c se sentir cm con'tic*o co-m
as influencias da sua vida. Os brados'onoros desse carrilhão. cuias vibra-
C.Vs vão levar a iodas as distancias da
terra o hymno peremie do trabalho c
do rntuc-n*an.en'n nos povoa felizes, an-

80 "i».
Júbilos o :

— rc dc Haakon
o throno, o

satite a carreira política
viilt An.cs dc acceitarnua e-nemui «.avó oa -mo. ....- s----j actuai rc; -â Dinamarca quiz primei-

parto do nosso eleitorado c dou uma tem- ramcnt0 COnliecer a vontade de seu
va parantiaora
emenda...

proprietário, nem

povo, te.xto di

pa.ig;tf IlCfli u rtlUyl
imposto ao governi

IA Noruega festeja hoje a data na-
talicia dc seu soberano, o rei Haakon

casas clevar-sc-1, porém, a_[ V-I.I, eleito em 1905 pelo voto unanime
•; o -próprio sr. ürito exclamava, da assembléa nacional para dirigár os

destinos de seu povo. E' bem interes
tem muro aspecto sympathico a
icndji ! Cavo os votos ¦¦¦" ""in-C

. .  — a-t-.l
ranicnte conhecer a
povo, que se pronunciou a favor da
eleição do joven principe Carlos de
Dancmarke, logo elevaüo ao throno, e
que ajoptou o nome dc Haakon VII.

Não foram desmentidas as justas e*--
pcranç-Vs dos norueguezes. O seu cl-.-ito
revelou-se, dentro em pouco, um rei
dtgno, patriota ç que só t&tn procurado
fazer a felicidade dc seus subliios. O
suffragio universal que o elevou ao
poder, foi adoptado tanto pelos homens
como pelas mulheres nos negócios do
Estado c das Municipalidades.

O desenvolvimento econômico da No-
ruegn tem sido grande, bastando para
aííiniial-o as suas importação c expor-
tação, sendo diRiio de registar os pro-
gressos e augmento dc sua marinha
mercante.

Ao sr. Erik Celban, .encarregado dç
Negócios da 'Noruega no Brasil, e á |
digna colônia, apresentamos as nossa
homenagens pela data nacional qu
hoje coinmemora o seu paiz.

O sr. Camará, de resresâo da Republica
Argentina, vae apresentar deis projectos c
iiuit dois discursos. Um prnierto é- folire
açougues e o outro sobro os açougueiros.
Os dois discursos versara sobre assumptos
nutritivos c assea'os i sobro o matadouro
de Santa Cruz e sohre a Iiysienc das im-
mcdiaçücs do matadouro,

O st. Fausto Ferraz esteve cm Minas,
veiu de Minas ha tres dias, e -niititcm-sc
"naquelle deliberado cstoiclsmo" de ficar ca-
lado I

1IU » ¦<-> O—¦
ll.WSKATICA ncima <lo toilns !

0 SONHO BE OURO
Ao publico

COMPANHIA l.i_ SEÜUROS VA
REGISTAS. -- Rua Primeiro dc lUt

1 1 ri. .17.

as potências ma
i como a quo oecupa. E. Se rcflcctírmo?

cm que a vastidão territorial do paiz
comportará uri numero vinte ou trinta
vezes maior de bahitadores livres, edu-

i ca dos, prósperos, com a organização c
I a disciplina social de '-u- já temos, na'• acttialiciade, esta cspH-ndida amosíVa.

não se poderá deixar de contemplar
como objecto diunn de orgulho, enirc

situação Tamanha, ! m-nei.-ini pflo mundo todo o caracter c
o valor dns grandes aggtomcrações nr-
lianas. Cada uma dellas tem a medida
approxima-tivamente exacta do seu tem-
pcraniento e do seu adeantamento no
sco jornalismo.

Uma cidade onde a tiragem dns gran-
des jornae-, ascende a mais de c.i.corn-1 ta. a mais de r.em, a ma1'.-, de du/enos

j mil exemplares esrü definida pela elo-
, quencia desta superioridade. Mas aamericanos c latinos, o papel «esta m,ar.ii.lade não bastaria.nacionalidade, pa grande, hoje, pelo 1 Hdade a rectificasse: e

peso intrínseco das suas grandes aua- l dor argentino rrbrilha com uma ciar;

Central do Brasil
_1_?" E1 com desvanecimento que an-
nunciamos aos nossos distinetos e nume. I O SR. ARR01ADO VISITA A LOCO-
rosos freguezes a inauguração, amanhã, MOÇÃO E AS OF!*ICINAS DA
na Galeria Cruzeiro, proxi.no á sala de _ ,. 

"MIDDLETOWN CAR"
espera da Jardim Botânico, da filial da I P "ireoiur da Central partiu hontem.
nossa já muito conhecida e acreditada Pete manha, «11 trem de inspecção, com
rasa de loterias SONHO UE OURO. • desrino a estação dc 'Engenho dc Den-
Esperamos, com prazer, que continuem 1 tr0. 0,A' inspcccionou os serviços a
ns nossos amáveis freguezes a nos dis-1 c:1!_?<, d:1 Locomoção.
pensar a sua bondosa preferencia cm 'Km *m minuciosa visita, vm o dr.
conseqüência da qual. para melhor Bt-»' Arrojado Lisboa o proíresso indusirial
tender aos interesses de todos, tive-'-| da-quellas officinaa e a economia da3 Diplomaiiens do Minisirrio do Fíxterio

obras ali manufacturadas, devido á ca- general Boiafoao. Manoel Bernarder,
pacidade produetiva dos operários. i cônsul do Uruguay, Ranha-I de M-tr-

¦Satisfeito com o que viu. cloçiou S. I riurlc. direclor do Protocollo; Raul
s. todo o pessoal e especialmente o A^alK-rto Je Campos, director da Con-
chefe daquelle departamento, dr. Assis rabiüdadc. e outros.
Ribeiro. ,' — O5 officiaes uruguayos. a convi-

Dahi dirigiu-se s. "., em companhia tL, de. general Gabriel Botafogo, visita-
ile outros engenheiros, ás of fiei nas par- r«o hoje. pela manhã. 05 quartéis do
ticularcs da "•Middletown Car". que 13» rreimento de cavallaria e do 3" gru-
visitou detidamente, rcceliendo tambem

Um almoço ao chefe
da commi_5ão uru»

guaya de limites
Ko salão de banquetes do Hotel dos

Estrangeiros realizou-se homem o al-
moço offerecido pelo sr. Souza Dantas,
ministro de Estado interino das Rela-
ções Exteriores, aos srs. tenente-coronel
Sylvestrc Mato, chefe da commissão
uruguaya de liniilcs com o Urasil, e tc-
nente José Trabal, ajudante da mesma
comuiissão.

1A0 champagne o sr. Souza Dantas
dirigiu-se no encarregado dos negócios

do Uruguay e disse, em resumo, que
ao mesmo tempo cm que saudava os
membros da cominissão de limites do
Uruguay, agradecia muito sentidamento
o acolhimento geniil feilo pelo Uru-
guay r.o general Botafogo e á missão
de que foi chefe na Republica visinha.
Accresccnlou o sr. Souza Dantas que
naquelle- momento devia dirigir-se ao
representante do Uruguay. uão elle,
mas o c-minente esladista Lauro Muller,
cuia grandiosa obra dentro da pátria
não era maior do que a feita na poli-
tica do exterior. Lembrou o sr. Souza
Damas que per indicação do sr. Lauro
Muller é que .a cidade de Montevidéo
fui escolhida, como uma Ilaya america-
na, para as possíveis reuniões das con-
ferencins do A. B. C. Em combinação
ligando na nos.-,a historia diplomática,
pelo brilho das suas idéas. os ministros
Rio Branco c Lauro Muller, disse o
sr. Souza Dantas mie eternamente no
Brasil o nome de Rio Branco ficaria
como a mais.pura gloria brasileira, o cs-
tadista a quem a pátria mais deve —
aquclle que os brasileiros, com desva-
necimcnio, justiça e patriotismo, sc lia-
bituaram a chamar " o maior dos brasi-
leiros. . .-.'Concluiu o chanceller interino dizcn-
do nyç líín lítanro cr.i o pronrío sym-

! bolo da pátria e que, unido eternamente
I seu nome ao Uruguay pelo tratado da
'lacoa Mirim o do jaguarão eterna seria

lambem a amisade dn Uruguay ç do
Brasil — pois que iro Brasil nunca será
esauecide o nome dc Rio Br-anco, come
ext-gem o desejo constante de unia no-
litica de paz como elle praticou, o or-
gulho nacional c o mais são pátrio-
tismo,

O encarregado de negócios do Uru-
guay agradeceu, tendo palavras gentis
para com os ministros Rio Branco. Lau-
ro Muller e Souza Dantas, fazendo vo;
tos pela eterna amisade do Uruguay
com o Brasil c terminou bebendo á sau-
de do presidente da Republica.

O sr. Souza Damas levantou-se e be-
bcu á saude do presidente da Republi-
cn do Uruguay.

Terminado o almoço o general Bola-
fogo. chefe da commissão brasileira, fez
entrega aos nossos illustrcs hospedes.
cm nome do Exercito, dc uma espada
que se destina ao melhor estudante do
cur-o ac.tii.il da Escola Militar do Uru-
guay.

Essa espada, que foi fabricada _ no
nosso Arsenal de Guerra, é feita unica-
mente com material do paiz. aço. p-ata
e ouro. Xo copo. como sobre o tampo
do estoio de jacarandá ouc a encerra,
vêem-se gravadas as armas do Bra*il c
do Uruguai'.

Tomaram parte no almoço os srs.
Souza D.-int.as. ministro interino do Ex-
terior. general Caetano de Faria, mi-
nistro da Guerra, dr. Erasmo Cillnr-
d?, mearrri-ado de neeoeíos do Uru-
guay, dr. Azevedo Sodré. prefeito_ mu-
nii-ipal. venerai Be;i*o Ribeiro chefe <lo
Estado Maior; dr. Anlmr Britrc-s. di-
roefor p.*r'l dos Negócios PnÜtícos c

Cigarros especiaes
para 200 réis. com
valiosos brindes.

—is— IíOpes s-i' a o. —*—

"ÜNIVERSAES"

A QUESTÃO DAS DOCAS
DA BAHIA

Escreve-nos o sr. Boiiillonx-Lafont:"Sr. redactor — Pnra ensaiar uma
justificação á sua recusa de dar aos
debeuturistas a .procuração irrevogável,
a que se obrigou, pelo contrato de em-
presiimo, o sr. cominendador Ferreira
allega, actualmcnte, que o acto do Trust
dced inglez modificou esse contrato de
empréstimo. Xão lia melhor resposta,
que a que recebi, boje, da parte do co-
signa'tario do acto do Trust dced, o
Banco Boulton Brothers 6* C0., que
eniittiu as dcbcntures na Inglaterra:

"iA pretenção da Companhia"Concessionária das Docas da Ba-
"lua, de que o conirato dc cnipres-"timo de 18 de outubro de 1909"foi modificado, no que quer que"seja. pelo VVnjl dced, deve ser"conseqüência dc um erro. O refe-"rido contrato dc empréstimo fór-
"ina a base do Trust dced, não sen-
"do esle ultimo mais do que uma"amplificação e tendo por fim cs-
"pecial e •principal a salvaguarda"dr.s interesses dos debenturjstas,no"caso de liquidação da Sociedade."O Trust dced não pôde, pois. li-"berar nenhum dos contratantes de"18 dc oiíiubro de 1909, de qual-"quer de suas obrigações. (Asíig.,,"Ricltard II'. Coil, da casa Boulton"Bnothers & C" — co-signatario do"Trust dced".

No que respeita á explicação embara-
cada, qui- diz o sr. còmmendador Fer-
reira, para justificar sua recusa em
nç^í.iV-.t- r» -ii-ltif rr\n.***rAn. d O SÇt! "roprío
advogado, o sr. dr. Bernardes da Silva,
a prr/jiosiio do desaccowlo com a Cais-
se Commercialc, sob o pretexio de que
não nóde haver duvida sobre suas pre-
tenções. basta citar o tejrto do contra-
10 -de emprcstuitü, art. 4-1

"Todas as contestações que pos-"sam nascer criire as duas partC3"corttratantos, a resneito da exem-"ção ou INTERPRETAÇÃO do
"preseme contrato, serão resolvidas"por um Tribuna! Arbitrai funecio-"nando no Rio de Janeiro...""Enifim. a allcgação da Companhia das

Docas de que as decisões da Assembléa
dos Dc-bentiirisias, de e de maio ultimo,
são incompatíveis com o contrato da
Sociedade de Construcção, de 21 de no-
vembro de 191;j, e impedem, sua exe-
cução. para a entrega dos titulos pela
Cotúpanliia das 'Docas, a Sociedade Ci-
vil dos 'Debenturistas acaba de respon-
der pelo seguinte tc-lfgramma dc Seu
presidente, o sr. vicc-almirantc de La
jaillc. recebido boje msemo:

"Car-a Concesaionaria -3 Junho
"estabelece confusão obrigações de
"que- falam resoluçctes Assembléa 2
"Maio. Sio para tonnr de accor-
"do com Sociedade, de Consiru-
"cção sobre as previstas contrato
"21 Novembro ioi* e devem nos
"ser entregues pela Sociedade Con-
"strucção cm troca eoupons — To-
"deis communicar Concessionária"CAssignado). De Lo Jaille."

Sem commentarios",
1 mWtfí -<*>«-g****>«Q»-ei*TII - »

relativo aos negócios pleiteados pela
North Eastern, 110 Brasil.

A promessa do sr. Antônio Cario*
teve origem 110 facto de ter sido apre-
sentado á Câmara um requerimento so-
licitando as alludidas informações.

Começou o sr. Antônio Carlos as-
signalando que o contraio celebrado
com a South American Railway Con-
struction Company Limited, sobre a
construcção c arrendamento da rede
de viação férrea do Ceará, foi revisto
em 16 de maio de 1911, na coníornii-
dade do decreto 11. 8.711, de 10 do
mesmo mez e anno. De accordo com a
cláusula LIV do contrato primitivo, a
companhia contratante "«Jo terá o di-
reito de transferir o contrato de con-
strucção e arrendamento, cm todo oit
em parle, sem o consentimento prévio
do governo". Podia, entretanto, diz a
mesma cláusula, autorizar a North
Eastern Railway Limited a "represen-
tal-a" perante o mesmo governo, em
tudo qne tivesse relação com a explora-
ção da rede.

Pelo decreto n. 11.69*, 'le 25 de
agosto do anno passado, foi declarada
u caducidade do contrato com a South
American Railway Consiruction Com-
pauy, Limited, pelos fundamentos con-
ütantes dos "consideraiida" que o pre-
cederam, baseados todos Cin cláusulas
expressai do mesmo contrato; ç dccla-
rada essa caducidade, o governo man-
dou tomar conta cias estradas em tra-
fego, porque pejo disposto no paragra-
pho unico da cláusula 46 "a caducidade
do contraio relativa á construcção de-
terminará ipso facto a do contrato de
arrendamento", que aliás era apenas
uma parte de outro.

Uma vez dooretada a caducidade do
contrato, quiz a Nonli Eastern Iratar
directamente com o governo, sobre
questões attinentes ao arrendamento
das estradas, que affirma lhe ter sido
transferido. O governo, porém, jamais
a reconheceu como representante da
South American: a) porque de accordo
com a cláusula LIV <lo contrato, não
íôra solicitado nem fiado o seu con-
sentimento para essa transferencia; b)
porque nem ao menos exhibia procura-
ção para representar a South American,
conforme lhe fora, cm tempo, exigido
que fizesse.

Claro era que, em vista do exposto,
o governo não podia conhecer dc quaes-
quer reclamações apresentadas pela
Nortli Eastern, que, p or fim, se liini-
taya a pedir pagamento de material
existente no almoxar fado das estradas
do Ceará, sob a allcgação <le que o rc-
ferido material lhe pertencia.

Era essa a situação, quando recebeu
o sr. Tavares dc Lyra a carta do mi-
nistro plcliipotcnciario inglez acreditado
junto ao nosso governo. Ko dia sc-
guinte ao da vulgarização de trechos
dessa carta, enviou o governo á im-
prensa desta capital uma nota offi-
ciosa.

Desta nota se verifica: a) que, o go-
verno não reconhece- á North Eastern
capacidade legal para tralar de questões
relativas á rede dc viação cearense;
bi que o ministro da Viação não re-
ccbeii. nem podia receber, nenhuma rc-
clamação official do min:slro inglez,
que. na hypothese, só poderia fazel-a
por intermédio do Ministério das Rela-
ções Exteriores; c) que o governo não
solicitou ao Congresso Nacional nem
este votou credito algum para pagamen-
lo da North Eastern; d) que n3o_ ac-
cusou o recebimento da carta, limitan-
do-se a mandar examinar, na secretaria
do Estado, o que havia sobre o assum-
pto. para de tudo dar conhecimento ao
presidente da Republica, que, então, in-
teiramente a par dc todo o oceorrido
e lendo presente a carta do ministro
inciez, determinaria o que fosse acer-
tado.

No despacho collectivo da véspera, o
ministro da Viação desempenhou-sc
desse dever, lendo o presidente da Rc-
publica resolvido que fossem archiyados
o-i naneis envíando-sc ao Mini^rerio do
Exterior a carta do ministro inglez. com
informações sobre o oceorrido.

Depois de varias outras considera-
ções. o orador terminou o seu discurso,
declarando estar convencido de que as
informações que acabara de ministrar
á Câmara esclareciam cabalmente o

mos de installar .1 nos
tabeleeimento inais a:
vel.

filiai cm
..iplo e conforta-1

Oscar & O.
O ministro da Gtierra autorizou o

chefe do Departamento Central e en-
cerrar o mappn-carga fei'o pela antigi
escrtpn*raç5o. abrindo um novo, de ac-
corilo com o modelo approvado [ura

sem que a nua-
nesta o espiei:-

escripturação dos corpos arregimentados I agradável impressão pelo impulso
do Exercito. desenvolvimento technico de 6eu pes-

S. cx., aproveitando a opportunidade, I soai.
mandou i|ue seja arrolada toda a ca:.;.i I ''De volla destas visitas, eslevt », S.
existente no mesmo Departamento. I cm exame á linha de subúrbio»,-.,

o de Obuzrir03. situados no bairro de
S. Christoi.o.

Irão tambem r.o Arsenal de Guerra.
Amanhã, os nossos illustres hospedes

visitarão o quartel do 1* rcgiminto dc
c-vjlUrla. j -

caso. , ,.
Na ordem do dia da sessão, por

votado o requerimento" 
5*3"

HAXSKATICA acima de iodas :

A fundação dos cursos
Jurídicos no Brasil

No gabinete do prefeito esteve hon-
tem uma cominissão de bacbarclandos
da Faculdade Tei.x-ira de Freitas.

A cpmmissãOi que era composta dos
srs. Gomes da Silva, Herundino Sá,
Souza e Silva, Juslino de Almeida.
Iturbide Estives e Pennafort-e Caldas,
foi pedir ao prefeito licença para 110 dia
10 do corrente ornamentar d estatua
de Teiselr» de Frçias. -»

oceasião de _..
de informações, o sr. J. bailes, seu
autor, orrupou a tribuna e solicitou a
nua retirada. Consultada, a Câmara
concordou com esse novo requeri-
mento.

TltAT.-ME.VTO DAS MOT.ESTUS
PIÍT/AS f!RA\n_S M13DTCA»
Ç*.E!* PHVSICAS PELO ES»
PGCIATaíSTA

DR. ÁLVARO ALVIM — Exams•lelos raios X. Tiat. dos tumores rr.ati.
irios, das molcstiús da peile — crze-.
mas. das hemorrhoidf9. das articulações,
atrophías, etc, dl asthma, hystürial
gottn. etc.; largo da Carioca, 11 1° an.-lar (de 10 1!* ás ii.

O conto da vibora enre*
gelada...

POR BEM FAzÜAmIL HAVER...
•A' porta da residência de d. MsrlS

Ferreira da Silva, A rna Visconde dc
itauna 1155. foi an-e-nrint-Mr. harer mn
maltrapilho Qualquer, qw lli-" pedíu p°u-
sada por uma noire, no que foi .vten-
dido.

Duranle a noite, o tal maltrapilho»
que não era mais que om audacioso la-
rapio, aprn-.-eiando-se do somno das pes-
soas da ca-a ->Sz'3e a saqueal-a.

E pela madrugada o rnariob saiu,
despedindo-se i franceza, levando cnm-
sigo varias joio*., alguma" das qr.aeS
nem eram de prot>rl«la_e dc d."Maria,

Ao vèr-s; roubada, d. Maria foi â
policia do t4° dls-rieío. e ali deu quel-
xa contra o homem da capa preta, qu-
ella apenas sabe. f>or elle !h'o haver
dito, cam :i_-.:,, ou nienoa vcr<ll*i". dl»,-
m*r-se Josiv

'...','¦.¦" ,. I.'- ....£____- .¦ ¦ *.*. "_.'_--.. * -' <»*.._»«._..„ » - -,_»IWS_^*.::, ¦.;



]_1 ¦ - :—| jr— ''mg_m^m0r<mffm^mmfmmmf_mgmfjf^. , i..mtm., L?u. i, _n .
¦• ¦ 7-.T '•--'-' '¦>'¦*.. ¦.¦¦ ". ¦; ¦ '¦¦¦-*

-, — i
- . -*" -} * '.'."' 

. 
'* ' ¦-¦;.. :-;;-'. i ' '

CORREIO DA MANHA — Quinta-feira, 3 dc Agosto de 1916 >

NA PRAÇA DA REPUBLICA
V.— "• ' " —'¦'" " ' '"" "" "" **

Os estudantes de direito Yiramj
l___B««l_»*_«»»llM_™"iiiüi"""^¦¦¦¦¦l«llll^mU

pixam bondes da Light

h&Misàím __M_Wt^\fíM ___¦_______! ___g___r_0____
___.- I ¦**"¦ ____.! IfcFáIja. * í§5h_E} |H ____K____fl ____u
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O r./íS d« peruas para o. ar.

oheie de policia nttem, acompanhado dc
seu assistente militar se apoiava no Io-
cal para acalmar os acadêmicos. ,,, f ;

Estes receberam o dr. chefe de poli- W '£_ 
^

cia com retumbantes manifestações tle , acceitar, contra o seu__.__..,_ «,._.*. nn_iti ouviram nom o i ' u. ...

-IoiUeui, á larde, na praça da R«jm-
blica, do lado d'a Faculdade Livic dc
Direito, uma iniíernal gritaria fez des-
íiertar a. curiosidade dos que passavam,
e em brevo aquelle trecho catava api-
«ihado de povo. Havia policiaes em
quantidade, mas a gritaria não cessa-
va, de modo nenhum.

Os bondes da Ugltt quc passam por
«li não mais cricularan. para evitar
depreda,..).

O. estudantes pediram ha dias á di-
rectoria <ta coiupanhiíi canadense a rc-
duoção dc 50 ò|o no preço das passa-
(fens dus bondes, lísse pedido não foi
attcndiiío. Allegando esse motivo é quc
os estudantes liontem forneceram
aquelle cspcclactilo. ...

Os representantes da E4.it declaram Constituição.
que a companhia não recebeu o pedido I Por oceasião da chegada do chefe ds
n que alXidem os estudantes.

Na Associação Com^
mercial

' 
' 

_____ ¦

NÃO FOI ACCEITA A DEMISSÃO
DO DR. PEREIRA LIMA

A Associação Commercial realizou
hontem, á tarde, uma reunião, para dis-
cutir os novos impostos. A* sessão, que
foi presidida pelo dr. Pereira Lima,
compareceram todos os membrosi da di-
rectoria e do conselho deliberativo.

A presidência iniciou os trabalhos, ex-
plicando porque assignara a represen-
taçüo dirigida ao Congresso, referente
aquelles impostos c á estabilidade da
taxa cambial a 12. ...

Lembrou que, em tempo, defendera
essas idías, na Sociedade Nacional de
Agricultura, e as subscrevia hoje. com
a mesma convicção, acompanhadas de
outras, que considerava necessárias, _n-
dispensáveis.

O sr. II. Taborda, que falou cm sc-
guida, começou manifestando-se de pie-
no accordo com os argumentos apresen-
tados pelo dr. Cincinato Draga á com-
missão de Finanças da Câmara, o ter-
minou lembrando diversos alvitres, que
produziriam crande renda, para o lis-
tado. citando a alienação de vários bens
nacionaes e o arrendamento de outros.

ü sr. Affonso Viseu, tambem discur-
sando, procurou provai- quc o cambio
a 12 pódc favorecer a lavoura, mas pre-
judicará certamente ao commercio c com
clle a industria. -"¦ , .

O dr. 'Pereira Lítn», falou depois
demoustraudo-se magoado com as consi-
dèraçõcs do sr. Affonso Viseu, chçgnn-
do mesmo a declarar que estava prom-
pto a renunciar á presidência. Obser-
va que no cargo dc subida confiança" " 

dispensado, dc ha muito
soffrenJo censuras, que não

das creanças, tosse dos moços,
tosse dos velhos, qualquer tosse,
qualquer doença do peito, como
bronchite, asthma, coque-
luche — curam-se com o

NOTICIAS DÁ GUERRA

TOSSE li BATALHA DA VOLHYNIA

agrado as. s. a quem ouviram com o j_[(|. dc 
¦ 

(|u_nt0 -os interesses da
mais respeitoso acatamento. classe -. rcI,rcsciUanlc legitima

iPor momentos fora, porem, dc abso-! _ '^ssociaça'0

luto pânico a situação na praça da Ke-j - sm mQ(j0 j. vcr ,- pautaj0 dentro
da sua consciência, não pódc, portanto,publica. ...

As taboletas indicadoras do itinerário
dos diversos bondes andavam pelo chão,
aos ponta-pés emquanto quc os bondes,
com dezenas dt passagens marcadas a
mais e de plataformas mascaradas a
pixe, seguiam difficilmente, seguidos
pela massa dos estudantes, andavam a
passo de Itagado em demanda da rua da

CLUB MILITAR Um projecto de lei que
desagrada

acceitar censuras, partam ellas de quem
quer que seja.

A reunião, que ouviu com pczar as, ||a;,w5o rf(ií .
palavras da presidência, procurou, por . . .-|0 

aparelhagem Icehinca
todas as formas, terminar com digmda-1 -' -

A conferência do capi-
tão Egydio de Castro

e Silva
Na sede do Club Militar, ás 8.30 da

noite, o capitão do nosso Exercito l'-gy-
dio dc Castro e Silva fará hoje a sua
primeira conferência sob o thema —
"As industrias militares 110 nosso paiz .
sendo o seguinte o seu summario: —

Suggcstõcs da guerra — Pliono de con-
•tinto c methodo de cxccacào — hacto?

industrias militares — «Ia-

ÕjkIc a refrega dos acatlcmicos lo-
mou nuis assustadoras proporções foi
na praça da Republica, cm toda a faço
que vae da Prefeitura A rua da Cou-
stituição, face em que fica situada a
faculdade.

Ali os estudantes, promovendo cnsur-
dccedó.as assuadas, (lixaram vários
carros ei ..e.. ricos, apedrejaram outros,
inutilizando taboletas i- transparentes,
chegando mesmo a virar um carro do
rchuque, a oue deitaram berozcnc,
ateaiido-llie fogo etn seguida. Mas,
como ;i madeini estará revestida dc
ferro, as clmmmas nãn se propagaram,
apenas chamuscando alguma* partes do
vehiculo,

Occorridos esses acontecimentos, fo-
ram os mesmos cotimuiuicadòs á Iiíght
i- .1 policia, que deram conjuntamente
providencias para evitar a reproducção
dos niesníes. A Light suspendeu logo o
trafego de seus bondes por aquelia zona
conflagrada, e a policia compareceu
com contigentes numerosos da Guarda
Civil c praças da policia militar, afim
dc pôr .termo ao movimento.

Compareceu primeiro o dr. Arislotc-
les Sol.ano, delegado do i.|" districto,
seguido de seus commissarios, acon.o-
lliando essas autoridades os estudantes
,1 calma, ,1'quco depois chegava o dr.
Armando viil_l, .)" delegado auxiliar, e
curtos momrntos após era o próprio dr.

policia, uma turma dc empregados da
Light desobstruiu a linha, onde havia
ficado atravessado o carro posto abaixo
pelos estudantes.

Reslabeleccu-se então o trafego, e tis
estudantes, attendendo ás palavras do
dr. Aurelino Leal, começaram a disper-
sar, descendo para o centro da cidade,
a maior parte dependurada, ás pinhas,
nos eslrilios dos próprios electricos da
Light c sempre em ruidosa barulhcira
dc protesto contra essa empresa. . _

Perto da noite novos rumores inst-
huaram-se, mas a policia abafou-os.
logo.

Dos mil e tantos alumnos da Facul- \
dade, cerca de 600 tomaram parte nes-1
sas manifestações. :

Hoje, ás S lioras da manhã, os recla- i
mames irão entender-sò com os repre-
sentantes da Light. devendo tratar-se,
então, de um accordo entre elles c a
empresa canadense.

— Ua secretaria da Faculdade Livre
dc Direito recebemos a seguinte com-
inimieação:"A direciona da Faculdade nada tem
que ver com os íactos desenrolados fora
do estabelecimento <'m relação a uma re-
clamação dos estudantes com a Light
And Power, tanto mais quanto, tendo
alguns destes estudantes solicitado do
seu director permissão para cm uma das
salas da Faculdade deliberarem sobre o

1 assumpto, a mesma foi recusada."

de o pequeno incidente, manifestando-
se por unanimidade contra a renuncia.

Seguiram-se com a -palavra os srs.
Chi-i stiano liecker, Cornclio Jardim,
Sampaio Corrêa e Francisco Leal, que
trataram de diversos assumptos.

O sr. Còmelio Jardim protestou de-
pois contra o augmento do _ imposto
ouro, como auxilio á_ falsa industria,
principalmente a da seda. ,

O sr. Sampaio Corrêa referiu-se ao
seu parecer, em que fez um estudo pro-
fundo, tão completo quanto possivel, da
situação nacional, em face das alterna-
tivas do cambio, apresentando as razoes
porque acceita a taxa dc i_ dinheiros.

O coronel Francisco Leal lembrou ao
governo, a exemplo do que têm prati-
cado as nações actualmente _ envolvidas
110 conflicto europeu cmitiir o pa-
pcl moeda que fôr necessário, para fa-
zer face aos seus compromissos, e con-
trair empréstimos internos e extremos,
para desobrigar-se, com pontualidade,
de todos os seus encargos, fugindo
ussim aos vexames e humilhações ;: au-
xiliando os diversos ramos da activula-
dc humana a satisfazerem, por sua vez,
os seus compromissos de honra.

Falaram ainda diversos directores
sobre outros assumptos, sendo encerra-
dos os iiabalhos ás 7 horas da noite.

errado pela falia de um plano d(
dc methodos racionaes di

A questão do Montepio

O SUPREMO CONFIRMA SUA
JURISPRUDÊNCIA

A velha questão do montepio voltou
ainda uma vez, hontem, ao debate do
mais elevado tribunal.

(l procurador geral da Republica não
perde as esperanças na transformação
da cimentada jurisprudência, aliás mui-
to conhecida.

1 Vários são jú 05 accordilos firmados
pela grande maioria dos juizes assegu-
rando, aliás o que diz a lei, que a pcu-
são devida por morte dos contribuintes

. egual á metade do ordenado de que
se descontavam as quotas. Isto quer
dizer, não é licito cobrar o listado do
contribuinte a quota em uma propor-
ção, para depois limitar a peusão fora
dessa proporção.

1) caso de hontem foi perfeitamente
semelhante aos anteriores.

i|_. Theodora Alves de Azevedo -Ma-
cedo Soares e filhos, por morte do mi-
nistro do Supremo Tribunal, seu marido
e pae, tiveram a pensão '\^ tnontopio
reduzida a trezentos mil réis, quando a
quola por elle paga fora sempre egual
a um dia do seu ordenado.

Propuzcram, cnião, uma acção ordi-
naria para haver a differença da pcu-
são deixada d. receber e o assegura-
mento da sua totalidade para o futuro.

Ganharam em primeira instância e
eom ellas todas as pensionistas que, cm
igualdade do cii'cunu.ancias, vieram
como assistentes na causa.

O procurador da Republica appello-.i.
mas o Supremo Tribunal, por maioria
-le votos, confirmou a sentença, admit-

indo ainda com egual direito_ os novos
assistentes, isto é. os que vieram de-
pois da primeira deeisão.

'Foram opposto.-s embargos pala Fazcn•
dít 'Kt;'l'.'r.il a esse accordão e liontem o
tribunal rejeitou e>ses embargos on
¦parle.

ü procurador sustentara ainda que a
acção estava prescripta, -pois fora pio-
posta cinco annos depois da expedição
do*, respectivos títulos,

A maioria dos juizes condem neu a
Cnião na fôrma do pedido, mas excluo
n pagamento <ns pensões durante os
¦,.¦ ¦; cinco anno..

tis juizes Coelho Campos, Godofrcdo
• Mibieli receberam os embargos para
reformai' a sentença; Sebastião I.accr-

MINHA SENHORA
t Sc V. J;x. sempre usou produetos que

lêm concorrido rara o em!.c.!ej.a.i.ct_lo o
conservai;fui d;i sua cutis, demonstra queV. lis. é uma senhora qUe se preza.

O liso tle proihtctüs nue concorrem p.ir,i
tal fim, ilevem ser cscrupulosamcntc esco-
lliidos cumo rccomniendam aktlisaJas auto-
rúl. Jc. medi-ü.;..

Pois bem. V, Ex. digna-se fazer uma
visita an nosso cstabclecimcuto, escolher
qualquer dos nossos produetos, ^nquellc que
iiece_sit;ir o sob a nossa garantia e comple-
ta responsabilidade poderá eniprçgal-o,
vsatido-o com absoluta c inteira confiança.
Institui Physioiilasüauo

tle MME. Jl. DA GRAÇA

Rua Uruguayana 41, i" ]£
.ISCAM 1-ROSPECTOS EXPLICATIVOS

«a .1 — . »

A Potência
cm brilhantes, ucroliis. rubis,
esmeraldas o saphiras Iraiü-
mas c preços ultra módicos

ó da Joalheria Adaiuo.

AINDA bem;

Hino de obra — Programam e conclusão-
Nessa palestra, o confere"ncista fará

ver a nossa situação precária em face
do desprezo das grandes potências pelos
tratados e convenções assim como pelo
direito de independência das nações fra-
cas, provando, eom exemplo, o quanto
temo.
conjunto
execução. ...

Fará um appcllo no sentido de enca-
rarmos as nossas questões sobre um pou-
to de vista geral e demonstrará que a
nacionalização das industrias militares c
a instrucção militar obrigatória são con-
dições essenciaes para a vida do nosso
paiz. ,

Só teremos industria nacional quando
a matéria prima for brasileira.

Tomando, pois, por base de suas ob-
servações esto facto, fará a apreciação
geral das nossas fabricas e arsenaes c
seus produetos, mostrando as possioili-
dades que ba da acquisição das respe-
ctivas matérias primas no nosso paiz,
desde os salitres e pyrlt.es até aos ferros
c aços.

Mostrará, portanto, o meio mais eco-
nomico do governo promover a creação
c o desenvolvimento da industria das
matérias primas necessárias ao preparo
do material bellico.

Provando a necessidade da r.acionali-
zação das industrias militares, mostrara
que será um _rande conlrasenso pensar
na possibilidade do segredo de. guerra,
dc grande vantagem, ali;'"-*, para as na-
ções fracas e mal preparadas, ciuqUanto
o material bellico não for fabricação na-
cional.

Eis a summula da conferência dc logo
á noite no Club Militar.

Os demais assumptos serão tratados
em outra conlcrcncia, talvez a ultima.
__¦¦—¦HIIIIIIW.I llll—II llllllllíT ——

Os professores primários
municipaes reunem-se

Conforme estava annunciado, reuni-
ram-se hontem, na sede do_ Centro que
mantêm, os professores primários mu-
nicipaes, afim de deliberarem sobre a
attitude a assumir em face do projecto
n. 43, do Conselho Municipal, augmen-
tando o tempo para a jubilaçâo dos
professores primários.

líntre outras medidas, foi _ combina-
da a nomeação dc uma commissão des-
tinada a agir junto ao Conselho.

Essa commissão, que é composta dos
professores Henrique Jardim, A. Pin-
to da Costa. José Soares Dias, Theophi-
lo Costa, Anionio de Souza Cabral,
Jayme Cardoso, Maria Reis Santos, An-
gciina Moreira, Esmeralda Masson de
Azevedo, Maria Picanço da C. Maga-
lliães, Lconor Câmara e Corina Iiittcn-
court, reunir-se-á hoje, ao meio-dia, na
sede social, á rua do Hospicio n. 187.

 —.¦»» —
Depois do amanhã. 5 do correu-

te. dará a KOTEKIA FEDERAI.
200:000$000 110 port .dor do bi-
llicl.o contemplado com o premio
maior 110 respectivo sorteio.

Os canhões _ut oi francetts istSo «sondo no. Semntt

Ao zt livre
FOI INAUGURADA UMA ESCOLA

DESSE GÊNERO NA QUINTA
DA BOA VISTA

Inaugurou-se liontem, ás ri lioras da
manhã, na Quinta da Boa Vista, uma
escola primaria ao ar livre.

O dr. Afranio Peixoto assistiu á inau-
.uração, assim como nsuiiasi familias
do bairro de São Christovão.

A directora da escola, d. Ariuda
•Sobral, fez a petizatla cantar o hymno
da bandeira, recitar poesias, declamar,
ute, dando, assim, um cunho Snller-
essante á installação da escloa entregue
á sua direcção.

Aos convidados foi servido um lunch,
sendo então saudado o director da In-
slrucção, que, respondendo, elogiou o
m.tUiodo du educação da directora da
escola ;i t ar livro.¦a > —1 d ¦¦¦'

ROUBARAM E FORAM PRESOS

ECOS DO PIAUHY-

O "habeas-corpus" do admi-
nistrador dos Correios

O sr. Raul d'Utra da Silva, admims-
trador dos Correios do Piauhy, quando
foi do movimento que estava para estou-
rar ali, temendo qualquer violência por
parte dos dominantes na politica, impe-
trou uma ordem de "habeas-corpus"

preventivo, quc o juiz seccional conce-
den.

Em sua sessão dc hontem o Supremo
Tribunal confirmou aquelia decisão, una-
uimemeute.

¦ ti»» —

A campanha da Rússia
Informam de Amsterdam que

os allemães evacuaram
Xovel

¦Londres, 2 - (A. A.) - Telegram-
mas de Amsterdam asseguram correr
ali que os allemães, não podendo sup-
portar mais a pressão dos russos, eva-
cuaram Kovel.

Londres, 2 — (A. A.) — Noticias
de Petrogrado dizem que as tropas uo
general von Bothmer estão quasi cerca-
das pelos russos.

Para que o envolvimento seja coni-
pleto, apenas falta a oecupação de dois
pontos. . -,

A retirada do exercito de von _o-
thmcr i muito difficil devido a des-
truiçáo das estradas de ferro, algumas
das quaes eslão cm poder dos russos.

Paris, 2 — (A. H.) — O eslado
maior do exercito do oriente comum-
nica

Varias noticias
Uma mensagem de

Poincaré aos soldados
francezes

sai

Soffreis do estômago ?
Tomae EXERCII.

m__t__*(t*-*&& % PM! '"¦ ¦

DE BUENOS AIRES

A chogiulá do sr. Itiváda-
viu Correu

C-irao.- Aires, 2 — (A. A.) —Che-
gpu a esta capital, o senador Rivada-
via Corrêa, que poucos dias se demora-
rá aqui, seguindo para o Rio de Ja-

1 nciro.

' Os postos avançados servios expul-
am a 24 do mez findo os destaca-

mentos búlgaros das alturas de Jouvil,
na bacia superior do Moglenica. . Ape-
zar da violência do bombardeio inimigo,
os servios occuparaiu no dia seguinte
n aldeia dc Sborsko e avançaram no
dia 27 para o norte de Pojar e Stru-
pino. Os búlgaros retiraram-se atando-
nando no campo dez cadáveres. Os ser-
vios tiveram dois mortos c tres feri-

Nos outros pontos da linha de baia-
lha, tem havido violento canhoncio
bretudo 110 valle do Vardar. "

so-

Londres,

Paris, 2 — (A. II.) — Com.ie.nio-
rando a passagem do segundo annivcr-
sario da guerra, o Buletini des Artnecs
publica uma mensagem do presidente
Poincaré, dirigida aos combatentes, na
qual o chefe do Estado lembra as cir-
cumstanc'as cm que o inimigo aggrcdm
a França, pretendendo falsamente ter
sido provocado por esta. Elogia cm sc-
guida a attitude do povo francez, que
se acha em posição de legitima defesa,
e quc realizou a União Sarçrada, con-
dição suprema da victoria. Esla encon-
trou na niagnifica sessão -parlamentar
de .( dc agosto de 191 . a sua consagra-
ção grandiosa, tomando-se a guerra
immediatamcnte, cm toda a extensão
do termo, a expressão da luta nacional.

O sr. Poincaré salienta os premiu-
cios da victoria, que já começam a ap-
parecer, e accrcscenta: _"Revelastcs ao mundo, na inadiaçao
da gloria, a verdadeira França, aquelia
cuja desappariçâo ou abatimento eqiu-
valeria a uma calamidade universal c
enlataria perpetuamente o gênero hu-
mano. A vossa paciência c bravura con-
tiveram durante mezes a pressão do
exercito allemão. Fostcs vós que per-
m-iíliste. á França completar o seu ap-
parelhamonto, á Bélgica e á Servia rc-
constituir os seus exércitos, vos que
destes á Inglaterra o tempo necessário
para organizar as admiráveis divisões
que actualmente se batem ao vosso lado,
e quc assegurastes á Rússia os meios
de »c fornecer dc armas e canhões.
Agora vede: os alliados começam a
colher os frutos da vossa perseverança

Nas linhas italo-austriacas
Roma, _ — (A. A.) — Em toda a.]

linha de frente que vae do Poeina aw
Astico, houve, durante a noite, grando
actividade em ambos os lados.

Os austríacos renovaram seus contra-j
ataques As posições recem-cçiiqu_.ades|
pelos italianos e.111 Cimonc, mas sen.
nenhum resultado.

Oa italianos fizeram ali um hom nu-
.mero de prisioneiros, obtendo ouíraí
importantes presas de guerra,

2 — (A. A.) — Tclegram-
•u-i-i -i.ini recebidos confirmam ter  -
"Neu" Freio 'Presse" publicado nina o exercito russo persegue os austríacos

dizendo que os austríacos e.láo
existente

PARA Â PRIMEIRA COMMÜNHÂfl
ROUPAS PARA MENINOS SORTIMENTO COM-

PLETO K VARIADO NA
___ TORRE ___TIP_m_J.
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nota, -.-  .- - ...
retirando o material bellico
em Lcniberg. ,

\ população civil retirou-se quanto
cri possivel e as tropas começaram, ha
dias, a evacuação. t,udo antes desinon-
tado todos os grandes canhões.

Londres, 2 - (A. A.) — Os russos
atravessaram os pântanos do rio l\oro
potz, fazeudo pas
nhões de

Cigarros
Castellões e Olga
Qualidades finas

s. x. dio dantouiiTURA

.];_ CXOlnm 'Oil1

noi:) 'Murtiuhí-
ki na seH-inffhi

Picou, assim.
ili-HOM.

Niio dísc

>: os assrsii n-ius, i: Ma-
cxtíluia hò os entvados
instância,
confirmada a jurispru-

llt.U UMA
¦ « 1 n m.

melhor I 1

noticias ni. ,\r,.\(;t).\s
1/, 2 (A. A.N

0 dr. Azevedo Sodrô rc-
rebe íuiruliens

Iislevc hontem em conferência com o
dr. Azevedo Sodré, prefeito municipal,
uma commissão de directores da Socie-
dade Nacional <le Agricultura, compôs-
ta dos dis. -Miguel Calmou, Parreiras
Horta, Vietor Leivas e Wiiliam \V.
Coelho de Sotijta, quo foram apresentar

I a s. ex. as congratulações da Socieda-
| de pelas idéas que s. ex. expendeu na

sua recente nien'àagem dirigida ao Con-
sellio -Municipal, ua qual o dr. Sodré
fxpoe .is mis coruli-cõcs hyfíicnicas cm
que é fornecida ti carne á populaçãoi desta capital. Aproveitando o ensejo,

i) Thesouro a referida commissão solicitou do pre-
In d pagará amanhã, os vencimen- \ feito o seu valioso concurso á Primeira
aos membros do Tribunal Superior, I Coiifcrcncia 'Nacional de Pecuária, de
ju:z«á da capital e dos fuiiccionarioa j cuja orgnnizagão, ioi incumbida a So-

\ ciedade Nacional de Agricultura.
— Sob o titulo "'Fm prol dos servi-

! ços de cooperação", na sede da sócio-
dade, ás 4 horas da tarde, amanhã,

de Victoria. liará uma conferência o dr. Wiiliam
Maceió, -' CA, A.) — A bordo, do | Wilson Coelho de Souza.

apor "Olinda", passou pelo nosso por-
lo o deputado José Augusto, oue dcsciil-
barcou, sendo recebido por diversas pes-
•ua* aradas.

Maceió, -• (A. A.) —- Realizou-se
eom grande solennidade, a assembléa
geral das Senhoras de Caridade, presi-
dida pelo bispo d. Manoel Lopes, as-
-stimlo numeroso c sclecto auditório.

Maceió, _ (A. A.) — O Conselho
. Municipal encenou os seus trabalhos

bhne.traes.

Os Ires larápios..

Os larápios, com o ímpeto desenfrea-
do da época, entraram domingo ultimo
na residência de d. Maria Pacheco, á
rua Kuphrasia Corrêa í.t, e dali, do
quarto da cama da moradora, rouba-
ram todas as jóias da mesma, arriban-
do com ellas.

A victima desse descarado assalto
queixou-se logo ás autoridades do 6o
districto. que deram as precisas provi-
dencias, afim de serem descobertos os
autores do roubo.

Kram estes em numero d; Ires. cha-
mados Nestor da Silva Cabral. Adelino
Ferreira Kamos c Eduardo Lima do
Oliveira, e foram presos bontem jun-
tos quando perambulavam pela rua do
Lavradio.

Nestor, que é sobrinho do sr. Vi-
rialo dos Santos, inquilino da dona da
easa, tambem ali pernoitava, c foi clle
quem deu entrada a seus dois jovens
companheiros do crime. Desappareccndo
Nestor logo em seguida á pratica _ do
delido, viu nisso a policia uma pista
segura para a captura dos criminosos, o
que hontem se deu, sendo nppreliendida
ainda uma bo.i parle das jóias rouba-
das- ,- ,

As que faltam a policia vae buscal-as,
seguindo indicações des próprios Climi-
nosos.
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Justa aspiração
BUENOPOLIS PEDE UMA AGENCIA

DE CORREIO
Pedem-nos chamemos 11 attenção do

director geral dos Correios e do admi-
nistrador dos Correios de Minas para
quc seja creada uma agencia postal em
Bucnopolis, localidade prospera _ e que
se resente muito dessa falha, visto, ter
toda a correspondência quc ser enviada
para Cnrralinlio, onde na maioria dos
casos sc perde, prejudicando os destina-
tarios. , 

Acreditamos nao ser muito ditlictl at-
tender a cs«c oedido,

-f-o—ap-o-w— —

OlíNÇAS do estômago, íiitcs-
tino, figado c nervosas. Exa-
mes pelos raios X. DK. HE-
NATO Di; SOU. A JL01--Í ..

! Rua S. José, 39, das -* ás j (menos ás
quartas-feiras). Grátis aos pobres ás i_
lioras. A .195

LOTERIA FEDERAL
E' o mais valioso plano até hoje apre

sentado o da Loteria Federada extra-
hir-se 110 próximo sabbado. Tem avul-
lado numero de grandes prêmios c mai
1 dc .oo contos. Tenham presente sem
pre o CENTRO I.OTKttlCü, á rua Sa
chet 11, 4 I • • •

¦ 13-O-Q- ¦» Iím,;

Circulo Catholico
AS CONFERÊNCIAS DO PADRE DR.

JOÃO GUA.L BERTO
¦Realiza-se hoje, uo Circulo Catholi-

co, ás 8 horas da noite, a 14" confe-
rencia do padre dr. João Gualbcrto do
Amaral.

Versará a conferência de hoje sobre"O organismo visceral de Cairei e a
geração chimica dc Locb".'

Pela natureza especial do assumpto,
o padre dr. João Gualbcrto entendeu
declarar quc a esta conferência não

issistam senhoras e senho-

ar tambem muitos
rosso calibre.

r.oudi-es, • — (A. A.) -- Dittem de
Petrogrado. que as tropas sob o com-
mando do general Saliharoff foram sitr-
prehcndidas com um violento ataque no-
eturno dirigido pelo inimigo nas margens
do rio Slonovlte, travando-se cm seguida
um violento combate que terminou com
a completa victoria dos russos.

Nas proximidades de Bcresteischko a
luta não esteve menos voilenla.

A LOTERIA FHDT3HA1. f.wí de-
pois dc amanJifi, 5 do eorrente, a
extracção do arando o oxlrnoriU-
nario nlaiio do ÜOOtOOOSOOO.

m derrota: os allemáes, atacados ao
mesmo tempo na frente oriental c na
occidenlal, chamam para a luta Iodas
as reservas; 03 batalhões inglezes,
francezes e russos cooperam na. libcr-
tação do nosso território I

O céo descobre-se, o sol levanta-se 1
A luta ainda não terminou; ella será

árdua e todos nós, emquanto tivermos
um alenlo de vida, devemos trabalhar,
trabalhar sem descanso, com paixão,
com fervor .... , „. ,

Mas já a superioridade dos alliados
apparece a todos 03 olhos. A balança
do destino teve longas oscillaçõcs. Mas
já conseguimos quc um dos pratos nao
deixe de subir, emquanto o outro desce
sempre, carregado de um peso que coi-
sa alguma alliviará!

Gloria immortal a Verdun, que prepa-
rou a acção commum dos alliados.

Gloria a vós, meus amigos, que salva-
reis a França c vingareis o direito ul-
trajado!"

Nova Voik. 2 - (A. II.) - Tek-
grapham de iNewport News:

" Procedente dc Iialtunore, foi assi-

gualad. ás 6 horas, ao largo de Tan-)
gier -Sound, o submarino allemão "Ueu-í
tschland".

Londres, 2 — (iA. A.) — Um iornaí-
uolrtc-americano publica uma noticiai
dizendo que a Turquia- se dirigiu á Iu«,
glaterra, declarando estar disposta tf
acceitar qualquer paz, dando de anlcJ
mão assou, mento ás coudiçõos propôs,1
tas pelos alliados.

ilíssa noticia continu'a dizendo que _
Ingl .terra respondeu que não pile re-*
solvcr isoladamente,

Londres, 2 — (A. A.) — Tele. iam
mas de Athenas dizem que uma bambai
destruiu um trem carregado dc "..opaj
búlgaras, próximo a Kustondil.

Nova Yorli, 2 —- (A. A.) — Os jor-*
naes desta cidade 'publicam hoje tuna!
nola que Uies enviou a legação alleuil
cm Washington, dizendo que os Jiaire.
da "Entente", até. o dia 30 de juiüiçj
próximo passado, perderam 49 vasos do
guerra, num total de 56*.000 toneladas,.

Paris, 2 — (A. II.) — Sob o titulo!
"O Brasil o 03 neutros", a Tribune, úfi
Gembra, publicou hontem um artigo di-
zendo: I"Um grande exemplo nos veiu recetw
temente do Brasil, joven Republica sulJ
americana, quc assim offercccu ao niWM
do o bello espectaculo de uma manifoM
tação de liberdade -c justiça, quc todo»
os povos conscientes da sua dignidade!
têm o dever do defender. O dircilo itt*j
fa memento calcado aos pés pelos exer"1
citos de invasão suscitou na AmcricSS
La-tiua magnificas iniciativas que o_|
ucutros do Vcllio 'Mundo ainda não tt*
veratu a coragem dc Imitar.

Pedimos agora aos neutros quc num .
profissão de fé geral protestem contrai
todas as violações passadas c ipresçu.
tes do direito internacional commettidaá
pelos belligerantès, que tenham a cora-
gem de affirmar que o direito do mala
forte não constitue direito c que jufM
tem os seus protestos aos,do Brasi-n
Desejaríamos até que a iSuissa — qu»
hoje celebra o 625o anniversario da
s..- if-l.onendencia — tomasse a inicia-
tiva de un. _pproxianação dos paize9
neutros, com o iiir.;d. 03 levar a uma
manifestação collcctiva eu. deiesa uo_
direitos imprescindíveis que sa^ a basfl
da existência dos povos livres ¦

SARNOL
tulania

contra os carrapatos n.
gado. Vende-se na llolfll

ia do Ouvidor, 11.

coilvem ques ritas.

G. DOS MACHIXIST.VS DA
.AlAltINll.V CIVIL

Está couvoendu unia ren-
nião para boje

Km assembléa geral extraordinária,
reunc-se hoje, ás 8 horas da noite, na
sédc social, á rua da Candelária 11. (ít>,
o grêmio dos ninchinistas da Marinha
Civil, afim de tratar de assumptos de
alto interesse pr.ra ;i c!.'ísí-.*.

Ü2AL tinta Sardinha, nctunlnitratr
_ melhor do hosko m.n-aJo.

DR. APRIGIO 1)0 KEGO LOPES —
Do Hospital da Misericórdia. Moléstias da
£;irsan._., nariz c ouvidos.

DR. OCTAVIO DO REGO I.OPF.S --
Octilista, prof. da Faculdade cie Medicina,
Consultório: rua Sele dc Setembro n. 99.

(A Sin-i)
__  ¦« > <- !»¦¦

Fallecimento em Fortaleza
Fortalesa, 2 — (A. A.) — Falleceu

d. Rachel Monfenegro Mattos, esposa
do major Ga. Uno da SiSva Mattos.

mm.

200;OOG$0001°!:SMS
MA KICDHKAIi
pois di> amanliã.

a extraii"so de-
5 do corrente.

| Ossfirsi

Uepartição de II.vgicin .
Maceió, 2 (A. A.) — ií' aqui espe-
do hoje. o d>'. Fernandes I.ima, de
".'.¦S-o íi;i siui cxcuvsfio no mutticipio

HygianlG Rainprooí
CCapas impermeáveis

sem borracha) Espccia-
lidado rl.a "Casa Ingleza"

MJA OUVIDOR 131
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Por diminuto ureco i)óde-.so
iidonirlr um bilhete nrcniiado com
_00:0()OSOOO na extracção quo
:i I.OII.IEIA FUDBRAIi fará dc-
nois ile iiiiiniibn, 5 do corrente.

¦¦¦OI Q~<_b ? P»" ~
IM1 CU1UXV1.A

Um eadarer myslcrloso
Curitiba, 2 (A. A.) --- Nas maltas

próximas ao "ground" do "Internado-
t:..l Pootball Club", fui descoberto o
cadáver de um homem, trajando decen-
temente uni teruo ue casemira azul ma-
riiiho. Suppüc-.e que se trata de um
suicídio.

A policia procede a averiguações.

TÕSSETüsê"
XAROPE DO BOSÜUE

Vrii,. LrfOg. i aUlCCO — AuuraQu», 4n
J. J-lú

—-,^-r!^mii ¦¦111 iimi üjq '

illifi
MOVEIS a PRESTAÇÕES B
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ACADKMI.V DI^JIKUIOI.VA

UM.V QUESTÃO IxriXD.VVEr.

Ainda 1) raso da ".Stan-
ilard OU"

As declarações do sr. Dilleniltamp,
no inquérito que corre pela 1* delegacia
obrigaram a policia a tomar outros dc-
poimentos ainda sobre o cr.so <!a "Stan-
dard Oil". uVssim é que hontem foram
ouvidos o actual gerente sr. J. Wiite
c Adolpho Haroldo Wilson, contador
:ia agencia de S. 1'aulo. Kste ultimo
declarou que toda n escripturação era
feita por determinação do sr. Willcm-
kamp, na qualidade cie chefe.

Quanto ao emprego do dinheiro nada
podia dizer.

1—I » m, a um
Xão discuta I IRACEMA é a melhor !

ia tserveja
C«« ¦•tmm_..-,-m___i_M__._xrr.  _j_U

c©bii pequena despesa
injBftpaBnmmmmmmmmK ^m_9t&__^_rmm,-*™**aaeati***m* ¦ ¦--****¦ <-- ni*»

A. cleliída dos palrvcla-i-es niíiis
exigentes!

FLUMINENSE F. C.

Como foi festejado o
anniversario da sua

fundação
A festa organizada pelo Fluminense

Football Club' para conmicmorar o an-
niversai-in de sua fundação, foi um ver-
dadeiro encanto. A direetoria do Clilb
não poupou esforços para o suecesso da
noite', c, eom habilidade e bom gosto,
preparou um programma agradável, exe-
ditado num local que não podia estar
mais apropriado.

Nos números de Gym-khana para «c-
nhoritas foram premiadas, cm primeiro
logar mlle. Mercedes Marcondes da Luz
oue rev. liei; 11111 lindo binóculo para
theatro, o em segundo, mlle. Hilda Sou-
za Manos, a quem coube uma IííMIw»-
niére dc esmalte. „

Na "luta de engolir o barbante ob-
teve o primeiro premio — um relógio
pulseira de pia.a e ouro— o sr. Jorge
Coelho Netto; e o segundo, o sr. Oil-
berto Cruz. Quem mais depressa comeu
o biscoito pendurado no barbante foi o
sr. J. Baptista Guima
perto pelo sr. Oscar K.
guir n esses eertamens que se realiza-
ram no meio da mais franca alegria, a
secção infantil do Club, c.eciilou ai-
guns movimentos de gymnastica sueca.

Oucm viu a precisão c o ,Barbo da-
quêilcs quarenta meninos, dirigidos pelo
sargento Galvão. custa a crer que aquel-
lc magnifico resultado fosse obtido ape-
nas com tun mez de instrucção.

Bastaria o qtte acima descrevemos em
traços ligeiros "ara oue a festa de ante-
hontem deixasse uma recordação agra-

| davel a todos os que á cila nssiMiiaiii.
Entretanto, a parte mais captivante,

dessa noite ioi Justamente a ultima --

a parte propriamente social.
Num canto do campo í

A TORRE EIFFEL
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Preços de alguns arti. os da
secção do AI.FAIATAIIIA

Ternos do casaca eom'
forro de soda 1SQ.$

Ternos de smoking eom
forro do seda JSxS

Ternos tle fraque. . . 180.1»
Ternos ile easeinirt* a

começar do GOS
Ternos dc jnquctfio IH'C-

to, azul ou de cor. . lios

.,—¦ ¦ 1 mmn_MtmÕ+mm * " ' """*

Poilial ia perra

NO SENADO

[ilido de
Carvalho. A

Dois minSstros quo
reassuiiiem as suas

ia,
Co

gc

Lis
fnn=o
mem

O
ii reunião
marcada ]
signado
ordinária
âv sc»' :*'.
ministros

O posto medico da Villa
Militar

Para constituírem a commissão d_e
exame que -tem de verificar seis cai-
».cs cont-redo mrdicamentos destinados
á pliarm .cia do posto medico da Villa
SJilit.r, forani noineadc.) presidente,major medico dr. Alfredo Mendes Ri-
beiro; membros: 1° tet-inte dr. Anto-
nk» Pacifico de Souza, a° emente ph-T-
«nacwtie» Rrkfc. PortUbo Beatc».

llenliza-so hoie a sessão
semanal ordinária

•A Academia Nacional de,Medicina
reune-se hoje, cm sessão Ordinária, as
S horas da noi'e*.

Ii' a seguinte a ordem do dia:
1. Recepção do almirante dr. João

Lopes Rodrigues; 'II, Chorion epithe-
lioma da trompa — Cim caso d. -prosta-
teetomia transvesical, pelo dr. Nabuco
de Gouvéa; Ifl, L'm caso de fibroma
— a sutura do ventre nas laparato-
miadas — pelo dr. Arnaldo Quintella;
IV, Nota prévia do dr. 'Fernandes Fi-
gueira; V, Reforço da 2» hulha na sy-
philis, pelo dr. Rubião -Meira.

A sessão . publica.
——- ii.ini.tfl, -Ti _2i »B)—" 

DR. KEGO MONTEIRO. Mn!_ das sc-
i.hor-.- e (.03 0H108, 7 Uc Setembro 8r, h_
4 horas. U-94 J)

mh+*mM m tm

NO oaesdo rtutro
Os leilões de terrenos

Cl director do Patrimônio do Ilu sou-
ro Nacional iá providenciou para que
depois de anianhã, sejam vendidos cin
hasta publica, dc accordo com o edital,
os lotes de terrenos desmembrados do
cács do porto e situados nos quarteirões
S, 24 e 26.

O produeto dos Icrrcnos vendidos a.c
hoje monta a cerca de 3.000 :Sooo.
_.  ¦¦» m> 1» _».

níTUA para tmbalb.em, ca-
rt-X-Llt- llus ,1- ani,uacs, etc.
Telephone, Villa -<)'o?.

BXP0SIÇA0 CANl.NA
NA EXPOSIÇÃO DE AVICUI.TURA

Ewtio sendo ín.criplos na sálc Ja -üt-
ctoria, na exposição,
concurso canino, qftie
mlngo, entre is c '7

Os interessados

candidatos
rcnli.ari no do-

ra».
ei-.rontrarão ra F.xposb

ção Avenida, as informações (pie deseja-
rem.

E' já notável o
ptilS. _

n*j:ncro dc cães inseri'
(J ro)

O COIU'0 UH 8EQÜ1ÍAKCA
EM ACTIVIDADE

Tendes prisão de ventre ?
Tomae UX .R.GII,.

"La Nacion" de Buenos
Aires

Buenos Aires, 2 — (A. A.) — Ten-
do o jornal 

"La Nacion" augmentado o
preço da venda dos seus exemplares, 09
vendedores rcsolversni boicotar 9 re-
ferido Jwníl..

Pronunciados presos
Agentes de segurança prenderam hon-

tem pronunciados por juizes os indiyi-
duos de nomes Floreutino Pinheiro
Guimarães, Heitor Menezes e Oscar
Pinto Peixoto ou Oscar F
mais conhecido pelo vulgo
Oscar.

Os dois primeiros sao cúmplices num
crime de morte e o ultimo foi processa-
do prr estellionato. Tod_
removidos para a i-étenção

 na m mm » ti *
rODlTICA 1»E1.XA-MB_C-\XA

Receiam-se distúrbios em
Palmares

Recife 2 — ÍA. A._ — Havendo re*

Peixoto,
. "dr. "

tres foram

— » rJB. » Çm**
A-f/ili. r tle bordado?, jranl
ntciici p-cot. Passanm

jo :ir c
an.-:ia. Casa

Vianna, Urso S. Fr,ir_eL>co de Paula 14.
i° andar. Telephone, Norte 4178.

O sr. Pandiá Calogeras remetteu ao
presiden;: do Tribunal de Coutas co-
pias dos decretos que abrem os credi-
tos de 4-i7:i.to$.77, ouro, para paga-
mento de juros e mais despesas do em-
prestimo relativo á Companhia Viação
Bahiana. c i_^o_?c-co. para pagamen-
t_ - Antcaio F. I-un-çs-

ceios de perturbação da ordem publica
no município de Palmares, por ocea-
sião da apuração do pleito municipal,
o dr. Manoel Borba, governador dq
listado, designará um seu representa.-
te para assistir ao referido pleito.

Parece (pie a pessoa escolhida para
representar 5. ex. naquella apuração
será o capitão Martiniano de Barres
Corrêa, ajudante de ordens do gover-
nador. _

riüH-yllUI ó ilifficil—E1 oor Isso
que a CASA MUNIZ (Ouvidor 71)
só prometi, o nue esti nos limites
do possivel, o oue alius a sua dis-
Uncta freguezia tem observado!
MODICIDADE DE PREÇOS E AH
TKiOS HEI"

Coisas do Ceará
O SR JOÃO THOME' DEMITTE MAIS

EMPREGADOS
Fortaleza, 2 — (Do correspondente)
 O dr. João Thomé demittiu mais

vinte c dois empregados extranumera-
rios deixados pelo coronel Bcnjam n
Barroso, us quaes percebiam gross.s
diárias sem funeção alguma.

«?O** «
) — Remédio e applicação ioo$,
INSTITUTO F.HRLICH — uo,
Vendemos, tambem, o remedio.

(J 435;

ootualt e«-
cercado de
chie, tudo

'ahoarío,
mesas' dispostas _ com muito
lindamente illuminado.

Ahi, ao som de duas bandas dc ratisi-
a!izaram-so as danças, que sc proca

depois
serviu--i

lc uma hora da
uni chá aos con-longa ram

madrugada.
vidndos. .

Não se pode descrever o aspecto oe
animação que davam á festa as inmt-
meras senhoritas presentes, que eram
das mais gentis quc conta nossa socic-
dade.

Os sócios do velho club tinham dc que
<=c orgulhar, ao ver pendendo duma fita
tricolor, o escudo "F. F. C", ostentado
eom graça e com carinho pelos convi-
dados" que eram todos admiradores oa
syinpathica e distineta associação da
rua Guanabara.

 « 1 ¦ t —

_., (A. II.) — Os drs. Af-
e Augusto Soares reasstt-

11 ia das respectivas paslas.
esideirte da Republica presidirá

lo conselho dc ministros,
para hoje, na qual será de-
o dia da convocação extra-
do Congresso Nacional, afiai
atada a missão dajiiclk. dois
r.o estrangeiro,

A próxima visita ministe-
í-ial íi Affonso A'll

Lisboa, -¦ - (A. .'¦-) — Noticia-se

ministros da Guerra o Fazenda, coro-
nel Norton de Mattos e dr. Affonso
Costa, tiuiibrin irá a Madrid visitar o
rei Affonso XI.I, de Hespanha, o sr.
coronel Mousinho dc Albuquerque, mi-
nisi-.-o dos Negócios Interiores.

0 conselho do ministros
Lisboa ,2 — (A. A.) — Deve-se re-

unir boje o conselho de ministros, sob
a presidência do chefe da Nação, sen-
do c. a a primeira vez, depois <lo rc-
gresso dos ministros da Fazenda e Ex-
teriores.

HONTEM, COMO HOJE,,.
Presidência do sr. Pedro Borges, pr<»

sentes art senadores.
O sr. Pereira l.obo _ Ica a acta dl

sessão anterior, que foi approvada -i-tri
observações.

O sr. Mctello deu conta do e_p<_
difiite. som importância: duas mcnsi».
gens do prefeito do Districto Federal,
capeando razões de vetos, o (pie _di8
respeito aos elevados c o que se referfl
aos solicitadores da Fazenda Municipal.

Foi iido 11111 parecer da commissão de?
Policia, que é a própria mesa, "jiinafl.
do pela rejeição da indicação dos sr.*
João Luiz, Kibeiro Gonçalves e oulro»,
que manda erear mais um logar de ¦mp"'
plcnte de redactor de debates.

Xão houve oradores. Passando-se S
ordem do dia, que constava dc vota-.õe.
de matéria encerrada, já se sabe, vc*
rificou-se não haver numero, 1 .v -itatl-*
dose a ..-^são.
.___,. — «n—-»-eg»-<..'i_wi —-** \

SO' NA CASA POltTÜGUESE .I0(5í
Rua Assembléa, 40 — c que se eni

contra manteiga fresca mineira supe*:
i'ü'' ; fctlo í$soo. *

DENTES COMPLICADOS
Um curioso caso que a
policia está apurando

A ''Dental Mnnnfacturing" é estabe'^
ecida "" largo da Carioca 11. II. Hon':
em dois representantes da mesma pro«j

ntaram prcsOn
de um .'"urlC-

qual ton
titulares,

pie se reune o conselho, no
rão parte tambem aquelles

curara 11 a policia e apres
um padre que aceusaram ..
dc Soo dentes de _ porcellana qui stf
aclitiva:n numa ntríne.

O padre, que no .V districto deu Cl
nome de iispiridião Thobaldo, di clarfll»
«cr seminarista cm .Magoa5, (lc náa
i.-iu a passeio. A bordo conheceu un}
reiid-dor de objectos dentários e dello
comprou os dentes cm questão, que SO
agora soube haviam sido roubado-. X .
pensão da r-ia Aiistidns Lobo, uni
hospede viu os referidos dentes na mesa
do seu quarto e se offercccil para >eit>
del-os, ao quc acccdcu, porque estava
precisando de dinheiro. .

Indo casuaimente .. ''lhe Dental™
viu-se preso como ladrão, o quc pro,-
testava. , ,

A policia reduziu a termo as ocçIM
rações do seminarista e abriu inquérito;
aííai -le apurar o que ha dt VerdadÃ

l.i

"914
S. José,

Recebemos o ultimo numero da Illus-
tração Portuguesa, como sempre con-
tendo cxccllentes (jravuras e texto iu-
teressbnte de actualidades.

CIMENTO Gi.bs. in-
a I e z. —

TolepUoiio 83-1. Central. — Rua
Santa Luria 202

 pau:. O PASSOS & C —

A JÍADBIBA XAaOXAL

A França roínnni -10.000
ilormentes

PaWf, a - (A. A.) - Os srs.

OUATilIÍADE Eí-ti Raymundo c Gustavo Baiiiy,
QVA___JA_J__ , directore3 jo Comptoir Commercial Sud.

Amlricain, acabam dc assignar umeon-
irato para o fornecimeni-j aos caminhos
dc ferro francezes, 40.000 dormentes
Íi madeiras d . Brasil.

Assumiu hontem o cargo de K_mc-
diato do transporte dc guerra Sorgcntc
Albuquerque, o «pitSo-teneBte al»f<0
Hcckser.

KOBMICIDA PASCHOAIi - O
maior «migo da lavoura: encontra-se
em todas as casas de primeira ordem
dtsta capital c de todos os Estados.

-,_»-».

Os dois novos deputados

pernambucanos
Sob a presidência do sr, Lamounier

Godofrcdo. esteve hontem reunida a
commissão de Petição e Poderes da
Câmara. ,

Foram lidos . assignados alguns pa-
reeeres concedendo licença a funeciona*
rios públicos e foram distribuídos vários
requerimentos tratando do mesmo as-
sumpto.

Os srs. João l.-11'.c-o e Rodrigues ai-
ves Filho relataram os seus pareceres
sobre o ultimo pleito eleitoral de Per-
nambuco. Esses oareceres, que foram
assignados, são favoráveis ?o reco-ihe-
cimento dos srs. Gouvéa de Barros e
Fábio Silveira, candidatos
pela jwta apurador».

A escaln dos navios hol-
lniidenes

2  (A. A.) — Em seu nu-
....ro de hoje O $l'culo dá curso a um
consta, dizendo quc a lcgação portu-
gueza junto ao governo dos Paizes
Baixos está trabalhando^ activamente
por C011SC2'. r quc os navios do I.loyd
Hollandez voltem a fazer escalas pelo
porto dc Lisboa.

O mesmo ort;ão accrcscenta quc
ncgociaçõ"s tstão muito bem ene
aliadas, acreditando-se que das :
mas So tirará um feliz resultado.

<>m> 

Todas as Noivas ,,„ . ;,„,
o palácio da:-; kow
uaynni 11. 83 — Kio -fl

chies
tes . rsrtjí

•¦;¦¦.¦; enxovaes w
VAS; uu Urugi
-cçam calalogos.

as

Na Escola de Medicina

ANTÔNIO SILVINO

O julgamento do celebre
bandido

Recife, 2 — ÍA. A.) — 0 jul. f;ne.-í
to do'celebre I ndido Antônio Silvino,
foi transferido para o d:a 5 do pro'
ximo me;: de setembro _

Antônio Silvino, sendo interrogado a
respeito do seu julgamento, diz >:te tu
pera ido

Uma homenagem ao dr.
Afranio Peixoto

N'o gabinete do ministro do Interior
esteve hontem uma commissão de dou-
lorandos Je medicina, composta dos srs.
Solon >fc!to, João Baptista Lussardo e
Adolpho Rocha, que foi convidar o_ sr.
Carlos Maximiliano para assislir á festa
que se realizará amanhã, á 1 hora da
tardo, em homenagem ao dr. Afranio
Peixoto, recem-nomeado cathcdratico da
Kscola dc Medicina.

Xão se achando no momento o sr.
Maximiliano. oue havia ido^ ao Cattete
participar do' despacho ministerial, a

diplo.fflíldOJ 1 commissão foi recebida pelo sr. Arthur
Õbmo. officiíj d_ gtibinets de ... ÇXi

yniü^s
DH.
dade

lixatne comp.e.a
2í$; de íangne, jofi

MACUICIO FRANÇA, da !::.cui
,!. Medicina —- Uruguayana, J5>

^ » ¦» ?(
A KEPHESA DO ANDAIIAIIY

A picareta vae entrar em
IICCÜO. demolindOi

O direelor da Repartição dc Ag.-.rí
c Übras Publicas foi autorizado pe.3
ministro da Viação a mandar .rocedíj
á demolição dos prédios ns: .15 ¦ ".7,dio_
situados na represa do Andarahy
predio sem numero na represa d.
ca, os quaes se acham

-J— n iiri?.*riilt_ i_-.
Ia

d.
Tijirt

estado ii
coxpleta ruina, devendo aproveitai J%
melhor modo o m&tcrtal que a.nda «xií.

tt .P.s. mesmo.t

¦i

i
.¦-:-.;

..'*"'
: - ,

¦ ¦!¦"

-

.--/.'í-üió.:.
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ísr. Pereira Leite discursa,
I na Gamara

. No expediente, liontcm, da sessão: 'dá Câmara, o sr. Pereira Leite oecupou
A tribuna, voltando a tratar dos sue-
CCR505 de "Martto Grosso." O representante malto-grossense co-
uftcçou traçando, com grande cópia de
nrgiimeníos, a condueta em que se tem
Jinvido o general Caetano de Albuquer-
í-iic, não só no posto que oecupa, mas
itainliem para com o P. R. C, que o
elegeu.

•O general Caetano de Albuquerque,
.'disse o orador, administrou o Estado''«empre de accôrdo com esse partido,
Isó divergindo delle quando entendia' ir de encontro aos interesses de Matto
Grosso.
^.0 sr. Pereira Leite leu á Câmara,
documentos que comprovam a solida-
¦ricda.le do general com o P. R. C. c
a confissão publica, em artigos c notas
<le jornaes considerados como órgãos
dò partido, nos ^uaes 09 chefes per-
itecistas faziam ao actual presidente^ dc
Matto Grosso as mais elogiosas e jus-
fa.s referencias.'.O orador, referindo-sc aos aconteci-
mentos dc Campo Grande, expoz á Ca-
mara, pronu-itendo apresentar, dentro
de breves dias. documentos insophis-
.maveis c bastaintos, a maneira por que
íóram provocadas tão lamentáveis oc-
corrciteias. O cx-padre Miranda, vice-
intendente dc Campo Grande, linha
reunido, etn sua residência, armas e
-íliínições para a revolução destinada
n apear tio governo o honrado presi-
«lente do Estado, o general Caetano de
Albuquerque.

Declarada a revolta, chefiada pelo
ex-major Gomes, em Bella v ista, a ella
adheriu, 110 mesmo dia. o destacamen-
1o de Campo Grande, dispondo-se o
cx-padre Miranda a sair com a sua
gente armada e municiada ao encon-
dra dos de Bella Vista.

• Foi nesta altura que o delegado de
policia de Campo Grande, tendo scicn-
cia do que se tramava c no pleno
gozo de suas attribuiçõcs, pretendeu
dar busca á residência do cx-padre,
'apprchender os armamentos. Miranda
recebeu a autoridade legal ostensiva-

BRONCHITES
e demais a.fecções
do peito ou dos pul-
mões por mais ligei-
ras que pareçam.
Muitos casos de tísica
começaram assim.
_. econômico tratar-se
immediatamente des»
ses males com o j___
hor medicamento, a

Emulsão «ie Scott
(cie Puro Óleo d*

Figado d»
Bacalháo eom

Hypophosphitot)

Que teria sido carregado do archivo
.da Câmara?

_____ _

mente, dando-se, então, o duello de
fuzilaria, do qual saiu morto o ex-
padre.

O general Caetano de Albuquerque
não DÓde absolutamente ser culpado
por esse triste incidente, que e.lc, go-
vernador honesto e patriota, bem que-
re ii íi evitar ia todo transe.

O sr. Pereira Leite concluiu, sob
apartes do sr. Costa Marques, contes-
tando que elle, orador, tivesse adqui-
rido terras por concessão, como se
espalha accintosamente. O orador pos-
sue terras no seu Estado, porém con-
seguidas á custa do seu esforço e la-
bor aturado c honesto, por muitos e
muitos annos.

Tambem a aposentadoria de que
goza. e de que se pretende lançar mão
na campanha política que sc lhe vem
movendo, e ao seu amigo o general
Caetano de Albuquerque, é o produeto
de seus serviços ao Estado. Xão é,
como falsa e maldosamente querem os
seus adversários, um simples favor l

^i^^v__f calçado

m
Conforto por dentro

_E.Styl.C_, -? fora

8 c 40 lí. Carioca: 13*4 H. Larga

Em to*" o da industria
teiephonica

Informações officiaes soli-
citadas na Câmara

O sr. Evaristo Amaral apresentou
,limitem, 110 expediente da sessão da'Câmara, o seguinte requerimento de
informações:"Em vista das InforinaçcTe. presta-
das pelo sr. ministro da Viação á Ca-

.mara dos Deputados, em virtude^ dc
requerimento meu. relativo a linhas
telegraphicas, verificou-se:

1". Que a Repartição Geral dos Te-
legrnphos. certamente ouvida a respei-
to dn requerimento, nada Sobre elle
informou.

2". Que cm officio n. 1.738, de- .. do
julho fin.lo. a Directoria dns Tclegra-
pitos denunciou os seguin* factos:

o) A "Brazilia* ..-..li Electricúats faz
serviço tel.r'10'mco para Nicrhcroy,
sem concessão legal, assim como a
Interiirban Teleplione Cònipany só tem
permissão para lançar um cabo sub-
111,-iiino destinado a ligar a rede fie-
phòniea de Nictheroy â Capital F-•*-
deral, como se vê do decreto 11. 7.500,
de 12 dc acosto de 1909, c "ão esta-

. Iielccc trafego mutuo com qualquer ou-
tra rede teiephonica;

b) a referida "Brnzvli.-inisch" man-
tem publicamente serviço telephoniço
para a Barra do Pirahy e Petropolis,
por meio dc linhas terrestres, sem
précia autorização do governo até á
presente data.

3) Que o próprio director dos Tc-
legraphos cita requerimentos, por elle
informados, em que a "Intortirban"

procura normalizar a situação illegaj
das suas redes telcgrapliicas constitui-
das clandestinamente e destinadas a
explorar ligações entre as prineipaes
cidades dos Estados próximos.

4) Que é evidente a lesão enorme
que essa situação desterminará para o
erário publico, pelo desvio iiliciio da
renda dos telccraplios nesses prineipaes
centros commerciacs e outras cidades
intermediária.**.

5. Que tambem não é legal a expio-
ração inter-cstadual da rede telcpho-
nica Bragantina,

6) Oue, finalmente, o 3** item do
meu renucrimento só teve informações
aífirmativas com relação á empresa
Ganso Fernandes, do Rio Grande dn
Sul. sobre a qual já incidiram as de-
nuhcias officiaes ao judiciário, segundo
.. informação .In cr. mini Atro, ? mol.»
vaidas pelo facto das communicações
com a Republica do Uruguay, ai!tás
inA.tjTH radas notoriamente durante o
governo Campos SaPes,

Que das informações do governo
nenhuma providencia consta ,1 rcspci'o
das demais empresas transgressoras do
rcgínicn legal em viVnr,

Renuciro. pois. que por intermédio
do Ministério da Viação sejam fome-
cidas informações sobre quaes ns pro*
videncias tomalas 110 sentido de acau-
telar os interesses da União, evidente-
mente pre jn-d. cados pe'a concorrente
exploração illieita do serviço tcleplio-
nico interes. adual industrializado pelas
empresas particulares referidas o ou-
Iras porventura tambem nbr-.n-.da- eu
não em notória ci.srena_t.em monopolí-
zadora, _t_'it._o soberanamente, som res-
tric.ão a'!fruma, sem fiscalização, sem
entis de qtiaquct espécie. S. sessões,
2 de agosto dc 1916. — Evarisio do
Amaral."

Sem nia.!.-res, foi a discussão des=e
requerimento encerada, tio expediente
da sessão, Na ordem do di*a, submeti.*
do a votos, foi approvado.

NA CÂMARA
-¦¦*-"¦ ¦¦ '¦.—p-.'¦¦-._¦ p-__r

MATÉRIA VOTADA NA SESSÃO
DE HONTEM

Sob ã presidência do sr. Astolplio
Dutra, secretariado pelos srs. Co _a Ri-
beiro e Juvenal Lamartine. foi hontem
aberta ,1 sessão da Câmara, coin a pre-
sença dc 56 deputados. A acta da ses-
são anterior foi approvada, sem obscr-
vaques. O expediente lido ronstou, cn-
're outras coisas, de um officio do mi-
nistro do Interior, copimufl icando a fi-
¦tação da data para se procederem ás
eleições, nesta cr_nital. nar.. pr.-e-n. l.i-
mento das ditas vagas existentes na Ca-
mara e unia 110 Senado. Após a leitura
da matéria do expediente, oecupou a tri-
Inuia o sr. Antônio Carlos, que prestou
as informações promettukis relativas ao
officio enviado pelo ministro plenipo-
tenciario inel ez ao titular da pasta da
Viação, tratando do negocio do arren-
damento da rede cearense á South
American Railway. Depois do sr. An-
tonio Carlos, discursou o sr. Pereira
Leite, que se oecupou da situação po-
litica cm Matto Grosso. Finda a' hora
do expediente, passou-se á ordem do
dia. A lista da porta aceusava a pre-
sença de ico deputados. Foram votados
dois requerimentos, cuja discussão lia-
via sido encerrada 110 expediente. Fo-
ram tambem jitlgjulos olijecto de deli-
beração os projectos que se achavam
sobre a mesa. iá pelo correio nulili.a-
dos.^ Siibmettidos á votação, foram, cm
seguida e sem oradores, succcssivaniente
approvados. cm .** discussão, o proje-
cto n. 76, de 1016. autoriwindô o eo-
verno a abrir, pelo Ministério da Fa-
zenda, o credito especial tle S7 :_.|. S-. .10,
nara pagamento devido a d. Fannv
VVorms, em virtude de sentença judi-
ciaria ; em discussão unica, o projecto
n. So, de igifí. autorizando-o a conce-
der um anno de licença, em -'rnropação,
ao ajudante de 2° classe da listrada dc
Ferro Central do Brasil, Antônio Affon-
so Ferreira de Macedo e, em i" discus-
são. o nrojccto n. 84, de 1016, provi-deliciando sobre a nomeação de uma
commissão para estudar e promover a
reforma ortliognanhica com parecer da
commissão de Instrucção Publica.

Depois disso, foi. ainda sem orado-
res, encerrada a 3* discussão do pro-ieclo 11. no. de loiti. atitori.ando o po-der executivo a abrir ao Ministério da
Fazenda o credito extrao*ilinnrio de
07 :2on$4..._ para execução de sentença a
oue foi cc.u K-mrmdti a F.iiemlíi Nn. lo-
nal, para pagamento a Luiz Ilermantiy
fi* Comp. c outros.
_I.ogo denois de encerrada a discus-

são. o presidente suhmetteu o projectoa votação, sendo approvado.
A sessão foi levantada ás *;.2o da

tarde,
—— i_-_____^_r-.__,. |p_

C..Í.C.V. .XIT.1 foi* ever !
-"—"  —' ' ¦'-' ,j_-jt'M,-^Ti-

Noticiámos, ha poucos dias, o assai-
to levado a effeito no Supremo Tribu-
nal, sem que até agora se tenha apu-
rado quaes os assaltantes e que auto;
pretendiam roubar. Agora um eutro
caso semelhante se verifica no velho
edificio da praça Quinze de Novem-
hro, onde durante muitos annos fun-
ccionou a 'Ciumara dos Deputados, Mui-
to cedo o guarda-civil n. 263, rondanle
da rua S. José, notou que uma car-
roça estacionava junto á porta do edi-
ficio, recebendo diversos volumes. O
policial interpellou o carroceiro, que
declarou que os volumes em quesTio
iam para a residência de um deputado
que 

'reside lá para os lados de Botafogo,
Acreditou o guarda que para melhor
se orientai* contmunicou o caso á po-
licia do i" districto. Esta_ acudiu «10
local, não encontrando mais o^ cam.-
ceiro. Que destino tomara? Evidente
que se tratava de um roubo. Mas 1,11c
haveria na antiga Câmara que pu-
desse despertar a cobiça de ladrões?
Nada. O que de lá saiu foi, natural-
mente, do archivo. A mesa da Cama-
ra, seientificada do õccorrido tomou
as providencias que lhe cabiam, sus-
pendendo das suas -funeções o serven-
tc Laurindo Ferreira e o "Alfarra-
liista", como é conhecido o continuo
Francisco Rodrigues de Paiva, cucar-
regados da guarda do archivo da Ca-
deia Velha. Para proceder a inquérito
sobre o caso a mesa nomeou uma
comniissão, composta dos drs. Rodol-
pho Ferreira, Primitivo Moacyr c José
Maria Bello, funecionarios da Secrc-
taria da Câmara. Esta conimissão hon-
tem mesmo esteve 110 velho edificio,
cujo archivo visitou, não podendo, no
momento, verificar o que foi carrega-
do. Só um arrolamento dirá que livros
e papeis foram levados.

Emquanto a mesa da Câmara sssim
agia, por sua vc_ a policia entrava em
investigações, afim dc apurar quem de
lal maneira ia mudando o archivo da
Câmara. Incumbido das diligencias o
agente Rosas veiu a saber que na ma-
nhã de hontem, a'li por volta das 11
horas, uma carroça parára á porta do
n. 5 da rua Marciana, unia avenida,
descarregando volumes de livros na
casa 5, residência do continuo Paiva,
o "Alfarrabista brasileiro". O agente
foi lá e encontrou, de facto, a casa em
questão abarrotada de livros em bro-
churas e encadernados. Eram annacs

:da Câmara, relatórios, dis.-ursos im-
l pressos, collecções de leis e muitos
l outros que um rápido olhar não podia
distinguir. O "Alfarrabista" foi con-
vidado a ir á policia, c ás S horas da
noite chegou ao Io districto, onde sc
conserva detido.

E o carroceiro? Não foi difficil des-
cobri!-o. Soube o agente que a carroça
que parará á rua Marciana n. 5, villa''Saleiro", viera da cocheira da mesma
rua 80 e ali prendeu o carroceiro Ma-
noel Francisco Izidoro, dono da mesma
carroça que tem o 11. 5.516 e que foi
levada para a policia.

Pouco antes de 9 lioras da noite o
delegado Catta Preta ouviu Paiva, o"Alfarrabista". E' um honieni dos seus
56 annos, doente, lia pouco operado,
natural de Alagoas, continuo da Câmara
ha uns 8 annos, tendo antes scrv do
como revisor dos trabalhos parlamen-
tares no "Diário do Congresso", Foi
elle o autor do assalto 110 archivo da
Cadeia Velha? E' o que a policia eslá
apurando.

No scu interrogatório, o "Alfarra-
bista" declarou que ha 11111 mez está
afastado do serviço da Câmara, por cn-
ferino e com licença dc favor. Desde
que os srs. deputados sc cuidaram para
o Monroe nunca mais pisou 110 velho
cd ficio da Praça 15. [nlcrrogadp sobre
os livros que se achavam na sfíi resi-
dencia, disse ipie se dedicava aassum-
ptos de Historia do Brasil e assim pro-
curava adquirir sempre '-'vros que se
referissem de preferencia a assumptos

MAGISTRATURA MINEÜ1A
Escrevem-nos de Pcllo I-lorizonte:
"Os advogados desta cidade e todns

aquellcs que lnbu.nm no foro esperam
que o Congresso Mineiro trate, quanto
tintes, da creação dc uma segunda vara
de direito para esta capital.

(1 serviço forense tem augmentado
muito, i- assim a creação de uma segun-
da vnr;i se impõe, devendo a lei de tal
creação entrar em execução desde logo.

O presdente do Estado, na Mcnsa-
.gem, rcíere-.r a este 'piinio o espera-se
que o dr. Levindo n.*o retarde a apre-
sentação de um projec'o m*>;se sentido,

Nf.o basta, porém, a medida legisla-
tiva, sendo ainda necessário que. o juiz
desipnaco r-ara a nova vara seja ope-
roso e culto.

Assim o brnr não deve srr crcvlo
para algum afilhado e sim para quem
venha continuar a hnnrar a tradição
deivada pelo ex-juiz dr. Olavo dL- An-
drade.

A nomeação deve ser feita de accor-
-do com a __¦_ exisirive c assim o
,des'a segunda vara --rá tira-lo da lista
<_o_ to juizes dc seirunda entrancía.

tT:u nomc_ sc des aca dessa lista e
rs*e rn-ne já foi indicado ntiando se
íratnu do substituto do dr. Olavo.

Esperamos que sejam respeitadas os
¦direto,*; dns m:.2:=tra-.os( qnc a nnm._-
.S*i se faça de aocordo com a lei e que
tal npmeaeSo rc<_ia em um magistrado
Uluitrad j e trabalhador.

Bi_. H_r5_fl_te, 1—«—çiS."
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FUNDOU-SE HONTEM A LIGA
DOS PROPRIETÁRIOS

Realizou-se liontcm á tarde, na Asso-
ciação dos Empregados 110 Commercio,
uma reunião de proprietários convocada
especialmente para a fundação dc uma
Liga dos Proprietários.

A reunião foi presidida pelo coronel
ílercdia de Sá. A' mesa tomaram as-
sento os srs. marechal Pires Ferreira,
coronel João Pedro Caminha, dr. Frati-
cisco de Paula Santiago e Luiz dc An-
drade. Depois da presidência justificar
o fim dn reunião e pedir o concurso dos
presentes e dos seus amigos para o fim
almejado pelos convocadores da re-
união, usou da palavra o general Ser-
zcdello Corre-a, que lembrou a convenien.
cia dos proprietários í: esforçarem
quanto possível para conseguir o mesmo
que obtiveram os seus co!l(.!;as no cs-
trangeiro. Pede a união dos esforços
(te todos para o bom resultado da cau-
sa que defendem, e deseja egualmente
que os inquilinos tenham tambem os
seus direitos e deveres, como os pro-
prielarios.

O sr. José Soares Villa. manifestou-
se cm seguida, corroborando as pala-•ras do orador precedente.

O coronel Antônio Alves do Valle,
considerando ser reauzido o numero dc
proprietários presentes e importante o
a., iiinptc. propõe o adiamento dos tra-
balhos para inr.a nova convocação, dc-
vidai-ientc annunciada, O sr. Manoel.
Ferreira da Costa reforçou esla ultima
indicação, desejando que a nova socie-
dade df fetisora dos interesses da das-
se dos proi)ri_\.rios se funde em conse-
íjv-vpcia de uma nssemlilé-a t--i__.cri_.ai
onde o assumpto seja amplamente ven-
tilado. Combate a proposta de alia-
mento o sr. Antônio Felisberto dç Oli.
veira. que opina pela fundação iinmc-
diala da Liga dos Proprietários Iem-
brando ainda que a sua directoria pro-
visoria se componha das pessoas que
constituem a mesa da reunião.

A propos'!i de adiamento foi rejei-
tada. Em seguida foi approvada a nro-
po-ita .ia 101 inação da Liga dos Pro-
prietanos. Foi apresentada lot.o depois

parlamentares e noliticos. Nestas con-
dições compra livros de particulares,
nas livrarias, troca e serve dc inter-
inediario entre terceiros, advindo-lhe dc
tal negocio o appellido de "Alfarra-
bista". Certa vez mesmo negociou com
a Bibliotheca Nacional uns livros cm
troca de alguns volumes de "Annacs"
de que a mesma precisava. Ha tempo9
adquiriu muitos livros do ex-deputado
Rodolpho Paixão, por intermédio de scu
fiUio Tancredo de Barros Paiva.

Interrogado 'sobre o assalto do archi-
vo, hontem verificado, negou que lá esti-
vesse, explicando a seu modo a pre-
sença da carroça á sua porta c de vo-
lumes levados á sua casa. Ass m é
que affirmou que taes volumes perten-
ciam ao deputado Annibal de Toledo,
que os tinha guardado em casa dc scu
filho Tancredo, á rua do Lavradio 1.32,
onde os mandara buscar por um car-
roceiro que faz ponto no largo dc São
Clemente c cujo nome ignora. Este
mesmo carroceiro levara tambem livros
que sc achavam no seu cnculcrnador
de nome Bastos,' á rua do Cotovello
n, 60, c outros que adquirira.

O "Alfarrabista" salientou que se
pensasse alguma vez em retirar livros
do archivo, não o faria, porque ainda
ha bem pouco tempo um continuo foi
apanhado furtando muitos qtte chegaram
dc Paris, onde foram impressos e enca-
dernados, provocando o caso grande es-
camlalo c nada succcdetldò ao mesmo
continuo' devido á protecção que ao
mesmo era dispensada por um ex-depu-
tado pelo Districto Federal e hoje sc-
nador".

Como se vê o "Alfarrabista" nega
que retirasse livros do archivo da Ca-
mara para sua residência. No entre-
tanto, todas as provas colhi 'as no in-
querito são contra elle. Utn seu vi-
zinho, o sr. Augusto Pereira Macedo,
residente 110 n. 7 da Avenida Saleiro,
dec'arou que lia dias viu, por duas ve-
zes. parar á sua porta dois. camnhõea
cheios de livros, o que hontem se veri-
ficou.

O velho,continuo affirma que comn*_
e vende livros e acred-ta na possibili-
dade de muitos delles saírem do archivo
liara as livrarias. E que fazem o archi-
vista c o zelador? — perguntam— Que quer que eu responda? Elles
que o digam.

A policia vae ouvir o archivista, que
é o sr. Aureliano Vasconcellos, e o ze-
lador. sr. Agrino Azevedo.

A policia ouviu, ás n horas da noite,
o carroceiro Manoel Francisco IV-doro.
Declarou elle que fora chamado para
um serviço na cidad? por um carrega-
dor, recebendo na Cadeia Velha uns
volumes dos livros que transportou para
a rua Marciana n. 5, onde os dei-
xou, rc*.'-i-ndo, de pagamento, pelo car-
reto, loSooo.

As autoridades do 1° districto estão
íupro-ntra do carregador e de um outro""
indivíduo que junto ao velho edificio
da Câmara entregou a Izidoro 03 vo-'umes.

Nas declarações, o carroceiro Izidro
disse conhecer o earvetrador oue o cha-
mou apenas nelo vi^-ío de "C,_be!leÍ.aM
n oue é um mulato alto, cheio de corno,
liste indivíduo o acomoanhou até á Ca-
mara, na Cadeia, Velha, cnm a sua car-
roca, e nM o deixou encostado á poria,
do lado da rtta de S. José, entrando 110
edificio. Por unia das janellas o mes-
mo carregador nassou ns livrou que o
sen aiiidante, João Lemos, recebia, dc-
oositando na carroça. Nno viu mais nin-
guem no edificio, transoor'ando os li-
vros para a casa n. 5, da villa Saleiro,
á rua Marciana n. 3. Não viu a pes-
soa qtte recebeu os livros, não a co-
nhecendo mesmo.

A' meia-noite, o delegado Catta Pre-
ta. oue cm .pessoa estivera na casa do"..lf;t--..liista", guardada nor um guar-
da civil, saiu em diligencias afim dc
prender o carregador icreri.lo.

Hoje, a autoridade fará a annrchon-
são -Ins livros, l.nlre estes havia tnuí-
tos pnrnoc.ranhi''n. c nue, evide.nten.e,u-
tc, não per*cnciam ao archivo da Ca-
mara dos Deputados...

UM PEQUENO BATE-BOCA

— DO-
"CORREIO DA MANHA»

Acham-se & renda os volumes:

O MARQUEZ DE FAYOLLE,
Por Gérnril do Ncrval

O TAMANCO ENCARNADO,
Por Henry Murzci*

lim casamento na Época
_ do terror,

Tor Mirucourt

LÁZARO
Por Don Jacintho O. Picon

DUAS ©F.PIIÃS
Por Mietto Mario

PEDRO E THEREZA
Por Mnrcel Frevost

m ERRO JUDICIÁRIO,
Por Mnrc Mario

AMOR VENDADO
Por Salvador Farina

ÓDIO ERREGONGIÜAVEL,
Por Carlos JI. Ocantos

Servidão e lírio na vida
Éii,

Por Alfreiio ilo Viany

asrias do te \mn
Por H. do -iilzr.o

ÍM CASO ESCUDO
Por II. do _!ilzac

Mysterios da Villa Rosa, jjTor A. 13. \V. Miuison

?0R UM ALFINETE
Por J. _. do Saiiit-Gcrmain

f.1ULHER DE IMOBE-
Por Carlos 31. Ocantos

O OE 10 DE UÃO
Por Mnrc SInrio

1 ABOAOESSA DE CASTRO,
Por Stendhal. Henrique. Bezlc^

_ KECOS AVULSOS — Sa
Ctntlt.nl: Volumes brochados,
_.-r.©ÒO; .11. «di .'lindos em per-
ciillna, 15$000; com encader-
ntvi.o do amador (especial),
_$000.

_o Interio*" Volumes bro-
cluttlos, 3$ 500; encadernados
em porcalinri, IJÍBOO: com 011-
cadcrnncãõ de amudor (esne-
ciai). 4S..00. franco de nor-
te. ínstrucções liara asfiienatu-
ras vido números anteriores.
Vi-ud. m-so collecções a pregos
reduzidos.

A GUERRA

Nem todas as verdades
se dizem...

Uma simples revisão criminal forne-
cc» assumpto para que dois ministros
do Supremo Tribunal azedassem 11111 tan-
tos os ud«bates", di__ndo-.s_ verdades ale
certo ponto, conioromeltedoras...

Foi o caso que Arlhur Augusto Fer-
mudes Leão fora condemnado a seu ver
injustamente e oedira revisão do seu
processo.

O Supremo Tribunal negou. Pouco
tempo depois o mesmo réo pediu nova
revisão pelos mesmos fundamentos, ob-
tendo solução idêntica.

Ao accordão do tribunal, entretanto,
interpoz elle embargos.

Abriu-se então a discussão sobre 11111
ponto interessante, tal o do apurar-se,
se era licito reiterar o pedido de rc-
visão do mesmo processo.

O ministro IJedro Lessa entendia
que sim, pois sendo esse recurso para
conc.iiar tuna decisão errônea, devia
caber sem lii"-'. o direito de insistir
a pretendida victima pela reconsidera-
ção dos juizes. Assim acontece com o"habeas-corpus", e justamente por esse
fundamento racional.

O ministro Godofrcdo Cunha achava
o contrario e entendeu de apartear ao
seu collega com alguma insistência.

A principio o ministro Pedro I.essa
respondia aos apartes, sustentando o
seu nio.lo de ver.

Daria o scu voto, apreciando o mr-re-
cimento do pedido mil vezes, se tantas
vezes fosse elle repelido. A própria
mudança da jurisprudência do tribunal
estava a indicar a rogabilidade da rei-
leração do pedido da revisão.

Mas, os apartes foram-sc multipll. I üondim
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QUE TYPO!..

rpiente approvada à indica-
;:.ção dc 11111 jornal, que tra-
c-T.-scs da classe.

çãn da
tc dos

Ficou por tini resolvida a convocação
de uma nova reunião, para serem dis-
cutidos os estatutos da nova socieda-
de e ;is bases para a fundação C\n jur-
nal. A reunião foi encerrada ás 6 horas
da tarde.

—*___<_>-¦.

CASCATIXIIA for ever !

Golpeou 2.0 xadrez nm
polsre veihote

Manoel da Soledade Machado é so-
bejaniente conhecido nas rodas da pi-
rn-aría e na ladroasem, nas quars se
celebrizou por sua audácia. Por uma
ladroice qualquer estava o' Soledade
preso lia dias no xadrez do 14° distrí-
co. onde tambem foi. ante-hontem á
noite, preso o radio João Marques Fer-
reira, de cerca de 6o annos de edade,
morador á rua de Sánt'Anna n. 57.

.Va madrugada de hontem, Soledade,
iu'z| dando arrlias ao seu mão instineto. vi-

bron com unia navalha, que ninguém
sabe como f;'i -er a suas mãos no xa-
dri-7. um profundo golpe na coxa es-
querda de Ferreira.

Aos irrito, deste, nendíram pessoas da
('clcíiaci.-i, qtlc seguraram Soledade, con-
tra quem foi lavra-lo auto dc fla-rrantc,
e que retiraram João Marques Ferrei-
ra da enxovia para receber soccorros
da Assistência, que o levou, depois de
medi-*ado, para sua casa.

Aos proprietários do Grande Hotel, os
excursionistas uruguayos dirigiram o se-
guiníe telegramma:

"A nombre touring agiadcsco since-
ramcnlc ei bnen ser', kio y suas finas
atencioues otorgadas a los eseiirsionis
tas uruguayos. — Emilio Coelli."

______ -¦__^-_^-nfS£a-****<>-aeriw--*i —

Instruocão Publica_>
Pelo director geral foram assignadOs

hoiitein os seguintes actos:
Transferindo por proposta dos inspe-

«ores e=cnlarcs: as cathedraticas Anna
Felicidade da Silva Lins, para a 1* mas-
culitia do -"¦ Azeiielh de Oliveira Car-
valho, para a 12a mixta do 20; e as
auxiliares e adjuntas Altila T. Mendes
de Moraes, para a -" mixta do :°; Isa-
bel .1. da Silva, para a 12" mixta, do
2a; Hortcncia Posada, pnra a 6a mixta
do 5"; Francisca M. Hannequin. para
a S* mixta do 3°; Alayde Passeado, pa-
ia a 2" feminina nocturua do 9": Ame-
rica Passeado, para a 2' feminina no-
etitrna do 0°; Alzira dc Castro, para a
3" mixta do S"; Manoel Aurélio dos
Santos, para a i* masculina <lo 8o: Lco-
nor Coeiho Pereira, para a 6" feminina
do 5": Clementina T. da Silva, para a
ii" mixta do 5°; Consuelo L. Ferreira,
para a 8" mixta do _.". Hilda do Espi-
riio Santo, para a 8* mixia do 3"; Onei-
de Jansen de S.i, para a 7" mixta do 16'';
Lavina Barbosa Lemos, para n -* mixta
aa 16o: dispensando do logar de substi-
tuta de ajunta de .-¦ classe, Clementina
II. da Cruz: declarando sem effeito
o acto que transferia para a 8- mixta
do 3o a auxiliar Maria A. Braudã...

cando e o ministro Pedro Lessa chamou
a attenção do aparteador em termos
categóricos:

.— Km nenhum tribunal de paiz culto,
disse s. ex., os juizes ititeYiompcm os
seus collegas com apartes...

De facto, os apartes dão a impressão
de que os juizes tém paixões ou interes-
ses nas causas.

Ao que explicou sorridente o ministro
Godofredo.

— Perdão, retrucou o outro, o nosso
não é tribunal de paiz culto...

Foi uma espécie de tablcau... e o
julgamento proseguiu frio, sendo despre-
zados os embarbos afinal, contra os vo-
tos apenas dos juizes Lessa e Murtinho.

RHUM
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En.ssltoj5o_z_
Com loilo,

Glyccrina e Hypo-
phosphitos ile Cal-

cio e Sódio
BRONCHITES.

Astlima, Tuber-
culose pulmonar,

Rachiüsmo
TÔNICO PODEROSO
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Grêmio Rio Grandsnse do Noite
•Rcttniu-se ante-hontem, ás _ horas da

tarde cm sua sele social, pela primeira
vez. o novo conselho administraiivo
do Orem'. Rio-Grandensc do Norte. O
expediente constou de officios do pre-
sidente do Tribunal • da Relação do Rio,
Grande do Norte, do presidente da In-
•clidencia de Natal, dos presidente das
Associações Commerciacs do Paraná,
Minas e Bahia, agradecendo a commu-
nicação da eleição da nova directoria
do Grêmio; um exemplar da "Revista
do Instituto Histórico de Natal: uma
carta dc agradecimento da familia do
coronel Thomé Peixoto, ultimamente
fallecido; duas cartas do dr. Tobias
Mor eiro; uma do coronel Joaquim
Brilhante: outra do conego João Cas-
tro, todas agradecendo c acceitandp os
.,->•¦"..* nara os quacs foram eleitos;
officio do Centro Literário Macahyben-
se, participando a posse de# sua nova
directoria: uma 1* -ta politica, franca-
mente par idari.i, assignada por Octavio
de Faria, nue a directoria resolveu não
tomar conhecimento delia em observan-
cia nos seus estatutos.

Sobre a má interpretação que pessoas
de destaoue u-m dado á orientação do
Grêmio, usou da palavra o sr. Albti-
querque Gnndim, que mos! rou claramen-
te que o Grêmio não 6 politico partida-
rio. Em explicação pessoal, oceunou a
tribuna o coronel dr. Arlhur Cavai-
canli, que secundou as palavras do dr.
Condi m,

O rir, Luiz Lniio pediu que fosse
nomeada uma comniissão para cnnfec-
cionar um projecto de reforma dos es-
tatutos. fVaiido a mesma comoosta dos
drs. Tnl-úis Rocha. Luiz Lobo, Luiz
..-n.udes, Arthur Cavalcanti e João
Gondim,

Foram lidos jornaes de Natal, que
motivaram justo pro-esto da directoria,
já nunlicado em tolos os jornaes.

Pelo dr. Luiz Lobo foram pronostos
para soc*OS ns clrs. capitão J. Mendes
e lenetite Antônio Dairas. e pelo dr

ca-imi . José Barbosa,

VIDA
EI

\i\MM
I
I

1 
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A directoria foi inteirada dc que o
ílr. Amaro CavalcauH fará por todo
este mez a sua conferência.

OS LADRÕES NO O» DISTRICTO

Um homem assaltado
no largo da Gloria

'Com Gonçalves Galga, funecionario |

O SEGUNDO ANNIVERSARIO
DA GUERRA

Paris, 2 — (A. H.) — O» j_-_aes
continuam a .publicar os 'testemunho, d?
sympathia c de admiração de altas per-
sonalidades estrangeiras a "roposito da
passag-em do segundo annivcrsario da
guerra.

O ministro dos Negócios Estrangei-
ro9 da Gri-BrCtanha, sir Edward Grey.
declarou:"O segundo anno de guerra termina
sob os auspicios mais favoráveis. A
offen-siva allemã quebrou-se contra o ro-
chedo de Verdun. E os inconiparaveis
soldados da 'França avançam com os
seus alliados para a victoria final que
os collocará 110 futuro ao abrigo de
ameaças e de ataques".

O sr. Salandra, ex-chefe do gabinete
italiano, manifestou a sua profunda c
commovida admiração nela heróica con-
dueta do povo francez. "A .''rança —
diz elle — excedeu todos os gestos da
sua gloriosa historia, dando a maior e
a mais bella .prova <le perpettia-vitalida-
de. A civilização latina e o mundo de-
ve-lbe, ainda mais uma vez, a victoria
do .humauitarismo sobre a barbaria.

Paris, - — (A. 'H.) — O "Boletim

dos -Exrtc.tos da Republica" publica
hoje a carta que o sr. Lloyd Georgc.
ministro da Guerra da Grã-Bretanha,
dirigiu aos exércitos da Republica por
ocea -!ão do segundo anniversario da
guerra.

Nessa carta, o sr. Lloyd George glo-
rifica a resistência dos soldados fran-
cezes que rcpelliram os assaltos cucar-
niçados do inimigo, principalmente em
Verdun, cmquanto o império brilamrico
assegurava a liberdade do. mares, man-
tinha o bloqueio, creava um exercito po-
deroso e fabricava armas c nuiniçõ.s
em quantidade tal que a provisão dos
alliados cxeòde, emfim, a previsão dos
cxci-citos invasores. E o sr. Lloyd Ge-
orge acerescenta:"Os homens valentes não sc gabam
tintes do suecesso: costumam sempre
esperar. 'Mas. mais do que nunca, vós
combaterei» com a certeza de que se os
,_l_dos são forte-3 por seus direitos, são
tambem fortes pelo numero e pelo ac-
cumulo de tudo que pôde assegurar a
Micioria do Direito. O nosso trJtim-
pho é desejado e esperado pelas naçõe9
aluadas e por todos os povos que cul-
'tuani a honra e a justiça."

Depois de fazer outras considerações,
termina a carta do ministro:"Soldados da FrançaI Será bom vi-
ver n ovosso paiz quando tiverdes ex-
pulsado o invasor, quando as vossas
virtudes guerreiras tiverem assegurado

I ás gerações que vos seguem a paz na
liberdade."

O "Boletim" insere depois a carta em
que o geheralissimo Sir Douglas Haig
renova soleniiemcnle a confiança na vi-
ctoria filiai ao enumerar as victorias
alcançadas .pelas tropas francezas sob a
direcção do generalissimo Joffrc: —
"victorias que enchem de respeito e ad-
miração o inundo inteiro. A Grã-Breta-
nll.", que sellou nos campos de batalha
a '"entente" eterna com a França, cm-
pregará os seus esforços até ao fim, ao
lado da sua nobre aluada, nas repara-
ções necessárias para com as nações que
soffreram a injusta aggressão do lm-
perio Germânico".

Respondendo á carta do sr. Lloyd-
Gcorges, o ministro da guerra da Fran-
ça. general Rocques, diz:"A mensagem do sr. Lloyd-Georgc foi
direita ao coração dos soldados da
França que, em pé ha dois annos, eslão
mais fortes que nunca para a luta con-
tra o inimigo coinmum e que acolherão
agora com orgulho o alto testemunho de
estima com que são honrados."

O general Rocques faz depois _ um
vivo elogio dos exércitos britannicos,"cuja poderosa rapidez de organização.
— escreve elle — ficará na historia
como um padrão de gloria. As batalhas
decisivas estão empenhadas, nesta hora
escolhida pelos alliados. Em compleu.
união, atacamos o inimigo, que bem de
¦pressa verá desfazer-se o scu sonho d.
dominio e cairá em todas as frentes,
poderosamente organizada nara estas
batalhas, levadas a effeito com abun-
dancia de iodos os meios materiaes que
lhes faltavam no começo da guerra.
Tendo o sentimento profundo da tarefa
que lhes compete neste momento no
mundo, para que triumphe o direito e
a justiça, os vossos exércitos e os nos-
sos, com todos os outros dos nossos
fieis alliados, prosegue!-. sem tréguas es-
ta luta que será talvez ainda longa e
rude, mas que dará a victoria ás nossas
gloriosas bandeiras."

•*•
Roger Çasement será

executado hoje
Londres, 2 — (A. II.) — Lord Ro-

bert Cecil, ministro do Bloqueio, decla-
rou a um representante da "Associa-
ted Press" que sir Kogcr Çasement vae
ser execi.u-.do amanhã de manhã.

As operações no theatro
oriental da guerra

petrogrado, 2 —Communicado offi-
ciai:" Na frente oeste, sector de Riga,
duellos de artilheria e fuzilaria; em
diversos pontos as tentativas de desta-
canientos para atacar as nossas posi-
ções foram repellidas.

Um aeroplano inimigo bombardeou
um comboio de feridos, nas proximi-
dades de Lusilchi, no caminho de
Vladiniir-Volynski a Luzk, matando um
e ferindo vinte. O mesmo apparelho
bombardeou o hospital da Cruz Ver-
milha installado em Dusilchi, raatan-
do um ferido e ferindo oito.

No Caucaso, o nosso avanço con-
linúa."

Não nrccisn dc rccL.mo "IjASIBA-

HV". Asila mineral natural. Deno-
sito Th. Ottoni í!-l — _. 355, N.

Um appello do arcebispo
de Reims a Benedicto XV

Paris. 2 (A. H.) — No appcllo que
acaba de fazer a íaiur dos habitantes

regiões frajicezaa invadidas, o arco-

A Si
Cuyapá, 1 — (Da correspondente) —

Tém sido verdadeiros palliativos, as il-
lusorias e inefficazcs providencias to-
madas pelo governo federal nara auxi-
liar o Estado uo restabelecimento da
ordem.

No sul 03 azeredistas, com um regi-
incuto mixto e a companhia policial de
Sant'__na á frente, vem augmentando
as depredações, commettendo todas as
violências.

O governo do Estado está appatelha-
do para a sua defesa na capital, cou-
tra os bandos armados de Henri.ue
Paes e os marquistas de Poconé, tendo
chegado hoje para reforçar a guarnição
federal aqui um pequeno contingenre de
38 praças, commandado pelo major Ta-
cito, cuja acção inspira pouca confian-
Ça por suas ligações com os chefes
adversários do governo,

O momento gravíssimo da situação
em tpdo o Estado exige providencias
mais enérgicas do governo federal, que
náo deve. entregar o commando de for-
ças a officiaes mie se revelam hostis ao
governo do Estado, retirando outros
nue têm manifestado apoio ás autorida-
des,

O naufrágio do "Equador"

SAO RECEBIDOS EM SANTIAGO DE-
TALHES DA CATASTROPHE

Santiago, 2 — (A. A.) — Chegam
novas noticias do naufrágio, por ex-plo-
são, havido nas costas de Constitucion,
em que se perdeu totalmente o vapor"Equador".

Por essas informações sahe-se que o
numero de victimas é de 58. tendo, ao
contrario do que se sirp-punha, conse-
guido salvar-se 15 pessoas, oue fo-
ram soecorridas pelo vapor "Corral",
oue aí tendeu aos pedidos de auxilio do"'Equador".

O "football" na Argentina
Buenos Aires, _ — (A. A.) — As

diversas instituições de "football" 'des-
ta capjtal c de outros pontos do interior
do paiz estão promovendo uma reunião
para, na mesma, se combinar a melhor
manei",*i de se uniformizar os recursos
de cada uma para a Indemnização rc-
cbunad.1 com os prejuízos soffridos pelo
Club Gimnasia y 'Esgrima. cujas archi-
bãltcadas, como se sabe, foram incen-
diadas na tarde dc 16 do mez passado.

A municipalidade de Bue-
nos Aires em talas

flii.iio- Aires, _ — CA. A.) — Deu-
sc hoje um grande escândalo adminis-
irativo, que provocou diversos commen-
larros. havendo quem affirme que se
trata apenas de questões políticas.

E' o caso que hoje o deputado Fran-
cisco Cuneo apresentou-se no Ministe-
rio do Interior, acompanhado de uma
numerosa delegação dos operários que
construíram os carros qtte tomaram par-
te 110 "carroussel" comnicmorativo do
centenário de Tticumam.

'Em 'presença do titular interino dos
N-gocios Interiores, chanceller José
Luiz Muraturc, o deputado Cuneo _ for-
muloii um protesto contra a Municipal!-
dade desta capital, em nome dos refe-
ridos operários, por não ter esta ainda
embolsado os mesmos dos honorários
combinados para a execução daquelles
trabalhos.
.__¦ 11 1 mUSt ¦*•-¦* <_-_•¦ < f-f~" ' ¦ — .i.i»

Estação da Piedade

O prefeito inaugurará no dia
5 a nova escola

A Associação Beneficente Comnier-
ciai Suburbana está fazendo preparati-
vos para receber condignamente o pre-
feito, que depois de amanhã visitará a
estação da Piedade, afim de inaugurar a
escola que s. cx. resolveu insallar no
predio que a Associação offereceu para
este fim, como tambem conhecer as
necessidades de melhoramentos que
aquella aprazível estação precisa.

A Associação B. C. Suburbana nada
poupo para que a recepção seja extra-
ordinária, tendo a solidariedade dc to-
dos os moradores da localidade e do
commercio.

S. cx. será recebido festivamente. A
banda da Escola 15 de Novembro, ce-
dida gentilmente por seu commandante,
abrilhantará o ac'o, cm um coreto ar-
mitdo, á rua Gomes Serpa, ao lado do
edificio da nova escola. A convite da
directoria, será orador ofíicial o sr.
Augusto Gomes Queiroz. A directoria
da Associação i composta dos srs.:
Francisco Antônio Corria, presidente;
José Antônio Guimarães, viec-presiden-
te; Luiz Palmier, i° secretario; Angus-
fo Gomes Queiroz, 2° secretario; fnuo-
cencio Chaves Figueiredo, 'hesoureiro, e
Augusto Ferreira de Azevedo, 1" pro-
curador, e Albano de Freilas de Olivci-
ra Bastos, 2a procurador.

O predio em que vae ftinccionar a
escola, ,-í rua Gomes Serpa n. 20, que
já recebeu a visita dos inspectores cs-
colar c medico, é arejado. com boas sa-
Ias e requisitos de hygiene, e é cedido
á Prefeitura oor conta dos cofres so-
ciaes.

Merece louvores o acto da directoria
da estimada e conceituada Associação
que vem do'ar a estação dc Piedade
com mais um estabelecimento de ensi-
no. A diretoria já está na secretaria
d.-i_ Associarão, das 7 ás 10 horas da
noite, distribuindo 05 ingressos aos as-
sociados que queiram comparecer ao
acto festivo. E' esta a comniissão de
rçccpi-ão do prefeito; Francisco Anto-
nio Corrêa, José Aivonio Guimarães,
Luiz Palmier. dr, Augus-o Barreto, dr.
Ulysses Senna. coronel Casimiro da
S;,v,_ Franco, 'tenente Bonifácio Ramos,
T-Has Lacnstr, capilar. Pedro de Souza,
tenente Kduardo Magalhães, Joaquim

DE PORTUGAL
Lisboa, a — (A. A.) — C_egar„m

noje a esta capital os drs- JoSo 1 _lip<
pc e- Mano de Lima Barbosa, Esta
parte, cm breve, para Paris, onde vao
assumir o excreicio do scu cargo d.
addido, sem vencimentos, junto á leg».
ção do Brasil ali.

Lisboa, 2 — (A. A.) — Esteve re-*unido hoje, conforme fora annunciado,
o Conselho de Ministros, presidindo nj
trabalhos, o dr- Bernardmo Machado,
chefe do Executivo Nacional.

Estiveram 'tiresentes á reunião 03 mi.
mstros das Finanças e dos Estrangeiros,
os ouses hoje mesmo tinham tomado
posse das seus respectivos cargos,

Lisboa, 2 — (A. .1.) — Correm boa-
tos desencontradi.» sobro 3 participaçãueffectivade Portugal na guerra, Tam-
bem se diz <*ue vae ser constituído um
governo nacional no qual serão repre-
sentadas toda. as correiftes dc opiniões*,

Porto, s _ (A. <H.) — O banqueira
otierecido ao ministro da 'Hespanha. sr.
Lopes 'Muiicz, que está de passagempara 'Madrid ontle vae a chamado doseu governo, dccoi-reu brilhantíssimo.
No final do banquete foram acclamadoa
o rei da Hes-panlia e o prcsiiientc Bcr-nardino Machado, fazendo-se mutua-
menlte os mais calorosos votos pelo cs-treitamento das relações entre Portugal
e a Hcspanha.

Ladrões e jogadores presos
na Saude

A POLICIA RECEBIDA A BALA
A policia teve denuncia de que ein

uma rua d<*. bairro da Saudc se reuniam
sempre diversos jogadores c ladrõs.

Na madrugada de hoje a referida casa
foi cercada quando alguns daquelles in- .
dividuos lá se achavam jogando e pre-¦parando talvez alpum plano de assalto.

Os sitiados reagiram contra a poli-cia a tiros. Não houve, porém, feridos
c rodos os meliantes foram agarrado.,
achando-se entre cllles o famoso JoãoÂngelo Evangelista, oue tem celebrida-
de nos fastos da malandragem da Saudc.

Todos elles foram metidos tio xadre*
do Corpo de Segurarif-;

PUÂS
"LE PETIT CAFÉ", PECA EM .ACTOS DA THISTAN BERNARD

Em nona recita de assignatuia, foi
hontem levada á scena pela companhia
Guitry essa interessante comedia do
engraçadissimo Tristan Bernard.

líesume-se na historia simples de um
garçon, Albert, que herda uma razoável
herança da noite para o dia, mas quflames de sabel-o 6 colhido nas malhas
de um contrato pelo qual se obriga a
servir durante vinte annos o seu pa-trão, na qualidade litimillima de garçonde café, sob pena, no caso dc quebrado contrato, de indemnizar o patrãocom duzentos mil francos. Está claro
que o patrão, por um tal Bigrcdon, sou-
be da herança antes do herdeiro. Bi-
gredon é quem arma tudo, industrinsa-
mente., So depois de assignado o con-
trato é que Alberto percebe o laço quolhe armaram. E resolve, então, a le-var vinte annos na sua tiumillimã con-dicão E' a sua vingança! O patr_„1-clisbcrto que o ature pagando-lhe,ainda por cima, um exceliente ordena-
do a que se coniproinelteu pelo contra-
to.

Que se imagine quanta scena engra-
çadissima nasce dessa situação I

Finalmente, tudo acaba bem porqueAlberto se casa com Vvonne. filha do
Felisberto, dono do Pctil Café.

Guitry foi um magnifico Alberto, urrt
garçon na originalíssima condição em
que o puzeram a sorte c velhacaria do»
homens,

O sr. Armand Numes admirável no
papel de Felisberto.

Yvonne teve a graça ingênua d#
Jeanne Declos,

O sr. Oudart desenhou com propriedade o typo de Bigrcdon.
Os outros andaram a contento, salva

pequenas restricções.
1 ¦ «an » i,nii'*»»ai ¦¦¦¦_¦.-_».

O caso da Cadeia Velha
As autoridades do i" districto. á t

hora da manhã de hoje, cffoctuaram s
prisão do carroceiro e do ajudante im-
plicados no roubo de papeis do velho
edificio onde funecionou a Câmara dos
Deputados,

Chamam-se elles Felismino Manrtel
José dè Castro, o carroceiro, e Francis-
co de Andrade, o ajudante.

Interrogados na delegacia, declara-
ram que n próprio velho continuo é qu.lhes facilitou a entrada naquellc pro-
prio e a saida com os papeis que dc 14
transportaram.

Um suicidio no Recife
Recife, 2 — fA. A.) _ Suicidou-se

hoje, desfechando um tiro de revolver
no ouvido, o sr. Sothar Roclogcr, de
nacionalidade allemã.

O suicida, que era guarda-livros da
casa Hor.s elmann & C, soffria de neu-
rastlienia, deixando uma declaração di-
zendo que commettia aquelle acto de
desespero em conseqüência da moléstia
que o definhava.

BILHETES DE MINAS

CafMaiio de Souza.
fet: Denevenu'0
Guimarães, Pedro
Portugal.

Com missão dc bnf-
Iiossini, Casimiro

Aldabertt c Alceu

¦^¦«_j-^^**r3»-_>.)

\SS00LU_O DE __£_ ItENSA
'__o.].-U'. nica- nos a A?sócia .ão ífrasi-

loira de Imprensa rjue mudou a sua sé-
de da Avenida Rio Branco 11. 151, ;"
andar para o predio 58 da rua Treze
de Maio (Edifício do Lvccu dc Artes e
Officios).

CASCA TINHA for evor 1

"_OI.X.._ DAS MOCAS" i

Está na rua o n. ío do "Jornal das
Moças", a interessante revista que sc
publica no Rio. Traz as secções de ha-
bíto c modelos de ves-idos, rh _p_os,
etc. O "_oivado.de Helena", Clironica
de "Gamine", illuí^rai.-nca -abundante*-,
contos, sonetos, etc,, etc.

da Repartição Gera! dos Telegraphos,
ocmiTcn um fado grave que merece a
attenção das autoridades do 6" districto
policial.'Moracdo o sr. Gonçalves lia alguns
._:.__.> na Pen.ão P.us__!l _ "***_i^ dn
mesmo nome, sempre de vez cm quan-
do rccothia tarde,' sem q-.tc nada o in-

| commodassc.
Hontem, porém, quando ás 2.30 da

madrugada se dirigia p.ira casa. foi
I assaltado na esnuina do larsto da Gloria.
í próximo da City Imr>rovcments, por
I dois indivíduos, um dos quacs se lhe
| a':ro*i ao .nes^oço, pre. .ndondo estran-
I gulal-o, ciT-quanto o outro, naturalmente
> para ler.iar snbiiigal-o lhe dava uni ire-
I íitemlo ponta-pé nas costas.
| O sr. Gonçalves havia recebido di-

nheiro na repartição c levava comsigo,
numa carreira, a quantia de e-oSooo.

O sr. Gonçalves foi colhido de sur-
[ presa pelos assaltantes, porque, sendo
| bastante myope, não distinguiu os vul-

•os. mesmo -porque os bambu's ali exis-
1 tentes deitam muita sombra.

Jogt-do b_n.r*v:uent_ ao chão pelos asç-
I cressores.quando voltou a si e se sentiu
í livre, diritriii-. e o sr, Gonçalves á de-
; iegacifl do 6o districto, apresentando
1 queixa ao commissario 'Moraes Costa.
! oue immediatamente providenciou, diri-
i gind.-se ao local em companhia do
I guarda-cívil Raul Borges, prendendo

cerra du -0 indivíduos sii5-> i.ns.
Tambem foi descoberto um esconde-

rijo onde a policia deitou a !t__r) a
cinco indivíduos conhecidos da policia
como Irr.rõc.. e des..;"deÍrC--5.

Este não é o p-ainteiro facto que. nes-
tas condições, se tem dndo ali. T ¦ i-i..
as r .t.s reune-sc ali um verdadeiro
bando d? malandros c desordeiros. Só
não sc encontra um guarda naqucllas
proximidades.

Até mesmo da Pensão Russell i.i o
dr. Aurélio de Brito foi roubado numa
capa de borracha, o dr. Oswaldo Pinto
em um anel de s"áo e ninda do pro-
prio sr. Gonçalves -cubaram cm sen
quarto tres camisas finas.

Üeante disso, o dr. Nascimento Silva,
delegado do 6o districto d-.*ve pro-ideu-
ciar energicamente para põr i_i termo
a es. estado de coisas e Fnrpar a zona
sob sua jurisdicção da presença desses
terríveis malandros que a infestam.

bispo uc Reims suppnca ao papa que
use da sua alta influencia para obter
das autoridades allemãs o abandono de
processos manifestamente contrários ás
leis liuman.tarias, .-ir, convenções inter-
nacionaes, ao direito das «elites c á
moral.

A luta na região de Verdun
Paris, - (A. A.) — Houve forte luta

na margem direita do Mosa, tendo os
francezes realizado diversos ataques ás
posições allemãs em Vaux c Thiaumont,
conseguindo algumas vantagens.

Na região de Clieliois o inimigo ata-
cou violentamente as trop-is republica-
ras. que repelliram com galhardia, an-
nullando-lhes todos os planos.

COSTUMES CHIC ?...
La Maison Nouvelle

O, HU.V _O.N<;.\_V_S DIAS, O
s.

Os alliados e o "Bremen"
Nova York, 2 (A. A.) — A imprensa

noticia que um agente do governo fran-
ccz. encarregado da compra de arma-
mentos cm Pittsburg, declarou aos jor-
niilistas, numa entrevista que lhes con-
cedeu, que os alliados estão perfeila-
men'.'-* convencidos de (pie o super-
submarino allemão "Bremen" não pas-
sa de uma fantasia da Allemanha. que
fez espalhar a noticia mentirosa da sua
existência, unicamente para obter a dis-
persão dos vasos de Ruerra inglezes,
prcoecupados em caçal-o.

O referido agente disse, entretanto,
que o intuito não foi obtido, graças á
sagacidade dos aluados.

Fora das fileiras
OS OFFICIAES QUE SERVEM NA

CONSTRUCÇAO DAS UNHAS
TELEGRAPI-IICAS ESTRATÉGICAS

O ministro da Viação commiinicoii' ao director geral dos Telcgrnphos ha-
ver n .. m collega d_ Guerra uio com-
municado que os officiaes do Exercito
que estão servindo na comniissão de Li-
nhas Telegrapliicas e Estratégicas de
Matto Grosso ao Amazonas, devem apre-
sentar-se ao Departamento da Guerra

I a iproporçãu i.uc u_ ____» serviços possam
ser dispensados.

! São os seguintes estes officiaes: ca-
: capitão Manoel Theophilo Costa Pinhei-
. ro, 1-9 tenentes Alencarlicnse Fernan-
í des da Costa e _Cândido José de Olivei-
j ra e Silva Sobrinho c 2"$ tenentes Luiz
I Thomaz Reis e Vicente de Paula Tci-
I xeira da Fonseca Vasconcellos,

MAZELLAS DO INTERIOR
Ijf.u.o Horizonte, agosto de 101 _.—•

Minas, com toda a sua vida patriarclial
e bucólica, um verdadeiro seio da
Abraháo, não deixa de ter, pelos loga-
•rejos tio interior, seus "pedacinhos con.
demnavejs e máos", que estão exigiu-
do nrovidencias saneadoras.

Deixem que lhes conte, hoje, o se*
guinte: O cidadão José Veríssimo do
¦Souza foi processado, ha tempos, por
crime de moeda falsa... mas veiu a
campanha hermista, de celebre memo*
ria, e o Souza foi absolvido, com a con-
dição de quebrar lanças pelo candidato
militar; apoellando o promotor para o
Supremo Tribunal Federal, foi a sen-
tença reformada, c o réo condemnado a
3 ou 4 annos dc prisão e ás mulas. C
Souza preferiu ftieir e esconder-sc, es.
capando assim ás penas da le:.

Amigos políticos, pressurosos, logo
intervieram cm seu favor, e agora o
José Veríssimo ile Souza se encontra
em llambuhy, no gozo da mais perfeita
segurança... como 1" supplente do de-
legado desse termo, estando em exerci-
cio do car.-ro I

Accrescentaremos que o Souza é ami-
go íntimo, do juiz ile direito da cornar*
ca. do juiz municipal, do delegado de
policia, cm Formiíra, — que é a auto-
ri-.lade da alludida comarca — e dc va-
lias personalidades de destaquei

Será possivcl nuo continue senielhan-
tc situarão deprimente para a moral e
a justiça? — X. T. O.

O caso do capitão Fryatt
Berlim, 2 — (T. O.) — Os diários

de Berlim oecupam-sc dos commenia-
rios inglezes acerca da sentença de mor-
tc do franco-atirador capitão Fryatt.
Os jornaes recordam o caso, do Bara-
lonij, cm que se viu o critério inglez,
em onposição ao critério allemão, pro-
curar desvir uar os factos. A imprensa
al!em_ recorda egualmente o facto de
quatro mulheres allemãs terem sido

executadas na França só pcla simples
suspeita ile e_pion_í._n.; estas quatro
execuções não formaram éco, ao passo
que um unico caso, na Allemanha, bas-
tava para ecoar fortemente em lodo o
mundo c formar essa colossal agitação.

O incêndio de Putiloff
Berlim, 2 — (T. O.) — O Berliner

Lottalaitscigcr comrnunica:
Produziram-se terça-feira ultima for-

tes incêndios em S. Petersburgo, incen-
diando-sc cm vários pontos a grand'
ponte de madeira soiire _ Neva.

As chammas propinaram-se aos pon-
toes vizinhos, que sairam envoltos em
chammas até á ilha Wassilly Ostrow,
onde produzira-n grande conflagração.

O incêndio estendeu-se ao poro, onde
se incendiaram doze grandes vapores,

I vários transatlânticos, o dique fhtetuan-
¦ te, as officinas de material bellico de

Putiloff e outros estabelecimentos.
A policia de S. Petersburgo suspeita

ser obra de um "cor.irplot" anarchista,
para incendiar todos os estalielecimen-
tos do governo, servindo a fins milita-
res.

A Hollanda e as suas
fronteiras

Londres, 2 (A. A.) — Os jornaes
noticiam que o governo da Hollanda
ameaçou a Aüomnnha a fechar-!!..: as
fronteiras caso continuasse impedindo o
transporle de provisões para a Ingla-
terra, com seus submarino), como tem
feito at. agora..

Faf-o!_8_e Livre de Direito
A Congrctração da Faculdade Livra

de Direito desta capital, em sua ultima
reunia", resolveu marrar O dia 7 do
corrente p-tr-i inicio das provas do con-
ctir.o de lente substituto da .." s-ecão
(Direito Romano e Internacional Priva-
do). Estas provas constam da arguiçã.
do candidato pela banca examinadora,
para verificar a autl.cn. icídade c pa'crni_
dade do trabalho e da prelcção durante 40
minutos sobre um dos pontos do pro-
gramma de cada aula das cadeiras da

| secção, As cnmmissõcs examinadoras
j eleitns pela Congregação ficaram assim
1 constituídas. :

Direito Romano, drs. Abelardo Lobo,
I Didimo A. da Veisa. Renedicto Valia-

j dares ç Lacerda de Almeida.
Direito Internacional Privado, drs.' Viveiros de Castro, Catta Preta. Raul

Pederneiras c Luiz Frederico Carpenter
São candidatos ao conculso °s ba--ha-

reis Joaonim Camilo de Fitrueircdo, des.
pTthargador Affonso Cláudio e dr. Josá
Nunes Ferreira Fi'!!,*).
-—  ¦¦__ _,,*?._>¦_. -¦¦¦_^-_ ¦*¦_*. *^__ _-,-.,--,¦

Entre estivadores
Por motivos de serviço, ferraran1-

fií-incm acalorada discu. .fio, no _nfe.tor
de um botequim da rua Santo Christo,
cano da de America, os estivadores
Lotirenço Vrtz e Carlos Antônio Car-
mezim, o primeiro de cór preta c o sç-
gundo de côr branca, mas ambos da
nacionalidade portugueza.

A folhas tantas, o Carmezim atirou
uma garrafa á caberá do outro, que, sa-
cando dc um revolver, feriu fo..c tres
VC-7C5 contra o seu adversário, si•„ en-
tanto o ferir

Foram ambos presos cm flagrante,
autuados e rccolliid.s ao xadrez do 8*
districto.

. *',• '.
_._-__.

.•_-'.'¦ . ___..¦_...,_._-
.'..'.,w_#r-. .-_.. *-.-_-_¦¦_.-_. ¦
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Despedida do mais formidável
suecesso

¦ ¦/% ¦¦_¦ O Ultimo espectaculo...
Il UJ t A Ultima Serie dos famosos

I P^r^ fíTOl Ylllilí I
I fgf_9pfflP^- lHllíi lUlIlil

§ ultimo. |w|vWimo§

li¦

i capítulos
DOIS ACTOS CADA.

Os ai-lisius Aruold Duly (no papel dc Justino Liarei)
e Pcarl White (no papel de Miss Elaine) agradecem ao
genlil publico brasileiro o caloroso acolhimento e inter-
esso demonstrado pelos vários episódios do famoso en-
rodo MYSTERIOS DE NOVA YORK o penhorados 11 P^e,. t*^ffi^ig%

I pi-omètlem reapparecer num novo film de suecesso g
1 ainda maior e de aventuras originaes, meditas, |
ai inexcodiveis 11 |
j|| |_- —..... 

__;

^ Nestes dois últimos episódios vereis a ultima appli- j
I cação scic-itifloa: O IIE..10GRAPH0. I

1 O SUBMARINO X 33 |
1 A VICTORIA DEJ)LAREL |
| Será exhibida a reportagem mundial, gra- |
I ças ao 1

PATHE' JORNAL !

organizada .elos srs. Arma—1» -Braga •
lana Cotia. ,

Para sexta-feira íroxlma esta annun-
ciado a estro", da companhia Molasso, ae
mimica, durara, comedia « bailados, no thea-
tra S. José em espectaculo, em tres .essoes,
a preçoi populares.

A companhia Molasso deu um limitado
numero .. ._;____(*-__- entra _.ís, __v:J.
a compromissos contratuaes, seguindo para
S. Paulo, da ondo regressa agora.

Vao passar a trabalhar no theatro'Recreio, a companhia Alexandre Azevedo
que at. pouco tempo esteve trabalhando
no Trianon. A estréa da companhia no Re-
creio terá logar no sabbado, 5 do corrente,
com a primeira representação da peta .1
linda funecionario que ter. como, protago-
nista a actrii Cremilda do Oliveira.

Estreará amanha, no cinema Rio, em
Nictheroy, a companhia do revistas e ope-
retas, organizada pelos adore.. Edmundo
Maia o tino Ribeiro, sob o direcção sceni-
ca do actor Machado Careca.

Na sccçlo de publicações a pedido
da nossa edição de hoio 09 srs. Alexandre
Azevedo. Antônio Serra e demais artistas
Dublicam uma carta de agradecimentos »o
miMícc. pela coadjuvação prestada, durante
o tempo quo oecuparam o Trianon. .

La ditchessa de bal Tabarin, a deliciou
opereta que tanto suecesso vae alcançando
no Palace-Theatre, será bojo repetida pela
companhia Vitale, o que vale a dizer-se que
o Palace terá mais unia noite ile cheia.

Dentre todas as peças do vasto reperto.
rio da companhia Vitale La duchesso dei
bal Tabarin, é a que mais tem agradado.

+ A companhia de variedades que traba-
lha actualmente no S. Pedro, ,90b n di-
receio do prof. Herman, continua auriidari-
do a chamam-o grande concorrcTicia aqucl-
le theatro. .,. .

Rusk Lins Tol, o Inimitável prestidigi'*.
dor chinez. na primeira parto dos esperta-
culos. faz coisas assombrosas, j quo arran-
cam copiosos applausos da platea.

Na segunda parte o professor, llcr-ian
com suas experiências com electricidade, faz
coisas incríveis e que merecem 01 mais
francoi applausos. ,

Sabbado próximo estrea o granu. um.
sionista I.a Follette.

olioiloi '

Concurso para praticantes
de telegraphistas

Tvscrevem.nosi , ,."Sr. redactor do Correio da Muniu,--
Saudações. — Pedvido guarida uns coluni-
n_._ do vosso conceituadíssimo periódico, or-
gão defensor das causas legacs, vmiOs pro-
testar contra aa inverdades assacadas con-
tra a banca examinadora do .'concurso que
ora bg procedo na cidade dc Nictheroy, para
particantes a tele_rapliistas.

Um vespertino, eui suas edições nc ante;
hontem e hontem, o-cupo-s. do caso, mas
üif.lianicnte mal informada pur u:u nt*
teressado, ou, melhor, um candidato que
foi reprovado no priiiifciro exame a tlue sc
Sbumetlera.

A mesa examinadora tem procedido C"»i
toda a correcçao e fácil é verificar ison,
examinando as provas cscriptas dos caiidl-
(latos, sendo de notar qne esses f1sc.1l17.a1n
uns 'loa outros e nenhuma reclamação liou-
ve no momento, ou posteriormente, ao acto
em que os candidatos sc subiiieltorain. as
provas escriplas. Finalmente, nao cxisic
fiscal algum junto á mesa examinadora,
pois que a fiscalização é cxcrcila não ™

i p.la mesa examinadora, como tambcm pelos
próprios caiulidalns.

i O fado de também se subiiicHercni 1
concurso os maiores ia -5 annos, em nada
altera ou invalida .1 prova, porquanto jaM
candidatos ji são telegraphistas r.cgjotiais,

.., quo, pelo regulamento em v*gor, tem ao
I se subiiicttcrem a essa prova para liabiu-

Ü I tarem-se .. promoção. .
. Certos de que v.. tomara ua devida con-
slderàçãõ, dando a necessária publicidade a

¦! presente, suliscrevenio-nos, ele., constantes¦ ' " -erses

W ** \WW ^(W^^V x\^m
_. '_'__,'O primeiro soccorro em
tf_f|*Í caso de accidente.
rn^e*********' Cura íeridus, tnlhos

e evita ainiecção

k CENTRAL DO BRASIL
.Escrevem-nos:"Sr. redactor. — Não . de agora que os

jornaes chamam a attenção das autoridades
competentes para o mio serviço da linha
auxiliar da Estrada de Ferro Central do
Brasil.

Ultimamente, porém, o desmaiei» e O
deleixo, na mesma estrada, chegam ao auge.

Os expressos de pequeno percurso são
imprestáveis, .Diminuíram os carros de ¦*
classe nesses trens e, apezar de augmenta.
rem os de a", os passageiros desta ultima
classe invadem os logares da 1* e cobrem
de dichotes os legítimos passageiros, quan-
do se animam a fazer qualquer reclama-
Ção,

O3 chefes e conduetores dos comboios evl>
tam cumprir o seu dever, com medo de
serem aggredidos, e a directoria da Central
até boje não encontrou um meio de cphibir
aenielbaiite «abuso.

O sr. Arrojado e os seus auxiliares mais
fjüxi.1103 certamente nunca se perderam por
líliicllás oituras. senão teriam,visto que as
Validadcs servidas pela auxiliar merecem
mais attenção, pois prosperam a olhos vis-
tos e dão renda á Central.

E' veso. porém, das nossas, autoridades
administrar uo papel, uão verificar de visu
aí necessidades das repartições que cue-
fiam, de fôrma rjuc redundo no que ve*
nioa na Unha auxiliar, cujo serviço é. uo.*}
dias que correm, {simplesmente uma »er-
gonha.

Pedimos mais uma ve. que o vosso ior-
uai. lido como é, chame a attenção do di-
rectoria da Central, para qne faça, cessar
as irregularidades, os abusos, o deleixo que
st not.1.1. na'. Unha auxiliar." i

Ão Monopólio

NO CATTETE!

O COLLECTIVO

da Felicidade
Loieria da Capital Federal

HON TIO INI

2o:ooo$ooo
Vendido uosla feliz casa

SABBADO
2003000$000

IIA 1311.1*1* A li- V « > -S

R. Saehet, 14 - Francisco & C.

TOKW-IO 1)10 lill.llAK

candidatos.**

"Chico Bahiano'
FOI-LHE «H ABE AS-NEGADO

CORPUS"
Francisco Corroa de Souza, vulgo

"Chico Bahiano". é mu desses lipmenzi-
nhos perigosos, rco dc vários crimes ue
morte c como tal conhecido cm varias
comarcas do Estado de Minas.

A ultima façanha dessa natureza teve
por theatro a cidade de Campanha,
cujo tribunal do jury o condemnou a
trinta annos de cadeia,

Keb.li-ã-s. amanhã, ás 7 lioras da 1101-
íe, no Naciòiiál-iJilliarcs, á rua Vis-
conde do Rio Branco, uni grande tor-
ncio, em i abo pomos, no qual tomarão
parte o can.ieão sul-americano Luiz
Madureini c o amador .Manoel Barbo-
sa (Brôa);.

Os organizadores do torneio offerece-
rão ao vencedor valiosa recordação.

Hotel Nacional,„RRuA*_ioD05SLl
Excellentes accommodações para famílias e
cavalheiros de tratamento. Coj.ir.ha de i"
ordem, Diárias de 6$ e -$. Sem diária,
4$ooo. Teleph 4467. Alves 4 Ribeiro. S

Desapparecida ?
UM PEDIDO DO CONSULADO GERAL

DO URUGUAY
Pedem-nos do consulado geral do

Uruguay tornar publico o seguinte: "a

Appeiiamio da"sentença foi mandado sra.^ Josefina David de Iribarne, uru-
,1 novo julgamento e condemnado a

UHT Segunda-feira:
A VINGANÇA DO PRÍNCIPE

Grande edição de arte, Eclair

Hesperia |EMF*' QUIT*JToV-FK.IRA :
Ob Grandes artistas

nl.;A11_ (Za-la-Mort) 110 drama <lo gran- |VjIllUUt. dc apparato do viila apache 1

annos. Ainda appellou e novamente
sulimetlido a jury foi absolvido, mas,
appellando por sua vez o Ministério
Publico, foi condemnado a 12 annos e
_ mezes de prisão.

Parecia que dessa vez sc contentaria
o "Chico Bahiano", mas assim não
aconteceu, pois appellou então para a
desidia da policia local e fugiu da
cadêa.

Peregrinou pelo Estado, durante mui-
to tempo, até que foi preso cm Var-
ginha. ¦ :.:--.-¦>¦

O "Chico", porém, não se conformou |
c pediu uma ordem de habeas-corpus,
soli a allegação de que os i_ annos a
tres mezes da coiideniiiação ji decor-
reram.

O juiz negou a ordem e recorrendo
para o Supremo viu hontem confirmada
a sua decisão.

w «? on» <» _¦

guaya, com :o annos de edade, pede
noticias de unia sua irmã chamada Fi-
Iomena Julia David, casada com um sr,
Vasçoncellos. e da qual não tem noli-
cias ha eineoenta annos, tendo ultima-
mente sido informada de que morava
na rua do Ouvidor.

Quem souber do seu paradeiro pôde•¦S.iyir-se a e'"'e dn ronsulado do Uru-
guay, a Avenida Pedro Ivo n. 147."

Massa ie Tomate-í-Hâ;
.p Conservas Alimentícia..

! Sob a presidência do chefe do Estado,
«uniu-se o mioisterio, htmtemr a* í '">¦
ras da tarde, 'no palácio do governo, para
o despacho collectivo, tendo sido assigna-
dos decretos das pastas seguintes:

INTBRIOR — Creaado mais uma bri-
gada de infanteria de guardas nacionaes
na comarca dc Rio Freto, no Estado dc
Minas Geraes; nomeando intendente do mu-
nicipio de Senna 'Madurara, no Departa-
mento do Alto Porús, o dr. Victorino. Frei-
rei promovendo a professor eathedratico ,daPratica do Processo Civil e 'Commercial,
na Faculdade de Direito do Recife, o pro-
fessor substituto da 7» secçüo, dr. Methodio
Maranhão; concedendo a gratificação audt*
cional de 40 o|o dos vencimentos ao dr.
Henrique Ladisláo dc Souza Lopes, pro-
fessor eathedratico da Faculdade de Medi-
cino do Rio de Janeiro, e ao dr. Ernesto
Moura, professor eathedratico, em disponi-
bilidad-?, da faculdade de Direito de São
Paulo; dc 33 olo c dc Solo a Joaquim Bar-
roso Netto, professor do Instituto 'Nacional
de Musica; exonerando Bci_ito_.Mau.reU do
cargo de thesoure.ro da Escola1 de Bellas-
Artes c nomeando para o referido logar
loão Baptisia da Fontoura Xavier.

GUERRA — Promovendo na arma dè
infanteria: a primeiros-tenentes, por estu-
dos, 03 segundos Oíapolcão de Lima Costa
c João Peixoto de Vasccoicellos Castro;; a
segundos-tenentes, os aspirantes a official
Joio Carlos Barreto e Tristão de Alencar
Araripe; graduando, na arma dc cavallaria,
no posto de tenente-coronel, o major Gui-
llienne ilUyzeu Xavier Leal; transferindo
na anua de infanteria; os capitães Miguel
Seixas de Barros, da aa do 4.° de caça-
dores para .1 1" do 43". também de caça-
.dores: Evahdro llíthilio de Souza ü-ima,
ilèsta com-panhia e batalhão para a a*1 .deineiralliadoras; Trajano Ferraz -Moreira,
desla companhia para a 31 do 5a0 de caça-
dores, o lieltrão Castèllo Uratico, desta com-
panliia e corpo para a a" do 47o de caça-
dores; paia a _" classe do Exercito, ÍI-
cando aggregado S arma a que pertence,

1» tenente do S» regimento de cavallaria.
Manoel Carlos de Andrade Neves; refor-!
mondo: o capitão da arma de cavallaria
João Baptista de 'Souza Carvalho, o_ 1» te;
nente aggregado á arma de cavallaria José
Affoiiio Uernuò, o 2" sargento Jephet For-
tunato dos Santos, do Io batalhão de ar-
lilheria. e o soldado José -Gonçalves dos
Santos, do 1» batalhão do i° regimento de
infanteria; concedendo a medalha numar
ercada pelo decreto n. 4.-38, de is de no-'. - de 11)01, a diversos officiacs e pra-
-.a» ao i,%t:rcito.

MARINHA — Nomeando o contra-almi-
rante Henrique Boitcux nara exercer o
cargo de director da ICscola Naval; transte-
lindo para n quadro suplementar o 1° te-
nente do Corpo*»la Armada Mario da Costa
Braga, visto haver sido nomeado engenheiro
c*.t.icÍarÍo Üa eccçüo dn armamento do Cor-
po de Üngcnlieiros Navaes.

-*_lZ_ii._-/f-Cas_audo os ilecrelos quç au-
torizain a funecionar na Republica::a socieda-
dc anonynia dc peculios c dot es " rriuiiinhal
de Passo", com sede em Passo: a -ociodade
anon.uia por mutualidadc " Conjugai Brasi-
leira.-coni sede era Muzaiiibiiibo: a sociedade
de auxílios mútuos e pecúlios por mutualidadc

i ".Mutua Passcnse". com séd. cm Passos; a
sociedade anonynia por mutualidadc Mu-

tualidade do Sul", com sede na cidade dc
Passos, o a sociedade de seguros, pecúlios o
rendas, "A Gaúcha", com sddc era Porto
Alegre.

VIAÇÃO — Sancionando a resolução le-
eislaliva que autoriza o Poder Executivo a
abrir, pelo .Ministério da Viação e Obras
Publicas, o crcdiio dc i.7'St>.S. siipplcmen-
tar á verba .1" do art. ao. da lei 11. _...;..
dc s dc janeiro de 101.: abrindo o crodito
de que trata o decreto legislativo desta
data,

AGRICVruRA — Concedendo autor!-
zação á "The Ovcrse Company Of Brasil
Limitod". oara funecionar na Republica;
concedendo patentes de invenção a: J. dc
Paula Scluiiidt, de um novo apparclho dçs-
tinado á producção da soda causlica por ele-
ctrol.se dc chloruruto de sódio, oara fins
ii.clustri.-ies, denominado Unicus; Paulo da
Fonseca Calvão, de un* novo agelomcrado de
(ktiictos. aparos c serracem de madeira,
addicionadas á matérias aelutinantc. óleos
011 resinas, para a fabricação de blocos bri-
quéttcs e .iRloiurrados nrooriamente ditos;
•Svenska Adlicbulagct Gasaccumulatpr, _ dc
aoerfeiçoamontos cm sienaes llluminativos
para vías-ferreas; H. K. Mulford Compa-
nv. de um novo scrum ou antitoxina do
clioloie dos norcos e orocesso de sua fabri-
cação; Gordinbo, nraune St C;. aoerfeiçoa-
mentos na fabricação de serncntinas;IIenriiuie
7cttcl* de um novo nrocesoo dc fabricação
de bríquettes de turfa ou carvão: Aliredo
de Sá Pereira, do uma nova cadeira, que
é. ao mesmo temno, cabide. denominada
'"Cadcira-cnbide": Antônio dc Oliveira Bar-
reto. de 11111 systctna de molas coninressivas
para machinas o industrias diversas.

I ___£__&w\xTxTxT%Skw à\t>\. 
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UMA MERCÊ PARA AS MÃES
A "Vaseline Chesebrtugh" i o «melhor unguemo pir» tcutls.

Deve ser empregada desde a mais tenra infância. É conhecida e uiada

em todo o mundo. Conserva a cara e as m_õs macias e rapidamente

allivia ai excoriações. queimaduras, chagas e todas as irritações

menores da pelle. Insistam em receber a "Vestline Chesàrough"

como originalmente acondicionada e vejam que tem o nome da:

CHESEBROUGH MFG. CO.
(CooosolidaUd)

NEW YOW LONDRES MONTREAL

A» VENDA EM TODAS AS DROGARIAS E PHARMACIAS

,_=! m h*m

SOCIAES
0A1AS IMIMAS

O nosso presado companhelto Cândido
de Castro tem hoje o seu lar em festas,

pela passagem do anniversario natalicio da
sua esposa d. Ab'cô Monteiro do Castro.
A a universo,.'tante terá mais um» agrada-
vei opportunidade para aquilatar do gráo
de estima que lhe dispensam as familias
das suas relações, pelas 'homenagens e sau-
_r_.es que _he serão dispensadas.

Eai hoje »f-
uos

tubo,
"coiffeur", [>*"¦
prietario d 9
_¦»¦-_ Iácalt-
no, motivo pe-
lo qual será
multo cumpri-
•sentado.

de convites! tenente Paiva Hlho..e Au-
thero Cru.; do convescote:. Sebastião au-
aes, Alberto Coutinho e Paiva 1'ilho, e da
musica: llenictcrio Couto.

S 9 *

Faiem annos boje: .....
O tenente da Bncada Policial, Aunusto

José Forreira e Silva. que. por isso, será
muito felicitado por seus amigos e col-
lesas; _

o dr. Vicente Riquctte Pereira;
o ar. Custodio Luiz da Costa, oro-

prietario <la fabrica de balas Commerciò e
sogro do ar. Manoel Lopes Victor. gerente
da Productora de Lactlcinios desta praça;

a sra. d. Oditla Carlos de Carvalho
Velloso, esposa do commandante Velloso, da
marinha mercante; ,.

o sr. Aprigio Gomes de Mattos, u-
lho da professora cathed.atfca d. Elvua
Baptista de Mattos.

a senhorita Dulce de Vasçoncellos,
filha do dr. Francisco dc Vasconcollos;

_ a senhorita Jahcl Almeida, filha Uo
sr. Eduardo Almeida e neta do general
Josí M. Ferreira; .--'-'• „.,o sr. Algcmiro Lacerda -da Silva;

Recebeu hontom muitas felicitações,
pelo seu anniversario natalicio. o sr. Donato
Carlos da Silva, estimado funecionario

a' '«inocente Ailsa, .ilha do dr. Álvaro
Sayão, funecionario municipal,

passa amanliã o seu anniversario na-
talicio o joven Eurico Pacobahyba, alu-
mno do Lycée Français.

* * *
CASAMENTOS

Contratou casamento com a senhorita
•Hayd.e do Amaral Salgueiro, sobrinha do
tenente João Amaral, o sr, Carlo3 Cries-
bach.

*
O sr, Evaristo Alves contratou casamento

com a senhorita Rosalina Neri, professora
de piano, diplomada pelo Instituto Nacio-
nal de MBsica. ,

scrâ of-

Destróo
omao

ALMAS
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HEATROS&CIMEMAS/

Prefeitura
Hwggg^én hálito.

Peto prefeito foi aberto hontem o
credito supplemcittár do 2:400$, como
reforço ú verba pessoal.

oi» '

Pequenas occorrencias
policiaes

CARTAZ DO DIA
Theatros

APOLLO — Sli salva .: .-fri. (revista)
A's . 3I4 e p *iM' „ ,, >

MUNICirAL — "L'eiuigre" (dr.ma).

PALACT TlIICATRH — Lo dnclicssa dcl
bal r_--*'fi (opereta). A's 8 31. •„ ,_.

RECHEIO — "O sr. vrgono" e O
micróbio An amor**, A'<3 8314*

REPUBLICA — Sessões cinematonraphi.
cas. Trabsllios d.i "Olynipiaii Troupe .
Pa_ 7 ás -ü» . 11

S. PEDRO — Espectaculo <ia companhia
Ucrniann. A's 9 
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Cinemas ,

i tem
saW

Itei-,

"A muda de Portici",
'Mystcrlos de Ne.v-York",

"Eclair Joairnal" '.:c-

AVENIDA
(drama).

IDEAL -
;.• epispdios)
vista*. ,. „IU1S — "A Tobaqucira dc marfim" e
"O amor -r:c nâo ttcaaliiin.i"» (drama).

0I>KON — " Llbcllula Azul", (drama),
c "Odeon actuatidades", (rcviit.i).

PATHE' —- "M\-Jtcrios dc Ncv.-York",
i.i episódios) — "1'ath. Journal".. Ire-
vista).

tem *íJ.j a aíílucncífl Je publico ao vasto
¦alão Ja empresa Darlot &. C, que foi In-

üi)]*tntc impossível substituir o program*
ma. Durante mais alguns dias, pois, .-I
muda dc Fatiei poderá ser apreçada t\o
Avenida.

Mais dois capítulos, que o publico sen-
tira nuè sejam os últimos, dos Mysterios
ile Nova York, serão exhjbidos bojo no
conceituado cinema Ideal. 'Ksscs novos epi.
sod:c3 tem a dciiomitiação de—-A inala ver-
de c O .ii.in-.iii. X... ._ e são films sur-
pretendentes c verdadeiramente imaginosos.
Além delles, qne chegavam para constituir 
um programnia excellente, o popular cinema | c;., .„
fará projectar o bello drama Ja vida real— . „,,;',,;'.
Um
Segues

lio. trevas, cm dias longas partes,
a cxlilbição do Iiclair-Iourniil.

I)o's grandc9 traballios cinciuatogranb^co..
preeneliom hoje o pro-rranuna do

:.
Circos

PIERRE •¦
.P1MEI.LI

iH *

íris. n procurada casa de diversões da rua
da Carioca; São elles: .-! *_.-f*u.i._ dc mar-
fim e O amar que não dcsaiikm, trabalhos
admiráveis, o primeiro «ia fabrica D*I.uxo-
iFilnis e o segundo da Companhia univer-
sal. Quer um, .ucr outro, como dissemos,
são importantes engenhos da cincraatogra-
phia, que, sú por si, garantem o suecesso
de um nrogramma.

Circos

Es,ieetacu!o variado,
— Lirande funecio.

:V iíi iti

Para boje o circo Pierre reserva, ao pu-
blico sranico snrprezas, num variado cs-

' pcctaculo.

ÍO 
circo Spinelli, conhecido i.'i entre nós

SLibrcm-ineiro. offerece Iioie aoa se'-:s kt'oi-

RECLAMOS
Theatros

excc) l____l____i_i_Í£l

MUSICA

/Tt WU.Utit"'1
hoie, uma récit.i dedicada pelo *c;.i dire-
clor sr. Lucien t'mtry, BO conselheiro Ruy
Uarbosn, eom a presença Jo homenageado.

Continua c:n -.cena, no Apollo. a revista
ftá salva a Pátria, original de ll.i^t...
Tigre, Rego Harros J Carloi Bittencourt.
O publico uio affluindo, em grande volu-
me, ao llieatro Apollo, e tem applaudid. a
novi revista, pc!o -quo s-.. P^de deduzir Q'ae
cila vae Jo vento em popa.

Os artistas Ja companhia do Folythcama,
•lo Lisboa, estão iá senhores dos seus pu-
.cia c têm agradado muito. Para bo;o es-
tão mareadas mais duas re;i:esc:!ía.;.cs da
t'c<a.

Crtin -,*< sessõei cirícmato^rop_ií--a-3 ultima-
mente inaufturadaa, o Hepuhlica tem conse-
tRüido numero tivnHado dc espéctaJore*. mio•íf! deliemi nflo sô com •¦"-! trabalhoJ dc
TIic plymplan Troupe eomn tambcm com
a exhibiçfio de bclHssinma films. Hoje Ft*rA
i_hiliido o b_l'o trabalho cinc.iiatograpbico
W Sainaritotia,

« ü :]:
Cinemas1

pe o ucH-iDepois do ?H-rç*.so ilcancalo''-film" — Quantia o canto f.rpira..
Coinpanhia> L-ineniatogrífphica 'lirasüeir.i úrá
cxhUiir hoje outro tr..b.ilSii) tio valor iuooiv
testavel. Trata-sc do romance do a:no: —
tibitfiitla .-hul, trabaÜio marav:lUasoí des-
empenhado pela artista Adriana Cortter. O«enredo desse novo drama {• o quanto sc
pôde desejar do sensacional e imasinòso.
Uvni nada o «ovo iam fica .1 dever .10 sen
Succcdido, razão por que o Odéou -manterá
inalterável o grande suecesso oblido por
Jvum.i Gramática. *

O confortável cinema Patlié anaunci-a para
hoje -n.iis dois episódios do emocionante
drama — _._•_....__ .(,• Nota Yorlt, que o
nosso publko vem acompanhando com jus-
lifie.iJa oncleda-e, Ds novos e a;traeatc«
episódios, que tini a denominação dc M**!<i
terds, são surpfchcndentes pelas suas con-
repções -ojrandiosas. Com cl.es aquella acre*
dits-ia casa de diversões concluirá a série
de episódios deste drama tão cheio Je ema-
o;oe-- e d..'_v_lor incontestável. Também serl
•Jtbibido o PatM-Journal,

m ,O Avenida mantém a;nd._ hoje no seu
__j(_i o bello *film" — A nuda ie Portici,
foe *J« graade tteetsao texi .ibt'd^. Ti!

ORCHESTRA nF. MANIIOLINOS
Pedem-nos os srs. Krnani PiRtieireda e

llianl Horta fazermos niente ás scntiorl*
t.is amadoras tf pr.*»fr_;.ora?, e aos profissio-
naes de mandolmos e o;ttr..o instrumentos
coiiRencre., que se julparem habilitados c
desejarem tomar parte na í*ra:i le or; hestra
da próximo concerto no theatro «Lyrico, ;t_
informarem na Guitarra Je Prata, á rua
da Carioca n. ,17; nSo sentia. preciso,. por-
.anto, nenhum empenho nem intermediário.

* * *

DESASTRES, AGCRESSÕES, FURTOS.
ATROPELAMENTOS, ETC.

Hontem, finando com grande yelocj-
dade passava pela rua Árduas Coidei-
ro o automóvel n, 1.509, querendo o
seu motorista desvial-o de um bonde
que viuiia próximo, fel-o com tal infe-
licidade. que o carro -foi do encontro
11 parede do predio 11. 57S daquella
¦rua. ürande parte da parede min.

O automóvel ficou avariado, mas não
houve desgraças pessoaes. O chauffeur
fugiu e está sendo procurado pela po-
licia do í." districüo,

Foi medicada liontein 110 Posto ,
Central dc Assistência, por ter sido ag- ' «istro Lessa,
gredido c ferido a páo, em sna resideu- | aggravo.

por 11111 seu ex-camarada, o ma-
Ia listrada de iFerro Central

do lira .il loão Moreína da Silva, resi-
dente á listrada Real de Santa Cru.
11. 155, e.m Campo Grande.

A policia do 23a districto não soube
disto. .... „ ,• •

Com guia da polida do 27o ilis*ri-
elo, deu hontem entrada na Santa Casa
um indivíduo de còr branca, de 40311-
nos presumíveis, apresentando um ten-
mento profundo na cabeça.

0 estado do infeliz, que se acha sem
fala. é gravíssimo. .

A policia do 27" districto apenas pode
apurar sobre esse facto que O pobre
homem fôra aggredido a páo, em l!a-
nanai, no listado do Rio, de onde ioi
enviado para a delegacia do 27o.

Km estado grave, foi internada na
Santa Casa, depois de ter sido medicada

i na Assistência, d, Lúcia Lopes Soares,
| esposando dr. Joaquim Rodrigues^Soa-

um accidente lamentável, apresenta
queimaduras por lodo o corpo, recebi-
d.i;- em sua residência, á rua Engenhei-
ro Rocha Fragoso, devido á explosão de
unia garrafa de álcool.

 mmmxmí ¦> 00 **> >——" *

Uma questão de indemni-
zação

F.' DESNECESSÁRIA A HABILITAÇÃO
DE HERDEIROS

A "Conipagnie Auxiliaire des Che-
mins de Fer" foi accionada pela viuva
e filhos de uma das victimas do desas-
tre oceorrido no_ scu trafego.

Entendeu, porém, que o_ autores se
deviam ter regularmente habilitado na
qualidade de herdeiros do morto e dahi
o aggravo que hontem julgou o Supre-
mo Tribunal.

O minislro Pedro Lessa demonstrou
que isso não constituía falta dc qualida-
de para demandar, uma vez que na
accão provaram os autores a morte da
victima e juntaram certidões que au-
thenticam as suas condições de viuva e
filhos.

O tribunal, excepção leita dos minis-
tros Canuto Saraiva, Natal c Godofre-
do Cunha, acompanhou o volo do mi-

negando provimento ao

Gato escondido

Dr. Cunha e Mello J^
seus clientes e amigos a mudança de
sua residência para a rua das L.uan-
jeiras t_o. Tel. 5513, Central. Consulto-
rio: S. José. iu. R. 0706.

Uma deshumanidade

•V.

Varias-
A ESTRÉA DA COMPANHIA DO

ÉDEN THEATRO DE LISBOA
Ainda boje n_. se estrearí a companhia

do EJcii Theatro Je Lisboa, da qual i di-
reetor o sr. Carlos Leal. Duas vezes trans-
ferida c5s.i estréa, provavelmente scl-o-âaln-
da uma outra» o aue denota o receio do sr.
Leal. de receber da platéa carioca uma
manifestação que positivamente não será de
-(ympathiu,
circulara:!) nc$t

cm vi

OS PEQUKNOS CO.VJ.nA-
BA". DOS

Ainivelionsüo ilo cnvtas do
iosiar

Os officiaes aduaneiros Tose da Ro-
cha Baptista c Cláudio R. do Figueire-
do, destacados, o primeiro a bordo do
vapor francez Garonna, c o segundo
110 posto, entre os armazéns 17 e iS
do Cáes Jo Porto, apprelienderam bon-
tem, dc vários estivadores, Mo u.ira-
lhos de cartas de jogar.
—— o»gg .»-<*fj_ m Ba.»*» «« «« '«

D SUPREMO NÃO CONHECEU
DO G0NFL1GT0

O Supremo Tribunal Federai, e:n stia
. sessão de hontem, não conheceu Jo con-

rruJe das notieias que I (licto de jurisdicção, suscitado pelo co

AS TAES "BOLAS" ENVENENADAS
PARA MATAR CAES

Alguns1 entpregado.-i da Colônia de
Alienados do Engenho de Dentro, se-
gnndo nos informam, entenderam de
espalhar carne envenenada (bolas) para
matar os animaes que por ali appare-
cem. Ora, não sendo cercado o terreno
desse estabelecimento, resulta que são
morto?, imlisiinctainetite, animaes vaga-
bundos e de estimação qtte sc avento-
ram por aqucllas paragens.

__' isso. pois. tu» abuso oue precisa
cessar quanto ante.

t-ó num dia foi Lin mortos dezeseis
cachorros da vizinhança, conforme nos
declaram os queixosos.

Levamos o caso ao conhecimento da
autoridade competente, afim de que nãc
prosiga a perniciosa irregularidade.

O Supremo confirmou a
sentença

O dr. Eduardo Gordilho Costa fora
nomeado a ,11 de dezembro de_ 1884 in-
speetor geral de hygiene do Estado da
Bahia e a -_ de novembro de 1001 foi
sem motivo dispensado daquelle cargo.

O decreto, porém, que o dispensou,
declarava expressamente que lhe ficava
salvo o direito de aposentadoria.

A -_ de junho de 1907, effectivamen-
te, o governo estadual aposentou-o, at-
tendendo a que tinha elle mais de dez
annos de serviço activo.

Veiu então para esta capital, onde oc-
cupnn determinado cargo na Brigada
Policial, propondo no juizo federal
uma acção afim de annullar o decreto
quo o dispensou do cargo de inspector
geral por sua manifesta illegalidadc.

A fazenda do Estado defendeu-se di-
zendo que elle fôra dispensado quando
contava apenas o annos, tres mezes c
vinte e cinco dias, c portanto, quando
uno tinha ainda assegurado direito ai-
gum ao cargo.

O juiz seccional fechou ouvidos á essa
nllcgaeão e deu-lhe panho de causa, pra-
tica que seguiu o Supremo Tribunal,
liontcm ncg.ntlo provimento .. appella-
ção.

Entendeu o tribunal que a allegação
Ja Fazenda era falsa e disso sc incum-
ba o protirio governo de dar a prova
eom os termos do próprio decreto que
dispensou o autor, rcsalvatído-Iho a di-
rcito á aposentadoria, o que aliás se
realizou mais tarde.

¦oo » omi ¦ ¦

CONFEKEXOIAS
Esti marcada para breve, no Club Mili-

tar, uma intcressaoite conferência do co-
ronel Samuel de Oliveira, sobre "Justiça

militar". •
A conferência constará de tres partes:

I) O que se tem feito; II) O que se pre-
tende fazer; III) O que se deve fazer.

•_ # . lí
P.C-M09"Rcalíza-se no próximo domingo, na ilha
<lo Engenho, o convescote ort-anizad. pelo
Grupo dos Simplcp.¦Para melhor ordem da festa ao or livre,
foram designadas hontem as seguintes co?n-
missões: de embarque: Sebastião Pio 'Nu-
nes. Antônio Braga c Alberto Coutinlio;

OLUBS D FESTAS
Os salões do Villa Isabel Football Club

abrem-se, no próximo sabbado. para a rcali-
zação de mais uma brilhante s"\rèe. com-
inoniorativa das brilhantes victorias do glo-
rioso pavilhão alvi-u-gro no Io turno do
campeonato, Abrilhantará ao baile unia
banda de musica da Marinha, gcnlUmcnt»
cedida.

*
TUNA CLUB COMMERCIAL — iV uo

próximo sabbado, 5 do corrente, que. nesta
florescenle sociedade recreativa, se realiza
unia festa em conimenioraçüo do scu a au-

Vranelseo Cas-, t.iversario. ...
bi-tt' Para oue seia revestida do máximo es-

, lendor c brilhantismo, trabalham aetiva-
monte os seus directores e associados na
confecção de uni programma Ijtcrario-musl-
cal. que satisfará aoa mais exigentes.

Um numero que sem duvida deixara a
melhor das impressões aos aue ossistirmi a
essa festa, será a audiçio orfeomea. por
100 vozes, dos dois sexos, que sc tar» ou-
vir em uma "Saudação", musica e lctra_ do
lalontoso director techuico. sr. Umstiano
Paes e cm "L'bymne au Drapcau". de
Laniioy. uma das melhores partituras que
o Orfcon de Bruxellas tem cantado.

Esta festa, oue abrirá com uma sossao
Boleinie e terminará com um baile, será
honrada com a preseuca do dr. Albcr.o uc
Oliveira, cônsul geral de Portugal.

ti: lü ijt
BANQUETES

Um grupo do acadêmicos e amigos do
dr. Christovão Tires, aue faz annos ama-
iihão, vae cumprimentai-o e çonvldol-ocomparecer ao banquete que lhe
ferceido. • * *
VIAJANTES

Deu-nos hontem o prazer de sua visita o
maestro Elpidio Pereira, chegado ante-Iion-
tem de Paris, onde esteve trabalhando em
sua" nova opera Colalar,

Gratos pela gentileza.

Segue para S. Paulo o 5r. Mac-Dortoii.

Hospedaram-se hontem na Pensão Her-
cules*. capitão Luiz Pinheiro.de bouza, or.
Bolford Draga c família, Dias Braga. No-
rival dc Carvalho Netto e família. Filomçno
Riizo. João Trindade, Joaquim do Figueire-
do, capitão Josc dc Lemos Horta, coronel
Sebastião Dctim Paes Leme. coronel La-
disláo Rodrigues Guedes. I rançiseo Abruz-
ziui. Carlos Giífoni. dr. lose H.polito, dr.
José llypolito Filho, deputado Mario dc
Oliveira Ramos. Oscar Romano dos Santos
c dr. Atnintas Cardoso de Arruda c filha.

*
No Hotel Globo, hospedaram-se hontem'.

dr. Álvaro Soares, Luiz Marrauo, Chris-
tovão Pires, Thomaz Fernandes, dr. Jorge de
Souza, Antônio de Almeida Saldanha ç se-
nhora. Maria dos Santos Fiaiieircdo. Euuar-
do Cardoso, Ignacio Trindade, coronel Ro-
dolpho Aiiccliino. Alberto Barros dç> Castro,
José Ferreira de Assis. Fernando Pinto Coe-
lho. Agenor Lobo. Domingos Scali. Antônio
Garcia Goulart, Jayme Silva, Henrique
Nori. Fábio Lobato, Julio A. P. de Souza,
Ignacio Paes Leme, João du Salles Pereira,
e A. Paiva.

*
Hospcdaram-se hontem, no Fluminense.

Hotel: Rodolpho Kokot. dr. Frank E.
Kmg, Marcellino Aquino dc Oliveira, Eduar-
do Ribeiro de Novaes. Miguel dcl Vecliio,
dr. J. R. Zamith; Kurico de Almeida, dr.
Benjamin de Novaes. Orlindo de F'°znf
Rosa, dr. J. Baile Aflalo, coronel Alfredo
Soares, dr. Oscar Parreiras padre Miguel
Recana, tenente Francisco Ferreira Chaves,
dr. Laudelino de Arauio Sâ, José Veiiancio
Vieira e «enhora. Julio da Gama, JajJtne
Coben Ciccro Valente, Moacvr Carneiro,
Osmar Meyrcllcs, Eduardo Sobrinho, e se.
níiora, Caio Lemos. Marcello Nascimento,
Paulo Goleuy Sula. Miguel Vasçoncellos,

Joú Pinto Bonifácio. Jorge Macliaiia
Coita e Joié A. Soaros Pinto,

•St ti. Sf-

FIAMiEOIMENTOS ..
Em Otiatis de Barra Mansa, no KsUcHr

olo Rio, falleceu no dia 24 do ui._ passady
em sua fazenda da Cachoeira, o coron-ef.
José Leite Noi-uelra. Importante fazendellW
-Uliuullu •ooti-ii. .o., U.-Jw __<-'"-¦* i_.à__*v.iU ifiK
Brando influencia politica. »#jj

Falleceu 110 dia 20 do mez passaao. eçfi
Tres Ilhas, d. Guilhermtua Nery Corrêa w
Silva, esposa do sr. Uodofredo Corria ew
Silva, estimado lavrador naquella loc-U-o*
dade,

CENTRAL DO BRASIL .
Requerimentos despachados cm 2 de a_o_>

to ds ioi- :
Alexandre Costa, restitua-se mediante re_

cibo; Adalberto Campos, indeferido; Al*
herto Nobre da Silva, não ha vaga; Aid-
des Eemos, deferido; Américo ítrazíliensa
de Paiva, complete o sello; vVnccio da Cruj
Alves, restitua-so mediante recibo; Augus*
to Celso de Moura, aeceito; Antônio lí.irbo»
sa Galvilo, como requer; Azevedo Alvcfl
a C, archive.se; Barreiros Retendo •5' C*g
indeferido; Urnc.to Antônio da Silva,^ liu
deferido; l*'. Roma «ô* C;, acceilo: ¦ l?roi>
klin Arauio, Indeferido; Krouolaco l-.H-.ia a
outro., seilem o requerimento _ auncXQSI
Gonçalves Moura, archive-se; Hilário IIucm
ko. apresente desenhos e mala escIareciuiWK'
tos; Genniniano d.. Cruz, indeferido; Ué*
raclito & C, apresento reclamaçtlo cm Un*
pressó apropriado; Uugo Martins Fcfrelr3i
indeferido; Ismael do Amorini Bezerra, ecr.
tifique-so o nue constar; João I.úcio ^TJa«
rins. indeferido; Julio dos Santos Ilarbosa,
não ha vana; João Kvangeüsta Leal Pa«
checo, como pede; João Soarc*, nfit hã
vaRaj Josí Fcrnandca Fonseca Portg, ttuo-*»
nc-se; josú Garcia Bruno, cnmo rcquwi
llvCOPotdo Cunha Filho, certifi.iuc-_e; 5f«
13. Marvin, indeferido: Joantla^ paes r.iMUffjr
compareçn na secretaria da l'.stracki;i Nía*
noel Cardoso Gome-*, indeferido; M';\u_el
Ftanclscò de Castro «Leal, como pede; -Miu
noel Serpa Gomes, selle devidamente o r©»
Queriniunto; Pedro Cardoso Monc/tre*-, na<J
ha visa; Pedro dos Santos Páranhos, cnmo
pede; Raul Rodrigues dc Moraes 'Jardim*
deferido; Theophilo Rodrigues Pereira» «seL
le devidamente o requerimento{ Traíuno <tf«
Medeiros Sr C, deferido; Virujllo <_a
Cunha Cadinho, restitua-se mediante rc__-
bo: Dcrmcval Comes de Arauio, archive-f««

mxxx* 
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Thesouro Nacional

Pagamentos que váo>
ser effectuados

O Thesouro Nacional está habilitad.
a effectuar os seguintes pagamentos:

I57*4io$ooo, „ Companhia E. K. Xa»
roeste do Brasil, de fornecimentos co.
1915, ao Ministério da ViaçSo; 74Í700I
a Heitor Mello, egualmente Ue íornec..
mentos ao mesmo Ministério em 1914J
9 :Ssi ?7S8, a Abilio Augusto Amaral, aí
exercidos findos; .2:000*1, a diverso*.
dc fornecimentos ao Ministério Jo I*
terior, 0111 junho ultimo; 42:03..$90, I
diversos, de forueciinciuos ao Minlst»
rio dn Marinha no corrente annoí
386:4io$Í95, á Société Anonymo d.
Gaz, de fornecimeiiios cm junho u_<
timo; c 6:_. _$o__, ao tliesoureiro d.
Corpo de Bombeiros, como indemniz*.*
çüo de despesas effectuadas em j'.in_l|
ultimo.

IiVCEU DE ."UAE9*_-'"
0F1UCI0S

o3uvso nubHeo üo, uliyslca
Conformo antecipamos, inaiii.iir-.-3o_

hoje, ás S lioras da noite, 110 Lyçctt d«
Artes 0 Officios, o curso publico d«
physic.i a carfto do dr. ifraúcisco X.i
Oliveira dc 'Menezes, sendo franca _
entrada. ¦ a o» > ¦»

a Uniea e
Verdadeira cara da HERN.A on

quebradura

Contulta das
9 _s ia e

das a áa 5,

O domingo
atí meio

dia.

Sem operação, rntcn.es do Bruxellas o Arceutiu-i. Mcdnlhn doouvo,
Paris

Quem compra um CINTO que nüo seja Mto
10b medida, conforme a grossura da HÉRNIA, na

maioria das vezes expõe-se ao estronuulainento do
ímesúno • corre o peri_o da morte entre horríveis
dores.

No grontie estabelecimento do Prolessor LAZZA-
RINI todos os appcrelhos 0S0 lahricados sob rac-
dida, coufo rme o caso e a enfermidade, nSo tendo
nenhuma mola de ferro, são leves e invisíveis, _..an-
lindo uma contenção suave e perfeita, lambem das .

Hérnias «s mais volumo-as; podendo o doente trabalhar, l-^er escrcic os de gy
mnastica ou c.nitação, ficando coniplelaiiicntc curado, sem o?eras-ao alguma. Ai
peosoa3 que solfrem da Hérnia escrevanf hoje mesmo ao Prol. Latiarini, afim de
obter o trutameiito gratuito. ,..,..,.„ .. _

Declaro que fazendo uoo do CINTO do Professor T.AZZ^RINI hqiin
pletamente curado de uma Hérnia Escrotal, que loilra lu longos annos
lindo essa cara, tambcm renovo a minha gratidão — Manoel (.arca do
Coiilra-niestre da Fabrica de Tecidos "Corcovado".

Tenho o prozer de conimunioar-llic que depois dc applicar durante ; meies o
seu Apporelho, a minha qt-.cbradura reduziu-se, ciirondosc coinpletamci/.e. Meus
sinceros agradecimentos — C. Cattaneo. ru_ Lavradio 80,

FaxÀs parn curar cm nouco tnmno Obesidade, Ulns moveis, Ven-
tre oniilo, Hcbiliiludo nervosa o IUieniirotianio"*, próprias pnra se-
uliora e Cavalheiros.
RIO DE JANEIRO -LAnGO DES. FRANCISCO N. t!_

EM TORNO DE UMA MULTA
Recebemos a seguinte cana:"lllmo. e exmo. sr. director do Correu

da Manhã.—Lendo nas columnas dc vossí
brilhanto órgão, o t'_'r.'_ da Manhã. 110 nu.
mero de si do mez nassado. sob a epigraph.
Em torne de uma multa, a noticia em qu»
se me ottribue o abusivo recebimento dí
uma multa, quando no exercicio dc ;.genM
fiscal da producção do sal cm Sergipe, eu.
volvendo a mesma publicação como «cg
participante no abuso o zeloso e_-de!ega__
fiscal naquelle Kstado Affonso Ramos Ga«
mes, venho pedir agazalho nas columnas *U
vosso conceituado jornal oara a suecíntâ
ciplica^ão nue passo a cxuõr contando, pari
ser attoudido, com a vossa conhecida fidat
guia e o direilo que me outorgam as qua,
lidades de vosso admirador e leitor assídua

Dentro do regulamento do imposto dl
consumo autuei o coinmcrcianto Lourc__l
Pinto Monteiro, remeticndo o auto ao tnspe,
ctor para o devido andamento.

Não tendo procedência u defesa -|ircscjtli
tada no prazo legal oelo autuado, aquclu*
autoridade applicou-Ilie o miuiino d.i pen»
isto é. _:ooo., mandando nue o processa
seguisse, os seU3 tramites.

O infractor não recolheu a multo no preu
zo de to dias; pelo oue. deoois de preenchi
das as formalidades re.ul.unentarcs, n A>
fandog.i remetteu os papeis _ Dejcgacl.
Fiscal, paia promover a cohran^a judicial.

Seguiu-se o processo executivo e forati
desprezados os embariros oppostoa ^f,í'> sul
tuttdo e rdo. O iuiz ulficiou então á Dele,
gacia Viscal, ronielleiido a. importância pof
elle depositada,, o.ara iiue ficasse a sua dl*
posição, dclle juiz.

Correndo o processo, foi proferida a se»
tença final, aue passou em iulgado, tendo],
sido n quantia dopositada pelo reo posta #
disposição da fazenda Nacional, para o pi>
gaiuciito da referida multa.

Só então, usando do direito que :'. lei m.
faculta, rctiucri o paíiamcnto da parte '1*10
me portcncia, tendo sido meu requcriiueuta
Informado favoravelmente nela contadorll
da Procuradoria Fiscal e despachado favtw
ravelmente cin Junta de fazenda. ,

Deduzidas as despesas, recebi metadí íij
produeto liquido da multa, como manda .
le'- . . «J.cit procedimento í, pou,- niatacnvelj
couiu que legitimamente exerci, ahfis siiiiccl»
nado por uma sentença oassada om julgada
depois dc ter a parte esgotado os meios di

Cuidado, pois, sr. director. com a ,font-
onde \..íss_ Jornal bebou semelhante nfon
maeSo. _

Oppnrtunamentc provarei que nao recém
a multa abusivamente.

Firmo-me vosso admirador cr0, obr». ~*
Roccndo Garcia Rosa. (ciicntc-coronoi hon»
rario do Uxercito. veterano do Pararf...y."
_- .— n_— *% —1 *» \m*—>"> "•*

CO. [ V JyEOPOIiDíNA
com*

Attes-
Amaral.

SUMIDOURO RECLAMA CAR»
ROS DE CARGA

Pedi iu-1105 chamemos a atten .Üo di
directoria da Leopoldina para ti .'scas»
sez de erros para transporte de mer»
cadoritts numa grande zona de |--<pot'
tação -0:110 6 n de Sumidouro, justao
mente na oceasião dr.s colheitas.

Urge, (pois, seja tomada luma pro"
vidoncia em beneficio dos agricut-tore.
. negociante, dn referida localidade.

FLUMINENSE-HOTEL
Hofòrinuilo sob nova direcção

í: Àpoticnlos para 200 !!**«çoiis if
O ouo mais convém aos passacel-

ros do Intoiior. — Preços:
Quartos com pensão 7$ e SSOOO

diários. Ouartos sem pensão
4S000 e 5$000 diários.

Praça da Republica 207—Rio de
Janeiro. Em frente no Campo rie
SaiifAnna c no lado da E. F. O.

¦.—: o ob» 1 —1

Vamos comer boa man-
teiga

D SERVIÇO DE FISCALISAÇÂO RE-
CEBE ORDENS PARA AGIR

O ministro da Agricultura mandou

ta capital, hauridas em fon-I rone, Sebastião Betim _Pties Leme, en- \w ° S«rv 
jo. 

de Im iz^o d a Man-
uiz de Vassouras c o da 1* varainsuspeita-*, como co caso são 05 jornaes i tre o jv .

v a ' federal, por nao scr caso delle.
. í, I O suscitante, para permanecer na fa - , ,tanto mais fia-1 „*-_„ ,,„ ,-„,f.\.,„- „n Estado do Rio. I dezembro de 19*5

lisboetas que a cilas deram cur30
inquietação do sr. Le.il
grante quanto antes de
teve o cuidado de conseguir do sr. Bei
t'.in. Machado unia carta para o sr.

i zenda de Sant Anna, no

teiga, por meio de circulares dirigidas
aos interessados, notifique nue. estando
cm vigor a lei n. 3.070,

As xarqueadas em Minas
VAE SER INAUGURADO O "SALA-

DERO" DE LAVRAS
Tomam grande incremento 03 traba-

lhos de installação de uma nova empre-
sa de xaraucadas,

O "saladero" a ser inaugurado acha-
¦.ü r_iLu-iu.) ria c-tt-i*..'_¦'. uC **rr.rocisco »_*r.!
les, niunicipio de Lavras. Para come-
çar serão abatidas cem rezes escolhidas
diariamente dentre 03 melhores produ-
ctos.

A nova e futurosa etv.preã,. pertence
aos srs. Campos. Rabcllate & C.

— o» ca o> o».
O C.WF,' JAVA

Melhoramentos mau-
mirados

O " Cafí Java" tem passado por
varias transformações que o tornam
um dos melhores estabelecimentos do
gênero. Ainda hoje, ás 10 horas, sc-
rão inaugurados novos e importantes
melhoramentos,' como sejam o salão
ampliado, mobiliário novo e elegante,
pinturas do professor Bartholoraeu,

E, dcst'arte, reapparccerá o velho
Java, completamente remoçado para
continuar a ser um dos ponto3 pre-
dilectos dos cariocas.

Instituto de Surdos Mudos
UM CURSO DE DACTYLOGRAPHIA

O sr. Frederico Ferreira Lima, dire-

Azeredo, que absolutamente nüo pódc «r*
vir de água de melissa para 05 justos me-
ündres -o publico carioca, que vive a tro-
pecar, «3 avenida Rio üranco, nos "papa-
gaios fulminados pelo nosso sol-fornalha*...

•«*> O a.phadido maestro 1'ilgueiras ten-
lo rccehido uraa proposta .!i actor Tavei-ra. pam oirinir .-. or«*!ic-ir.i dn companhia

muô aq*¦¦*¦' ......

de 31 de
e o regulamento an-

¦¦^¦¦« ".- ^l<f%P»S'K ^0 ^/•n»;-^^
dc°dcSt" requereu no'ju? o"eíle.al"da Cante, sem infracção dos dispositivos' ctor .da.Escola .Remington,. attendendo

í vara a mamite. çüo de posse da .nella I legaes, pode produzir
ía.èndà, na qualidade dc condômino, á da manteiga que
vista do termo de inventariante d

A.

tjao
cm-

nono de sua avo, a marqueza de
j oão Marco?, carf.0 pim nut-* sc íc;
possar pelo juiz de Vassouras.

Para isso inventou ali que 93 alquei-
res de terra daquella fazenda deviam
«cr sobrepartilhados.

O 
' " ' "

offerecer ,. ven- • aos desejos manifestados pelo dr. Custo.
não corresponda ás dio Martins, director do Instituto dos

,3_ exieciiei.13 
"constantes 

da lei c regula-1 Surdos-Mudos, resolveu inaugurar
iltOS citados!11C..._ ......

S. cx, mandou egualmente tosse cha-
mada a attenção dos interessados, prin-
cipalmcnte do commercianíe intermedia-
rio, que o prazo de seis mezes conce-
dido para scr consumida a manteiga
fabricada em .poça anterior á vigência

boa, conta embarcar dentro em breve para l^ Jr* V"]r.°. B,"n\ f"'-lra "I?,J^L dn referida lei e seu regulamento ter-
aouella cidade e desejando despedir.» do vou.que aq.iiellas erras•."««¦ «*»«« *|n5 

a .3 dc outtibro próximo, deven-
publica carioca esti .promovendo um festt- ; rio inventario de sua avo porque esta ; mina a .3 f 

fc .
vai, qu. so realizara no dia 11 do cor- Ih'as havia doado em vida. 1 «o "C(-'- :'„_;,,_'¦, ,..„a\ nnnteirarente, no theatro Recreio,.com a represcr-- Juntou documentos nesse sentido e o rem ou expuzerem .r venda _manteipi
i.icã,i da comedia " dama, tm com a ¦"«¦„_ trancou o inventario, officiando sem satisfazer às exigências aa iei. se-
uma das mais .ippiau.li.Li peças do reperto- {..„_ 

'.fr.'iid,-i 
an dr Raul Martins. rão applicadas as penas contiaas no

ria da emnrfía Alexandre de Azeredo. 1 *- . "•ntiu'' ao ar*¦¦¦*.?__..¦ elí!:.!».; __m,l_mt.nln sendo ao multas cobradas
Kstréa hoja no V.iní-V

Granizada pc!» actor lV-Iri -A:
+ N*o fli,T i*, nti Deraoeratie'.'

Tcin o« Santos, sc-i realizado

•ihla I Foi então que o coronel Sebastião
usto.* usou do "truc" do conflieto de juri^-"<i-.i\ en Idicção, que o Tribunal r.jcitou unani-

o festival I n*em "*.te.

rcg.ilament_.
dos detentores do produeto condemna-
do, sejam estçs fabricantes, intermedia-
rios ou negociantes.

quellc Instituto uma aula de dactylo-
graphia. Essa aula está fusiccionando ha
cerca de úm moz, O professor Fredc-
rico Ferreira Lima escolheu uma turma
de surdos-mudos e obteve da Casa Pratt
a remessa de vinte machinas Remin-
gton, iniciando o curso pelo methodo
do tacto, que c o que tem produzido
melhores resultados.

Apezar de ser um curso completamen-
te gratuito, tem funecionado com t
maior regularidade, Os alumnos surdos-
mudos são muito methodicos, cuida-
dosos e applicados,

E' a primeira vez que Se inicia no
Brasil este curso, que abre aos surdos.
mudos novos horizontes na vida.

FOLHETIM 1)0 "COMUilO DÁ MANHA1*

que o conde ünlia sido esgrimísta Jo primeira toria c nunca se esquecia dd
cxt.rcit_.r cx niilo ouziiido ~ occíisião sc Itio offcrcoíi.

A pistula não tem us mesmos inconvenientes, E.Montescourt c Dagv.crr<j
praticavam aquelle gencro de sport nos respectivos jardins, sempre que esta-*
vam aborrec.dos ou não tinham que fazer.

iAs pistolas eram cxoollcnlcs armas.
iComtudo, anc_ar da destreza dc ambos, uu porque a cólera fizesse treniei)

-._._. o._... ._ ... t-, .*: , ,.__iii-_ „ i,..,..., .:. n_
.1 lliaü UC _..»-Jill>--_V_Ulll l, UU 1"J. «)U>4. \J ítit-VJU ii/,v__n_ ¦-"••••uo «V u* «v_- ''"-- *-"*o '

f-uerre, trocaram-sc tres balas sem resultado.
As tcsteireunlias entregaram então as espadas aos íotuendores. Puzeranv*

sc em guarda. Tinham tido tempo.para acalmar os nervos. .Agora, qualquer-
•íellcs estava _.:reno e seguro de si.

Ao terceiro bote Daguerre caiu, eom, o peito furado.
,0 medico sondou a ferida.

E' um ferimento terrível, disse elle.
Montescourt, sempre senhor de si, contemplou o seu inimigo, que iieotl

tlesmaiado na aroia da alameda., d,eitando sai _u. pela bocea, in'Jmovel e pai-
lido como se estivesse morto. Nem um eisusculo lhe cstrcttKcett no rosto, qu.
conservou a mesma impressão de dureza implacável.

Os lábios niexeram-se-lhe impcrceptivclinentc, e se alguma das testefcifu-!
nhas estivesse perto d'eUe, n'aqttella oeca.iio, teria ouvido:

Vae morrer, listou vingado. Mas de que serve? Restituc porventura
isto a honra ,. minha filha?!

E afastou-se. Daguerre foi transportado para Meudon, onde ficou seis
semanas entre a vida c a morte.

Dois dias depois, — dias que foram empregados pelo conde em liquidar
os seus negócios da Bolsa, — Montescourt voltou para Benavant,

iNão tinha dito á filha o que projectava fazer, mas Marcellina tinha coin-
prehcndido tudo.

Talvez que volte, tinha Jito o velho, não desesperes eternamente.
Quando Montescourt entrou cm Benavant, Marcellina foi ter com elle,

___raçou-o, interrogou-o mais com os olho?, inílammados de febre e verme-
Ibos pelas lagrimas, do que com os lábios,

Como Mtmtescourt não ousasse responder, ella formulou a sua pergunta.
trc-Wula, assustada:

Devo regosijar-me? Devo perder as esperanças?
E o velho, com voz forte, respondeu:

Sim, .egosija-te! Morreu. Matei-o!
Enganava-se. A ferida de Daguerre era terrivtl com effeito, mas a ro

-dista oonstitui.ão <_o rapaz conseguiu triumphar d'ella.

IV

NOVOS AMORES !
MarcelUna nSo podia ficar por mal. t.mpo no castèllo sem que o siu

•stado attrahisse a attenção « se tornasse publica a sua falta. Jíra indispen-
lavei a todo o preco que se afastasse d'ali.

Partiu para Suissa em companhia dc urna tia, a Sra. de Lepiüy, post3Ba 'íonf:<den_ia e a quem.a confissão daquella pesada o irreparável quedamergulhou em gr..nde afflici*ão, sem comtudo diminuir a adora.ão «ot tiuha
fda sobrinha.
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Camisas para Sport

t*u 3, Rua da Carioca, 3

Os sports
TURF

O ANNIVERSARIO DO DERBY
Esla conhecida sociedade utrfisla

commeniorou hontem a data de sua inau-
Kiiração. .lindada em 6 dé março de
1885, por uni grupo de esforçados
sparlmen, tendo á frente o sr. Paulo dc
1''rontin, sócios na sua maioria do
_erby-. lumin-tise, que acabava de se
extinguir, realizou a sua primeira cor-
rida no dia 2 dc agosto do mesmo
1111110, que devido a incessante tena-
cidade de seus dirigentes, desenvolveu-
5Ci progressivamente, creando fundas
raízes no turf.

Conuneiiiorando essa data, o Derby,
abriu hontem os seus salões para uma
recepção intima, que esteve bastante
concorrida.
•_ERBY-PETP.-PO_I.ANO

No local do costume publicamos o
projecto de itiscrip.ao para 03 Cirandes
P.remipS, a serem realizados nos mezes
de janeiro a março, pelo Dcrby-Petro-
politano, para o qual chamamos a
attenção dos interessados.

As Ínscripçõcs serão encerradas ama-
nhã, ás 4 i|. horas da tarde, na Secrc-
(ária do Derby-Club.¦£
VARIAS NOTAS

Offaly trabalhou hontem, pela manliS,
na raia do Derby, a distancia do Ciai*-
de^Prcmio Dr. Frontin,

O pensionista do "entrainetir" Ameri-
co de .Azevedo correu a .primeira milha
com Jvlaipu' c os últimos 1.750 meiros,
com Fidalgo, tendo percorrido os 3200
metros em 2_o".

Estilhaço trabalhou hoiiícm, pela
manhã, na raia do Jockey a milha, a
meio correr, tendo-a feSio em lio".

•Suas condições são boas.
'Maciste, que domingo, no Derby,

fará a sua estréa em nossas pistas, tra-
balhoti forte hontem, na raia do Ita-
maraty,

pJIacisle, segundo nos aífirmarain os"corujas", marcou bom tempo.
Prováveis moiitarias no Grande

Premio Dr. Frontin.
Ornatinlio — M. Michaels,
V. Cliastc —- Gibbons.
Fantomas — _ . Uarroso.
Pontel-Canet — D. Suarez.
Goytacaz — Cláudio 'Ferreira,
Offaly — <K. Rodrigues.
iSullão — Le Mener.
Zingaro — Joaquim Coutiiú-U.
Corncob — Marcellino.
Pierrot — Alexandre pEcrnandes.
Iia".ry — Domingos Ferreira.

Otandr, logo após á corrida úc
domin-jo ultimo no Jocleey, seutiu-sc,
motivo .por que foi submettido a uma
fomentação cáustica.

Sicilia trabalhou hontem. pela ma-
nliá, na raia do Prado Fluminense,
lendo feito os 1.450 meiros era 112".

Curncub trabalhou liontcm no
Jockey a distancia do Grande Premio
Dr. Frontin, em '2-6".

Suas comli.-C- são animadoras,
Intervieiv, depois do_ trabalho, foi

liotticin pliotograiAado jimlo á esla-
uia do dr. 'Frontin, no Itamaraty.

Majeslic, galopou liont.m, na mi-
lha, no Jockey, lendo-a feito em 110".

Zingaro, tirou prova hoiucm, pela
manhã, 110 Praío Fluminense, em 3200
metros.

¦O filho de Oinncfoixl percorreu essa
distancia em 226", tempo egual ao dc
Corncob. * # #

FOÓTBALL
O 1)_SBMP _.tT_"~»0 l.XCONTRO

ENTRE) O Fl/AMENGO E O
_*£U_-INl*N_i-

Etn fuvor ti» _ .(l(:ni,í«o B.
de Spoita ,

A mesa pia Federação li. dan S. do Remo
Itnpoz que o oncivitro empatado entre o
iMhmcngo c o Fluminense, tuo domingo ul-
timo, seja novamente realizado a 15 do
corrente, no campo do F •.iin.iictisc, rever-
lendo o produeto dos ingressos em favor
da I'edcr.i.3- 8. de Spor.s. H.ta proposta,
i.uc fo. feita nu ultima s._53o da importai**
te instituiçi-b, logrou plena approvaçàó do
conselho director.

'Sabemos que com cila estarão dc accordo
03 grêmios in teressados. swido que o FHi*
inineiisc j.i poz o seu campo á disposição
da iFcderação vi. de Spons.

Realmente í iiin.nifica a idea de scr apro-
p-ci:ai!o u mitificado do iue2 para unia obra
de grande valor perante os sports nacio*

íft í[i :.;
CAMPEONATO 1)0 RIO DB

JAXE1U0

Os encontros (lu dominao vindouro
São os seguintes os encontros de cam-

pconato e respectivos juizes assentados para' o próximo domingo: /
S. Chrlstovüro "versus" Flamengo: pri-

meiros "toains", Affonso de Castro, do Ulu*
iiiincn.se; segtvidos "Icams", Guilliermc \\ lt-
tc, do America.

Hangu' "versus" Botafogo: primeiros"tcams". Henrique Santos ; segundos impiu,
Comes de Pa va, ambos tio America. .

Andaraliy "versus" PHimincnsei primeiros"leains", Flavio liamos; íciiundos "tcams .
Carlos Vi!'.i(n. amlios do llotafogo.

Os einliatea srr:'io levados a eiu-Uo nos
campos dos clubs t|ue figuram em primeiro
ligar, ii'.o í, nos campos do S. Chrislovao,
Bangu* e Andarnhy.

OAJIPEO.VATO' DOS "VELHOS"

S. Christovão contra Flnnicnco o
Fluminense contra America

Realizam-se no próximo domingo as PM-
tidas -do campeonato doa Velhos aci_na re*
feridos,

•No campo da rua Figueira de Mello, os"Maeliiavciicos", do S. Christovão, enfren-
tarão os "Aijuaticos", do flamengo.

No campo do PIumLnense, os "ilypothc-
ticos", locaes, jogarão coiitra os "Utopis.
tas", do America.

O "tc.ra" dos "Hypotlicticos" é este:
Xavier da Silveira

Victor Moura — Álvaro Costa
Rego Uarros — Totta  Loló

JC Pollo — Oscar R. Carvalho — A Cos-
tro — -Gomes Coimbra — Marcondes
Os encontros começarão ';s 8 horas da.

manhã.
Como de costume, 03 "Hypothcticos"

não... treinarão ás terças c sextas, como
os demais 'tcams" do club.

VILLA ISAREí'' POOTUALL X
lUARüNHEIROS

:Suo convidados os jogadores dos 2° e i*"tcams" a comparecerem no campo do Jar-
dim Zoológico, hoje, ás 2 c 4 horas, respe-
c ti vãmente, para trenarem contra dois"tcams" do Bahia e M nas Geraes.

Os claros do i° "team" serão preenchidos
por jogadores do 20, ein suas respectivas
posições, e 03 do 20 pelos do 3°.

:!: :|i $ .
ASSOCIAOAO OARÍIOOA DE

SPORTS

16° "match" do campeonato
Ue 1916

Sport O. Realenco "versus" Vleto.
ria Foutbnll Club

Renllzá-se *no domiíigo próximo, no
"gronnd" do primeiro, na estação do Rea-
lengo, o esperado encontro entre as "íqui-

pes" dos duna acima,
O .Victoria ¦!•'. Club apresentará as suas"equipes" desfalcadas dc alguns elementos,

tendo o sr. João f.ame.j.0, "captain" geral,
organizado da seguinte fôrma as "elcvcns":

i° "team": M. Pinlo; J. T.islioa e Olavo;
Castão Oliveira, Antônio c Antunes; Wal-
demar, Pacheco, Clíito, C. Cataldo c Jorge,

2o "team": 
Jucá Wmaj Guilherme e ^r-

t-ieslo; Custodio, Carlinhos c V. 'Santos;
João, Kduardo. João, Bringclla e I,ulu'.

3o "team": XI. Oliveira; Antonico e Ro-
clia: Raul, Seliaslião e Nestor; J. llaptista,
Alcides, 'liudoxio;' M. Silvn e Azevedo.

Reservas: todos os jogadores com inseri-
pção. •_• $ A

AMERICA F00TRALL CLUR
'Para o "inatch-training" que sc realiza

hoje, ás 4 lioras, no campo da rna Campos
Salles, com um combinado da Acadcm a
dc Commercio, o "caplain" do 3o "team"
solicita o comparecimento dos seguintes jo-
gadores: Calvcnte; A. Moreira e Monteiro
de Uarros; Djalma Cortes, iSfartins Ferrei-
ra e C. S-intive; Miix, Paulo Vianua, Dar-
cy, Curty c T. Fran.a.

^ Reservas: F, Stoffcl, Piuk) Barata, M.
Cunha e E. Curty.

% ü*
FEDKRA(_.0 RRASILEIRA

1)13 SPORTS
Rcune-se hoje, ás 8 ila horas da noite,

o conselho director desta Federação.& $ &
LIOA METROPOLITANA IH_

SPORTS ATULETICOS
Por falta de assumpto, não houve hontem

•i sessão ordinária do conselho director desta
T.ilia, sessão que ficou adiada par.i amanhã,
sexta-feira.

$ *í
AQUÁTICAS

O PROGRAMMA DAS PRÓXIMAS
REGATAS

As commisMÕcs nomeadas
O dr. Antunes de Fieueircdo, presiden*

tc da V. li. S. II... nomeou, para servirem
«as rebatas dc 13 do corrente, as commis-
soes:

Direcção geral — Antônio Antunes dc Fi-
RUctroiio.

Pavilhão centra!—Major Carlos Frederico
de Oliveira, dr. Octavio Ferreira dc Mello,
major Luiz Leonel tle Moura dr. Lusloza
dc Arngão, coronel Cândido José de Araújo
e Abelardo Mello.

Juizes de nar ti da — Ariovísto dc Atinei-
da Reno, Rubeii de Mellu c Edgard I.eito
Rtbcíro,

Juizes de chegada — Euzebio Ncylor, An-
nibal Peixoto e Nicoláo Marques.

Juízos de raia — Ancelino José Cardoso,
Abelardo Mello c Alberto Bandeira.

Policia dc raia — Octavio Macedo. Anto-
nino Costa e Mario Veira da Silva.

Clironometrista -— Antônio Pinlo dos
Santos.

O programma das Reunia. . o secuinte:
i° parco — Ao meio-dia — "Dr. Azei.

COBER

veia Soiré* — Yolea a 4 remos — Iu-
niore — .lariü). Guanabara; "Brasil". Na-
tocão; "BelüUi", Internacional.

2° parco — A's -2,_o — "-Dr. NíloiPe*
çanha — Canoas a a remos — Stjiora

"Idylla", Boqueirão; "Ischion", Gr»,
goatá.

3o parco — A's i-,4o — "Liga Metropo-
litana de Sports Atlileticos" — Canoas n 4
remos — Veteranos — "Asteria". Vasco;"Jacyra", S. Christovão.

4» parco — A' i hora — "Federação
dos Clubs de Regatas da Bahia" — Yolcs
a 2 remo. — Estreantes — "Pfrafi" e
"Guy". Guanabara; "Livia" o "Midosi",
Botafogo; "Muciíry". S. Christovão: "Huy",
Boqueirão; "Clotilde", Natação; "íris", Gra.
goatá. _ . _

5* pareô—A's i,ao —"Imprensa Carioca ¦
Yoles a 8 remos — Juniors — "Pereir»

Passos". Vasco; "T.moyo". Flamengo; Ju-
rui" S. Christovão; "Boqueirão". Boquei-
rão; "Rio Branco", Nataçio; "Barroso",
Internacional. j ¦ _ , _.'*__

6» parco — A' r,4o — "Federaeao Pau-
lista pdaa Sociedades do Remo" — loles
a 2 remos — Seniors — "Irany", Flamen-
gor "Ruy". Boqueirão" "Ciumento". Iner.
nacional. „__ _ ,

7° parco.— A. 2 lioras — "Dr. Raul
Cardoso" — Yoles a 4 remos — Kstrcan*
tes — "Cacique", Flamengo: "Alzira" e
"Brasil", Natação; "leda". Gragoatá. ,

8» paroo — A's -.ao — "Dr. Julio I'ur-
tado" — Prova clássica — Yoles a a re-
mos — Veteranos — "Mucury", S. Ciiris-
tovão; "íbis", Vasco.

q° parco — A's 2.40 — "Almirante Ale.
xandrino de Alencar" — Escaleres a fi rc-
mos, tripulados nor marinheiros — li'"»»
Geraes". "Barroso". Bahia" Escola doC.ru*
metes, "Floriano", "Deodoro". "Paraná" e
Corpo <lc Marinheiros Nacionaes.

10» paroo — A's .1 horas — "Federação
Brasileira de Sports" — Canoas a 2 re-.
mos - Juniors — "Águia". Vasco; "Glyce-

ria". Botafogo; "Tanuya" e "Cact.". Fia-
incngo; "iMiralda", Icarahv:, "Ncusa", ,Na-
tação; ''Ischion". Gragoatá; "Caturrita ,
Internacional. ,'_ , ,

li" parco — A's .1,2» — "Campeonato <lo
Rio do Janeiro" — Yolcs a 8 remos —

Oualqucr classe —"Pereira Passos". Vasco;
"« do Julio",. Guanabara; "Aymorc', Fia-
lucneo; "Atlântico". Natação. _

ia0 parco — A's .1,40 — "Federação Bra-
sileira das Sociedades do Remo" — Voles
a 2 remos — Juniors — "Midosi". Botato-
eo; "Irany", Flamengo; "Mucury", -00
Cbristovão; "Marabat". Icarahv: '¦ Çlotil-
de". Natação: "Ciumento". Internacional.

i.l° parco — 4 hor?5 — Acro Club lira-
sileiro" — Yoles a 4 remos — Sênior?.—
"Yara". Guanabara-, "Marat", Boqueirão;
"Bellita", Internacional.

14" oareo - A's 4.20 - "Dr. Pereira
Passos" — Prova clássica — (.anna»; —

Tuniors — "Uo!', Guanabara: 'Yara»; l'la-
inèiigo; "Ipê", S. Cbristovão; "Milo . lea-
rabv; "ícaro". Gragoatá; "Nilo". Natação;
"Naisse". Internacional. /-,„.:-

it» pareô — A's a.40 — "Dr. Osono
de Almeida" - Yoles a 8 remos _ Estrean.
tes — "Pereira Passos'.'. Vasco-, 1'our-
nuoi Pas". Botafogo; "Ilonucirão". Boquei-
rão; "Kio Branco", Natação.

16» pareô — A's s horas — Dr. Cuper-
tino Durão" - Canoas a 4 remos — JU-
niors — "Asteria". Vasco; "Tísthcr". Gua-
iialiara; "Jaevra".. S. ChrUtovão:tfl*M,<
Botafogo; "Salomé". Biinueirao: ' lmpena ,
Gragoatá: "NVIla". Iiilernacional.

_As ínscripçõo., readeram 4 Federação
i:8(ioS. assim distriliu.dos: _:„i,_

Vasen da Gama. 31-S; Nataçãop c Regatas,
iipp<;- Flamenzo ei*$; Guanabara anis,
p.lVirãn To .^sseioN^.ílS Christovão;
i8n<" Internacional. ii*$: Botafogo, ijo?.
Gragoatá, 105$; Icarahv. 40$°oo.

¦J* lí !S

REMO
AS PKQXIMAS REGATAS

O prosrnnuna básico
E110crraram.se; já na S.creljiria cia

Fedcraiião Brasileira das _ociedadcs do
Remo, as inscrip.ções P=ra a organiza-
ção do programma da regata do cam-
peonato, a realizar-se em *3 do cor-
rente, obedecendo ao projeolo se-
SUÍ"lepareo _ i_ horas - " Dr. Aze*
v.do Sodré" - "Yoles" a 4 «mos -
"Jr;are.-,,=o-"Dr.NiloPe-

.anlia" — Canoas a 2 remos — **e-

¦"a™ 
parco - 12.40 - "Liga Metropo-

litana de Sports Atlileticos — La-

noas a 4 remos — Veteranos.

4» parco — 13 horas — ''Federação

dos Clubs de Regatas da Bahia —
"Yolcs" a 2 remos — Estreantes.

5» paireo — 13.20 — "Imprensa Ca-

rioca» _ "Yolcs" a 8 remos — Ju-
'T»5 

pareô - i3„|op-"Federação Pau-

lista das Sociedades do 'Remo -
"Yoles" a 2 remos — "Seniors .

V» pare. - 14 horas - " Dr. Raul

Cardoso" - "Yolcs" a 4 «11103 -

Estreaintes. T ..
8» parco - 14.20 - " Dr. Julio

Fur'ado" — Trova clássica— " Yoles

a 2 remos — Veteranos. .','..
9» parco - 14.40-'Almirante Alç-

xandrino de Alencar" - Escaleres dc

6 remos, tripulados por marinheiros.
10" ptu-co — 15 horas — . .edera-

ção Brasileira dc Sports" — Canoas a

2 remos .— "Juniors".
" 

m» parco - 15.20 - "Campeonato

do Fio de Janeiro" -"Yoles" a 8 re-

m0s — Qualquer classe.
12° pareô — 15.40 — "Federação

Brasileira das Sociedades do Remo —
"Yolcs" a 2 remos — 'Juniors .

13° parco — 16 horas—"Acro Club

Brasileiro" — "Yoles" a 4 remos —
"S.Tph.-o 

- .6.20- "Dr. Pereira

Passos" — Prova clássica — Canocs
-?"££¦- 

.6.40 -»Dr. Gabrid

Osório dc Almeida" - "Yoles" a 8

remos — Estreantes.
ifí- pareô — 17 horas—"Dr. Cuper-

lino Durão*' — Canoas a 4 remos -
"Juniors".

TORES ^,%A %___».'fe'Ç^

OOlVUVIEIFtOIO
Rio, j de agosto dc 1915.

NOTAS OO DIA
Hoje, deverá realizar-se a assembléa ge-

ral da Companhia Marcetiaria Auler, e ás
z horas 4a tardei a- da Companliía Agrícola
e Commercial do Brasil.

'Hoje, ás 2 horas <la tarde, deverão -re-
unir-se os credores da fallencia de Manoel
Pereira.

ASSUMIU,_..S CONVOCADAS
Hmpresa Brasileira de Navegação, dia 4,

a5 meio-dia. ,
limpresa .Auto.Avcnida. dia 5, Ss 1 horas.
Antônio Jannuzzi, Filhos, e Comp, dia

24, ás 2 horas.

CONCORRÊNCIAS
ANNUNOIADAS

Directoria Geral do Obras c Viação da
Prefeitura, para a construcção do ttm pon-
tiJ hão na praia do Galeão, ilha do Governa-
dor dia 4, ás 2 horas.

Na Estrada' de Ferro Central do Brasil,
para a construcção de um muro e uma
pilastra para portão, no patco da estação
da Norte, na cidade dc S. Paulo, dia 7,
ao meio-dra.

Sunc.intendencia do Serviço dc I.impera
Publica e. Particular, nara a ncquiuição de
íoo caixas destinadas á coliecta dn lixo da
limpeza particular, dia 10, á i hora.

Conselho do Compras da Marinha, para
o fornecimento Rcral necessário ao serviço
e consumo ordinário da Armada, dia 10.

Superintendência do Serviço de l.impc-ra
Publica e Particu'ar, para a acquislçãp dc
•uma bomba ventrifuga, conjugada, com
j.ieto dc 3 1I2. com motor a vapor couju-
gado, para a lancha "4 de Maio", dia ti,
i 1 hora.

REUNIÃO DE CI.E1.0H_S
fallencia de Justino 1'cre.ra de Pinho,

dia 4. á 1 hord.
Fallencia de Joaquim de Oliveira Duarte,

dia 7, ás a horas.
Fallencia de U. Samuel IToffmaíin, dia 7,

á 1 hora.
Fallencia de H, I.oite, dia to. á i hora.
Fallencia dc Zurich Marques & C._ dia 11,

.'i 1 hora.
Fallencia de Agostinho de Souza Mar-

ques, dia 28, i 1 hora.

CAMBIO
Hontem, esto mercado abriu indeciso, cor-

rendo, para os saques, as taxas dc 12 1I2,
12 171,12 c i-*olt6d., c para a compra das
letras dc cobertura, ;is dc 12 •;|8 c 12 __i I32 d.

Momentos dcoois da abertura, o marcado
[passou a funçcionar cm condições estáveis,
obtendo cambiaes a 12 17.32 e ííçliâtl., e
collocação para o papel particular a .,,..
12 ail.la d.

Durante o dia o mercado firmou-se,
corrondo para os saques as taxas de 120.1Ü
q J2t9l32d., e para a aequisiçã-o das le-
trás de cobertura, a de 12 n|i6'd.

O Banco do Brasil conservou, para os
vales ouro. a taxa de 133116.ud,

A* tarde, o rt.erci.do continuou a firmar-
se, vigorando mara o fornecimento dc cam-
biac. ns taxas de ia loU- c u í|8 U., e para
a compra do papel particular, as de 12 n|i6
C 13-3.-33 ti.

Os negócios realizados durante o dia 10-
ram repu lares, fechando o mercado cm no-
sição firme, correndo nara os saques as ta-
xas de 12 5í8 o I23.|..2.d. e oara acuuisição
das letras de cobertura a de .2 2,1.33 d.

Foram affixadas nas tabcllas dos ban-

Brasilianische Bank fur Deutschland
RUA DA QUITANDA, 131 FUNDADO EM 1887

Capital realizada: Marcos 15.000 000
Reservas . . . .: " 8.000.000

BALANCETE EM 31 DE JULHO DE 1916
Activo

Contas correntes çarantidas i3.92&:593$o<_rCaixa Matriz. Filmes e Agencias . ........... 30.038:1.6$428
Letras descontadas 4.644:4385905" a receber .................. 10.971:931*5337
Valores e Letras caucionadas 12.608:9855403'¦' 

depositados 24.141:6155000
Caixa.:  6.473 =535$883

RS. ....... 5; ;,

Passivo
Capital, 1 Marco — Rs. :$ooo
Contas correntes cam c sem juros
Caixa Matriz, Filiaes e Correspondentes
Deposito a prazo fixo e com prévio aviso
Valores cm caução e deposito, e títulos a receber por con-

ta de terceiros
Diversas contas . , . 

93.605 :344$995

Rs.

15.000:0005000
7.885:649$59i
9.963:9i3$3i7
4.265 :436519o

47-7"*2-53'$739
8.768:714$I58

93.605:2445995

S. E. OU O.
Os directores, Assign. John, Matthiescn.

BATATAS
Apezar das Brandes entradas de Porto

AleRrc, o mercado mantém-se firme, cotaa-
do-se do 330 a J40 réis por kilo.

MANTEIGA
Mercado firme e com boa procura, vigo-

rando os preços de 3$soo a 35400, o kilo.
TOUCINHO

Mercado estável aos preços <ie i$ooo a
i$ioo, por liilo.

CARNE DE PORCO
Mercado firme, tendo havido entradas dc

I,aí.una, cotando-se a mineira dc i$ioo
a i$.-5o o a mineira de $860 a $900, por
kilo.

MII.HO
Mercado firmo c com procura para o

especial, cotando-se o vermelho de 5$8oo a
6$.'oo o o mesclado de 5$3oo a 5$5oo, pou
sacco.

AL-AFA
Mírcado firme, tanto para a estrangeira

cemo iwra a nacional. cotando*sc de $360
a $400, por kilo.

CEUOT.AS
Mercado estável, correndo os preços de

2$fiou a 3$.oo, o cento.

Londres 127I16 a 130I16
Paris. . .' $684 S688
Hamburgo $745 $755

A'- vista:
Londres. ...... 12 3I16 a 12 11I.12
Paris $612 S»oa
Hamburgo ...... $750 $7l"p"
Ttalia SC34 $667
Portugal 3Í1-1 3S"f',3
Nova Vork 1S080 4*i'2
Montevidéo 4$coo .1S280
Hespanha S8.1.1 S867
llucnos Aires 1S725 i$7?o
Suissa 5:86 $vqo
Vales do café -- $6"°
Vales ouro. ...... e$if'3

LU! RAS
Os soberanos foram vendidos a io?Cno,

fie;,ndo com compradores a este preço e
vendedores ao de ioÍtoo.

As operações conhecidas foram de- pouca
monta.

Caixa de Conversão
porto & c.

São quem melhor ac;io pagam
AVENIDA RIO BRANCO 49 e 51.

IIOI1SA
liontcm, a Holsa funecionoii activa, ten-

do s<lo realizado regular numero de ne»
gocio..

Aí apólices da União, as Populares, os
Municipaes; as acções do .tático do llrasil,
as da liede Mineira c as das Docas de
Santos, ficaram sustentadas: as das Minas
6. Jcnviymo, firmes; as das Torras, .íiantí-
das," e as das 'Loterias, frouxas.

VENDAS
Apólices:

'Geraes, ds aoo$. 1, 
Ditas 'dem, 1, 
Ditas dc 500$, 1, 
Dites de 1:000$, 10, io, 13, n, .
Ditas idem, 2, i, 2, 2, 3, O, a
iDitas idem, 4, a. .... .
O. pio Porto, s, 
('. de lí. de torro, i, 2, 10, 23, a
Comp. do Thesouro, dc :oo$, i,a
Ditas idem, de i :ooo$, 30, a. .
Municipaes, de 1906, port., i, a
Dítas nom., 2, 4- 'o. a. , . .
Ditas de 1914, port., 20, 20, a
dí. de Minas Geraes, de 1:000$,

li 3, 3. 
IE. do Rio (40I0), 5, S, 13,

27, 30, 40, 53, 
Bancos',

Ilras'1, 2, '
Dilo, 4. 

ComptttthiàsV:.
Doen.. da iBahía, 200, a.. . , .
Loterias N. <\o Brasil, íoo, a. .
Minas S. Jeronymo, íoo, 300,

5uo, 
Ditas idem. 200, 250, a.
Ditas' idem, 50, 100, íoo,

too, 160, 450, a, . . .
Ditas ídem, 100, a. . .
Rede Sul Mineira, 200,

vjc, 30 dias, 
Rede Sul Mineira, íoo, íoo, íoo,

100, 'ÍOO, 0. 
'propaganda Universal, 100, a, *

Debenturesi
iCocas de Santos, 300, a. . . .

LETRAS DO THESOURO
Vendedores aos rebates de 8 o 8 i|a por

cento e compradores aos de o 1I2 a 10
por cento, mas sem necocios divulgados.

PI\TO. 1.0PI.S & O.
Rua Floriano Pe'*toto, 174 —¦ PreJ-

tam at melhore» <*..ntni de café.

O A _ E .
MOVIMENTO DO MERCADO

Kilos saccas
decm 31,Existência

tarde. .
Entradas em t :

H. 1'. Central. .
E. 1'. Lcopoldina
Cabotagem. . . ,

Total. . .
Kmbarqttea eni

Kuropa. . , . .
Cabotagem. . . .

100,

300,

75o$òòo
7óo$ooo
7ri«íooo
705S000
797Süoo
7oí.$ooo
88;$ooo
77,.$pioo
7..o$ooo
770$ooo
195S000
i95$ooo
igi$ooo

7So$ooo

8o$ooo

20ò$000
20I$000

24$000
I-$5oo

27$000
-7.500

38S000
285500

33$ooo

34$000
i3o$tiüo

2O2$O0O

De i a 2. 56o:s8i$-Mg
lim efjual periodo da 1915. 20-t:336$8_:3

IDiffcrença a maior cm 1916 ,157:7:-l*42'
I.ECEBpKDORIA de .unas

Arrcradação do hontem. . . . 2i:789$0=i
Dn 1 a 35-:°2i$993
Em egual periodo do anno
passado  3_:.|55$320

Sebo
ASvaiade de

zinco
Enxofre em pe

dt*a
Cimento

Vendeui.se i_a

M h Mfan.Gp 108-110
Ctoyton Olsburgh & O,

VENDA TOR ALVAUA'
íoo acções da 'Fabril Paulista-

na, 10.000

OFPEKTA9
Geraes de
i.íiup. de
Dilo
Dito
Dito
Dito

194.3S9

87.600
327..180
17O.880

2.137
6.163

9.866

8.600

3, Rua üa Carioca, 3

Existência em 1, de
tarde , . ,'05-855
Entraram desde o dia i dc ju lio aie

lionlrtn i.|5.oo„ saccas e cnibarcarain em
crupiI periodo 195-8 _ ditos.

Hontem. esle merendo abriu fraco, com
regular numero de lotes expostos a venda
e procura reduzida, icndn sido apuradas
de inciiliã iransac.õcs de 1.621 spiceas, ua
base '• *S..oo, a arroba, pelo typo ?.

V 
'-. furam realizados necocinj de

cerca .le ono saccas, aos preços de 9$-'ipn_c
9$.loo, fechando o mercado cm posição
calma. ,, , , .

A Bolsa dc Nova Yorlí oliriu com 2 a 3
ponins de Iiaixa c 2 de alia p-irci:il.

lViaram por Juudialiv J2.4"" saccas, e
cutrar.ini por barra o dentro 7.15 ililas.

 pSlíoo c 0*700
.... .*>!"*!l c o?..oo

.... 8$8no e ^Seno

. 
'. 

. . SSijo c R$500

7.
8.
9.

SU.V.V LIMA. lUIlRITtO & C.
Rua Marechal Floriano Peixoto, if>.

Únicos ciuc prestam linas contas de café

T.aí.' Trüiãos communícam-nos aue as
sr... cotações de caíé s-»o as _e_:aintc.-*:

roa 15 kilos

3. •••••*•• to$í.oo
4. If»?..00
1; jo.noil
<-, iis-00
7, , , oStoo
5. g$ooo
9, 8$6oo

1

\ \g_ncin Geral das Cooperativas do
Kstado de Minas communica as seguintes
cotações de c.i**c por •,. kÜúa:

:ífl O KKAIiKJO DB JAX-.10T — 3UL13S MAltY

Tres di is depois dc tomada aquella decisão, Marcellina c a Ha .stavatn
em Genebra onde a Sra. de Lcpilly alugava uma casinha isolada a margem
do lano qttàsi invisVcl no meio das arvores, e tão elegante, pintada dc bran-

.--__  ,1. ...>,. f.f*"H pi*.-»-**, m_•._!_*___ '¦¦'¦ __ionav:o, C|UC pareciu uma ílui iiu níí-io -uc """• i*wi«i *-¦••.**- ¦¦¦»_-.>¦•.•-<- — t..-—
vegetação de plantas dc toda a espécie. _

Viveram al: durante alguns mezes vida muito retirada, não apparecendo
nem recebendo ninguém.

Marcellina deti á ln_ um filho que recebeu o nonie de l.eranlo.
A Sra. dc Lcpilly tinha encontrano uma ama entro Genebra c Lausanna.

Era a ir.ulliei- dc um vinhateiro da Cote, que habitava a aldêa de Genollier.
Chamava-se Franzine Lauriaz. Ura uma robusta suissa dc vinte e cinco
annos. bonita e cheia de saude. .

¦\ cole é uma reg:ao vinhateira bastante conhecida qttc começa na es-

qtierda da aldêa dc Gland e continua até Arbonne, O pequeno Gerardo, con-
siderado como filho de paes desconhecidos, foi confiado a Franzi ne, pela
Sra. dc Lcpilly que voltou para o chalet e onde encontrou Marcellina clio-
rando copiosam,ente. , ., ¦ i„ -u.,,.

Quando viu entrar a tia, não lendo ja nos bra.05 o recém-nascido. Alar*
cellina sentou-se no leito.

— Bem vê, minha tia. que me despedaça o coração. Nao sei o que o
futuro me reserva, mas nunca, nunca abandonarei meu filho. Prefiro ar-
rastar com a vergonha.

Estava muito traça e o medico que a tinha tratado aconselhou-a a que
passasse alguns mezes na Suissa para descansar c restabelecer-se.

Marcellina acceitou a proposta com tanto nviis empenho por quanto,
não voltando immcdiatamcnte para Brenne, poderia tornar a ver o filho de
vez em quando. !•'., por muito grande que fosse para ella a vergonha de con-
íessar o seu erro sentia profundamente no coração todos os instinetos su-
blimes da maternidade

Á primavera voltava c com ella acendiam ás montanhas os estrangeiros,
que queriam descansar durante o verão das fadigas dos negócios _e preoc-
cupações; todos aquelles cujos nervos enfraquecidos tinham necesidade de
ar mais vivo, mais puro. ou ainda aquelles que, não têm nem preoccnpações
nem má saude, vão aquelles lugares silvestres por amor das bellas paisa-
p_eus e para esquecer um pouco a monotonia da vida.

•Em um hotel de Bcrne tinha-se hospedado redro Beaufort no mesmo
dia em que Marcellina lá chegou. ,

Beaufort, depois de ter concluído os estudos dc direito e a.po** ¦: ter
obtido todos os seus diploma*, pretendia entrar na magistratura.

Orphão de pae e mãe. na edade dc vinte annos, tinha ficado na p-^e.
dc fortuna bastante importante.

Infelizmente os estudos e os excessos do trabalho tinham alterado uma
saude que nunca tinha sido muilo forte. IA vida sedentária da magistratura
não lhe devia convir e teve de seguir os conselhos dos médicos que lhe or-
denaram que viajasse, que não receiasse a fadiga physica, mas que receiasse
**, fadiga moral.

Beaufort obedeceu e partiu.
Havia dois annos mie viajava. Tinha v;?to toda a Kuropa. Acabava

de visitar a Itália e voltava para a França, demorando-se algumas semana!*
na Suissa. ......

Beaufort era alto, palltdo, distincto e com olhos infinitamente meigos.
A primcTa vez que viu Marcellina foi no salão do. hotel, onde cila percorri»

Typos

C.ifés do sul e I Tafés de outras
oeste de Minas ( procedências

1
I Commum Cor | Commum Cor

.**. T*?r... .!$,.,_3! n$T3i a M$,.3:
4, iivr*-..,. in*._7l 10J723 a I0$03
5. ioSip* mSiiol iiiSus a iot.it
ó. oSqiíí ioSiioí "jjoor. a mSti*

Obscrtaçott*
Merc.ido: calmo.
Cambio: i." ,.1S.
Pauta: S66pi.
De accordo rom a alta, ni. qualidades

acima de 7 não ncoro-ranham os preços
relativos, sendo sempre 09 dr cor tn-iis
vnlortsadoa; dontintiandiu deprecuados os
cafés baixos, devido ás entradas de São
Paulo.

SANTOS
Km 1 :
Entradas: si.rfiS saccas.
IV.dc 1: 1 .zqfi.fii. saccas.
Média: — —
Saídas: 608 saccaa.
l.xisteiicia: i .*•!*¦ i .473 _,.ccaâ.
Preço r-or 10 I-ilos: 5$6so,
Mercado: calmo.

1:100$, .
. 1903. . .

do I9'«). . .
de 1915. . .
de xota. . .

. .... de 14.11. . .
rudiciarias ....

UÍ. do Kio (.1 "|")
J*. do Rio, de 500$,
nom

Dito de soo$. nort.
.Dito. .Minai C.eracj
Dito do li. Santo
Municip. dc 1906 .
Dito nom
'Dilas do 1914, port.
Ditas, nom. . . •
Ditas dc 1904. . .
Ditas de i9°*t. port.
Ditai ._. Horizonte

Rtincost
1 Commercial ....
I Brasil

Lavoura. .....
Commercio .....
Nacional llrasil . .
Mercantil

C. tle Segures:
Brasil._
Garantia
Minerva
Confiança
Arj-OS _ - -
União dos Proprieta-

rios. ......
Varegistas ....
Cruzeiro do Sul. .
Integridade ....
Indcninicadora. . .

Estradas tie l7,,rro:
Af. S. iferoityino. .
Noroeste
Coya.
Rede Mineira . . .
Norte do Urasil. .

C ,(.* Te-ides:
Urasil industrial . .
S. Felix
M fluminense . .
Bem Pastor, . * .
Alliança
Corcovado ....
Pctropolitana . . •
V. Industrial, . . .
S. 1'. dc Montara
America Fabril , .
I.8perança ....
Cwrioca
•Cometa
Itoin Pastor . . .
CovMliii

f lo-e>-"is:
Decaí da Balira . ¦•
IV ile Santos, nom.
'Ditai ao oort, . .
Loterias
T e Carruagens. .
T- c Carruagens. •
Ctiilrca Pastoris. .
UiiiSo• Debenturesi
Casa Colombo . . •
C. Brahma ....
Docas ile Santos. .
Tcc. Macóensc. . «¦
America fabril. . .
T\ ç Carrua-çens.. .
Confiança I ndustrial
Brasil Indus-ial. .¦ los Carioca • .
Sç.nta Koznlla. . . .
IJn.p. Universal., .
Centros I\.stort ¦> . .
1'ccídos Boiatofíb, .
TT.!nas Nsclonaes
Mercado Municipal .
Tecidos Alliança.
M inuf F"umi-iense.
Prog. rndustrtal. .
ÍmíI.i .trial Mineira .
T.u,- Stc .rica. .
P. B. 1'abril . . .
Bancn União. . . .
C. Industrial . . .

Letras :
n. do lí. Ti. Jriciri
B. C. U. M. Geraes

799$ooo
89o$ooo
7;6$ooo
772$000
785S000

So.UQO

78.-.000

I97$000
i9i$5no

l8o$ooo

X50ÍÓÓ0
303$000
i35$oòo
i6ci$ooo
i8o$noo
210$000

go$ooo
goojoou

I50$ooo

po$ooo
6o$ooo

:8$500

5o$ooo

34S5C0
14.H00

5o$ooo
-.$000

155S000

I7o$ooo
2(-'iív>úJ

i6?Sooo

797$ooo
883$ooo
773$ooo
7(i8$uoo
77o$ooo
yG.sSooo
755*000
rgSsoo

4I0S000
42,.$O0O

7io$ooo
I95$ooo
l95$ooo
If)lS0-K.
_92$ÜOO
3io$ooo
3l5$ooo
100$000

200$000
uoSooo
i5o?ooo
175$ >00
200$000

20$OO0

300&000
i6$ooo
8.!5"oo

85o$ijoo

iioSooo
I_5$O00

5CS000
ioSooo

23$000

C3$ono
3.1*500
12$Ü00

i3o?ooo
30S..00

idoSooo

J40SOOO
155^000

2_t0$00_.
200.000
14>.noo
I2n$000
120$ ti 0 0

60S000 —

2f;$ooo
450SOOO
450J000

12$500
9.1SOOO
8$oou

ASSUCAR
Kntradaa cm i: 6...R7 ?accos.
Saídas no mesmo dia: 2.07.-, ditos.

cm 2, de tarde: 140.Kxisícncta
saccoi*i.

Po,.ii;ãi) do

Hranco crystal. .
Crystal amarello
Mn.cavo .
Bra_tco.( ..¦ sorte.
Ma.cavinlio, . .

mercado : frouxo,
COTAÇÕES

$600 a
$540 a
$,110 a
$H8o n
$.loo a

*:140
'rio
Sifio
Í700
5550

ALGODÃO
Kntradas cm 1: 376 fardos.
Saidas na mesmo dia: 3S7 ditos.
Kxistencin cm 2, d. tarde: 5.863 fardos.
Po-ição da mercado: par..fvsado,

COTAÇÕES
Pernambuco Nominal
R, G. do Korte. .... Nominal
Parahyba ... ... Nominal

ClTllOXTO.. DR IMVKIÍSOS_n.RO-. nos
FEIJÃO

Merendo frouxo em virtude das rnnde*!
entradas de Minas c S. Paulo. cotnndo»9e
o .preto de iaSo»o a 13S000 c o mulatinho
de loSooa a uSoon. i-**- sacco.

ARlíOZ
Mercado firme para todas ns o*.:alidad__,

vigorando os preço, de ..5$ a 3pS4 para o
gtacê; de io$ a ...ií. Pr'r**> 03 especiaes; de
2fi$ a 28$, "ara 01 bons c dc ro$ a 229,
wra o» rcKularcs.

BANHA
'Mercado estável, correndo &s bases de

if.150 a iCi';u. e kilo.

202SOOO
i2*;Sooo
20S5"OD
i9.?doo
19ÒÇ000
ini.100
1S.Í000

IOOJiUOO
191)8000
ig5$ooo
iq*.$ooo

200$ri00

!T0.nno
i<90$ooo

I9_?ooo

Bo$ooo
ios$ooo

_t4o$ooo

43 i*'"1'1
rsSooo
CoSooo
7$Soo
17Í000

_.6o$ooo

100$000
aoo$ooo
115I000

iqO$000
iSoSnoo
ro<i$noa
ig6$ooo

igíSnoo
180SOOO

G0S000

IIKXDAS PirBT-TOAS
AT.PAXDEGA DO RIO DE JANEIRO

Arrecadada liontcm ;
I*,a ouro 1521130S040
Km .ape! ao9:i4i?4.ip;

Potal. 361:_7iS4r

MANIFESTO DE IMPORTAÇÃO
iPelo vapor nacional "Maroim", dos por-tos do sul — Carga recebida! 500 saccos

de farinha, o Castro Silva; -00, a Guinia-
raes Irmão; 400, a Cunha Carneiro; íoo,
a Souza Valle; -00, a Couto; 400, a Ze.
nha Ramos; 400, a Pring Torres; aoo de
arroz c 100 de 'feijão, a II. Albuquerque;
100 fardos de alfaia, a Ferreira 'Filhos;
50 saccos de polvilho. a M. .Motta; 2 rolos
de sola, a Ilre-ssan; 65 barricas de alvaide,
a fiasenclcver; 1.000 saccos de café, a
P. Warrante; 800 saccos de farinha, Soo
de_ feijão, 1.256 de arroz, 1.619 fardos de
nliafa, 4 caixas de línguas, 20 fardos dexarque e 237 saccas de café, á ordem.

leio vapor nacional "S. João da Uarra",
dc S. Matheus — Carga recebida 1 400saccos de fari/iha, a A. Marques Silva;¦Io pinos, a Cunha Pinho; 15 ditos, a Bran*
(ao Alves; 40 ditos, a Custodio Fernan-
des; 159 dilos, a llrandão Alves; 10 di-
los, a João P.menlel; aoo ditos, a Case-
miro Pinlo; a6 dilos de tapioca, ao mes.mo; 24 diios, a llrandão Alves; 7 ditos, a.Nunes Santos; 18 ditos, a Brandão Al*ves; 8 duos, a Cunha Pinho; 5 ditos, a
torrea Ribeiro; 161 ditos de farinha, ao•íicsmo; 110 dilos, a Brandão Alves; 10
dios de polvilho, ao mesmo; 15 ditos, a
A. Marques Silva; 1 dito, a Corrêa Ri-
beiro; 2 fardos de couros, a A. Marques
Silva; 1 dito, a Brandão Alves; 1 amar*rado c|u couros, a Zeraphim llool; 2 amar-
rados dc couros, a João Pimentel; 4 vo-
lumes de sola, a 'Nunes 'Santos.

Pejo vapor fiorucguez "Ford", de New
P. 'Xcws — Carga recebida: carvão.

Pelo vapor "Oronsay", de Port Talbot—
Pelo vapor francez "Amiral Nie ly", de

Ilordeaux e escalas — Carga recebida: 50caixas de chaiuipagne, a Carvalho Rocha;
50 ditas, n Coelho Martins; 7 ditas a J.
TejJielra Soares; 20 caixas de ervilhas, a
_elphira Coelho;; 5 caixas do carnes, ao
mesmo; 3 caixas de peixes, ao mesmo; 23
caixas de sardinhas, ao mesmo; 1 caixa de
conservas, ao mesmo-, 15 caixas do licores,
n-Carvalho Rocha; 30 caixas ds anil, a
¦Alberto Cmnes; 40 ditas, á ordem; 30 dl*
tas ,-1 ordem; 25 ditas, _ ordem; 20 dl-
tas, a ordem; 100 caixas de frutas seccas,
a Ferreira Irmão; 1 caixa do vinagro, a
Artigcs; ,. caixas do águas, 00 mesmo;
6 caixas do vinho, ao mesmo; 24 caixas de
vinho, a J. Teixeira Soares; 20.3 quarto-Ias do vinho, a F, Alvarcz; 23 ditas, a
Coelho iMartins; 6 ditas, a J. A. Rodri-
gues; 8 ditas, a Fig. VVerner; u ditas,
a T. Rnocb; 2 barria dc vinho, a Raul
Fcrnandez; 8 quarto'.-» de vinho, a Lann¦Sanson; 1 barril de cognac, ao mesmo; 4fardos dc papel, ao mesmo; 6 barria do
nulas, S Companhia Progresso I. Brasil;
6 dilos. a_ C. n. IIndustrial; 5 ditos, _
C. M. Fluminense; io caixas de papel
nara cigarros n Cret. Monhein; 1 dila,
a mesma; 1 caixa de pellcs, a R. Forma-
zinho; 1 dita. a Guimarães P. Cerqueira;
4 ditas, a Brcissan; r dita, a F, JorRc
de Oliveira; 1 dita, a Rocha Lima; 1 dita,
a Kodricuea Ferreira; 2 fardos de cemen-
tes, t. ]•;. Ç. Leão; 1 caixa dc pclles, a
Augusto 'Reis; 2 caixas dt* mercadorias, a
Rodrigues Ferreira; 50 barris dc azeitonas,
a Angeltuo Simões; 80 ditos, a 'Luiz Ca-
mtiyrano; 50 dilos, a Teixeira Mello; 100
quintos, 100 décimos de vinho, a Vieira
Monteiro; 250 quintos de vinho, a Camillo
Mourão; 217 ditos, a Joaquim Fernandes;
33 dílos, rt GonçaVcs Zenha; 00 quintos
e 25 décimos, 3 Carvalho Irmão; 24 quin-
tos c to décimos de vitdio, a Manoel J.
de Araújo; 66 quintos dc vinho, a Mourão;
2.10 barris dc vinho, a Vieira Monteiro;
no caixas de vinho, a J. Carrazcdo; 100
ditos, a Rp*b. Vilhcma Costa; i\.\ de vi-
nlio, a Manoel O. Salgado; 125 barria de
vinho, a Granado; 1 engradado de azeite,
a Manoel O. Salgueiro; 14 caixas de azei-
te, a Oliveira Lopes Silva; 5 ditas, a Cal-
das 'Bastos; 5 ditas, a. •Almeida C. Cor-
rem .1*5 caixas de azeitonas, ao mesmoj
100 dilas, a Caldas Uastos; 50 caixas de
sardinhas, ao nie*mo; 6.í saccos de rolhas,
a Coelho-1 Martins; 28 caixa., de palha, a
Albano Vianna; 20 quintos, e 20 décimos
ds vinho, a Ave'!ar; 100 caixas de vinho,
a I'Vrnaudest Alvares: 635 caixas dc con-
servas, a Carlos Taveira; 80 caifas de
azeite, a Camillo Mourão; 150 ditas, a
Azevedo Torres; 6u ditas, a Azevedo An-
drade: .-.o caixas do alhos, a Augusto
'Constante; 20 caixas de sardinhas, ao mes-
tro; 50 caixas de cebolas, ao mesmo; so
ditas, a ConMnnttno Gomes; 40 ditas, a
iM*artinho Cunha; too ditas, a Ramalho
Torres; 50 ditas, a Pring Torres; r cat*
xa de mercadorias, n Alberto Gomes ¦

Cenlral, do Brasil (S, Diouo): 20 latas
de manteiga, a Brandão Alves; io. a A.
Amarante; to. a A. U. Oliveira; 20, a
Andrade Monteiro; iG. a A. It. Oliveira;
10. a Alves Irmão; ... a A. G. Oliveira;
8, a Brandão Alves: X2, a Gaspar Ilibei-
rn; 20, a A. R, Oliveira; 13. a Andrade
Monteiro;; 8. a Gaspar Ribeiro; 8. n
llrandão Alves; 14. ao mesmo; 19. a Alves
Irmão; 6. a llrandão Alves; 16, ao mesmo;
í. ao mesmo; 8 ao mesmo: t;. a Vieira
Monteiro; 15, o Brandão Alves: 24 caixas,
a Caldas Bastos; 25, n Carlos Taveira; 25.
ao mesmo; t^ latas, a Julio Barbosa; -to,
a Brandão Alves; .13. a Julin Barbosa; 16.
a Ferreira Irmão; .12. n Damasio Sr C\;
in. a Mves Irmão; in. a Siqueira Veiga;
.8 a Prista; 22, a Menezes Fonsecn; 20, a
IcF-é do Souza; 22, a Gi.si.ar Ribeiro; so,

a Pedro Martins; 0. a Gaspar Ribeiro; 12.
a Damasio (t C; 7. a Pinto T.oues; ait ia-
c;'is de queüos, a Torio da Cunha; 11 caí-<;is,
.1 h. T. I.eiie lunior; 4 iacás. a Coelho
fliiarle; 4. a Martins Saraiva; 8. a Ferraz
Trinão; 7. _\ Gaspar Ribeiro; 7, a M. F
Alves; 8. a Tlamíisio & C; o. a M. Ro
c'"i; 11, a Damasio S' C.; 12. a M, F,
Alves; ., a M. Rocha; co caixa*, a T-rão
•li Cunha: fi ineás. i Pereira Almeida: 1
caixa, a Andrade Martins; 27 cestos de
carne, a Fduardn Crijpi & Ci S finlos, n
V.. Albuaucrnue; .. a Gaspar Ribeiro; 4
iacás a D ordem: i a Pereira Almeida;
t a Alhano de Carvalho: i. a Thomaz
Per^ra: i. a llrandão Alves; i. _ K. T.
Leite Junior; *.. a Ramalbp. Torres; 4. a
Ferraz Irmão: 3. de toucinho a A. He-
btano. -. -í Gruta do Norte; 8. a Rrin-
dío Alves; 1 de alhns a Guimarães Trnião;
íoi saccos dc .Mta^ns» á ordem; roo ditos,

a !!. M. or.l-ri- p;o ditos. n_ R. M. ordem;
m ditos, a Christovân Pereira: on d "os, a
Ramalho Torre?: no ditos, o Soares T.isms;
50 ditos, a Coelho Neves; 50 ditos, a Soa-

CAES DO PORTO
Rclaç.io di)** vapores e eml arcações que sc aeliavain atracados no Caes do Port»

(na trecho entregue á Compagnic du Port ) no dia 2 dc agosto de 1310« ás 10 ho-
ta* d* m^'3' EMBARCAÇÕES

ARMA-.U I C_1SS»
I

\ carvão 

3 
.1 Chatas..

8—5 Chatas..

5 Chutas..
8—6 Vapor..

7 Harca...

S Chatas.,

P, Chatas.
P. -Ias. IChatas.

o 
P. 10 IP.it.ieho
P. in lv.no.-..

I* IPnntão..
P. 11 I Vapor..

11 
P. 13 [Vapor,.

1 s 
8—16 Vnpof..
8—17 Vapor.,

i3 Chatas.
r.M.uá 

....

Nacionaes >
Nacionaes .

Nacionaes .
Italiano .

. I Portuf-ueza

.[ Nacionaes .

I 
Nacionaes
Nacionaes

, J- Portuguez.
.1 Nac'ona!.
.1 Nacional .
..! Nacional .

Nacional .

Inçiei: . .
1 tnclcz . .

[ Nacionaes

i

:::::::::::::::
' Diversas.......
' Diversas.

1
| Diversa1*

"Alacrltá"
."Clara" ¦I

I Diversos

I niversas
I Diversas

r"hmive.''.'.'.'.'.'.
"¦Carantroli*' • ¦
"Capital"
"PlMladclphia".

"Ruy Brpriiosa".

"ifp.íl.ViV'''.'.'.'.'.
"Desna"
Diversas

1
.! V.uo.
.1 Vae».
. I Vago.
.' Vago.

CIc. do "Orcconian"
Cie. do "Paraná" e

do "Savoia".
CIc. do "Guajara".

Desc. dc Ren. da
tab. II.

C|c. do "P. Satrus-
tegui*" (Ecn. tab. H)

¥.x,i. de manganez.
I Cc. dc div. vapor»»,

i Vago.
| Tívc. cara.1.
| Cabotagem.

I 

Cabotagem.
Cabotagem,
V.1ÍT0.

I Pese. da trigo.
Vagpp.

Ilesc. de liigpiRera.
Vago.

ce* Cunha; 3» dhoj, a 8. G. ordem-, i<u
quartotas de sebo, £ ordem; a dita9. a
U. Albuqucraue; ij saccos idem, a Pc-
rcita Almeida; _i amarniiíoj de soai,^ a
\. Bibiano; 1 volume de manteiga, a <jar*
cia; 2 latas .detu. a Ulisses; 2 caixas lam<
a Hcrm Stoltz; 10 latas idem, a T. Ma-
chado; 9 ditas, a |_ A. Ribeiro; is ditas,
ao mesmo; 39 ditas, ao mesmo; 18_ditas,
ao mesmo; 1 engradado idem, a Dolme;
2 latas idem, o Wildcnberg; 1 dita, a I-or.
tes; 2 ditas, a Arthur; 2 -ditas, a Lobato;
1 engradado idein, a Casem.ro-. Pinto; 1
lata idem, a I.eopoMiucnse; 1 dila, a Mar-
ti; 1 dita. a Prechcl; a ..ditas, a 1'ritz;
a ditas, o Ferreira; 10 ditas, a Coelho;
7 ditas, a Cuimarâcs; 1 engradado idem a
Américo; 1 jaca de que.jos, a Carvalho;
i • dito, » J. Uarbosa; 19 ditos, a Torres
Rego; to ditos, a A. Irmão; 11 ditos, a
João da Cunha; 5 ditos, a Pinto Lopes;
6 ditos, a João da Cunha; . duos, a >*..
Saraiva; 5 ditos, a Gaspar Ribeiro; 3_ dl-
tos, a Guimarães Irmão; 1 dto,_a A. Gon-
çalves; 6 ditos, a Linhares; i dito. a Gue-
des; i dilo, a Gonçalves; a,caixas idem,
a L. Filhos; 4 jacis idem, a Martins Sa.
xaiva; 8 ditos, a T. Rocha; 10 ditos, a
João da Cunha; 16 latas de manteiga, a
PVito Lopes; 12 d-tas, a A. Amarante; 13
ditas» ao mesmo; 23 díta3. a Aveliar; 65
ditas, a A, Amarante; 7 ditas, a Jidio
Uarbosa; 6 jacis de queijos, a C. Vas-
ques; 8 ditos, a Pereira Almeida; 4 ditos,
a M. S. C; 7 ditos, a •*.!. P.; 7 ditos, a
Marinho Pinto; 1 dto, a J. A. Ribeiro;

dito, á ordem; 9 ditos, a M. Rocha;
4 jacas de queijos, a M. Kocha; i; dito,
a Çonstantino domes; _, ditos, a Teixeira
Ilorges; 8 ditos, a }. Ribeiro; 7. dito*, n
Marinho Pinto; 2 ditos, á ordem; - ditos,
a Saraiva; a' ditos, a Rodrigues liarreto;
II ditos, a M. Rocha; 8 ditos,_a C. Vas-
ques; .. ditos, a Pereira Almeida; 13 dt-
tos, a João da Cunha; 3 ditos, n C. Vas-
ques; 4 ditos, a M. Rocha; n latas de
manteiga, a Herm Stoltz; 1 jaca de car-
nes. a C. S. D,; 1 dilo, a Líbano; 7
ditos, a II. Albuquerque; i dito. a Mon-
teira; i dito, a Gonçalves; - ditos, a
C. A. ordem; a ditos, a M. ordem; 3
ditos, a L. ordom; s iacás de toucinho,
a X. ordem; 4 ditos, a L. ordem; s
duos, a H. ordem; s ditos, a A. C. or.
dem: 5 ditos, a C. A. ordem; 1 césio
do lingüiças, a A. Peixoto; 1 caixa de
lingüiças, a J. Dias; 2 cestos de lingul-
ças, a C. Ribeiro; 1 dito, a Amandio Pin-
to: 1 dito, a Eduardo Grijó; 1 jaci de
lingüiças, a A. Viunna; 1 encapado de
chá, a U. ordem; 3 jacas de frutas, a
Costa; 1 caixa de requeijão, a A. Neves;
1 dila. a M. Carvalho; 1 dita, a L. Fer-
nandes; 1 dita, a T. Rocha! 1 dita, o
Cunha; 3 latas de biscoutos, a Fernandes;
4 dilas, a Pardellas; 4 ditas, n Daniel;
1 jaci de mocotós, a C. Salina.

Alfredo Maia — Carga recebida: 15 la-
Ias de manteiga, a Coelho Duarte; 2 iacás
do quciios, a A. S. Araújo.

Pelo vapor americano "Oregonian", de
¦Nova Vork — Carga recebida: 50 caixas de
leite, a P. J. Christ,>pbo; _. saccos de
assucar, a Grando; -o barricas de parafina,
á Companhia I. Fluminense; io, Sabrosa;
100 latas de soda cáustica, a Cosia Pe-
reira Maia; 2 caixas de anil, i Companhia
'F. T- Carioca; 10 de goninia arábica, n
J. A. Sardinha; 147 volumes de agua-raz.
o Antônio Abreu Junior; 300. a Macedo
Serra; 100, J. Rainho; 6 de pliosphoros.

a M. M. Ferreira; 275 barris de residuos,
a Plácido Teixeira; 18 de graxa, á. Com-
pa/ihi-a C. de Navegação; 5, a 1?. H. Walter;
30, Plácido Teixeira; 10 fardos de papel,
a Freitas Couto; 2 caixas de couros, a
ilordailo; 44. Rios; 1, a Ribero Silva;
2, a Abel Rodrigues; 3, a Antônio Bor.
dallo; 1, a S. Martins; 1, a Andrade Cos-
ta; _, a Guimarães P. Cerqueira; 1, a
Faria Plácido; 4 caixas dc papel, a Pi-
menta dc Mello; 6, a líordallo; 20 barri-
cas de mercadorias, a J. Rainho; 3 caixas
de couros, 6 de papelão, 53 de papel, 12
de pliosphoros, 45 de vernz, 60 barris de
saes, 69 de residuos de graxa, s.530 de
petróleo, 65 dc residuos, joo dc olco, 28
fardos de papel. 5.000 caixas de Ucrozene,
20.000 de gazolina, 2 de olco, 5° dc ca-
marSo, 500 barricas dc breu c 100 latas
de soda acústica, á ordem.

Pelo vapor nacional "Mossoró", dc Mios-
soro — Carga recebida! 807 fardos de ai-
godão, 1 caixa e 2 barricas de cera c
1.828.495 kilos de sal, á ordem.

Pela li. F. Central do Urasil — (São
íDiogo) — Carga recebida! 25 latas de
manteiga, a Vieira Monteiro; 50 ditas, a
Marques Sampaio; 5 ditas, ú ordem; ...
ditas, a Casemiro Pinto; 23 raixos do miei-
jos, á ordem; 5 jacas dc queijos, o Gas-
ipar Ribeiro: 4 ditos, a Pereira Almeida;
6 ditos, a M. Rocha; 10 ditos, a Martins
Saraiva; 4 ditos, a M. V. Alves: 3 ditos,
a João da Cunha; 5 ditos, a Rodrigues
liarreto; .13 ditos, a Gaspar Ribeiro; 14
ditos, a Damazio; 3 ditos, a Pereira Al.
meida; 31 ditos, n João da Cunha; 5 di.
tos, n. Teixeira Carlos; 12 ditos, a M.
F. Alves; 4 ditos, a Ferraz Irmão; 4
ditos, a João da Cunha: 4 ditos, a Ferraz
Irmão; n jacas de carnes, a Coelho Duar-
te: 2 ditos, a Eduardo Griió; 5 cusioj de
carnes, a Siqueira; 3 jacas de carnes,
a Pereira Almeida;; 1 dim, a Carlos Ta-
veira; 2 ditos, a Pereira Almeida; 3 ditos,
a Cabral Irmão; 6 ditos, a Almeida Sie-
mann; io ditos, a D. ordem; 5 ditos, a
R. P. ordem; n ditos, a Corrêa Kibeiroí

Íi 
ditos, a Martins Saraiva; 5 ditos a

'rista; 4 ditos, a Casemiro Pinte; 10 ja-
cás d. toucinho,^ a Ailolpho Schniidt; 10
ditos, a Teixeira 'Borges; 20 ditos, a Guia
Ferreira Athayde; it ditos, a Almeida Sie-
mann; 13 dilos, a C. R. ordem; 20 ditos,
a D. ordem; 19 ditos, a R. J. ordem; 20
ditos a J. ordem; 20 dilos, a pR. ordem.
3 ditos, a Martins Saraiva; 10 ditos, a
Prista; 10 ditos, a Casemiro Pinto; n di-
tos, a Guimarães Uma; j ditos, a I.duardo
Grijó; 227 saccos de batatas, a Chrtst. Pc*
rez; 180 ditos, a Antônio Garcia; 3 ditos,
a Siqueira; io ditos, a Coelho Duarte; 105
caixas dc batatas, a Dias Ramalho; 25 cai-
xas c 10 jacas do batatas, a João da Cunha,
193 caixas de batatas, a Dias Ramalho; 58
ditas, a Joáo da Cunha; ..7 ditas, a Souza
Valle; 35 ditas, a Adolpho Scíunidt; 112
ditas, a Adolpho Scbmtdti 27 ditas, o Tei-
xcira llorf-es; 30 ditas, ao mesmo; 5 ditas,
a Casemiro Pinto; 1 jaca âa meudos, a
Eduardo Grijó; 4 malas dc xarque, a G.
A. Pontes; 3 caixas de prc>untos,a Al-
berto Gomes; 15 caixas do paios, n P.
Moreira; 1 sacco do fubá de milho, a Neves;
28 latas de manteiga, a Hcrm Stoltz; 14.
a Adolpho Schniidt; qi, a llerm Stoltz; ia.
a Ferraz Irmão; 16. a Calo Martins; 30,
ao mesmo; 15, a Siqueira & C: 6. a í*.
Leopoldinensc; 15, a A. U. Oliveira;. 4
laias e 1 caixa, á ordem; . jacas dc quoiJ03,
.1 lv. T. Leite; 4, a M. Rocha; 2, a C.
Vasques; 3 latas de manteiga, a Fritz; 4
engradados, a C. Pastoris; 1 lata, a_ M.
Samnaio; 1 engradado. a Casemiro Pinto;
2 caixas, a Paiva; *j latas, á ordem; 2 cai-
xas. a Niendembcrg; 2 latas, a Arthur; a*,
a Fortes; 56, a Teixeira Carlos; 2, a Gar-
par Ribeiro; 1 engradado a Dolmé; 1 lata,
á ordem; r engradado a Marinho Pinto; 1
lata, a Pinto Lopes; 1. a Ribeiro; 34, a A.
Andrade; t engradado dc queijo... a Cam-
pos; 2 caixas c 2 iacás. á ordem; 4 jacas,
a Fernandes; 6. ao mesmo; '. a C. Vas-
ques; 8. a Cunha Carneiro; 6 a A. Irmão;
2. a M. Rocha; 11, a Damasio St C; 6,
a Teixeira Carlos; 3, a A. Irmilo; 3, a
íoão da Cunha; 4 a_ Teixeira Carlos; 4 a
.loão da Cunha: 1. a Fernandes; 2, a Pereira
Almeida; 2, a Antunes; 2. a Gaspar Ribei-
ro: 8. a Rocha; 0. n Damasio Sr C; ... a
C, Vasques; 8 ao mesmo; to. a Gaspar;
2. a Teixeira; t a M. Rocha; 2. a Da-
masioj 1. a Alvos; 2, a A. Ií. Jontr; 3. a
Martins* Saraiva; 1. a Fontes; r. ,. Ribeiro;
8 a loão da Cunha; 4 ,1 C. Vasoues; io,
a Teixeira Carlos; 14, a C. Vasques; ifi. a
João da Cunha; 12. ao mesmo: 12, a Gas-
nar Ribeiro; 4. a C. Irmão; 2 caixas a Cruz;
2 caixas de queijos, a Cosia; 2 dias. a
Corrêa: 1 dita. a Carvalho: 1 dita pie re-
queijão, a C. Irmão; 2 ditas,b â ordem;

cesto idem, a Fernandes; 1 dito, a Car-
valho; i dilo. a Pereira; 3 caixas idem, n
Cruz; i dita, a Carvalho; 2 j..cás de carne.
a H. S. ordem; 2 ditas, a P. C. ordem;

ditas, a T- ordem; ,. d:tas, a Prista & C;
ditos, a Caldas llostos; 2 ditos, a A. Ir-

mão; 1 dito, a Alhano de Carvalho: 1 dilo,
a Caroli; 1 dilo de toucinho, a Almeida;
3 ditos, a Nunes; 4 ditos, n Teixeira: 9
dilos, a Albino Campos; o d:los, a Mel-
relles; 5 ditos, a A. S. ordem; íí ditos,
a D. ordem; d ditos, a II. S. ordem;
S diios, a P. C. ordem; 6 dilos, a T- or-
dem; n ditos, a Teixeira Carlos: 6 ditos,
a C. Ribeiro; io ditos, a lid. Grijó: io
iFto^, o Prista; 8 ditos, a Alves Irmão;
3 ditos, a Teixeira Borges; 2 fardos de
xarque, á ordem; i lata de biscoutos. a
Álvaro Uarroso;, i cesto de lingüiças, a
Has'05; 1 e..i:.a í lem, a Peixoto; 1 dita de
frutas, á Casa Ileim: 2 ditas, a Guilherme;
r dita, a Corrêa; 3 ditas, á ordem; t dia,
a J. A. W.; 1 jaca de miudos,_ a Souza:

1 ilito, a Fernandes; i dito d; lingüiça*, o
Arnreio.

Pela esMíão Alfredo Maia — Carga rcçc-
bída: 7 latas de manteiga, á Letreria Ca-
rioca; i jaca dc queijos, a Teixeira Car-
los; 3 ditos a Fernandes; 4 dito_,t a P. AI*
meida; 3 ditos, n Fernandes; 1 caixa idem,
a Ca_niiro Pinlo: 2 dilas a A. Vaissierç;

1 dila, a 1. Anthero; 1 d ta, a J. M. Ui-
heiro: 2 ditas, n J. Monteiro; 2 ditas, a
I. M. T. Gouvea; 3 dilas, a Ferraz Iniã.-i:
3 ditas, a Marinho Pinto; 4 ditas, n Pinto
Lopes: 3 ditas, a Marinho Pinto; 2 ditas,
a A. Irmão: 4 ditas, aos mesmos; 2 ilit.is, n
J. A. Ribeiro; 9 ditas, a S. L. Ribeiro;

Marítima: 200 saccos dc feijão, a Ramalho
Torres: 333, a I, Gonzatta: 2-. a Vieira
da Silva; 10", a .1. A. I.*si; 4 saccos. n I •
S. Oliveiii: 7. i'i ordci.i; 10 a A. Rocha;
340. n Coelho Duarin; ilifi ao mesmo: 72
an mesmo; 40. n Cairaoatoso Costa; 26, ao
mesmo; 22. a Angelino Siniflcs; 20 n Ho-
nrvides Irmão; i-o. a Luiz Camuvrano; ao

.1 Teixeira Dorues; too. ,. Hcrm Stolzi ..oo;
a Siqueira: 100. ;'i ordem; 200, a Bnrdeaux.
12. a Adolpho Schmidt; 18 o 1. A. Kibei-
ro: 11 a Álvaro Pollery; 11 de nrrpiz. a
n . ordem; 140.. a n 6 ordem; 50. a 11. 7
ordem; ns. a A. Costa: 200. o Ferra.
Irmão; 28, a G. P.n: 100. a M. Chaves
Pinto; 148. 00 mes™; 1.1.1. a li. Albuaticr-
ore; .. a A. Costa; no. a li. Albuqner-
oue; ii*,. a Almeida Siemann: soo. a Josí
Constante: 20 de ir,i!ho a In=<- Pacheco
Á* ARitiar; 101. a I. Ttittencourf. 75.. o
Thnmaz Pereira; io encradados de farinha,
a Cruz Irmão; 10. saccos de iubá. a T.
P Carvalho; 224 fardos de varnue. a H.
Kalkuhl; 12. r, Theodor Wille; 24. de
carnes, a Coelho Duarte: 182. a B. Albu-
querque; 5 caixas de anil. a J. R. Cou-
tinlio; 26 fardos de alcndão. L. G. Sn;i7.i
Pinto; t sacco de n_lvÍIbo. a Toanuim A.
Ribeiro; oS dc cortiça. a To**é Constante;
600 fardos de nanei, á Companhia Ttacolnmv;
20 engradados. •'* mesma; z(> barricas _de
cimento, a C. Obsbure; 17 caixaa de líco*
rc« T. C. V. Mendes; a rnlos de sola. a U,
Damaso, t encaoado de couro ao mesmo.

Tlierezonolis: 6 sacros de ferinha, a Ma-
tinha Pinto; 6. n Teixeira Borees! í. n
Pereira d.* Carvalho; 4. a Marinho Pinlo;
'. a Ltbrãn S C; 8 a Snp.7i Valle: Ç a
Amandio Pinto; -. checos de fubá. a Marinho
Pintn; __ de farinha, a Lchrúo & C.; 8.
a Ascençfir. Santos.

E. de Ferro Líopòliün.: — 21 saccos
de milho, n Aveliar & C.«: 17. a S:'!:m.
J. Assaf; o, a Aveliar & C": 2S, 1 Guia

F^__JJ*aSle_ "*¦*, * N«*»' Ina*-»; 8«, «ordem; 3«. «ordem; 48. a MeirtíloZi.
mith; ij, a \1e1ra Monteiro; 24, a Nawr-mio: 30. a ordem; 44 a Dia* Gardi*20, a t,azar Irmão; 50, á ordem; 14, aMana de Souza; !_¦,.. |,icm. ,0 £:%___xeira Borges; 25. a Mi R. Pimentel; 36.a Siqueira Veiga; .,, A. Pollery; .2, »Bastos Martins; ao, a O. Moreira; 11a Omestcin & Ç.»; 80, a CoeUio Drárte;23, a Thomaz Silva; 20, a Comp. T Car'ruagei»; 10, J. G. Ferreira Irmão; 13.saccos. de feijão, a Queiroz Moreira; ito.* 

£aclho g"11""*! 20j » W. irmão; 17
?.r*Í°'?*-.iíilva: ?r-a °'ã{::a- -'* a Av*-i-
la,r * £-.*- 

''* 
,,1(1*:"*: '», a O. Moreira;66, a -eixerra Borges; So, a \V. Irnulo:

9. a idein; 4, a idem; 45. a Teixeira Borl
ges; 6. a V. Monteiro; 15, a \V. Irmão;10, a J. Cardoso; jo, a _ere ra Carvalho;
39, a L. Duarte; 12, a V. J. Mesquita1
10, a. ordem; 15, a Cunha Pinho; i*. aQ-. Pimenta; 20, a Salim J. Assai; 100,
a ordem; 101, a idem; 100, ,i idem; 10 aidem; 16, a idem; 17. a idem; 40. a idem;
ij, a idem; 24, a idem; 12, a Vieira Mon-
teiro; 36, a Marinho Pinto; 22, a Ferraz
Irmão; 19, a A. Hiuiano; 28, a Bastos
Martins; 231, Nazar Irmão; 13, a Siiiuei-
ra & C.«; 42, a Th. da Silva; 20, a idem;
28, a Hcrm Stoltz; 30, a Fry Youle;
5 saccos de feijão, n Teixeira IJorRca; 1
dito, á ordem; 40 ditos, a Ad. -chinidt;
41 ditos, a C. Pinho; 20 ditos, a J. A.
Ribeiro; 19 ditos, a A. R. Souza; 25 di-
tos, o J. Ribeiro; 30 ditos, a A. Pollery.
11 ditos, a Aveliar; 11 ditos, a Maitahàe.,
10 duos,, a Marques Silva; 18 ditos, a
Pereira Carvalho; 200 saccos de assucar, a
Meirelles Zaraitb; 333 ditos, ao mesmo 1
332 ditos, ao mesmo; 500 ditos, ao mes-
hio; *too ditos, ao uiesino; 300 ditos, ao
mesmo; 8 saccos dc orroz, a loão C.uima-raes; 43 ditos. .. ordem; 46 ditos, o Ma-
chado Mello; 100 ditos, ao inesmo; stsaccos do farinha, á ordem; 6 saccos do
polvilho. a lt. Antunes; 3 rolos do fumo,a Uorjscs Irmão; 20 pacotes do fumo. *Azevedo Silva» 1 caixa d« goiabada, n
João L. Silveira; 20 saccos de favas, i
jjrilfni; 1 laia de phosuhuros, a Peixoto
berra; 10 rolos de sola, a Siqueira; 3quartolas de óleo, i Companhia Vucano;
• 9» volumes de cerveja, a Mi llritto; 29
malas de xarque, a Guimarães Irmãb; _
jacas de carne, a Kd. Grijó; 1 dito, ao
mesmo; 2 ditos, a Ferraz Irmão; 5 jacasdiversos, a Teixeira Borges; 3 dilos, oKamalbo Torres; 6 ditos, a Siq. Veiga; 1duos, a Vieira Monteiro; 51 caixas formí.cida, i ordem; ilio de aguardente, a J.K. Guimarães; 46 amarrados fibras, á or-«em; 66 saccos diversos, n Mend. & Ca.
pella.

Alfredo Maia — Carga recebida: 45 la*
tas de manteiga, a lacticinios; 9 ditas, a
Joaquim Cardoso; 3 jacas do queijos, aGuimarães Irmão; 100 saccos de milho, a
João Dsile; 100 dilos, ao mesmo; 30 ilito»,
a, Aveliar; 36 ditos, ao mesmo: 20 sacco»
de fc'jSo, a Joaquim Cardoso; 15 ditos, aP. hernandes; 20 dilos, a Meirelles 7.2.
mith: 16 dilos. 3 C. Duarte; 10 dilos, a
Gaspar Ribeiro; 15 dilos. ao, mesmo; <Aditos, a Bastos Martins: 37 ditos, a Avel-
lar; 5 ditos, a Joaquim Cardoso; .10 dilos,
n Marinho Pinlo; 4 ditos, ao mesmo; 1saccos de favas, ao mesmo; 20 saccos tá
arni2, á Companhia V. Mattos; 7 iHtaí*
a A. J. Soares; 4 ditos, a Marinho Pinto.
76 fardos de x; - '"
07 caiias

de xarque, o Barh Atbuquerqimi
do aguasi a Conçalvcs Zeiiui»

MARÍTIMAS
VAPOR"? ¦•'íiPFRADOS

Ppirtos do norte, "MaranliSo", . .
Uio da Prato, '*Hollandia". . . .
Gênova e escs., "Linsinnia". .'Nova York e escs., "Jungsíioiied". .
Laguna e escs., "Anna"
Marselha e escs., "Pampa*. ...
Portos do sul, "Canivarv"
Portos do norte. fl Giwupy*, • . , .
Rio d.i Prata, "Corduva". .....

Santos, "Rio de Janeiro". . , . , ,
Vigo e escs.. "I  XIII". . . . .'' "09 pIo norte, "P»ri'
Inglaterra e escs., "Orònsa". . .
Por'08 do norte, "Oyapoclt". . . .
Gutlicmhurgo e escs., "AnHíe Tnhnson
Rio da Prata, "Amiral Niclly". .
Portos do sul, "Saturno''
Nova Vorlc e escs,, "Minas Geraes".
Rio da Prata, "Aragnava"
Nova Vork e escs.. "Vestris", . . .
Rio da Prata. " Desna"
lüo da Prato, "Verdi"
¦Nova Yorlt e escs., "Walter d'Noycs".

VAPORES A SAIR
Rio da Prata, "I.uisiania". . . ,
Amsterdam e escs., "Hollandia". .
Portos do sul, "ltarpcma"
Laguna e escs., "Platicla". . . . .

Rio da Prata, "Aray-naya". . . .
Recife e escs., "A. lacegiiay", . .
S. Fidelis e escs., "Teixerriiiha" .
Montevidéo e escs.. "Sirio"
Rosário c escs., "Horborema1*. . .
Victoria o escs., "Phiiadclptiia". . .
Recife e escs., "Itagih.i"
S, Matheus e escs. "Espirito Santo
Rio da Prata, "Pampa", ....
Portos do sul, "Itassucê"
Bahia e Pernambuco. "Capivary"*, .
Laguna e escs., "Mayrinlt". . . ,
Rio.da Prata, "Leon XIII*
Gênova e escs.. "Cordov.i". . . ,
Portos do norte,, "Ruv Barbosa". .
Aracaju e esc»., "Ilaimha"
Callâo e escs., "Oronsa"
Laguna e escs., "Anna"
Mova York e escs., Gualiyba". . .
Nova Yorlt e escs., "Rio de Janeiro"
Havre e escs., "Amiral Nielby". . .
IMicos e escs.. "Arassuahy". . , .
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Gottas Virtuosas dte0 Esr0nuV;
Curam hemorrhoides. males do utero.
nifa-rinfl, itrtna . <* a f.T*-.<.^I*, Cv*.r?tr

KMT*KEGAT'0 INFlEIz

n_*snt>nni*cci*ii com o cobra
Ao 10° districto queixou-se homem o

sr. Álvaro Dias de Mello, estabelecido
com padaria á rua S. Luiz de Gonzaga
n. 105, tle que o seu empregado Joio
Soares desappareceu, depois de ler re-
celiido varias contas.

AVISOS
CORRFIO— F/-_ repartição expedirá m».

Ia. pelos seguinte* [laijuctej:
lioie :
Aragiiaya, para Sanlos e Rio da Pratt,

recebendo impressos até ás it horas dc
manhã, objectos para registrar até is to,
canas para o interior ate ás ui|2, idem
com porte duplo c cartas para o cxtcrioi
até ao meio-dia,

Iiapema, jxtrn -Santos, -Paraná, Santa Ou
tlrirína e T. 10 Grande do Sul, recebendo im*
pressos até 33 8 horas da manhã, carta»
paru o interior até kt 8 l|_), idem com
port. duplo má ás 9.

Hollandia, para 03 Estado» do norte <!
Kuropa, via Vigo, recebendo impressos até
is M horas da manhã, objectos para rc*
gistrar firé ás 10, cartas para o interior até
ás 11 i)_. idem com porte duplo ç cortai
para o exterior até no meio-dia.

Almirante Jacegttay, para Cabo TVo, Vi-
ctoria. Cara .'ellas, Úbéos, Bahia, Aracaju',
Penedo, V. Nova, pMoceió e Recife, rrce-
b.n.lo impressos até ao meio-dia, objecto*
para registrar até ás . 1 horas, cartas par*
o interior até ao meio-dia e idem com porte
duplo até á 1 hora da tarde.

Amanliá:
Paraná, para Bahia, Dakar, Cihraltar,

¦Oran e Mareei.Ic, recebendo impresso; até
ã ti liora da tarde; cartas para o interior
ate á t iJ2, idem com porte duplo c car-
ta- para o exterior até ás 2 horas da
tarde, c objectos para registrar até aa
meio-dia.
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DR C. RRAUNE - JVotlca pratica dos
lió-*]Mi:.r- da L.r-opa, Cliiiira medica,
Ks;». còraçiiò c esior.iago, Cons.: rua út
S", losé, 11 .. dc i fis .;.

DR. CAETANO DA SILVA — Esp. mo-
lestias pulmonares. Cons. rua Uriigiiívánn
35, das 3 ás 4, ás terças, quintas e sab.
iiados, Resid Ki -'4 dc Maio. 154.

DR; COSTA JÜM10R (A. V) — De
volta de sua lontra estadia na Europa.
Cous.: r. Marechal 1.ariano 90. Tel. N.
m;r. Jíüp. nn vias iirüwvins, sypliilU c
pelle Cons.: das 10 ás 1" «• 3 ás 4.

DR, CIVIS (JAI.VÃO -- Clinica medica.
sypliilis, vias urinarias. Exames de pus,
escarros; urina, etc. App, o (Í06 e 314.

,,,..,, 11 Cons. c res.: r. «instituição 43, sobia'V-W1 ! Tel. =111, Cenlr

iij-S
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liKMi! IttliO U707 47P07 111181)
347U3 7401 26029 306L3 nsiül
ÜU7G 31823 IBG00 5724 "11200

iii-ri-w mota 1.123'. 8ho*ís a.Ob
211.72 21109 V.iUll 39367 IOíjü

APPIÍO.N-lMAÇÕlv-a
nofflõ

DR. EÜAS DE MENDONÇA — Assis-
lente dc clinica 'na l''«icitldade. Cons. :
r. do Uosario 140, ás n.-s. 4."* c <_'s,
das ' ás 4 hs. (Tel. Noite 3070).

DR. FLAVIO DE MOURA — Clinica me.
dica. 1'ons. 1 rim 1" dc Março 11. 10,
das 4 ás 5 (lei. .V. 1531)._ Res.: rua
UrURtiU.', üóS, Tci. 1050, Villa,

DR. -. ESPOSEI. — Mcd. do Uosplclò.
Doe. e .is-lat. da fac. dc Medic. Medi-
ço esp. doenças mca.-jc. c nervosas.
Cons.: AáBcmuléi. 113. terças, quintas e
sablnihx, ás .) li». Tci. da ics. C. !-_8.

DR. GARFTELD DE ALMEIDA — Di-
icvtnr do Hosp. S. Sebastião. Docen*

i.n.,„i-|i ro <!•• ''ac, clieie do serviço «li Liga.'(li),..i_ll, ,._ a -i-uijCrc„|06c, Res.: s, Solvador aa.
3U37 «! 31139
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Todos ns i-,ii'*iui'os torm-.na
su tem '«SOOü

Todos os números terminado
íi lím SSOOj excspluan 

'
¦ miiuulos etn 89.

ü fiscal «iu (•nveruo,

DR. MASSON DA -FONSECA — Bàcétl-
te da Vae. de Med. e medico adj. do
Hosp. ila Misericórdia, Cons. mu Tlr ti-
íll-yaua. 37. «Ias 3 ás 5. Tel. 1043, C,
Res.: Laranjeiras 354. Tel. 5858, C.

-•---•••----  -- . '"" ,1

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS,
PARTOS, Ol*BRAOT>_iS, VIAS
URINARIAS

DR, OCTAVIO DE ANDRADE — Cura
lieraòrrrí; uterihãs. corriméntos, -Buspciisão,
etc., gem operaçííu, Noa casos indicados,
evita a gravidez; Cons.: R. 7 de Setembro
lilli, de 9 ás it e dc 1 ás 4.Tel. 1.591.

VETHUI.VAUIOS
RAUL.? GOMES 

"vlllRA 
.'Vveteünirjo.

Teleplione _;.-; Villa; ru*. Barão de
Mesquita n. 797.

CURSO DE MATHEMATICAS ¦ • Dircit. I .fo- ,„.,_. municipio. ll virem SC lll"Capitão Dr. Ala nu Barreto, rici.-uam-H* i - .. „ ,• ,_ là. .., ,.„!,,.., .ri,,
alumuíK >p_r_ <rs exames das Escolas ¦'.**«<"*'« *'*" " «'*». *J «<* setembro riu
Niinlial, .èí.v.il, - Militar. IVlyteiliuica c j COlTClltC ílllllo, llus ll .ISI? Iioras

dos -ias tiLcis. e. bem assim, todosGymtusiò. Av, l^L-tkis, 116. 1". [lEÍorma-
çòií? daã rS âií" 21 lt-1 aquétfés «im.-. fc'u«lo ji íituios oit

mais, ainda nãü estão iuscriiitos nos

NU.\1SX1'.1{IU DA (UMRUA

5» RKOIÃO ?\Wr,ÍTÂá •- n" 5IU-
-xiclpio-iín'Oi-:nuo \'i-;i,uu

Edital ile convocação para o alista-
mento militar

mírii feito c ;tssij;iiailú, rtibrica.110'
ntlõ presftlcirt. e <|iie será fixada
j'mito ao cdiftçip oni «ine iimceioni
esta jiinta, na nraçri da, :Rppublica._ i'
publicado no Diário Official, —• Ca-
pilão Arlltitr l.ni: Teixeira Campos,

DR. ROBERTO FREIRE -- CintrRiao
da Misericórdia; Operações, nppasrélltos c
vias urina-.ias, Cons. i r.Carioca 26, Res.
lí, D. Luiza «jtf, Tel. 3^01 C.

PARTOS E MOIiUSXIAS DA MV-
LII10R — TCTUORES 1)0 VEN-
TRl'1 E DOS SEIOS

OfllA DAS MERXfAS ESÕÕSFÍÍ^DÍmÍÍk ',

^%^*£^~U^ ^=c SCS,alVederal, .< de .julho ^Trat. das vias minai Ias cora o empraeo I r'".tM sob medida. Molde». " I ail.ritrs . _.„=„,, „_•_{•_{.__, K..,r.,. Vonvoendós N** Junta de Alistamento Militar. rOffj. — Majur .'. .1. de Sousa il-

mf^^SM&mB SfeiáSS^fáSÊi^ %á>1A I™ ^«is'jiZs ,1." ™CS ff *-* aos «,.,e o presente edi- „„,,„-,, presidente.
d^V^-alo^"11^." ."" -a^.-OJ*».-.:. , Pletos conJ tolos os cidadãos de aílSLÍi^^JL^.r^^Sí ^^u^r^ieui, 1 

*

OCULISTAS TINTliRARIAS a 30 annos
Convoca tarabom tcxlos os iutere-

DR. MARIO GO'ES — Assistente lia Fa-1 TINTURARiÃ RIO:. BBANCO — Av; ^0FÍ :l apfesentaii-m esclai-ecinieit-
citdadc-. Consultório: r. 7 de Setembro I Alem de Si --9. Attende imiiiediataiueii. tos 011 reclamações a bem (le seus
"•r,R'i, - •' pí 3 l,s' lel' .n.'i 5I'°' ,"! lc aol eliainados n-to tel. Cent. 4934. (ljrcitOS aíi-.lt tle 'llie a imita pOSSasul.: Darüo tlomcugo 3-'. lel. .->. 14.0. ,,ara buscar ronBa e entieira nas resi- '• . , í- ' .11Sencias, depois «ie pago o Taball... I ';cm orientada ficar Ja, verdade . e

DK. MAURITY SANTOS - T.. docente
da Faculdade, lies.: rua Riachuelo n.
247 (tel. C. 948). Cons.: rua Carioca
11. 47 («ias 4 «in deante). Tel| Cent.
3.217.

C1KL1ÍGIÕKS DENTISTAS ! dar as informações precisas a escla-
I rceer o juizo Ja Junta «le Revisão

~ I (|tie tem de apurar esle alistamento..

TlíATAMIiXTO DA CUTIS
MME. CLARAZ — S,uccessbra de iiinir.

Stainnítz. AppHcaçf7es du electricidade

EMÍLIO DEZONNE — Círttrgjiio.déiitis. !_!'"'l>l_.„ _.S
Ia. Diplomado, com longa pratica. l're. | ALBERTO ICLEalAS _ Leiloeiro pu-1 

' 
,,- _.... ,.,„",|„„.;n, .,„,, ,|,. i,-1(llisços c condições: de pagamento ao alcan- uiico — E-strintori.: rua Hospicio 78. '- P,l,ra «.oillievimeiito Ul 10X105,

ce de iodos. Con».: electro/dentauo ¦•¦-¦-¦ . . < ... .  i.
Alto da Confeitaria JapÚo

DR.^MiRANDOI-INO M. DE MlHA*t|-.:.1 .-"""írâT-Tümj¦"r»a'-'do^Ros7rio^n.* iíi""(7n- P.el°. ',1'05l'U'111'-* ralntac', K;lfJ ,DA — Especialista cm cxtracçócs snii ( iiff0 i*cAj. Tel. Norte iosj. nssitiio, «• secretario, Jorge Joaquimdor c tratamento de fislnUs. lias 8 _us '. ._._ t]a irjiinlm
i? Iioras', nos dias uteis. Gonçalves Dias' tV\iii.*m>i io .t* i r • -. oi»
13, sob., tel. s-óoo. Central. l.Oll.l.lAs j 'l-rcgiiezia do Espirito Santo, -'S de

lados os iiíiballios desta Junta e,
portaiilo, convida a todos os jovens
de jo annos completos no anno de
19I5 e domiciliados neste município I
;i virem se inscrever ale o dia i? dc !

5* Rl-OIAO MILITAR -
xícirio

Edital ile ccmvocáção para o ilisla-
mento militar

:o-dehtario: ta Nori 
"Y "%._' 

,-_í Sd,*ck manda lavrar o presente edital, por "eternnia o.repiamonio para a^ exe- a ere.u o .«t,
.•_st. do Lobo-, aí,, u-ei. vim i7.,7). -mim feito e assignado, e rubricado <=UW* ll:l lel ''" alistamento militar, mçiuo que, ucs;

¦• miran \m°y?k BARBP*-A -.Casa fundada pelo prcsidciite capitão Raphael Vc-1 "s/Oiivoca lambem iodos os interes- lados os traba 11

setembro do corrente auno, e, bftn j O capilão Alfredo Flor Caiilaher,
as^im, todos aquelles «im-, tendo 21 1 presidente da Junta de Alistamento
annos un mais. ainda não vstão in-! Militar:
scriptos nos registros militares. 0.11110 ! Faz saber aos que o prcsenlç edi-
determina o regulanienio para a exe- i tal lerem ou delle tenljaiii conheci-

;i data, foram instai-
ms desta Junta e,

lados a apresentarem csclarecimen-1 pórtimilo, convida a todos ns jovens
tos ou rcclaimações a bem de seus! de 20 annos completos 110 auno d«
direitas, aíiin de que a junta possa j WS e domiciliados neste municipio
liem orientada ficar da verdade e dai Ia virem sc inscrever at. o dia 15 dc

.-se o

„p"_nn hprmp" iprQP&i 
'nii'p6"Íi., 

Staiiinitz. Applicacilcs 
" 

du electricidade DR. LUIZ FERREIRA DA COSTA — I Tn^TB t«i_ ntrA -r\~Â~^7ZZ7r71 iT* í 'ul!) / Je IDlO. — Capitão Kilplltiel ,
,' dn Uitoc bse^ior pfiefso e^ptóal" e° l»ra «...bclle-ameuto do rosto e do cor. Diplomado pela Escola Livre «le Udon AO TR,uMP O ÜA AV I,N DA ¦ 

g- j, 
. 

jf ,.. 
¦ 

jj informações precisas a csclarcccr.l »«Ç"lu™ 
,'" 

™rr™-"» ;l"""' 
\ 

""'"
403000 ,1,, ,. ,,,..,,,:,i ..' .,,.,.:.. 1 .,,..,,,.,,,. 1'0. Esp, na reducção de gordura escla-, lobgia do Rio ue h.111110, com io au- ;,'., loiuias. i.siainpiuias ac 10 • i . , ¦ 1 ..;.-. ,„, ,„,„ ilSSUll, todos aiiuclli"! «llie. tendi« .M
20S000 le SS VI1, n.^i.5.d,«FÒr éivameite das senhoras; rua da ¦ Quitaria nos ile pratica, Cous.; r. U.rug.iayana f', » "!«¦ Cartucs- postaes. Ave- .—  ¦—- do JUIZO da Jltllta lie IvCVISat) qilC tem . ' .- ' ,- " , _' ; 

V » r-i 
"r"'.'-' li ¦•",', irVi da.,-, («las 11 ás 15 lis.). Tci. 3Í70, C. n. .«1 (tel c. ií-sV. i 'Jil„,'c:"r-;1„ ^ ÍP<"\", .<"»») ¦ lelep. r," liriilU) MII.1T\K Ide apurar esle alistamento. .mnos 011 an.us,. nida naa tst.io 111

in. -. Copacabana usr, lei. idS4, Sul. . ,• , „ , .,i,i,,,t1ia ,1,, « S, - 'is ' ° «-OPF.s. c quem da fortuna rápida, nas ... ..,,,;..-, , .1.-1,. 1,,-,.-1,, ,|-, ('„., ha . """"",. . ..,.1,, ., 11,r,.{Micir«n ... -1-. .-.-.* ir..,,.. 1Mil. IV.t HENRIQUE DUQUE ronsulto. DR. NAEUCO DE .OUVÊA -. Proíessor 1)-r"oÍlí£éuBcÂhN_-R_* KlÍTO 
'- 

ffi^. • »««! .«*!*« van.agcj-., .1.. ! 
M ViÁ '^V- ¦'' .'.,,, , Jc 

"'i, "««ado pela, ión.ia seguinte: I.,mt- -- " '' al ' ¦ 
^ 

<•-'« 1 '• »'»¦. '
.•.-. rua da As-emblca. S3. residência: d, F _ ,, Mu,;i,'.., lht... a- scr,.:ca. EiBedaiisia nn ti-iLimeiiLü dos dentes publico; H, Ouvidor 151, 71. Onitanda, ítailins, presiücnte aa Jimra tic .mi» .,. „ SecuiiH b ne a Avenida lVJro 1 ' " ."u tc«.i.i.n.u,o«.s ne. 1 m. seus

clrurgico do Hosri, da Saude, K. 1" dei das creanças.""".' Coüsitl tos"" 
"ás 

seguiidnsi ¦_> ¦ :5 de Novembro 50 iS. Paulo). lamento Militar, lüiz sali.-f aos «[UC
I «03,1 Marco, m, das 4 ás «>. Tel. 816 Central; ,,iiarlas c sextas-feiras, «lis 8 ás 5 da: 7"Cii;:..Tr. '."","  i,i~.i i,.,T, O presente edital lerem OU «lelle le-

DK. OSÓRIO MASCARENHAS _ For. (arde; ií rua da Assembléa 11. 74. * Mlil-V-M- «". «-m w, .1 lll.'
'«••!•..__ _.__„_.... .__: í

V Jli:\>.\.\ 1)0 OílOCOIiATIü

O «lireclor-assis^ntci
Ofviílftn «'" S.ní->i P'
feidente.

Ü diveCte*-presiden
F.JII v.__.

dr. Antônio
[•», vice-pres

¦Ifíicii.i) San
PART13IRAS

ile

. .11 liam conhecimento «pie nesta data
— | ÉSflE.IAUDADES ctri boivbxuis, cai)i- 1 foram iiistallados os trabalhos desta

nifllos.e cliiicolalòs finos. A.roiiio * Jnnta e. portanto, convida a IodosJiia-\ K. S. jcsi ;._, nrbx. ao lareo da. ¦¦ , , . .,Cãriócá. Tcl.iç tio, ' os jovens dc jo annos completos 110
1 • aira ;—.-'-'—-.. — - ,______£— anno de 191? e (loniieiliados neste

IMOVI-ilS A PRHSTAÇõRS «uinicipio a virem se inscrever ali ò

R. lt
DR, HENRIQUE PINHEIRO

iiiídtíiiiiíis d;i> M-ulinr.-is u cre;
sultas das ul á< 17 liora-. As>enil>lua I ,„adõ" .""ia.rcado"" pela" Fiiculd.ide «lel--'.'.¦:,. <c,l rua ''" 1-°l,ci «3 1- (Madu- .\|cd. de 1'aiis, ex-interno dos Ilusp. «le j —

IHí. 
'lílLDEGARDO 

DE NORONHA--! }'™V' Td.«wo''jlc"',". 
""rulru 

ií'. V 
''

1.-mi-., nn geral. Irai. e-;.e«u.il da ble- dr. c, DE ROSS1 — Cirurgia gerul. li-.rrliatiiii. «uns.: Sele _ .le Sclcmbro 11. Moléstias das senhoras. Vias luiii.uii.s. I MME. MARIA STROCCHI',','• ,¦ -'¦"'• l"s o 0.-. te J an 4. Um-n radical das hérnias. K. Ouibmla, c ma-viaüisla diplomada ipda Real Uni11 çs___ilili:_l  (_V.:-: 1'Oiiçatvcs Urcspo 23. lel 1581, ... ,.,. , :is ... __cí. it_ Visconde Silva, vci--idnde de Uologna iluli.ü. Rcíiden.

f,0lcnil (lo Estado lia líultia i »«, "J- mastrahoioli - - A^t. de ___J!___S_: J mme. he_enadiaI pàr-odi - i'..r-; c^Ve^  -,
,„,,., ,. 

'. :;", '¦,;:-'1. ','''¦ cSfl"! '' MOW-ISTIAS DAS SE.NMVORAS JBi loira, formaita pelas .Fm- de Mcdiciua. Serviços de ;varpiiiliti-i.-, 
"«fmaçOis, 

divi-1 tendo ai annos'ou mais. ainda não
rriVWnftrrVS^i.ono:.! «*.>.v"'v.-igío-%S'.y.\ .... partos j t^?^'m^dí^isss^.^í í^,!::;?ví;,íjra"'j;;'iAv«^ ™™v™ »?s ™b?*?s,»iilita"
«Veio* 110 Instlúiiiv't-.eo-1'npliuio '• ..'' ¦ 

; j,,,'.-, 
";,:.. 

;'"-'i'-'i 'V-,;'x'! drs. Francisco de castro aracj. I "".aifago- praça tiradentes 72 - feia. "Em- *'<"si c'01»0 deicrmina o reguianicnio'líswVIoodalialiiiie 
oiilrits irisULiii*; D1._ lacerda" Vi.' ¦ it --,i-,-i "<¦' dV. ' J? <•' ÇLODOMiR DUARTE-Assist. da --,.' inr';'-níÀ'í";lirfÍTÍí_^Hr4 «ã' 

" 
í!.rcSil" "'V1-' "i Si'"" VC'!'}VI3 cm ?"-' 1>ara.ií CÍCCC",*a0 <la lel ,clu 

'ilisi;»'»'11"
' • da Santa Casa. Com pratica dos \ 1 ll.VJl.U.-Vl. I.\r- J:. .UJíUU;_KIi\._ | lhores condiçõcts do ijuc ciiialiiuer _ outra. U0 TOiiilar CoilVOCO tambem todos nsMoveij hotis e bantos, « dinheiro ou ^,,,,1', __  ,,,.,..,.,, .,_,-l-.><-. prestações, .sen fiador. Visiic-nos c interessados a apresentarem ejcUrc-

cimentos ou reclama«,-oes a Km «le

Fubi d77uo'vê~i.re'.!,lia,I-:; Jc setembro| do corrente atrtio j d._ ,u' .,„ .,,,;, ,]o mon._, ,K, Tele
iiice de iodos. ç. bem assim, todos aquelles que, 8.r,__,.lü. ,„_„• uliu;i ,-t,cla ,lU'. nn fim'i- tcnd,o ai annos ou mais. aindíi n;

"'• | estão inscriptos nos registros niilit

Ma.¦no-;, da boneficoite n o insintcçao maia ii... .. .,.-¦,.-¦ — . .--, -• ,, . ,.._lui.-., 'i-. '—"¦ ,„-,..«_ a. nu, .,-,!¦ , ;,,. . ., ,„. .,,..', r „j . (7rnc..ii ;,-,,, Hosp. da Europa, i.ous. r. Carioca 6o. ,iroalizadíl CinlllO tigOstO ile Ul O bOO, nom com ..i....i,i._ UW. «-oM,.tJU,ao ís « 
^ Te,_' 3., (,_ ].,.,_. Alzira PHARMACIA E DROGARIA F CAIA

n presidência ClÕ.;dl', ktlsard l>OVi:i, _u- là_An[0 
DE r0uV_/_ Clln'cal Brandão ii..'«). Tci. jSjS, V. Tel. Ma-I l.olioralorip «Ir. pfoduc.tos clilmicos

liscal «lo .oveiTio. ' ..m,..i:,.,. 'i,.„,„. ",- 
moi,

pelit ainiiiM i rui ¦_- i
Ivo (exclusive*), Quinta da Uoii Vis- direitos, ainu dc «pie a junta p<
t.í (inclnsivc), ruas Paraná (cxclu- bem wieniail.v ficar da verdade e dar
sive), Uinbeliila (exclusive), Paula as informações precisas a esclarecer
e Silva (exclusive), travessa Alice o juizo da Jiíiita de Revisão que tem
(exclusive), rua Chaves Paria (ex- dc apurar este alistamento,
i-lnsivei ate ao oticoutío com a rua A jimla ítmccioiuii-á mi iodos ¦-..?
Matto Grosso; por esta (inclusive.) | dias no edificio .«lo- Tiro ov. Ui-alen-

jate ao íitu; deste pomo em linha rc-_ go,_ das 11 as 15 -horas.
I1, para coiiliccji.ikt-tu <'" tiuloj

grapno; por outra recia ate ao ura 1 iiianda lavrar o presente chiai, poi
da rua Visconde dc Nictheroy; do mim feito e assignado, rtibi-_icad«i
fun desta por otilra recta que,atra- pelo presidente «¦ que será t:\_aJ.r»
vessando o leito da Estrada de l'er- junto ao edificio em que fiiuccioitü
ro Central do Urasil, vá ler 110 cru- esta, iuri.i. e publicado u,. l>;,irin
zamento d. rio Joanna, can a rua ] OffieiaL Jornal do Camntereio, /'«;-..
de São Eráncisco Xavier; por esta | imparcial ¦ _•" _tcnent«- -
(exclusive), rua itadtloch Lobo (iii-.|.«fíi'i t«'wíiHi|r«i«'.{, secretario.

Capital hetleral,leinidiide 05:, r. I püarmãc. F. GAIA. Completo .sot:iiiieii- SL.„S .tlirc-ilos. afimi de que a .imita .;.,: , , , •. ,. 1 ,, ;.„,. ,;, , .,,„ ,, -;-;--.- , ,- ,-,'l—.— 1 10 «c dro_as, Secção dc hontoeopath a, IMCDIlT VDOlílíS 1 ¦ . 1 .-• . 1 ,..t.. eiiisnej, 111.1 ihiki.ii i'..i.,.i.io «««
II.- e.\ltac.'au de t'U(. ',"..-: U- -1 «lc Mmo (,4, (¦"..-l's.c_''pAT,Tf.l5 ,m, ,vT,«, ,„,. ™. K. Senador Euzebio ojS. Tel. 1.1S6. N. -_.i__J_-__üi__i_l__ possa bem orientada ficar da venda- Carvalho (inclusive), rua liarão Je 1010. - l.i]

PRRXllOSDl-.líiOIO"- \ i.MO-000 'iieiífviT-i' ':Tn.?SS,i'Ò) 
Te! 16Í v ' víi • is _.' it'moi: l-S n'o P".AR,MA1PA,.E DROGARIA santos-- j, FERREIRA _ C. - - Praça Tiradenies dc c Jar as mfoniíaçoes precisa.^ Iuipasçipe (inclusive), ale ao eucou-] presidente

lí:(HMá..ui.i.R pimenta 
' 
ur MELLO - toul-1 ví?«__lB 

ílm)ul'* ^u 
| Conde liomfm, 43 . D». 

^ 
josc Ri^rdo, _7 Fei. c f,9s. Molbados mios o-ia... esclarecer o juizo da Junta ,le Re- „,,' ,hl' nlil* [,-ciix 

",a 
Cunha, .deste Limiles do

¦"íi''':..'.'..'..'.'......'. .V.Vl.i). <« *¦— ,<«*t»* - -VrVi0"; ^1^mh 
. ._ I a"c.<V,V.X£%Uoiuír.™..,ct.nV.I ^,"1'Í_I^0,m 

d0 'lcral'Ud0 >>nU' visão m tem Je apurar e~le alista- ponlo ,„„- uula ,.ccta cl„ p',-0Y0nga- lamento milit
it;;;  UOiDSüO): ',.\1.',- '.'; ";. " "'"-':- lvC:1"-- ai.oi.so , D1;. AK[íali)0 quintella —.Docente Conol c Ricno-tliantiio, para Konorrhéae ,.„.....^T,W.,iii.imHH.ii.iin, ir ¦¦ """"" mento, á referida rua Dr l'elix da — 13a passas
SI...'.......  SHr».*;Di.'TBiXBifeA Coimbra _ Participai "j*.™ 

% 
?»«•*]« "&^JL&tal_\ I ^«""/"w.s^cííri1 sc.t 

"e"-!™ 
num in.fti.ro i nrrilnn "-\ Junta f.tiicciotiará iodos os dias, Cunha alé encontrar a linha diviso-' Cruz, com o

 200»flOU d» «.eu consultório para a 111.1 >.«R «le , n,.,,.,,',,.,,,,. Hnivial o Cahfíil (o ás 10) e Santrs. i,uuwunuw>w n 1 uuiuu (Jacarenagua). Jas 11 as 15 horas. / ,.v,.|„.;.,„i - ,1,!,; ,„.|, i;ni,-, i;,.,-,-.-, . _en ho Nov

Je iullio
/'. 

'Citnb

.1.. 'il!.*.' lUUUIClpl
ar Jo Districto l-ederal.'o ramal dc Santa

iramt.ua, em linha
(In ile

em

líill'.),-,
.'')'-.."ifiõV...
riSflua,.'.
'iS".l','.l, ..

"Ul ÍSOO'1
iilOSOfKl
•jtWiein
¦.' OSOOU

i'i-,i:Mii)s hi; ioo,sõ).i
15 13077 !;iülC- SjUÍj il'S

íu',i

l'1'.i MIOS Dt: 50*;OOQ
isos 1 sr. iii íVi-Sj ii-íúo-j
1". 10 M-M 5.')'.' s iicilíi

APIMIONIM-V;OI _
ti.U.'!'. (! I..'U'."'
liSlpl o GSU.

Dr./i;.V\'- 
"

ii'.'09l a raiou
ij-iíl 1 a G.-11'.'O

liai n llí'J
Cl NTIi.N

ilOúfll a CiílOO 
(iSÍUl a üS-Oü

1101 a I.'ti0'rodos os numeros teriiii
:<: têm 1?S0U0.

Todos osnunieros lei
T tom 13000.

Os nunioros premiados pelos ",
llnaos do primeiro prmiiiti uai tom ; __
direilo a lei-minaeão simples.

Os eone.osioiiariõs .1. Codroira ,\ (

DRA. EPHIQENIA VEIGA — Moléstias Cunliii (10 ns n). Grátis aos pobres. |
dc senhoras o panos. Cons.: Asseiubliía PHARMACIA CRESPO - Conde Domflm

,.,,,.',,,, ,,,',,,,,,, „_t mÍi i. iS. Hes. rua das l..iraujcii.is .174. -'.'" T. --170, V. Cons.: dr. Camacho _.I I.IM1 .V .MI.HK \, MOljhS.IIA_._oj; QUEIROZ BARROS — Cous.: rua Crespo, 1 ás u: tlr. 1'. dc Souza, s!
IIAS SKNHOHAS, SVIMUI.IS 1 piimeiro de Mar«;u íS, de 1 ás 3 bo- ás o da 111. e 4 ás 5! «ir. Linucu Silva,; .... :..,„-,„,;.„

 ras, Ke,iileii«iia: praia dc Dotaio.o. 1D4. das 7 ás S ,1.: dr. 1'. Uma. * ás .1. I 'L lc0" defiintnatliejltc
DK AflNIllAL VARGES — Moí, «las sei DR RODRIGUES LIMA • Froícssor da PHARMACIA ALLIANCA — Dc lsa«ns caso iln inaiian,

iiiiora.'. pcUe c trat. espec. d.i svpliilis. Faculdade «lc Medicina, Cousuliorio: r. 1*. Alves. Laranjeiras iji. Tel. C. :i.|i.
App clceir. i-m- mol nervosas, «lo nariz, A„cnibl«':i 00. resid.: Flamengo SS. 1'ous.: IJ.s. Souza Carvalho (o ás 10):
i'.iiv'ii'i • uiivblos. Cüiei.: Av. Gomes DR. TIGRE Dl-: OLIVEIRA ¦— Cons;: ('. Saiuiiaio Correu (io :.s ti); Raul
Fieiic «in, «las 1 ;i- ó hs TI, i.-.i.\ C. Assemblí-a, -¦?: 2."S, 4.»s c f..3.--. das a! Pacheco (12 ás 13); A. da Cunha c

DR. GREGORIÓ RISPOL1 — Medico- ás 4 hora.-. Tel. C. 1,000. Res. Praia de, -Mello (13 ás 14). Dcp. do "JJion-
operador :! 1 Kcil liniversiilade dc Na-1 ltolniWo 11. iuo. \ ciliol" para constipagões c to--scs.

I«u!i.i 1: da li.- do Riu du ilaneiro. Cons. I —   PHARMACIA LARANJEIRAS, Tel. 575.1,1 tendas.
. Gomes Freire ,1;. Tel. 1)0X1 .VOAS "A ('AlUiANT V, Laranjeiras 15S. Cens.: Dr.-. Leopoldo I Xão sejam ns nossas p

5.OQ0 Central.; 1747. .. ' vim'/' i,i:\llin« «V. TinnnA ! ll" l»redo .(9 .ís 'io); Souza .Carvalho

iuci|ilo «Ia estraüa ue e.n-
.; iior esta estrada e !>• lá

-I.Esle niimicipio de alistamento tem Carril do _um_ré 
'á "liniia 

divisória | do Cabral, até o rio do Caliral íprin.
CO.MPAX1Í1A 1)0 T1UAXON cs limites seguintes: Do começo da ,ias aguas;.Por esla linha divisória ao cipio do limite eom o listado «lc»

AO VU11LTCÒ 'tia do C.atnpinho (inclusive); em I comt.,.0 ja rlla ,i0 \_\sno c fjm da Rio).; dahi em linhas rectas suce**
011 (icfuiitivatiiwitc terminada o frente ti estação de Cascadura, om rua Aristides Lobo (exclusive), por sivas ao ponto ileiioniiuado CanCclI.
«In 'Priaiion, ; linha recta ao divisor tias agiias que, esta á rua de São Gliristovão (ex- 'Preta", na cslrada de Água l!raiica,

ítetinimos lionlciu todo o nosso ma-1 passando pelos .morros Ja Dica, fgna- cittsivò); Boulevard Sifo Glirislovão ¦ ao alto do morro situado ein írenlc
lerial e scenarios na presença do nosso cio Dias, serrado Alatlieus, serra tios. I. (•cjcçltisivê)-, canal do .Mangue até í 3 Gericinó, na seria do mesmo ro.ue
advogado e do advogado do sr. J. Tres Rios, vá ter ao pico da Tijuca, -Avciiitiu Pedro Ivo. ponto inicial. ao alio da serra de Gericinó ao alto
li. Mal 111, cotuorme a cláusula da es- ,1^,; C1U rcctu suecessiva, ao lüco do Confina esle districto com os 10" da morro áo Guandu, ao cume Jc
criplura que pon termo as nossas co»- PapaRaio, 'morro 'da Taquara, morro hj» ,." ,-¦>, ,-»_' ,(,'-, (,» c u" dis- morro dc Manoel José, ao pico de

,! da -Marinheira, ilha do Ribeiro e na
75.000'i Central.; .747. 

' 
.' ,. 

'1 
vVUl'/'Òi:VlÍ)OS K BOCC-V 

' ! í!0 i'rMo > ,-5, í0,; S',"'Z!1 ,Ca"íiVl10 nossas iileiiçííes, inal.volamciuc in-1 direccao sul ate a praia.;. contornaii- Tipara conlicdn'íiHo de todos iiuinii., ponlp em frciilç ao 1
r,u.0lW i DR. JULio .XAVISR _ ciiu.i-.-i ined.ça ____í____V ,V'' V.J.L. !V1_V | 

'¦? «« ,<">. ''-''"''^ - ''.Ç-, <}°. F?. terpre-tadas 
pelos dcsaffectos, scepii- do esta ato. ao pontal de Seniambc- manda lavrar o presente eJiial. por. Hamleira¦; ilaln, pelo ciiado

iíJSOOO V,,'r"'vV",''i 
'•i,-rcv':ih':Qv,'c 

ijon'-;VvIDK' F-UKito DE lemos, professor iiv.l |S_;m,°c..' i:"u '""'"' 1C"'"'-U1U- Lu" ío?, 
ncra i„0 pol,co, jiUgadas frivolas tiba; deste ponlo, por uma recta, ao mim feito o assignado, rubricado suy alé o começo do rio

dc •'V'.i c"d.is 7 lis 9 bs.da i-.cite, ua i d;l í',-!™. u fv ,"¦:, rlíri Barantlda"-! !PHARMA'CIA haddock' LOBO—CM. c meros cunipriiiieiitos dc -ortezia por aicontro do rio Vargcm Grande, pêlo presiilcnlc e que será fixado ! (fim do limite do miuiieipii
lOÍOOG: , Ji- [tolo de'Mci«iniai4i. j Tapida d.'o-cna'Vi_i«lei; uVni, por', Capoleil) 1- R. llad. Lobo 504, .'J.V-V. aquelles a quem ellas se ¦dirigem.. subindo por esse rio alé as suas nas- junto ao edificio em que iiiu.ciona E. do Rio), deste uttiiiio |.
10SOOOJ--K' JO*"F; W' V-^^VÍWui^1 I''"»"»0 "«'•"' l'OTls-i ",a,'u C3rioca- do 7Fliiir aÍ^Cnxo^S^D^rslnA V' empresários eartis as da Com; centes, dahi por uma recta ao alto esta junta, das lt horas ás 15, e pu- uma rccla ao marco limite 1
lOSODJ'! V IV.^% .,u",i e das 1 is 51'.! __i_____±__: •'¦- Vi_V_ _ .._ ! c%À[: !íoS"'drs V Alves ^M Si P»«hw Alexandra (Vázevcdo que, ate (lo morro üò, Cabüclo5 c ,,)(,la ,tHvi- blieado 110 Dí.rio 'Ofíicial - O se-' «Ia de S. Cruz; deste marco

lies. r. Senador Octaviano. a... ; ..„,„,„ lr, ,., .„,,,„.*„, Olhou Pimcntel c .leáo Coimbra, a.wni, trabalhou no lliçatro l.nanon, so_|a ,da< agitas, «pie passa succc.ssi- cretario, José Moreira da Silva lira recta em direcção sul, á ilha «le
:;;.M) ¦ 7- 

v ; oitmo« ' PlíAR?ACrA MA^KUO soares -_., v,:nos enmprir, apenas, um rigoroso „. s^^ mom _j._ capi d" p^d ral 
' 

le 11 o de Guaraqueiaba até ao ponlo em f-en-•. nr.i, ivlle i> uvuli s  l'i))':i>i ne D -\ A i! I/i ' llliVIHOS Senador Eusebio 123. Dircc. de Samuel dever auradeceudo a essas pessoas as ,-. , ,, l , -upiuu luium, ,1 ««. juno u«. 1 1
' .', 1 - ;„«1 i.in" ¦ < 11 — i-s'. i.i-i" ! «e M-'^-1" Soares. Cons. dc 1 ás. .;. "'; V í, è 0- f- vor. Vuuc tão genlit- 1 vd,'a Ulmca' 1,,ono do J'al:Ua a,i; "Ji»'-  Upamiiioinltis Teixeira Cur ; te ao extremo occidental da serra Jo

•' , 
:Já00U 

oi " «• lni-neariipi-vosi" P* castrioto pinheiro - Ex.As. I Deposito do DERMOPHENOL. efficaz *'""""' a garganta onde passa o caminho do marães, capilão presidente. Cantagallo, dcslc poiiloporu.ua r. -¦luu.u. .'.¦; em ,..1"11""'^.' '_L'.V.__1_ ______.'_* I eisteme dn ciiuica «le rro. ürbants-1 nas ulceras, eczenias, mol. syphilitnas. meiitc mes nitrocei10». „,,„.„„.„ __«•__.. sc_uindo este e o rio Fira-  - —' ela na direcção do oriente até en-i"  .,»,-.,,,-,.„ ,, ¦ ' rhiiec'1 dc Vienna Rua Sete dc Se- PHARMACIA REGO SOARES — Uua Coiuecemos, portanto, endereçando u<".iui, .i_iiiucj i.su 1 11 111 1.11.1 _____„_______.-._.- —cia 11.1 iuiclc.iu uu uiu.uu- ,u«.
.Dl!, l.l». MAGALHÃES - Doenças da; ,r,|JV's!c .i,;1-''!'';. V hs 

"atteie 
77" Cralide sortiuiento de dro- 0 nosso eterno ngradccimeitlo e immo- «piara ale O ramal da estrada de MIMSI b.liill DA (.1 l.lílí V coitlrar a Iniba divisória tias águas

11..UU.U.- ti,. 1,1.1 1 1u1n.os.1_s, iiiicras cjuciiros.i--. u- DRg pECK0;jT __ PECKOLT FILHO . gas nacionaes c estrangeiras. Produetos redourn gratidão, ao nrcclaro «Ir. ferro Je Sanla Cruz, c por esle ra- 5" Kl-.(',l."\i 1 MIUTAK ! tia serra de Cantagallo, segiuinl.'. esla
lispe.

,i. u.i-; tir

/' ", 
'¦:,-.' 

.'.' lies.
IIOIiKSTIAS DO KSTOlIAfiO. I'l- -

ESTADO 136 ÍH°ÍUÉ SO il

peno ; ¦: ltt*..-> ** M I ' _l ll^ll .7*. «.. I'l).'i ...
leuiüiu u.t.' ic andar, dc 1 , dc qtiahuici- rcceituurio medico. , .
l"eli„ da Cunha 29. 1 PHARMACIA SAO TIIIAGO - - Rua poz o seu talento másculo 11 di»posiç.io

• Conde dc llomtira, ;.(o, Tel. Villa 1480. da causa «lo.s artistas, defentlendo-os
<;\i>(). IXTIWn.VOS l'l SVAl- MOI.I>;'Pj.VS DA GAiiGAXTA, Çousiilt.is diárias c grátis. Dr. Ernesto _, protegendo-iis, contra a usura ustir-

N.Mll/. K OUVIDOS, BllOX. ,':.',':!!', J|i';'°V ív -,i'.1'-_,,o.;- Ipadora -\a capital explorador.
OIIOSCOVIA lí liSOriiAOOS- PHARMACIA 

""COUTINHO -- ! RUA | B' a primeira vez que ¦VOSAS os artistas
DR. CUNHA CRUZ uio COPIA

' CONDE DE BOMFIM «ju. TELEPHO- dramáticos encontram um apoio lot-tc,
, NE, VILLA, 293. I que 03 ponha un abrigo das investida?

aos. nari*. sargan.'| chimicos, c pharmaceuticos. Giranle a i'|lcod0,-o de Magalhães, esse emérito mal ,e 'Estrada de Perro Central do ,,„ „,„,,;,.:,.;_ ,. ,,; ..,,„ .„,. ,„;,;,.,,. ' divisória .1 Ja serra do Itllioliaybaopetacoe, Cons. boa maiiipu.açao ,.dos. seu, .prej ,. iD ^ ^ c^,^^e_ ,;,,„ ^, laçao lc Cascadura, " 
tS^J^^^^U a V*f* «ai. oriell.al: dahi, por

no prmcnr, d, rua do Campinho, 
± 

,, ^^ Municipal £ A»™ TJZiVll^Z^
¦i estradas
Ito, deste

tico. Nos sabbados serão afíixadas; mento militar ! morro por uma linha rccla ao alto do
na poria principal «lo cJificio «11! O capitão do Exercito Tito Cou- morro do Cabueú: dahi pilo divisor

110 principio ua rua uo .auipinno, ,;, ,„ ,,,.,,- , ., .,,- •„,. ,, , uma recia « «ie vae ier ao
ponto inicial. Confina este di tricto „ ,,¦ - , h , ¦' ' ',v "»"' «In estrada do Montei
com os 15», 16°, ío", 10", 20», .-2° c ,^sllC0 

llil flcsuczlil ,,a ',;1U';!' mo 
ao entroncamento «ias

-3o ilistrtctos e com o Oceano Átlatl-\Eailal tle convocação para a alista- de Magare.i e Morro \1

, s-s.o,' '.iSfiu.
Sii/
;li!fl

l'.'.'(W.
i .-¦-1 -s.
i:i?S2.

ílUU lll illíi Üi!í»í.Ur. Uli UÜL ... uwilk-amciitos --Salvinis" e "Coitas 
0K 

'"jÍrÃncTscÕ 
CÃ"stTLhÕ'~MÃR. ~—' -——'  insólitas do dinheiro que continuamen- que -funeciona a junta as relações de rado Niemeyer, presidente Ja Junta das águas passando pelo alto ,do

_1_..V '...:. 
.: ..a™_____JL_______! CONDES—Assist. li v. dc .ted. Ex. HOMOEOPATHIA telhes opprhiic a, vida, ncsandó-lhcs o. todos os alistados durante a semana. d'e .Alistamento Militar: 'mono Jos Caboclos. 1'odra Ih-anca,

.Miclorisadíi pov contrario (1«j ......... .0 .„„„ ...» ' i1,35'?1' J?,. '''"í',,1'"1""" CTircslau) c do —__—__ -—„._¦ -.-.¦-: — direito sagrado de trabalhai-. E para conhecimento de lodo.-, haz saber aos que o presente edi-1 Serra do Barata, vae ler á garganta
GdBUetembrptlotlIli MOlil-jhlIAS 1)0 - IMWOe (O-i Prof. Kill.an; (««hmi. "™»SS?_? 

fi' I "í '^A ^1.. l01. °'° "„' lonl-\ Assim, essa victoria agora alcan* \ in__„_\a lavrar o presente edital, por tal lerem ou delle tenham conheci- por onde passa o caminho do Ba-
PAtrarçJo do ::l do julho 10lo '*•*•' •*¦ V' "' .V V(, cr! 375o"*C.i 

íiicuto «lc^dro.ís lionioeopat. reccbi.laa di-gada no foro, essa mão forte prestada ,„;__, feito t. aS5iglwdo, rubricado pelo mento nu., ncsla data, foram instai- rala; por este ponlo pelo mesmo ca-
ÍIEM10S UE 10:00(15 A éOOÍOOU . .' '.' . -•¦¦-  : teci. Esp. phanu, "Nimpbca Virilis", pela Justiça, á causa do.s artistas dra- presidente'*, que será afíixado junto lados os Ifabalhos desta Junla e, miiiho até o rio Piraqiiara e por este
il  10:OOOSOiio 1 DR. ADOLPHO DA POHSECA '':-'- : i "IIOI.KSTIAS DA ri-lll CM \T-\- i1"» *> c"r"1 ^ ''»P°'*"c'ii V- ralrii1' *"*¦ 1 maticos. «me alé jioje não tinham mc- ] ..__ cá[:[c\0 ,,,„ (|ll0 f.imcciona esta l"ortanto. convida' a todos os jovens rio até a passagem do ramal de
.0  litüilfisooii; ifVVV V'ii.V.eV . 

"oi'1 X ¦»«¦•• . OVVIDOS — CUtA1 iosi-ECÍATjIDAOES IMIAUMA- V'e'';^.'\'mV,V (^'nbrV''^ in-" Junla, e publicado no /'iari.i Offi'\dc 20 annos completos no anno de S. Cruz, ponto inicial; confina .si-
Mcv

•inionogoiio! rjR- adolpho da fonseca Coi
;i:üi)flSO0P;
'.';l):)í),;:i>,i

1 :|il)().;ilP0'
l:i).i.i,-i)'il j)(,|.;.\c.\s MIÍNTAKS lí \KI!-

dv <j.kki:/.
DR. AUGUSTO LINHARES

c:i nn Policlinica. 1
KilÜiUi, Güt7iiia**:i

CKITKAS
C-licle

de cliuicn na Policlinica. K.-3-sÍsl.""dõs | MYOSTHDN10, formula do dr. J. M- I í.oadalíc V Rcii-rõsliíãfIcV 
"suo 

illimiía- I 191*3.
le Macedo Soares -Melhor tomco recoii'J uouuauí

i^'M. ..

:W
'.iiji).")...

l'2Ü0i...
1 ,í>'T 7. #.

: :*.>."¦ I...
ii,;-,ii,.,
i-«-, '«'.i ..

i:i!0.'vii. ij Cura da einixta foroc. Giitziiiaii!!, dei Mituiiile, e indispensável ns creanças, ve- uns. • ¦-•'-
i-'i|)is-'ii«!; ,T,"T ,,,..7nIri,,r. ,,'ovn""" 

~n~t~~i 
7 lleilhu): rm l:-1". eo "in S, íis i bs ' «ms. «loiizcllas c iu sciilioras durante o Fro tinida gratidão e eterno reconlie- (.. JU

S o-l DK: HENRIQUE Rp\0 ... Prol, de, cli. ___-.:!_!__,.__!....l„L-.-:* :, _!______; ,,-nvi.l.v.i c anos o parto, ús amai dc leite L mel_o devemos em egual quilale a 
.SOofffiul ;V;U:V,V^,V;VV1S^''.1uX™u!:blOl.l-STl.\S OA ItOOOA lí SÍÍÜSlEUPLl-IA -jjjonmda-^Oriatóto BgjLri„ialltissi„,a iiu?rensa Jo .Rio, setu- M
5,)05 Õtl bica, ...B.' «Ias , ás ... aM. .,.',;, e ü.«s, ANNKSOS | S&,.*_»«*_- banho; como dentifri- pre prompta li all-ae.t.- c prolepcr as |
i'U?Sü00„S'::iÍ„v',<,'i_T15,{í_ •V5,.l-"1-,,s»1 «4- , ! '"" , ! cio; nas feridas e mol; da pelle; cm causas instas c. benemérita dcielisora i

poderes; 
compe ente-, foi ob«^ ila in _, 

dnnlicil|ado5 nestr municipio municipio com
I -Slo'dr 'I iodò?o JWÍS caiai (Capital Ecderal, iõ Je julho dcU virem se inscrever alé „ dia 15 de municípios c com o l-sta.lo «lo I"' ¦¦• ! iQif). -¦ Tenente 1'ircjilio liopcs setembro do corrente anuo, e, liüui ~~ *"'"

f-7í/V_i secretario. -- Eládiiardti da assim, Iodos aquelles que, tendo at MilXlSTUlilO DA OlMCliltA
I annos ou mais, ainda náo estão in-1 -¦ RECifAO MlEITAli

iiOuSiiOü 1DR. W. SCHII.ER - Gonsullas, Casa dc : AUBERTIERande 1): !':,... ."'..1 Marque: de Olin. ueeinllii-t;i0í.í)iJ0; ,:,. ...... ,.. , ,.-.. u, . ' ¦,. Uambina Si,
ãOliSflOO 40. Mtjii; 1 :-. Sul. !___'

Dvnlil, . ¦.- -:  ........_ -..-..-. ....—.- -._..
.; -. .ami, de | JVVkVhVVVVVsliíra^^ .ratidão o eterno reconhe- (".'. Martins, capitão, presidente. ! annos ou mais, ainda não estão in-! -¦ NKiWÃO MU.ITAK "i'—¦ scriplos nos registros militares, como j NfCIPTO -- 8" DISTRICTO

IXTSXERIO DA <.t Kltlt.-V determina o regulamento para a exe-
5* RIJ0TAO MI1.T'I'\K cução da lei Jo alistamento militar. .. , , .

... '""' , 
'..' 

.'. .' i Convoca lambem todos os interes- :<ír''< ae ,
iiiirgiuo-dentisüi — L" ....
__ 15 «lc Kovembru ,_
?¦ Paulo. ; (]a íruriranf.i cm gargarejos c mlialaçõc

(Cloria)
vocação para o a,11

ení iniiaiacões. ie propugiiadora da arte dramática no 
19' 

Municipio i saV''aVVemarem cschireciíüèn- ,"'['!<" '"'''':"",
. «.ura anmna e, moicaUs | Brasú. i.Jihú _,.__, eativocação para fl alisla- lios ou reclamações a bem dc seus -.9 coroncI Mual° '' ' in|l-"ü

.itiO.SPül .".muisTi.N d\ i-EMiM r,
>vrHi!.is

A'.s senhoras r scnlioritas e ao pu- jii«-;;/i) militar

,,ii I;i!ii|.I , Clillie.l llll'llil-|l-l'il'lll".i«-a «l«IS (ll'S.
bOPiÒliii l''«-li\ \omii'ii'.". e .Túlio .llonlio'-

1'IU'MIO-» Dl' l«"'_ T'00 '"• ¦'' vn" -"''ilaiioi' l-:n.'-'!Jo. ..'ll.S DK. ALFREDO PORTO','. "... 
,, 

' 
..,.: .., — '('.'l.q.lioiic. Sorte 1.18G.

Ci

ih;ô .,;";r ;r o .;¦?•.;. :;¦¦«!
fis(.'ii ii'.i;C p.i-.i;: ¦-.::.;' 10:7:1

nm.-i i-.'i'1'ii i:wis nüTi! láüiu
li.sol ir.-.7;: liiss '¦• «o i-ii -
Kaltain ir:!o pi-aniios Je .¦;.-m..|i ¦

«pie constam da P.sm p;crül. .'

l fl\ p «1 f h 11 fi 11

os Hosp. da Enr., mcmb. da A. de-Mcd.
r<:h*. uo serr. ''•** nioL*;. rl.i pcííc- úi\
I-olyrl., etc. (.'. _Koilrlgo Silva, S (tci.

" ¦:".-¦ ...,-;..,¦¦ ¦-----.- .-icecmDS cns,aimcn-; '¦ direitos, afim dc que a Junla possa }--iueil'0. presidente da Jiinla ile .\Iis-

Z-, 
•V!ThV'ní; 

&'i TH. 
UC' 

If a°s 
C»!asaf 

SScISSÍT-' , O .major Pedro Ildetonso hrcire bem orientada ficar Ja vcrdad.e 
' 

dai \ 
U^J^ 

nue o presente edi-.ioa -t,.nta dV 
,, í a3-¦ «iiformaçüca prectsia .a_ esclarecer , , 

*,J „ 
ttclle Icnliam conheci-"tí. 

.Sal'?.' ?í.f Vi J"1^' da Jll"ta fia»"'.-»*' 'i'"' lcm mciilo qitc, nesta data. .foram instai*
tODOLINO DE ORH l)i...o dr. Waltlier

il-mus Kiboíro:..«. "otn vista tic--. cxccl*
lentes resultados obtidos com .. lcloltnn
.le IJrh na ' anemia, lyniphatismo, rachi-
ttbino. etc. reiimict-.. no em prega do

FELIX NOGUEIRA -Op., parto e: l_>JJ'e'... «c. I.. wia.-.so silva, 5 , 
«*;" oicô cl_ lü«.ado de llai-alhán...»nc .'..'iil,., hydroi-çle, e-treu. da tire-, --. LVbrrÀ' i'V,ÍV Viidí-V SYPHILIS - Cura deiiiiitiva, seria, sem

'¦iV'V 
de-S'1' e''oV'T, fÜÍ^l*«l« doltoi. d^Ltotl hijccção, pelo Higmarsol, denliiiado a re-

.','-• '"i" "9 cot 1 ' ' '" ,; ií Asrmhlé-i 11 -s il'.s'- -ís 1 horas volucionar a ther.iiicitlica. Cada caixa
ULIO' M'ONTElRq:'^d: dVílospjDR.; SILVA ARÁUJÒ 

j^O^Ui' ^gS^do^ ^™^0f" 
'-

-. ^j.i.-i- 11) Mui ínterins pulniíio : icntc u.i iutuin*iiiv ^i. '.»tLuitina. j..un / |

VV:VslVV-'^Ver."h !s0,.i t,f Maiítucf ..V Arpu.-V/*í5;:"!; cõygHMJõíõitEs :_
Suuimbro j8* .is .! Ih. Tel. '",

Res.-; Jlaninti de Abrantes 0;
PROF DR. ED RABELLO — Dc volta

tão larga e íartaiiicnte nes mir.io.sca- [ Galmeiro, presidente -Ja Junta dc Alis-
ram, levandu-iiõs os seus inesqueciveis 1 lamento .Milhar. Té¦""' .;. '" - ¦--*¦¦¦---•»¦ • 

,-¦"¦¦¦ 
',„.,,-, " ¦"'"-" ¦::-."*-¦;  meuto que, nesta '«lata, .foram m-lal-applausos. o presente «lital lerem ou ilelle tc. de apurar este. alistamento. ...,.,. ... ,' i..i«,„. ,«' .. 1 „„,.., ,.

A iodos que nos coa.ljiivaraiii. hypo- nha cou[iedmcnto que, nesta data, A Junta fimccionará cm Iodos os I '" .^n,0ns '!' ' ''", "1^ 
o ,., 

'
thççaniosn nossa eicr-na «raüdao. foram illstailados os triballios desta dias '.lieis .ias ,1 ás 15 horas, na U 

l,r t,, ¦, ,, ,il-ineramos (iuo nü t nen ro Ke- r ., . , i ,,,,.. . •',, ,- • i dc _'i> íiliiOS •ii.U)U'i^-< ii" anil») ti*,
creio!-, onde i_ aliamos a nossa Com- Junla c, portanto, convida a todos os agencia da IVeicilitra «lo 9 districto domiciliados neste 'mimicipi.,
paul'.:::, a população desta cidade con- jovens 

- ele 20 an.ips _complctos 1 o uni.neipal. ¦ 
_ . ¦ •; 

se . ,,- ,,-, ,,_,
tinuc a prestar-nos o seu poderoso anno de 191? e domiciliados leste I-, para conliean^nio «Ie todos , mú}f0 (Io corrcl,u. al„„, e, ,„,,,
auxilio

Mu

n, ['¦' -«<ii .." — . . -. ,* t ,• ; . _i-.iiiui 11 nu -uncnu iiJiiiu _, iiv.1
o o o scu costumado acolhimento, município a virdm se inscrever ate o niatiJa lavrar o presente edital, por 1 _ss|m (),d,-,3 aquelles que leiulo •
iio gratos pcla publicação desta, j dia i.| Je sclembrq do corrente anno mim feito e as.signatlo, nrhricailo.1 i^^j 0u mais, ainda não estão in

pelo presidente e que seni fixaih

DK

•si HTl 8 8 fl Rh O BB •' ...1i. n-, :¦* .' prof'dr ed RABELLO -Devolta subscfcvcmo-nos ,00111 toda a consiuc- C) bem assim, todos aquelles que ten- pelo presidente e que será tixa«l«« ¦.,.,........ ,,,,. ,v„;;i,-n< ,,,;iit-.,-.- - .-nmn
\\ 11 1 1 A II II H - ---- ---  J° F-'-^. 

"abrbe 
o c^ultori?. ^^^ e estimai «le v. ex.. mo. altos. t0 21 amlos ,„, mais, iiiu!a niio cstao junl0 ao edificio em que funeciona | * '£ ¦ n. 

ffi^.,;" p^ . _" _
NU: il A-VAI.YSM DK ni.XA.S ; üf.^"':'...-: ^VíSíí iT'7í V^ ^^°e __rí,S.MWj. «nes. obrjh* - 

^™rt^ 
inscriplos nos registros .militares, esta junla, á rua Jardim, llo.anieo ! £ 

" 
^ .' j" ,Sr.V, ,n li ; .' L 

SIÃKK—SAÜrkNNT Vau^V" ;1 " •• ;L- Vi._J___L0.'- .'!V™i^ WoL?SSdVL?T^if Convoca 
tambom todos os interes-

.. ADMHa.ii.-: __^ ^^0c,.!^,0l^,V;,'i^1r,«r^:!„ VK'U''-VS l-J':,'í_'__ll__„ ^ PWXCIPAES flAUAGiaS | j)ELM MiVTT0S \%£m 
''" '" d° a'' ,amCnl° "" 

\Wc2So c i,ò0C(;mt0.,,Vun: í ou%eXSraUCí^mdi:
AMAI,IO DA SILVA Km IV' ;¦"'='>'¦-« *<"«rlela S: tua - dc Selem-J DR_ GONÇALVES LIMA ~ Consulto- i GARAGE SUISSA - Avenida Salvador, M.VNICURE' iCoillípca l.llllbcill todos o; interes- j nha. — 2" (CtieUlC secretario, AlMllo ¦ f; , ' 1 _ f:l. I' il, Iil-i ..' \ lí ,1....... . .O .1  _ „ * 17- ) . r* ir 1> _-_(._ ...ii.. ...ori...: r> 11* >-*_!_). ..... ._.__.. ___. I __ .f  "¦?.._  . 1... il *IIIM I ,.i'i'.'/.i . ' .

l.)l.\(.'XO.STI('fi lí TH ITAMIiXTO
i).\ TI"1*KR< l liUSt:

DR. ALOVSIO NEIVA - A'v,.c !..
Ku.i _uit;.i!i!.i 11. - i'v:."!:.:'e t'n,
i.al 8.

S. PAULO DR. ASCAKtO CEPQUE
HA - Ali ..;..;,.. ,'íe.i D:.iii. s A. c.ii
m Poiial -.-ei.

Ml. RERQUO' COELHO. U, .1. l!-.í.,rii
Sr. Tct. ío;- \. I,os. '"'"*' :- Nuíarctn o; (Aley

l)J«'. CARVALHO DE MENDONÇA'

AIí:uitk'ij.*i 15S, ii;i_ o íis ir, l?37
o tratamento" radical dis feridas de qual- \ dia
quer eaturcui "
li ei Cuucci s

6. Recebe aiitoinorei* em esta- E_oecialid»de3 em prrparos para I sados a apresentarem esclarecimentos ilifiiii. Ban-çlo.
tn.1*. *. ri'-. . t.-piii-r Ci.!.n-írl-íi. ' -'i'^'1 •¦"'•"• "- . * ... (-¦« ..:...1 i-*. i

«Íoi cczcmaâ, Jic_i i.
todo e qualquer concerti

| pu reclamações a bem de muis direi-! Capital Federal. 15 d,e_ julho Jc
tos. afim dc que a Junta possa bem,
orientada ficar ia verdade c Jar as «Ticmeyer, presidente

üar., Vquc dispCc d'e modelar of.iclna I unhas. .. ou reclamações a bem de seus direi. wnm 
(.'™-'"-,.^ 

«^ J""11 '«-dar as informações precisas a escla-
Sfccanfca. Sete de Setembro ... 58 (-" andar). .l0Si afiin ,k. ,,„, a jimla 1)QÍ5;l bem WO. - Capitão ///«. Cmirarfí. rfe rcccl. 0 inizü ,,a ,„'„,., ,,,, Rl,vi„(„

bem orientada ficar Ja verdade

b.
\ 

° 
. t 

"llVcr 
TÍaif aV : S-i-iieiis n.eili.i.s. nliaiinii.uuili, os. JÓIAS, 15ELOC110S K Ol.JIA.l.OS roílMICIDA ViíiRTXO j iníoniiações precisas a esclarecer o N. B. — O// município compre- v fl)lUa fH!„.ci0!,ar;l c.m todos 0.1

-.- |.ek>s t.reivss.;., mais inodcr-1 Ueiitiiiios o lisilus íi iloitiieilio  ____._____!* ! o unico extirmiiiador das formigas, juizo da Junta de Revisão que tem dei lcn«,(* ,as seguintes ruas: "Ruy Uai-
re- Mcrino & Maitry, rua Ouvidor n. 163. apurar este alistamento. uosa (anfiga dc S. Clemente) dos

• A Junta fimccionará cm íoiios ."números .155 _ 38S ate ao final; Vo-
I i: _ ..,'. ... -Aí .._!_ .1.. f~\ 1 .! .!_ '

MANOEL TEIXEIRA ¦- Joalheria c re- '1 CENTRO MEDICO — Dez clinico?, <iü ,',.¦¦.. .:.,.,,,^„,\,.. Íi. Vs .,1,111,1.de' lnjoana. compra ouro, praia e pruras n, ..an -i _» *»•»»-f ¦"; toaT.õ.-.^o-ríATuiriíí-c^õ.! ^! M^iÇ^fVjfervI -v^rà^r^vv^rv^:1 «tu íí-v-v,-,,,:: 1IV- l^ias 
¦ ™<m™*>,q™m >Kl!MU:!?^,,,-i,::;i,ri:!<;!iv;nXí'.ó

•..im. -Viuie ei.' pi iuiivii' ).•.'¦ o i>\i.'i;. 1! Vl1'' Pinto v i-.rac-.io i .'.--¦>-.. K. iie. i{,.,i.:..0 j-ju-, .,,. perto «li r. ; de ;bru. j DltOClíMü Guarda isoctnriia. das u «1.1 15 horas, ' .-•>-.¦ ,a0 ',ina1' Kcal «'tanaeza, uo
j,ímói™:1ppd?iíJm V'Aín°V 

or 3lÓTHOIl'.\X AIlTlKÍClAli 
' 

í JV" i__ -V::""": ""rrT.^VV. pelo especialista Dr. l.eonidio Ribeiro, K para conhecimento de todos manda principio ate: aos números ajp er-
Dreira ü Vhv V ''°"°r í ('.•oci-sso iio Foi-miinl) íVion-Wvi Dl- CR1ÍÃXOAS AS aiBLHQBlüS 1'ltlXSol.S ^Vi seu processo sem dôr. nem lavrar o presente edital, por mim Marechal Hermes. Conde de "i-,.,...

¦Vir* 11. ií. ,",; ,.„..,.,,, 
';;;w,rv..r: ,. "|_ -'" .',. \ _-,v^'.__Q brasileira - Rua lla.Uocic febre e isento de reproiluccáo da mo- feito e assignado, rubricado pelo prc-LV5001™1} <'? Caravellas, .Marques,

DR. HERBRRT C. RSICHAROT í V.:. I »« 
sbI^R .*PR,.NÍE8.1 ""T?"^ DR. P. CARNEIUO LESO r,^'!™ iSbom! Icl 

™ 
Vila, f» tóiSo, ltsii;i, Cous.: rua da Constituição 13 J sidente C que será fixado junto ao I lri,li"'V' Yjuva T.ncctóa. -Mana Ku-

^,W''' ¦,:'*it: V-V':'V 5'.3.i;. 
'Ke^id.: i-llaV-io-ie-Flamengo 't 

^'V^tlT'.^ írcancas'da"'Mi ei l'-' eidade bo:-tó_ ú toda bom. offerece aMiarmacia Mello"), do ine.wui us a , ,,-j j funeciona esta liinta.! "V Ca?"a° &,aIt"nili?' NraC1£.l° h'v
--, " „•;,- ''¦ .'."- i-, 17 Tci -Si-l -Go ! .'"'e l'ú.-.l-01i- .ISTre!. '-""^ ac«-onimoda«,-..es a famílias c cava. , a ,;__ |,,,.,-k,, 'fel. 2286, Villa. I, ,.„, ,, '., , ,y „,„„-„ ,,; p;„ | bnnho, Visconde Silva, D10IIVSIO

Q;'! rr-oir-r-'; ílc írntliniento -»—«rwwBMaaat

DR.-t. J. IJ. FERREIRA PEDREIRA F.
ACRISIO FIGUPIP.EDO Po ¦¦¦.•.....= ij.imca (• 11:1." 1:<; 1 s-'., Vi \s

licordiat l
(!'.!. ;"!'.i C.) d-.s ie ás 1::. Kc
Manoel i.t_ lTci. CuúS, C.)

DK MONCORVO ¦— Direct

Ibcirns tic irntnniento,
! PENSÃO LA TABU-: DU COMMERCE

-Av, Uio Uranco )?;. T. _.;i.-,S, l'. P.ua '

dias das 11 horas da manhã ás 1(1
da tarde

E para conhecimento «le Iodos
manda lavrar 0 presente edital, pot
mi,11 feito e assignado, rubricado'.,';'/,' 

! Pelo presidente e que será fxailo
junto ao edificio cm que funeciona
esla junta, á rua Jas í.aratijciras
11. õ.v. e publicado 110 Diário Offi-
ciai «lesta capital, Jornal th Coni
mercio. Vais, Correio tia Manhã t

¦1

1)K.
- '.. 11. i; ¦

I AI lí C.iJKHi'

Dl: IO.!-." PINTO DE MENDONÇA r

i; ii
BPS. MAHIO A DA COSTA e APUA-

NIO ANTÔNIO DA COSTA -- Al
: ' !.!. N..H-. 

'.•!-;".

JiK, l.l II.IOO' ARRÚDÁ---l*!.-,cf,i-. eivei.

. OLIVEIRA SANTOS e ALBER-
IO ALVES RIBEIRO — A',,.

nilWltIVS ÜK- MONCORVO — Director íuiul. Uo • 
f ;!i ,,,, ,,c t..*. Sc-vi.;.-. (á lal1 ,-,A-1"1 «^ ; 1. de A. ii Inf. -li) Rio dc Janeiro. t«>. | c.,rle) r :, ,„-,..„ ,-.;x0 1,*-,.,). Acceita I_^ .... t|0 gc:v. fe C.*c;inçuà Ju Polii.ii. Esii. pcp,.;o íorn i -tomic. o vcn'i'*:ii-r-(- vales, -í

STALLAT Do IJoív. da doenças «las «,-ic.iiu-as c pelle. (pus.: j pENSÃÓ ÍIOGUKMIA -Mniedid Vlorlaaa,
l Va pratica dos hosp. de, r, i;, J)i,,s ..,:, as ij bs. Res.: Moura T_ ,r,u. ç. [.;5ta Pcmão roniinmt i'n.i. i'ii=. : _ 

'¦ «Ia Carioca j üiiio n. _?. ! :i nffcrecer aos sr-, vlajaittcs c etnias, fa-j

Laranjeiras. Po fiel'. 
' 

,-io.fi. C.l 1 iiu" PEDRO DA CUNHA-- Da P.-ie. Ae : "'."'.'-¦..:.'"":,'".'-Vl_»''.'Cil.','"'vrire!Íà 
_ C

c.i. DR. ALUERTO DO REGO LOPES — Medic. c do Inst. de As-iit._ á Juf. CL | PEnsAO' 
"CAXIAS --• 1'raw Unque <i

DR, A. COSTALLAT — Do Uosp. da
MVsencj-r-íiii. (,Va prúlíca t!os hosp. dc i
ISe.-lim c Paris. ("115.: -. da Oirioea
10 (da-- ; ás (; !:-,!. Resid.: rua dai 1

LIII i ii L 0
dade (municipio de Inliauina) c pu- Çeicpicira. _ Ittihciio Guimarães, Jai-1 /„,*„„¦,., .. ,(•..,,,,;,„ ./,„;,,, i>cr,,;rú
blieado no Diária Official, sendo nos 'lfll Boi""». *faria Ancçlica, liara v'j.ft. ff/ftrf ( V-uno.
sabbaJo af fixadas, na porta do edi- A»1^. J'aro, Lopes Quinta D Lati- c . , lfcd fc fl|)ho ,,,
fido em que funeciona esta Junta, as '^ Slella' ,D'çEm'! ' "V", ',""l-a' '«'«'• - Coronel Alfredo .'•*. ,.v 5o».-
relações Jos alistados durante a se-\}Xa\W*Z. dV-S' 

J,cel!le' ^u,'u5, 
h-'s' -Paio Ribeiro, presidente.f t--ul 1 n- Ine; • .i-i-, im -111 I l!iit!_* -

S' IlEOlÃO

ireiaçocs -tos au-ta io, iitiranie a se- ^ p,. |Jms p^,,^ ,,.,,; Quil^
|X municipio .,.,„ os se;„,ii,.es li. I <f « P**». .?«»t». Velha «lo Jar.liu.l,

i Ac.ciicia, Oitis, Alasnobas, Jeqiiitil)a 'II M."l 1

o.,,-.,., « • s Operários, Io de Maio, D. Castorina,! iVsPKCfíO l'!"l<M'\\P-VTV DAí'ítratla da i cnliíi (excHiíivc) íi i r* tl = •A * ' ,v *• u*i*..h..i.mi.mi( w. \.(...iiivui u.i 1. .i.ii.i i,i..\-ui. nt 1 'M S«iii.-iihpii n I r,MM-i;in.-• r-iví-ciií — i ' _ iii.-.-il/, mm rnn .. .<St-nV0.!.^ -_^r*,i-ii:,v^e"_i rir^v^^VVV^ViVriis^i^v ^"-Vv >'nS,ÉíV;VV!/v .v-,.™-»-.- Mm ¦¦ fl/wMW«io 7 
J':,-,rail:i "'^ lVll,3 (f <"ivf 

'-a ' «" «"^ : tnVVV ,-VM,ií,!;- 
ú," í., VV". V^

^iV^Ví^V C"'" V V ! ".-Sa-hid!,. 
W/V-íiVc..: T.'.&, Sei.; .^fdc^tai i^To.'"l"^ h.',le'1.'. ;'" 

 ' 
m,W ^'' 'ffl™ 

ÍIÍ.Í r¥r iUl ,'Jol [ taorÍ»'^ LeaiKlfO.1 Ugóa. João Af-I V1' 
' 

i M < 1 -V ' l'. KfUk "M'
DR. CARLOS WERNECK .- CsmrVmO, - l.Zm. Pic.es creiiermc n, anosenles. „ , , Verissini0 i: ° " i:u-11'11 Mlíü (l.1 

,' 
^tiada «Io p«-«lio: p-cruaililes, Floresta, fonte Jai . ,; l \\ -| | |U

ÍJ.,V:".. V' a-VV-V Ws':! ANALYSKS CLINICAS I, ' PENSÃO NOVA PRlBü.ROO .--... Pr-ua | O *-*,P1^?.|,M1^ac 
linla 

"V 
^° \ ^ ¥v_mm* e caim,i''° \h .I'''f»llcz,;i; I Paudade, Praia <!a Fonte «Ia Saúda-1 ,. ,. ! ,' 

,
-c,'!,..'.,.: Cis.-.".-. Ourives 5, da-s .; M1C1!0SC01'1A i V:V,mm>'|..s eoú 'írcàtc' ura"" o | ,' 

""''""l V-V rfo í ¦"'mullicinio lia V^'!"1"',' l'?T >5!"/è>X,ii-i. e, ,: ca- j j ,j p; , , ,_, ,- , ,, ,; j .a/n..i .«« ;/•..-.( .- .. i-)„«-
•is -¦ ii-.. Kc:.: .. í-cB-.dui- octaviano! —. ^:!„ . VWec.-e! lamento in luai (to_ 1- mimici_I"o«'> nuiiho Je Itararé (exclusive.) ate cn- .1 v.i-i.en .K Tiinci Vi o..-.l mento militar
"¦¦ ?•'¦ T-L '¦'••-•t. >o.i.-. IDE. ALFREDO. A DE ANDRADt: T Vl.lVViVV.'" írcfíitczia do lispin lo Santo a Ave- ,; ; divisória das anuas da VV, fm, V, V , 

' '"; ' o timente-c.roncl Mtiv-lo «tolos''^."."'f.Nv^f-i^ilVà'::™! 
!,„oii„-1. .S-íèifr^de" Par^.* T.ab"hÍ! ™NSAO ' CANABARRO - E-ccltoe, nida. Salvador _e Sá n. iqi (agcnaa Lcrra tb .Nfi-eric.rdia; por esla divi- V.^..,,a McnwrM- ''"ía - j"'rü" 

| Ja f.u, píesi^iUi. da Jttn.a Je Ali*-
l; i;

11":*isí VADIIA VASCONCELLOS .. R.*,'iVi-30.. Áií:J-iS N .; íaníina du ¦
liospiciol Iti Hiitlt 3*. , DR. CAMILLO IWCAI.IIO

V-n. CBAi.DINÓ DA MOTTA PASTOS

''''¦'•¦ N"-'- '' 1'| 
DR.' JOAQUIM MATTOS —Dn lluíplial !

;!i s.ir 'i' M'.. -'U-*. üu _-f*:sIíi>-a% \'tis j
dc Wiiejil. Ai:

i Afai'cu ü,'ò•';_, IDR LEÃO DE AQÜINO - D.i A-r.J. de .—
¦ II • ... d.t ü.imliò... Esp- vias |

mol, das senhoras, ope"ac'es jPastos ií Tel. DR

. Pastei»?t_.í!to? I p.in (U:»í:iiO*stico t.íc-.l., íirta.y-se. cKn
4. cx itues microscü;i.Cô-ii ele.

,V ,'VV'1 mViei I da Prefeitura i, etc. I soria ao alto tio unorrõ do Caricó;' '.,.,. 
li-ià! Paz saber aos que o presente ,e«Ji- (,e!.lc ..lto_ „or ,,,,,., )inha „„_. ,c__

ci.iNir.i Miioic.i
iK.-ÍOP. MA-P.A -- Hes

Vül'1. I'.e:s.

Ro.-. lledrig

Sle.l.

O Rf O

DR' HENRIQUE ARAGÃO e ARTHUR : C*nml ^òi-barr,. ,;.. Tel. „•,. Villa. 
j 

i:l| K-rcni ,.i. <lell 
^1V V" VinsnlV «V'0 ^° 

'^'H* ''^ aBllM 'la 5"'" ¦ IV^WW-W m-RJíAXf
MOSES -Lei.-.:.,:, l.arpo «l.l Cir.uc.i-r,; mciilo, que l.«->t.l U.ll. leiam iiim.ii .. (,a A\rlfCrlcord,.i, v,t cortar a es-' -, Kl*lVíÃO MII.1'1. Tci. ¦.:;--. .','•• i*l. da. rc_: i (iR.WDES CIOTK1S lados os Iraoalhoa de-ta j-inta e, j fia t> (íarganta entrei ;-,;,•/,? 

",/• ..„¦-.>r-t-,7.-i '-.o-,s-.,c, 
^..r-,v1V-..--'"'nn,--V'*,:*!-.  portanto, convoca a todos os jovens ; -^ Jo ,lín,.cl,h() ,,„ Ma„oi 

•¦'"'« ^Jòwiiilír

Di"'sÍ1.Va"ÁUAUIO"(PÁÜí.Oj 
'1, 

Sy. HOTEL AVENIDA _ 0,_msis nuporlan. j.t wlade dc VttltC anilOS. con pie OS I ff vicc|]tc ,,,, -.„.,..,,«' .^j,; por .,,,„: ,. ,,; . -^^ 
,

piIi!í!j),,_*otV..|..i::í«:l:as..í:vae.-.! le do Lia... ;-'«: Di-Víto.' C «líaí. í H» alUIO . iHllCrwr. e f 'MUlClll. =lü» j ,. , ;„., , ,„ (, ; - - •

_ VV dc' 
'dciM.i-.iis 

dijí noite. cn. neste ititimcipio. mie comprei e ta,, „ f ;.„ j. ,, , . »• ¦ '
dereço ti nl-ic- Avenida. . , os limites (,!_' dlStn»lO — lispinto;-„ ,.. . , . . ' .. i ,'.''. . 

-'.'.,
OTEI. metrópole - ç cniurtavc e i ,* . -, <ln, vi<coüJe de Sapucahy, I '-,CI-1^.- .J'c-.!'- f" 

'-¦' •l;"111 a | .,.!,,.... 

rVV a a'., uuieaes . ,:., cer.uo da (ii.culMvel ,._ r:u hi «- 
;1acc.i 

.,tç, conl^Jd.. 
pêlo nome Je l^-.ber;.

íM'-']^J^l^L^:Í^íLJ^ liaria; Jcste cume. e.n Ií-hahal lerem ou

into Militar:
MIX1ST10KIO DA (íTMltltA !*a* saber ao- q

T.líèin.VFXT!''. I>\ lal leriin «ui «íelle
n-i-.l-

;.,/«- 'lailos os tr;.b,-.lli«'.s
,'. . iVrr:i':,V"'!,i'h :

Mis. í loií e (lotnieiliaiio

Iam;

I
s.T. s-.-.-i.N.'1—1_J I HOTEl

ClIU'RtilA l.VI'AM'n
INTÕ PORTELLA -

.|o eorreul
lo, a.oielll-

.lll-
ei-

T)K. AKTOflINO PEkV:ARI
..''-* ¦ C. .-'. V. r l'. :

OR A. MAC DOW El,L íD•<- Mc i .-iiiii. .-i.-;. ,,, : .„
*.-« ".:' ¦• \. -Ul,. .. ii.-.;-.j<i

DR. ÁLVARO OSÓRIO DE AI.ME!

terçai, quint.! • e -.
vesaa Cru** (..in.*.. ?:.

t)R. AT,I'-Rl:!iO EC.YDIO

'"W :;¦«;¦ «- (;-- l— "*¦ '""j 
;V?WCVl: ^""aVVV-t I" OS MKI.TfOKKS CAFÉS ! ^^^^^'tit-.-V^ri^ViVdVie | ^.'a ao f cruzamento da rua Igua,. 

| ,„enlo que. nesf. datporam'instai
"• le!' ; DK 

' 
NÉ-SOI. MARCOS CAVALCANTI: ?;,«. Vi-iãnii! e orthop. Res.i.pr. ». ^rTr^''Vc^V'^ S Oirtóo (inclusive), até o c.v ';'.« 

f«P 
*» ru-1 da 

^ta.:'''.o: por esta hdos os trabalhos desta Junta c
1 --.Des II.,,',..: Jlitcr c Ucf.ci. l'»rt.. i cóv-,;..,:• .,, «;. «luitand-i ;.e. .1 as ;. | LAVE GLOBO — c„... ..I;:.«. o.-e... I- . .. _ni...i._n '¦ r * ; (inclusive) atravessando :¦. li. F. <_. portn-lc. convida a todos 05 JoVCIl:

. ;.'"_,'.; (ir.-r.i-. u..!. das senlu-ras c .vias «"¦ DR. SVLVIO REGO- Do li-.si. de As- Bon^ns í:,"^; . V Vo ie TeL* Ctn.; ^'-V; .lUl!" I'*- V V" Vfpu-- IV M* Brasil até ao principio Ja rua tio; de -•' anta- com! .ctos no anno «l,*-* ¦ ,.,*,.¦ ,„,. ¦ .n On",\*c> "í :h •: "5. civi . InhüL*Ía C.riHTia }.t-r.i .p_rtos. l'u-.nc.i: .«ia J. «c .Maio- ¦•-.¦ '-•¦ •-»•» ; ..„(,„,;,vfl ;it(. __x rua AflM-taOs i.O* _, , . _ i-,i , • -i- . . .

„;;; ________?______&. s*,:H,:r;VVfc:M«V?,i?»s stiss- fj IVfíís^.iíiirSi»"» «ljvs "»%»!-,.trastr,e:»r™1:;
-Ap-'-, MOU-STIAS DAS SEXIIOR.VS, | _^V__-. Wil^-V 1 o^iau. «p il,'!c. C!-.o..:i-:je c boato ^. 

",- -tf 
j,( nlu ^-^ _ Unha Ji-1 ';•'«*. Pas*w»'--<» grio- morros da Lica, Ssteuioro «lo corre-nlu anuo e oom

Vi';:!; Ol-KtlAÇÒI-iS, PAIíTOS jjoTjKSTI-VS DR OLHOS Lft» Vki. mpiio'! i-V T-^e-t -, v^Vaa das águas até encontrar aUtVaao Hia», ^eira ,|. -Wtm.s. va hssini, todos aquelics que. U-.ido --i¦ ___ ' ____________! iCAF -i-T r -'lí? Tu-rei-iccáo 
'e 

liuV r'- 
' 

i- —--,Cf-il do Sumaré se- terminar na rua Dr. Dia?, da Cruz,| annos -u mais. amda nao esl:
ÒA íiHA. ANTOMIKTTÃ~MORPURGO — Da JÜ MOURA BRASIL c GABRIEL DE I ™. t;ho*^--itc. chá. 

"'sualteí 
bonbons, ¦ ,UV" COIltrafortC COinprehen. lilitare

ANDRADE — Cnia-altorio: las-).. As j áasii-car. balas, etc. Teixeira & Fuiisccr
Ai-i.u-i. S (dc i.- ás 4), todos os.«as-, ! --

.1.1 -. -io. I . LIVRARIAS
ll!

¦les
K. São | "à'nVa,'"S 

(de ie ás a), tod
•"¦'¦•' d8iDR. PAULA FONSECA - Cea?a.ior:a

« '¦'• t a-- tci, -,-.S, C. r ç.,. ,ic Setembro Mi (das J as . ..*
DR. ALFREDO DE MATTOS - Parto», riUrianicnlcl. .. TT;."^-^ Pi-"

in..-!- «ia mulher c das creanças. Cons. n_" RODRIGUES CAO' - Eípcc.allsta LIVRARIA ALVES, livros collegiacs e
C. Kamíiin S ar),: e icideii.ta: ru* Caltct» s (tel. «o6,1 DV; àVeneas dos olíio'. Cors.i rua dl acadêmicos. Rua «lo Ouvidor 166. Rio
.ias- 8 ás io bs, e Si--. e.,v'- -a. d: . ,-o. cbama.l.-s n„r eicripto, i í *o^V - _, «,3. T. Sai, 1S40. .de Janeiro _ S. Paulo, rua S. Remo ,|i.
is si. Res. r. C, ll-i-u: in :¦«: 1. ?S3, V. DP. CASTRO PEIXOTO - Cüe"e_ da _____________*!-_—1—BK*l?^ ,^1C^R£'U^- ll. ^ViVV^-VVn-^^-1' MÉDICOS IIOMOEPAT1IAS j ESCOUS.CCRSOS^^^^
]":'tr1'VrV ÕrS1" ("í'*"i o VV ^.'.''VVi-*?,',";, fVV "J'iDR PEREIRA DE AMDRADA. - Cftw. --—

¦"T«L 
..;.-. Vi DR CAMACHO CKESPÒV PaV e! r. r.» de Malo„.S6 Idas 6 «1.7 l«.-'" '

"D
I CURSOS PARA A ESCOLA NORMAL

Direcção «io Iusp. Franci-

fninJo esta ao fim da rua Lagoinha j P
! ire as ruas Camansta Meyer e Ma

anhSo; continuando pela rtta Dr_ (excíusive): dahi cai linha recta, ao I ire as rua
' travessa Darão Je Pctro-!;

polis, com a nta do mesmo nome

. ARTHUR DE. VASCONCELLOS-- moleitias de sçi.bvras. Rua Conde de I * '• 
f?s.<\e 

Dc.i.o» =6. dasH _,* a _ t» 
^ vb„u c 

'd. ,-,„?. ,l._R.c:-el pucahy. ponto inicial.
.V'V,V!C VrtVrViafVVrrD^^ACtÀ^O GÒüi;_RT\Ü,3D,« PoJ ?W: «"^...'V- 

' 
_ ^1.^,^1^^ ¥?/í dÍ*triCt° C0'U °5 6 *

v;r;'; í;;-:;;:,;: -Íw ":v Zftt^r^^.l^rm ccnÃmsHarâfÃT'" escola.^^«manidade^-av.v^r^^lwa a twlos os
D' Ai.V? 

^,?ífai:T°'.:.'V(e V::VÍDl!':'D^kLLí>E ?L«_ÍD_*'l ^u_ 5I_niíÍKWWB>^E-=i5S»* P^dh F 
j.Alves 

I ,e=r.. ErarçiS=o Ma; I- '„, .h edade de » an^S eom-
c ' Te! Norte. «Vj*. »"c : r. E-rpbra. I radual das hérnias Itesideacia, ru. d» \ u nas doen-as das perua*. Consulto- L «¦.j..3. __ topo ...m n^ 

f _ _. ;^_ («letos r.O anr.0 ailttnor, ? (!•.» tliulta-
na C-rrè* io. Ttí. Ccalríl. «181. Bo.aicio «. (S s Faram a. ,-. -io: íua Lhusuayaija 5 «las a _¦  '¦

ravessa. liarão Je Petro_ , ^ ^ ^ (wá]aWe) .., - rua

da rua Goulart (exclusive) 1 a | do Engenho de Dentro; e pela mesma
travessa «lo Navarro; dahi por ou- j One usive) e Dr. Manoel Victorino
ra linha recta ató o ponto terminal • inclusive) ate o começo; dali. atra-

dá rua Agra Filho, seguindo por vessando a estrada Jc. 1. 1 uo Bra-
e_i_ (inclusive*) n-.a dos Coqueiros sil em direcção 11 rua Padilha; por
fiiKltisive"! lariro de Catmmbv fin- esta (inclusive), estrada Jc Santa
clttslvc". áte á rua Visconde de Sa- Cruz (exclusive) ate ao cruzamento

da estrada da Perdia, ponlo. inicial.
Eu, Theodoro Vicgas da Silva, capi-
tão-secretario que o escrevi.

Capital Federal, 15 de julho de

11 ta
Uiüiiii- d-. ;" municipio —

.ai de Saiu . An-
.1

I annos nu mais, aiieia não e-tão in-
scriptos nos regi.-tr-JS militar,-, c"nto

'¦ .íetermitia o n guiai «'tuto parti a e-*-:«.'-
| cação da lei dc alistamento militar.

Convoca lambem t"d"s us ir.tt-.r-
i cssaJor a apresentarem «.sclarc.-iinui-
: tos ou reclamações a Lem .li seus
! direini.-. atim de que a junta po-sa

it-ni orieiuaJa iicav da '.'erJaJ,' e Jar
is infoi-maçõe.: precir.as a .-.larecer
. jui.-o Ia Ju.lta Je Revisão qMe t-.it!

S, como i «le apurar este alistamento.
1-1 determina o regulai): nlo para a exe-j A .lama fimccionará n.n _'_"¦-/"' °*
¦'. cução da lei Jo alistamento militar. I dias, Jas 11 ': - "«

Convoca tambem todos os inter- horas Ja tarje
essados a apresentarem csclarecimen
tos ou reclamações a bem de seu:
direitos, afim de que a junta possa

imeíito de todos
manda lavrar o presente edita!, por
mim feito e assii;;iado. rubrica lo
pelo presidente e qu
inalo ao edificio

e publica.'» no

xa-lo
011 que luucci.ua

junla. na ."" 'delegacia pohcial,
11-1,1 Official desta

jifS. — Pedro llâefonso Freire Ga- \ E para coniiecimcnto <i-_ tod

bem orientada ii.-ar da verdade e
Jar as informações precisas a escla-
recrr o juizo da Junta do Revisão
que tem de apurar este alistamento.

IÀ Junta íunccionará em todos os capital, 'oraiií (lo Commercio, l'ah,
Co reio ila Manha e Jinpurci/tl. —
Oscar César tia Sina, si-cri-iario.

Capital Petkral. i' de iisl.i d<
írnf». — T.ucni c e.e-1 

'... ¦¦¦io

dias «leis. = 12 á; i.| horas, na
sala da arrecadação Jo Corpo de
Hombciros.

meiro, inrjor ptesMcilt*- nian-Ja lavrar o presente edital, por Carlos da l\



tam

fT^^^H^^Wr^^ iirniir-rr-irurfinmniir r ---¦!¦¦¦-  , v.
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. MINISTÉRIO DA GUERRA

|» RJBOIAO MIU11AR — 15* MU-
NIOIPIQ

iCdi/al <fe convocação fará o alista-
mento militar

O coronel Ernesto Dornelles, pre-
•idente da Junta de Alistamento Mi-
litar:

Faz saber aos que o presente edi-
tal lerem ou delle tenham conheci-
mento que, nesta data, foram instai-
Jados os trabalhos desta Junta e,
portanto, convida a todos os jovens
dc zo annos completos 110 anno dé
1015 u domiciliados neste municipio
a virem se inscrever até o dia 15 de
setembro do corrente anno c, bem
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 _ apresentarem esclarecimcn-
tos ou reclamações a bem de seus
direitos, afim dcque a junta possa
bem orientada ficar da verdade e
dar as informações precisas a escla-
recer o juizo da Junta de Revisão
que tem de apurar este alistamento.

A Junta funecionará em todos os
dias, no Collegio Militar, das n ás
IS horas.

E para conhecimento de todos
manda lavrar o presente edital, por
mim feito c assignado, rubricado
pelo presidente 

¦ c que será fixado
junto ao edificio em que funeciona
esta junta, e publicado 110 Diário
Official, Jornal do Commercio, O
Pais, Correio da Manhã e Imparcial
— _" tenente Francisco Lemos, se-
cretario.

'Capital Federal, 15 de julho de
1916. — Tenente-coronel Ernesto F.
Dornelles, presidente.

75° municipio — Andarahy »- ],i-
mites: Kua Barão de Mesquita (in-
clusive), da rua S. Francisco Xa-
vier; rua do Unuguay, até o encon-
tro da rua Maria Amaliu (inclusi-
ve), seguindo deste ponto, om linha,
recta, em direcçâo desta ultima até
encontrar a divisória das águas; por
esta divisória, que passa pelo pico ila
Tijuca, Serra dos Tres Rios e Serra
do Engenho Novo (coinpreliendendo
estes limites a bacia do rio Joanna)
até á rua S. Francisco Xavier; por
esta (exclusive) ao sem criizamcn-
to com o rio Joanna, e dahi pela
«mesma rua (inclusive) á Ttia Bnrão
dc Mesquita, ponto inicial. Confina
este municipio com os 14°, j6°, 21",
18° e 17" districtos.

JIINISTICRIO BA GUERRA

S« REGiÂO MiJ.UTi.AJR - 24» MU-
NICíPIO 1)0 24o DISTRICTO

No Curato de Santa Cruz, 110
quartel do destacamento na praça
General Deodoro.
Edital </t' convocação paru o ulisla-

¦mento militar
O major Carlos Peclçolt, presidente

da Junta de Alistamento Militar, faz
saber aos que o presente edital lerem
ou delle tenham conhecimento que,
nesta dala, foram installados os tra-
balhos desta junta, c, portanto, con-
vida a todos os jovens de eu annos
completos no anno de 1915 e doinici-
liados neste «município a virem se
inscrever até o dia 15 de setembro
do corrente anno, e, bem assim,
todos aquelles que, tendo ji annos
ou mais, ainda nâo estão inscriptos
nos registros militares, como deter-
mina o regulamento para a execução
da lei do alistamento militar.

'Convoca tambom todos os interes-
sados a apresentarem esclãreeitnen-
tos ou reclamações a bem dc seus
direitos, afim de que a junta possa
bem orientada ficar da verdade e
dar us informações precisas a escla-
recer o juizo da Junta de Revisão
que tem di- apurar esle alistamento.

_.\ Junta funecionará cm todos os
dias 110 quartel do destacamento da
praça General Deodoro, 110 Curato
de Santa Cruz, das 11 ás 15 lioras.

I\ para conhecimento kio todos
manda lavrar o presente edital, por
niiart feito e assignado, rubricado
pelo presidente e que será fixado j
junto ao edifício cm qtte funeciona
esta junta, e publicado 110 Diário
Official. :

O -.|" districto e -'4" município são .
iodas as praças e ruas comprehcndi- '
das nos limites do ponto em que co- 

'

meça o rio Itugualiy e ave sua foz, jna bahia de Sepetiba; desta foz, pelo;
littoral, até o porto cm que passa
uma linha nesta, cujos extremos são
. Ilha d,e (viirnquejaba e marco limi-
te ua listrada de Santa Cruz, deste
porto 110 littoral por uma recta ao
referido warco *¦ deste marco por
outra recla ao ponto inicial.

Fazem parte deste districto as
ilhas da l'escaria, 1!" Taiti c Citara-
quezaba. Confina esle dislriclo com
os _'j" e 33" districtos, com a Estra-
da tio kio de Janeiro e com a bahia
di Sepetiba.

'Capital Federal, 15 de julho de
foio\_ — Henrique Fialho, lecretario.

—¦ .arios 1'eckolt, major presidente.

I.M INSA líKfilÃO MIUT.UÍ
DliCIMO 1'RIMEIRO DISTRICTO

MUNICIPAL - C.-Y.MP.ÔA
'.V iviüvrifciiu para alistamento \ ,)

imilitar
O major Francisco \lvaro de Sou-

za, presidente Ia Junta dc Alista- jmento Militar deste districto muni-
eip.il:' Faz saber ao* oue o presente edital
lerem ou delle liverem conhecimento
que prosejiitcm os trabalhos desta
junta de alistamento militar, cujos jlimites são os seguintes:

Praea Municipal (exclusive), sc-í
unindo nelo t'áes ilo IWin, e:r.!:!'l doi
Maiifine. leito ila listrada de Ferro !
Central do Hra-ii. cslaeãu Central dá 

:
mesma estrada (exclusive 1, rua Dr. I
João Ricardo (exclusive) até á dc
Marcilio Dias. , .0. ;„-!,..;. . .....
Visou.!.; ria IWa i.:x\-hi"Ívòi até í
a rua Senador 1'ompeu. i- ;í.>;- ,._._;_
lexcltisive) até á rua Si-.iador IV.iu- 

'

peu e por esta (exclusivi-i á rua Ca-!
mentiu (exi-lusivt) 1- praça Munlei-
pai, ponto inicial.

Convoca, jiortanto. a iodos os io- jvens da eJ.-td.- de eo annos complc-'
tos 1:0 anno findo de 0115 e domici- ¦
liados neste it" districto municipal ;>
vitviii se inscrever at.- o di.-. ^ dc jsetembro -Io corrente anno e, 

'bem 
|as.-'..ii. todos iiqurllcs que, tendo .1 I

amios on mais, ainda não está * in- 
'

scrijiius |>,,S registros í-jürar, ¦*. ,-,,:i„-, |ilclei-ioiu ,, iea 11 Ia mento par.-, ;-. exe- I
«•iição da l<i 1., alislam.ni*, militar. ;

toinvica lambeni a 1,..!,,. „s ;„tl;r. jessudos a api-eseiitarein esclareeiiuen-1
tos ou 1'eclaiiKnôes
di-.-ito-. afim tle .|
lii-n nrti nta ':.. Iicar :
;is inioi-mações pr,.ei

.-::* uc seus |
ili::tii posMi i
edade o dar ;¦ '• esclarecer 1

1- i\ij\iã.io. ui!'.' ti, njuiz > .da Junta i
dc apurar ,-v alistaiiu-ntn.

lVos sabbados serão affixadas aa i
poria principal do edificio em que jfuneciona esta junta ,-,.« relações 'dos'
alistados durante a semana.

\ junta funecionará todos os dias |ut.-i- no quartel do Corpo de liom-;
br-ir.-iç, no Cáes tio Forto, (eM.irfio '
Msriti-tia '. das 11 ;',* 15 horas.

• '. para conliccim^at > tle todos. 
:

m;ii!i!a lavrar o presente edital mieserá .
cunai

'ia,.'
si •

•¦>! . 1 ,i.i pari.- er.terna ila
k-str; (uiarti-l e pnblicadn 110 i
.'.-"¦' •••'••. I"'i rai--t feito ,• as- i¦' r du-.-;, 'j ;..'-, | residente, i

Jau. to, !|inrt-.-l io Corno •

oríS ' t nriii- 1 co- '
«*.'«< Hermes secwio. -- Major!dm.. .. ...;e, pr.si.¦:_'._ '

MINISTÉRIO DA GUERRA
5' região militar

terceiro município
Bdital de convocação para o alista-

• menh militar
O i" tenente JuJio Procopio Gai-

vão, official reformado do Exercito,
presidente da Junta de Alistamento
Militar:

Eaz 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
1915 e domiciliados neste municipio
a virem se inscrever até o dia IS de
setembro do corrente anno c, bem 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 esclarecimcn-
tos ou reclamações a bem dc seus
direitos, afim de que a junta possa
bom orientada ficar da verdade e
dar as informações precisas e escla-
recer o juizo da Junta de Revisão
que tem de apurar este alistamento.

A Junta funecionará em todos os
dias -úteis, 110 edificio da rua dos
Andradas n. y.s, agencia da Prefei-
tura do 30 districto do Sacramento,
das 11 ás 15 horas.

di para conhecimento de todos
manda lavrar o presente edital, por
'mliin feito e assignado, rubricado
pelo presidente c que será fixado
junto ao edificio em que funeciona
esta junta, nos edifícios do Thesou-
ro Nacional, do Ministério da Justi-
ça e Escola Polytechnica c publica-
'do 110 Diário Official, 110 Imparcial,
Correio da Manhã, 110 O Pais c Jor-
nal do Comnicrcio. — ." tenente
Tancredo Faustino da Silva, secre-
tario.

Capital Federal, 15 dc julho dc
1916. — 1" tenente Julio Procopio
Galvão, presidente.

N. B. — O 3" municipio é compre-
hendido pelas seguintes ruas, largos,
praças, beccos e travessas;

Avenida Passos
Rua Alexandre Herculano
Rua dos Andradas
Rua da Alfândega
Ruo Barbara de Alvarenga
Ruu da Constituição
Ruu Gonçalves Dias
Rua General Cantara
Ruu do Hospicio
Rua Luís de Camões
Rua do Ouvidor
¦Rua dos Ourives
iRua Padre José Maurício
Rua do Rosário
Rua Sete dc Setembro
Rua de S. Jorge
Rua Senhor dos Passos
Ruu Theatro
Rua Tobias Barreto
Rua da' Uruguayana
Ruu Vasco da Gama
Largo do Rosário
Largo de S. Domingo.
Largo de S. Francisco de .'aula
!'rctça General Osório
Praça Teixeira de Freitas
Praça Gonçalves Dias
•Praça Tiradentes
Beceo do Bom Jesus
Beceo do Rosário
Breco do Thesouro
Travessa dus Bellas .-lrtrs
Travessa Dias da Costa
Travessa de S. Domingos
Travessa de S. Francisco de Paula.

QITIXTA REÍilAO HriMT.VR
DÉCIMO MUNICÍPIO

(Sani'Anna)
2;';/í.'ii/ fie convocação para o alista-

mento militar
O major Antero Aprigio Gualbcr-

to de Mattos, presidente da Junta
de Alistamento Militar:

Faz saber aos que" o presente edi-
tal lerem 011 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 110 anno de
1515, c domiciliados neste districto,
que compreliende as praças da Re-
publica c 11 de Junho, largo de
SautVAima e ruas Visconde da Ca-
vea. Marcilio Dias, Nabuco dc Frei-
tas. João Caetano. General Fedra,
Senador liusebio, Visconde de Itait-
na. Bencdicto Uyppolito (parte),São
Leopoldo (parte), Frei Caneca,
Areai. General Caldwell, SanCAiuta,
Marquez do Pombal e Visconde dc
Sapucahy, a virem se inscrever até
o dia 15 iie setembro do corrente
anno c, bem assim, todos aquelles
cpie. tendo ji annos 011 mais, ainda
não estào inscriptos nos registros
militares, como determina o regula-
niento para a execução da lei do
alistamento milhar.

Convoca tambem' todos os interes-
sados a apresentarem esclarecimcn-
tos ou reclamações a bem de seus
direitos, afim dc que a junta pos?a

1n in orientada ficar da verdade e
dar as in formações precisas a escla-
recer o juizo da Junta de Revisão
que tem (!'¦ apurar este alistamento.

Nos sabbados serão affixados na
poria principal do edifício em que
funeciona esta junta as relações dos
alistados durante a semana.

A Junta funecionará eni todos os
dias uleis, da? 11 ás 15 lioras, no
quartel general do Commando Supe-
rior da Guarda Nacional, á praça da
Republica n. 197.

liara conhecimento de todos
manda lavrar o presente edital, por
:iíim feito le assignado, rubricado
pelo presidente e que será affixado
junto ao edificio em que funeciona
esta junta, nos logarcs públicos deste
districto e publicado ,110 Diário Offi-
ciai. — 0 secretario,'capitão gradua-
do Anlonio Martins llunnii Estigar-
ribia .

Capiial Federal, 15 de julho de
111Ú. — Antero íprigio Gualberlo
de Malies, major presidente.

>iinisti;i!'o n.\ <;ri-:i{it\
QI/1NTA kliGlAO MILITAR —

PRIMEIRO MUNICÍPIO
Pe convocação paro ¦• alistamento <

...:t:s ... imttttu.
1) ienente-eoronc! Raphael Clenien-

te Tela- Pires, presidente da Junta'
dc Alistamento Militar do 1" muni-
e'l'io, districto da Candelária:

Faz saber aos que o presente edi-
tal lerem ou delle tenham conheci-1
mento mie a referida junta funecio-
na tintos os dias titcis, das ir ás 15
horas, ctu uma das salas do antigo!
Arsenal de Guerra, niidc so acha'
aquartciado o i" regimento-dc infan-
teria. \(ouvida todos o* jovens 'dc .m an- •
uos completos 110 anno de ryi5 e do-1
miciliados oeste municipio a virem I
se inscrever até o dia 15 de agosto
do corrente anno. e iodos aquelles
quv, tendo -'1 annos até .50. ainda não
tenham sido inscriptos nos registros ;
militares, como determina o regula-
mento para a execução Ia lei do
alistamento militar,

\) 1" •;¦.-. i-eiido abrange as seguin-1
It-s ruas r praças: aveni Ia Rio llrail-
co liiii-lu-.ivei até á rua Sete de Se-
lembro, de-ceiido por esta inclusive;,
praça fjiii.-ize le N'.-.vem'ji'o íiiiclu-]
sive) até ao cáes, seguindo por esta
até ao coii.-çn Ia avenida Rio Bran-
eo. ponto inicial. Confina este nm-
nieipio loai os 2', .]' e 4" municípios!
'¦ -rmi a bahia dc O-iiaiiabara.

R. iiara coithi jdtnento dc todos, I
manda lavra- <• presente edital, por I
mim feilo e arsignado, rubricado
pelo pre.-LIt-.nte, e que será affixado
junto ao edificio em que funeciona
esta junta, no antigo Arsenal de;
Guerra, e publicado 110 Diário Offi-l

Capital Federal. 25 ile inibo de
i»«6., r-Wh-úco lf. ie Amorim]
C-irrõn, '-,v:\-.-:> i..~. Tetients-coronvli
R, C. TAles Pires, presidente.

rMZSJ'\3ir j_^7-M_tlíXl_ti!tir^t_

MINISTÉRIO DA GUERRA
S* 'REGIÃO MILIT1A1R - 26" .MU-

NICIPIO
Edital de convocação _ para o alista-

¦mento. militar
O imajor Julio íCanavarro de Ne-

greiros Mello, presidente da Junta de
Alistamento Militar:

Faz saber aos que o presente edi-
tal lerem ou delle tenham conheci-
niento que, nesta data, foram instai-
lados os trabalhos «desta 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 15 de
setembro do corrente anno e, t/eim
assim, todos aquelles que, tendo _l
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 inter-
essadòs a apresentarem esclarecimcn-
tos ou reclamações a bem de seus
direitos, afim de que a junta possa
bem orientada ficar da vendado e
dar as in formações precisas a escla-
recer o juizo da Junta dc Revisão
que tem de apurar este alistamento.

tA Junta fttnocionará cm todos os
dias úteis, das ri ás 15 horas.

E para conhecimento de todos
manda lavrar o presente edital, por
mim feito c assignado, rubricado
pelo presidente e que será fixado
junto ao edificio em qtre funeciona
esta junta, 'á rua Barroso n. 71
(agencia d.a Prefeitura), e publicado
no Diário Official e transcrever abai-
xo os limites deste municipio. —
Achilles Marianno dc Asevedo, ca-
pitão secretario.

Capital Federal, 15 de julho de
1916. — Major Julio Cahavarro de
Ncgreiros Mello, presidente.

LIMITES
O 20° districto •compreliende todo

arrabalde de Copacabana e estende-
se da ponta do Leme, pelas vertentes
d.os morros desse nome, da Babylo-
nia, ide S. João, da Saudade, .dos
Cabritos, até a ponta do Pires, 'sc-

guindo 'dahi á margita da I.agoa Ro-
drigo de Freitas e desta em linha
recta até a rua da Parra, c por esta
exclusive ao mar, na praia do Ar-
poador. — Major Julio Canavarro
de Negreiros Mello, presidente.

MINISTÉRIO DA GUERRA
QUINTA REGIÃO MILITAR

DEOIMO OITAVO MUNHCJPIO
- MEYER

De convocação para o alistamento
militar

O capitão Asccndiuo Homem de
Carvalho, presidente da Junta dc
Alistamento Militar:

Faz saber aos que o presente edi-
tal lerem ou delle tenham conheci-
niento que, nesta data, foram instai-
lados os trabalhos 'desta 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 15 de
setembro do corrente anno e, bdm
assim, todos aquelles que, tendo ai
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 inter-
essados a apresentarem esclarecimcn-
tos ou reclamações a bem de seus
direitos, afim de que a junta possa
bem orientada ficar da verdade e
dar as informações''precisas a escla-
recer o juizo da Junta de Revisão
que tem dc apurar este alistamento.

i.V Junta funecionará em todos os
dias, das 11 ás 15 lioras, na agencia
da Prefeitura, á rua Dias da Cruz
n. 185.

O 18" município tem os seguintes
lnnites: rua Miguel Ângelo (exclu-
sive) a começar na Estrada de Sanla
Cruz, seguindo as ruas Haldraeo
(exclusive), Ferreira de Andrade
(exclusive), antiga Matiá.j Capitão
Rozendo (exclusive). Propicia (ex-
clusive), Souza liarros (exclusive),
e praça do F.ngenlio Novo: e desta
inclusive om direcçâo á rua Barão do
Hom Redro (inclusive) e rua Vis-
conde de Santa Cruz (exclusive): c
do encontro desta com a rua Bella
Vista por uma linha recta na dire-
cção S. E. jio alto ria serra do Unge-
nho Novo: deste alto pela divisória
das águas que passa pela Serra dos
Tres Rios e vae terminar na rua
Doutor Dias da Cruz pelo contra-
forte cotnprehcndido entre as ruas
Camarisla Mever e Maranhão; con-
tinuando pelas ruas Ur. Dias da Cruz
(inclusive) até á rua <lo F.ngenhò
de Dentro; seguindo esla Iexclusi-
ve) á do Dr. Manoel Victorino (ex-
clusive) até ao começo, atravessando
a 'listrada de Ferro Central do Fra-
sil em direcçâo á rua Padilha: por
esta ('inclusive) c listrada de Santa
Cinz (inclusive) até o encontro da
rua Miguel Ângelo, ponto inicial.

ili para conhecimento dc todos
mania lavrar o presente edital, por
mim feito e assignado, rubricado
pelo presidente e que será fixado
junto ao edifício em que funeciona
esta junta, á rua Dias da Cruz 11. 1K5,
e publicado no Diário Official.

'Capital Federal, 26 dc julhf, de
1916. — José Fcliciano da Silva Mon-
L iro, secretario. — dsccndiiio Ho-
mem de Carvallio, capitão presidente.

MINISTÉRIO DA GUERRA

S» REGIÃO MILITAR _ & MU-
NIOIPIO

Edital de convocação para o alista-
mento militar

O capitão Francisco dio Rego Mon-
teiro, presidente da Junta de Alista-
mento Militar:

Eaz saber aos que o presente edi-
tal lerem ou delle tenham conheci-
mento que, nesta data, foram instai-
lados os trabalhos desta Junta e,
portanto, convida a todos os jovens
de 20 annos completos no anno ide
191S e domiciliados neste municipio
a virem se inscrever até o dia 14 de
setembro do correnta anno e, bani
assim, todos aquelles que, tendo 21
annos ou tnais, 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 inter-
essados a apresentarem esclarecimen-
tos ou reclamações a bem de seus
direitos,_ afim dc qtte a junta possa
bem orientada ficar da verdade e
dar as informações precisas a escla-
recer o juizo da Junta de Revisão
que tom de apurar este alistamento.

IA Junta funecionará em todos os
dias, 110 edificio da agencia da Pre-
feitura, á rua Aqueducto m. 70, das
12 ás is horas.

E para conhecimento de todos
manda lavrar o presente edital, por
mini feito c assignado, rubricado
pelo presidente e, que será fixado
junto ao edificio em qife funeciona
esta junta, cm diversos logarcs pu-
blicos e publicado no Diário 'Offi-
ciai, Jornal do Commercio, Correio
da Miínhã 1: Imparcuil. — Paiilino
vau Emen, secretario.

Capital Federal, 31 de julho dc
1916. — Capitão Rego Monteiro,
presidente.

Ruas
Aqueducto — Silva Manoel, dos

ns. 4S e 49 inclusive para cima —
Francisco Muratori — Chefe Divi-
são Salgado — Senador Cândido
Mendes._ dos ns. GS c 1-17 inclusive
para cima — Benjamin Constant,
dos tis. 108 e 113 inclusive para cima

Santa Christina —'Curvello •-
Marinho — Mira-Mar — Joaquim
Murtinho — Corrêa de sSá — Vicio-
ria^ — Santos Lima — Triiia.plio —
Philadclphia — Fonseca j Guimarães

Mati.a — Jtmquilhos —" Aprazivel
Monte Alegre — Francisco de

Andrade — Pctropolis — Áurea —
Tiiérezjna —- /Constante Jardim —
Cruzeiro -— -Augusla — 'Oriente —
Progresso — Costa Bastos — Valeu-
ça — Cunha —- José Bcrnardino --
Magalhães — Tileone de Almeida •—
Padre Migiielino -- Miguel de Pai-
va — linnelinda — Visla Alegre —
Concórdia — Latira — Idalina —
Gonçalves —- Paula Mattos — José
d.e. Alencar — Santo Alfredo — Ne-
ves — Fluminense — Paraiso — Sil-
veslre — Lagoinha — Barão dc Pe-
tropolis, até o ai. 146 — Navarro —
Prazeres, até a travessa dos Praze-
res — Sumaré — 'Marco do Inglez

Pico de D. Martha — Paiueiras
Corcovado c Cerro Cora.

Travessas
Francisco Muratori —Santa Chris-

tina — Cassiauo — Bandeira — /Ali-
cc — Oriente — Occidental — Con-
slante Jardim — Vista Alegre —
Fluminense — Barão de Pctropolis

Prazeres c Navarro.
Ladeiras

Santa Thereza — Castro — Alei-
rellcs — Durão — Senado — Vian-
na — Ascurra — Guararapes c Pei-
xoto.

Largos
Neves.
Beceo

Guimarães

'Salgueiro.

D. Antonia.
0 secretario

Praia
l"an lii ven.

REOIÃO MILITAR

DIS-

alista-

Símia

QUINTA REOIÃO MIMTAI5
QUARTO MUNICÍPIO

coiwocaçãa pura
militar

o alistamento

O tenente-coronel Cicero Moinei-
ro da Silva, presidente da Junta dc
Alistamento Militar:

Faz saber aos que o presente edital
lerem ou delle tenham conhecimento
que, nesta dala, foram installados
os trabalhos desta junta c, portanto,
convida a todos os jovens de'20 an-
nos i completos 110 anno de 1915 e
domiciliados neste municipio a virem
s > inscrever até o dia 14 de novem-
bro do corrente anuo, e, bem assim,
todos aquelles que, tendo .1 annos
ou mais, ainda não estão inscriptos

militares.

i.f MUNICÍPIO DO 13
TRICTO

São Christovão
Edital de convocação para .

mento militar
0 major Deocleciahò ile

Dias, presidente da Junta de Alista
mento 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 jo-
vens de 20 annos completos 110 anno
de _ 1915 e domiciliados neste muni-
cipio a virem se inscrever até o dia
14 de setembro do corrente anno e.
bem assim, todos aquelles que, tendo
_'i annos ou mais, ainda não estejam
inscriptos nos registros militares,
como determina o regulamento para
a execução da lei do alistamento mi-' 
litar.

Convoca lambem todos os interes-
sados a apresentaram esclarecimcn-
tos ou reclamações a bem de seus
direitos, afim de que a junta possa
bem orientada ficar da verdade e
dar as informações precisas a escla-
recer 0 juizo da Junta d.e Revisão
qtte tem de apurar este alistamento.

A Junta funecionará cm todos ns
dias úteis, 110 quartel do 13o regi-
mento de cavallaria. á Avenida Pc-
dro Ivo, das 11 ás 15 lioras.

K para conhecimento de Iodos
manda lavrar o presente edital, por
mim feito c assignado, rubricado
pelo presidente e que será fixado
junto a ao edificio om que funeciona
esla junta, em -diversos lugares pu-
blicos c .publicado no Diário Official,
em O Pais. Jornal do Commercio,
0 Imparcial e transcrever abaixo os
limites da circumscripção a que se
refere o presente edital, para conhe-
cimento dos interessados. — Limites:
Seguindo pela Avenida Pedro Ivo
(inclusive), Quinta da Boa Vista
(exclusive), irua Paraná (inclusive),
Ümbclina (inclusive), Paula c Silva
(inclusive), travessa Alice (inclusi-
ve), rua Chaves Faria (inclusive),
até a rua Matto Grosso, por esta cx-
clusive, ao fim; deste ponto em li-
nha recla até ao alio do Morro do

nos registros militares, como deter- Telegrapho — deste alto, por outra
mina o regulamento para a execução recta, á rua Capitão Salomão, no

I largo do Pedrcgtilho ('exclusive).da lei do alistamento militar.
Convoca tamljcm todos os interes-

sados a apresentaram esclarecimen-
tos ou reclamações a bem dc seus
direitos, afim dc 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 em todos os
dias no edifício do amigo Arsenal
dc Guerra, de n ás 15 horas.

E. para conhecimento de iodos,
manda lavrar o presente edital, por
mim feito e assignado, rubricado
pelo presidente, c que. será affixado
junto ao edificio cm que funeciona
esta junta, cm diversos logarcs pu-
blicos e publicado 110 Diário Official
c transcrever abaixo os limites deste
districto municipal.

Capital Federal, 15 de jullio de
K1K1. — Capitão Luis Felippe Mas-
carenhas Wildhageit,
Tenentc-ci ironel Cicero
Silva, presidente.

secretario.
Monteiro

I imites — Praça Quinze de No-
vembro (exclusivo), rua Sete de Se-
tembro (exclusive), praça Tiradentes
(exclusive), rua Luiz Gama (exclu-
sive), rua do Senado (exclusive),
rua do Lavradio (exclusive), rua
Francisco Helisario (exclusive), rua
Visconde dc Marangtiape (exclusi-
vel até á avenida Mem de Sá; des-
cendo por esta (.exclusive), através-
sando o largo da Lapa (exclusive),
c seguindo pelo antigo beceo -Io
Campo -los Frades (exclusive) om
linha recta ao cáes da avenida Beira
Mar c dahi peh liitoral até á praça
Quinze de Novembro.

0 secretario, Luis Felippe Masco"
tenhas Wildhagtn.

por esta até ao fim no largo dc Beni-
fica (exclusive), dahi pelo canal de
Benifica, littoral, canal do Mangue c
Avenida redro Ivo, ponto inicial.
Confina este districto com os 11o,
141 e 17" districtos c com a bahia
de Guanabara.

Capital Federal, 15 de julho ile
1016. — O secretario, Dr. Mello Mo-
rues^ Filho. — Senna Dias. major
presidente.^lílll"
Veneravel Ordem Terceira

de S. Francisco da Pe-
nitencia

Nu iiiignilorin ili>Mn Veiiernvrl
Ordem pagam-se no siiblmdo, 5 ilo
corrente, as pensões aos nossos
irmãos soceorridns, principiando
íis 10 lioras, sendo nttcnilidos era
primeiro Jogar os graduados o os
simples alô :ís Vi liorns.

Uio de Janeiro. " de agosto do
lí)l<>. — O irmão syiidiro, íiOX-
OAIjVES GUIMARÃES.

IRMANDADE DOS MÁRTIRES
SANTOS OHRISPIM E

CHRTSP1NIANO
PAGAMENTO DE TENSÕES

elo dia 4 do corrente, dos 11 ás 14
lioras terá iofrar na creja de N. S. do
Rosário e S. Bcnerlicto, o pagamento
de pensões aos irmãos soccorrirlos da
Irmandade dosMartyres Santos Chris-
fiiui e Clirispiniano.

Tlicsouraria, cm ^ ile agosto de içitfi.
— O ihi-i..'.;-' iro, Antônio Ribeiro Du-
orle Sih-a. J 639

Veneravel e Archiepisco-
pai Ordem Terceira de

Nossa Senhora do Monte
do Carmo

Reuliza-se na proximu sexta-
feira, 4 do corrente, das 10 ús 12
horas, o pagamento dns pensões
vencidas uos nossos irmãos soecor-
ridos, sendo,primeiramente, atten-
dldos os Irmãos graduados.

Rio de Janeiro, 1 de agosto de
1016. — O irmão thesoureiro,
JOAQUIM ABÍLIO DE ASOENÇÃO

DECLARAÇÃO
Eu abaixo assignada, declaro sem cf-

feito uma procuração gue passei ao sr.
Osório de Souza Figueiró, e ticcrescento
o seguinte :

Em 14 de julho, remetti para o Cor-
reio de Macahé a seguinte declaração
que não sei porque até boje não saiu
publicada.

Eil-í. " DECLARAÇÃO "
Sem effeito a procuração abaixo.
Eu abaixo assignada, declaro que es-

crevi ao sr. Lucindo Mattos escrivão
em Glycerio, para este sr. vir dar bai-
xa na procuração que passei ao sr.
Osório de Souza Figueira.'Escrevi no dia. 12 ás 6 lioras do dia.

!Espcrei-o em vão. Sou por isso for-
cada a ir recorrer a outro escrivão em
Municipio ilifferentc.

Esta baixa é de minha livre e espon-
tanea vontade.

Em 14 de julho de 1016.
Jesuina Rosa de Mello Figueiró

Já recorri a outro escrivão, cujo re-
sultado tambem mandei para o Correio
de Macahé e tambem não vi publi.
eado.

Fiz tuna declaração de baixa no dia
13 do corrente que está assifmada por
duas testemunhas: Caetano Muzzy c
Eugênio Ramos.

Jesuina Rosa de Mello Figueira
27 — 7 — 191G.

Saibam quantos a presente baixa vi-
rem e delia noticia tiverem, que desta
data em deante ficará sem effeito a
procuração que passei ao sr. Osório dc
Souza Figueiró, ficando lambem sem
effeito o substabclecimento da mesma
procuração assim como todo e qualquer
acto que.tenha produzido em juizo em
virtude da mesma procuração.

Declaro no cmtanto, dar por firme e
valiosos todos os actos do meu primei-
ro procurador Manoel Soares de Mello
por ter sido os mesmos praticados de ac-
cordo com a minha vontade, o que con-
firmo.

¦Em lempu. Não poderá o meu sobri-
nho Manoel Soares de Mello vender ou
trocar o sitio qnc actualmente lhe per-
tence, sem que eu seja ouvida.

Vinhalico, 13 de julho de 1916.
Jesuina Rosa de Mello Figueiró, tes-

tciniiiihas: Eugênio du Rosa Ramos,
Caetano Luis Musy.

CC w \

Sociedade Mutua de Se-
guros e Pecúlios

RIO DE JANEIRO
35° fallecimento na série de 10 cornos

Tendo fallecido ein S. Luiz do Mranliâo, Estudo ilo Maranhão,
£5?n.12.,de.,abril de 1916. o "osso consocio sr. KICARDO CMNIIDI-

^y{.¥KA DA SILVA, iuscrlpto na sério de 10 contos, sob nu-mero 10.J1, commtinicninos aos srs. inutunlistits desta série uue seacham na sede du "GLOBO", á rua Druiruiiyãriu n. 17, e ém poderUos nossos banqueiros Iocaes, os respectivos recibos do 7$000. puraformação do novo pecúlio, que davem ser resgatados dentro de ummez, isto e, ato 31 de acosto prox.m» vindouro, nos termos do es-
taOeleçido nos nossos planos, approvados pelo Governo Fcdcirni.28° fallecimento na série de 20 contos
«_. 

'^eniio fallecido oin Campo Grando. Estado de Matto Grosso, ein
__\.?° f°weiro do 1916, a nossa consoein sra. d. AKM1XOA BIT-ThliS9yRT mí MELLO, inserintn na série do 20 contos sob mune-ro 996, communicainos aos srs.mutunlistiis desta série uue seacham na sóde da "GLOBO", á run Uruinrtiit.ran n. _7, o em poderdos nossos banqueiros Iocaes, os respectivos recibos de 1-1$000,
para formação do novo pecúlio, que devem ser resgatados doutro
de um mez, isto 6, até 31 do agosto próximo vindouro, nos termos
do estabelecido nos nossos planos, approvados pelo Governo Fe-

deral.
23° fallecimento na série de 30 contos

Tendo fallecido em Sorocaba, Estado do S. Paulo, em '211 de fe-
vereiro do 1916, nosso consocio sr. AXTOXIO SOAKTEZK1XE,
inseripto na sério do 30 contos, sob numero 906, coiiimiinieainos
aos srs. mutualistas desta série que se acliiuu na sede da "GLOBO",
a rua Uruguayana n. 47, o em poder dos nossos banqueiros lo-
enes, os respectivos recibos de 208000, pnra iorumeão do novo pe-
culio, que devem ser resgatados dentro de um mez, isto é- ntó 31
de agosto próximo vindouro, nos termos do estabelecido nos nossos
planos, approvados pelo Governo Federal.

28° fallecimento na série de 50 contos
Tendo fallecido na Capital do Estado do S. Paulo, om 18 do

maio de 1916. o nosso consocio sr. ELOY FBBTLIAXO 1)A COSTA,
inseripto nn série de 50 contos, sob numero 403, comniunicamos
aos srs. mutualistas desta série que sc aeliam na sede da "GLOBO",
á rua Urimiiiiytina 47. o em poder dos nossos banqueiros loenes, os
respectivos recibos do 30S000, para formação do novo pecúlio uue
devem ser resgatados dentro de um mez, isto é, ulé 31 dc agosto
próximo vindouro, nos termos do estabelecido nos nossos planos,
approvados pelo Governo Federia.

Itio de Janeiro, 31 de .julho de 191C.
A D1BE0T0B1A.

_tB________________________m_\_mg_i

BANCO LOTERIGOí
II. Kosario 74 e K. Ouvidor 78Í'O PONTO"

130 — I{. OUVIDOR — 130
tão ns casas uue ,>ffei em _gmaiores vantagens e garan-tias ao nubllco.

AO MONOPÓLIO
DA FELICIDADE

BILHKTÈS 1)13 LOTERIA

Iteiiiettein.se bilhetes nara o
interior mediante o porto do
Correio. — FRANCISCO & C.

Uua Sachet n. 14

IA CASA FELIZ»
106. RUA DO OUVIDOR, ioS .

Filial á praça ii de Junho n. 51 •— Ria
de Janeiro

COMMISSÕES E DESCONTOS -

Bilhetes de Loterias \
Aviso: — Os premiof _&o iwjoi if

mesmo dia da extroctSo,
FERNANDES & Ca

Teleph o ne a,051 — Norte

FAZENDA A VENDA ,<•

Vende-se nina grande Fazenda nttl
E. do Kio, 'E. F. Leopoldina, dislan-
te desl<V capital .-ipen.-is i hora e meiaV
com meia légua de frente e uma lc-
gua <le fundos, atravessada pela mes.
ma 'Estrada c com estação á 20 mi-
mitos. A Fazenda possue extensas var»
zeas . ufbertrimaa, maltas, ícapoeirões
próprios para a exploração dc lenha,-
nascentes e um jjrande rio navegável
;ii. uo mar. Informa-se e trata-sc _
rua do Hospicio ti. ,i3 1" andar, es-
criptorio do sr. Villela, das 4 e melíl
ás 5, com o sr. Almeida. (104 J)l

RKX. LOJ.:. CAI».:. COMMEU-
CIO K ARTES

lie ordem do resp.:. Jlest.:. solícito
a presença dos OOlir.:. :'i sess.:. dc
Fin.:. a realizar-se na próxima lUiinta-,
feira, 3 de agosto.

Ord.:., .11 dc julho de 1316 — A',
Fundão, secr.:. J. 83.

PAPEIS PINTADOS
João de Olheira & C. participam

aos seus amigos e freguezes imc trans-
feriram o sen estabelecimento dc papeis
pintados da rua Sete de Setembro 176,
para a rua do Hospicio 11. 151, próximo
á rua <los A11 d rada 5. S i.i.i

"A BÀRBAOENKiVSE"
72'. 73°. 74° t 75" peemios pagos na Sétic

A; .9", 70°, ;i" c 72o. pagos na Série B
São convidados toilor os sócios Primeiros

Contribuintes e Contribuintes, da Kérie dc
iu:üoo$ooo, inscriptos respectivamente até os
dias :.i de marco dc 191 s. 29 de março de
1915. -5 de abril dc 191.1 o 2,1 de maio de
1915; da Série de 2o:ooo$ooo. inscriptos
rcBiiectivamcnte até os dias 5 de abril de'
1015. 12 de abril dc 1915, 10 dc maio de\
íoiS c 20 de maio de 1915, a mandar pa-
g-.r, doutro do praso dc 30 dias. a contar da jpresente data, dircctanienlc á Sede So- •
ciai, em Barbacena, as quantias respectiva- jmente de sete, quatorze c trinta mil réis,
(7S000, 145000 c .loíuoo). quotas devidas '
pelos tallecimeiitiis do nossos consocios srs.: I
José da Costa Reis, oceorrido em Villa (e-1
iiuilinlionlia, neste Ivstado; losé da Silvei-1
n Campos, oceorrido cm Santa Rita dc jCcrsia, neste Kstado; Tihcrio José. da Silva ;
oceorrido cm franca, Kslado dc S. 1'aiiln
c d. -Maria dc Carvalho Santos, oceorrido
ora Araguary, neste Kstado (SÉRIE A);
Cicero Perras dc Oliveira Dantas, ocec-r-
r.do em Uello Campo da Conquista, EstudefU Bahia; d. Rita Ventura oceorrido cm
Lagoa Formosa dc Patos, neste Kslado;
d. Sebasüaim Stella, _ oceorrido em Paiini-
tal, Kstado do K6;<Írito Snnto; foainúmMarques da Silva, oceorrido em Theophilo
Ottoni, noste Krlado (SÉRIE II).

t Aproveitamos a opportunidade nara seien- !
tificar aos consocios clc que, todos os pa-
gamentos devem scr d'ova avante, leitos'
dil çctariieute pelo Correio (coei descoiilo de.
respectivo pcjrie), visto como foram BtipnrU 1midas todas as Acjnciao Bancarias d'"A
liARUACliNENSE'".

llarbaccna, 13 dc iulho dí 191G. — A
Directoria. '

L ¦" PROTECTORA jfSS)
. RODA DA FORTUNA S39 I cn?a inUún™] ein 3 di... sem I

^_W ^mw%_W ¦ ardor, usando. "Gonorrhol". O»- ¦

Vf^ /fl]' Vi rj&KcVI ft Pak^hÍia CmJmwoÍ i I,|la""'ie'a Tavares, praça Tira- ¦V--212-U Jj__. 
r^J*tf-V U hQrpflT 3 rPfíPHl IN dcmcs- 62 - Rio de Janeiro. I

7145 Sl04 5108 W OdldlIM UMÚl ¦&— .J
Mo 101 Tos |2 IS Estômago
15 04 08 Ri0 _3_s_.|1o h 7a |

3436
i 430

8893_
893

5368
368

36 93 6S

DlillAM HONTEM
Antigo
Moderno....
nio
Saltando
2- piomio

SS9 Urso
530 Coelho
248 Elephante

Gato
 13S
 793
 719
 025

Agava
Garantia
A Real
A Hora

Propaganda
495

Hio —2 -S—9IG. n

liidiícstivo Cruz, í o unico remeiií
que cura as doenças do estômago c in*
testinos. Drogarias c pharmacias. Yi*
dro. a$50Q. ^

Armazém á rua do Cattete,
A Capital

720

Alugá-sc o dc ti.
mesma rua n. 1^4.

trata-so ná
J Iffí

Hoje ás G hora
llio-2-8-916. 11 719

Ag'iüa de Ouro
C827
7—2—3—2

nio-2-8-91G

221 í
SIM!..; Mas La-

banca & G.
são os quotôm pago,mais prêmios o que mais vanta-3tis offerecem a seus frogue-i

;zes Largo dc S. Francisco tle
AAI Paula, 313. A casa mais antiga
\)\jl^\neste gênero. S-íG-i

PENSÃO AM»ir.\
Optimos aposentos mobilados pàrã

familias c cavalheiros dislinctos, Dia-
ri.-i dcáile 5$ a S^ooo; fornece pensão'
a domicilio, Cattete 11. 180'. Telephone'
C 4585. J 7-fli

ESTABULQS
Vendem-se lotes dc ierrenos íí vista'

011 em diminutas prestações, cm Viga-
rio Geral, E. Kcrro Leopoldina, sendo.
asrpassagens .100 reis ida c volta, e 35
minutos dc viagem. Os terrenos cslãO]
cobertos dc grandes capinzaes a muito'

i sc .prestam pnra eslalitilos. No local sei
encontra iiueiu mostre os lenviios cpa-
ra traiar á rua S. Januário 11, Sn. das'. »s 7. R 35?

729
880

AVISO 1 II 715

Viiloi' KiilTiiT Ac ('., ílcoííiiisliis,
estalieleciclos ii run S. Vudro 133,:
livisillli II CStll 111'ül'il i* ús ilo illtl!-
rior mio li-nili) siilo disiicnstulo!
iln sim casa o sr. lícnú Murteiis, i
diif si! iissisíiiu 15. Mi'1'tons, cossiim
os noilnros 110 mesmo con feridos;
1111 auiiliilailc du nrocurndor ireVnl.

Uio (lc .liuiririp, .'ÍI (li* julho (lo
ÍDIO.—VICTOlt KXJgFlBK _i O.

VKXJSIIAVRTj 13 AIUIIIHIMSCO.
I».\L OKDMJI TIIIK IIIlí.A 013
MISSA SKXIIOlí.V IX) 'M3H00

PAGAMENTO DE PENSÕES'
Xa Secretaria da Ordem, pagam-se j

no dia 3 do corrente, das 11 ás 14 lio-
ras, aos irmãos soccorriilos, ns pensões !
relativas ao terceiro trimestre do cor- :
rente exercicio.

Rio de Janeiro, 1 de agosto dc- 1016. I
— O thesoureiro, Augusio Eduardo de \
Cunha. ¦ I

A' PRAÇA
Porfirio dc Oliveira Lima e José,

Fcrraiolo, sócios componentes da íirmn ¦
Porfirio dc Oliveira iir Comi»., com- i
municatii a seus amigos i- a quem pos-;
sa interessar, que, conforme disirato i
datado òc 23 *le julho de kjio', ilissol-1
vcràm a mesma sociedade, retirando-se 

'¦

o sócio Porfirio dc Oliveira I.ima paijo jc satisfeito dc Iodos os seus haveres,
na melhor harmonia e complcías rela-
cães de amizade, ficando i a cargo <lo
sócio Jo*6 Fcrvaiolo o açlivo e passivo
da extincla firma,

Campos Elysios de Rezende, zf. de
julho de 1916 — Porfirio de Oliveira
Lima, José Fcrraiolo.

José Fcrraiolo, participa aos seus
amigos c a quem possa interessar, nue
cm suecessão á firma Porfirio de Oii-
veira $' Comp. orgnni/.ot! nova firma,
que girará em sen nome individual ?r>h
a denominação dc .1. 'Eerraiolo,. fican-
do a seu cargo o activo c passivo da
firma extineta, continuando como sem-
pre ao ink-iro dispor dc seus amigos c
freíruczes.

Campos Eiysíos fie Rezende, ,í i dc
julho de 1015 — /. Fcrraiolo. li. .¦!¦

Resultado de hontem:

Antigo. . . . Gallo
Moderno . . Veado
Rio  Águia
Saltcado. . . Cachorro

Variantes
80—00—00-80

Kio, 2-8 - 010

GRANDE HOTEI.
— LARGO DA LAPA —

Casa para familias c cavalheiros de
tratamento. Optimos aposentos rica-
mente mobilados de novo. Accessoris,
ventiladores e cozinha dc 1" ordem.

End. Tcleatr. "Grandliotol"

IIOHEH
KSTFÍtILITUrnO,

NEUH.ASTIIIÍVIA,
ESIMIIIMATOItr.llKA

Oura ccrfcn, radical e ranida.
Clinica elcctro-incdlcn csnecinl

1)15. CAETANO .TOVIXE
das Faculdades de Medicina de
Nápoles e Rio de Janeiro.

Das 9 ás 11 e das 2 ás 5,
Lnreo du Carioca, 10, sob.

VIAS URINARIAS
Syphilis o moléstias (In

senhoras

OU. CAETAXO JOVIXB
Formado neli» Fiiciililnile de

Medicina dn Nnnoles . Iiablll-
Indo por ütulos dn do Uio do
Janeiro.

Cura especial e rápida da es-
treiUimentos urethraer (sem opera-
Ção), (ronorrliéns chronicas, cytti-
tes .hydroceles .tumores, impoten-
cia. Consultas das 9 ás 11 e das 2
«s s, Largo da Carioca 10. sol».

Sala e quarto de frente
Aluga-se na rua Gonçalves

2" andar, a casal sem fillios
pequena officina. Trata-se na

Dias 3$,
ou para*
mesma,;

¦ 3i9 X

Da GOJÍORRHlilA CII.UOXICA on
KECEXTIí, «11 poucos dias, por pro-
cessos modernos, sem dôr, garante-se o
tratamento. Tratamento . da syphilis.
App. 606 e oi.|. Vnccinas d. Wrighr.
Assemblca, 54, das 8 ás 11 e 12 ás iS.
SERVIÇO NOCTURNO, 8 ás 10---
— Dr. Pedro Magalhães, R 85.19

Caridade
889

Fluminense
a ri 3

LOJA
Aluga-se .1 da rua Luiz Gama nume-

ro <iô, Villa Fernandes, antigo do lis-
pirito Santo. (114 J)

11000 e 23000
Appli.caiu-se injecções liypodci-iiiicas a

domicilio; Irata-se com Mattos rua São
•Francisco Xavier n. 134, (j-ifi J)

or.ii.Mio ii. a1 jr. de cAMii.1,0
0ASTE1*I*0 BRANCO

Sccrclaria: rim dc S. Pedro 11. 206.
presidente, convido

sccrclaria: rua
De orderoem u-j sr.

os srs. sócios a se reunirem em assem-
bica geral, sabbado, 3 do comente, ás
(> i'j horas da larde. nesta secretaria,
para leitura do Relatório e eleição da
commissãò tlc contas animal.

Rio. 5 ie agosto de iqiG.
cretario, dr. Augusto Diogo

OQQ/j.
*_,.:¦_}-*

iso6

-- O se-
Tavares.

J «i«

(,'lí.t. I!K\'.:. MU.:. CAI'.:.
UNIÃO !•: TRAXQintiLIDADB

Hoje. süss.:. inaüiin do inicineno,
- O secr.:., Herbcrl Teixeira. R 7S2

AI*l;IAXr.V MINEIRA
Sociedade de pecúlios, beneficência c

credito nopular. Carta patente, 11. 90.
Sc:de social: Ponte Xova — Minas.
São convidados 0= srs. mutuários a

contribuir coin suas quotas para a for-
mação devidos por morte dos sócios em
seguida mencionados: Serie Popular:
Sócios fallecidos: D. Elisabctha Haas,
em 20 dc janeiro dc hhC; Cândido
Icnncio d^ Rezende Franco, em 2- de
abri! do 1916; Serie A: Sócios falleci-
dos: Capitão Antônio Pedro da Silv.-.,
em 24 dc maio dc 1015: d. Alina Au-
pista Vieira, cm cS dc janeiro de 1913

Si— 06—SO -94—21
RÍO-2-S-916

Americana
e509

Rio—á—S—1916

mu IJNSTITÜTO POLYGLOTICO
Ksífia ftinccionatwki 03 seguinte»

cursos ileíle iivstiruto;
CURSO NOP.MAL
CURSO ANNEXO
CURSO PRIMÁRIO
CURSO COMMERCIAL
CURSO DE TACHYGRAPHIA
CURSO DE LÍNGUAS
CURSO DE VIOLINO
CURSO DE PIANO
CURSO DE DACTYLOGRAPHIA
CURSO DE PRENDAS FEMINI-

NAS

O corpo docente é cscotlvdota ca*
pricho _ merece absoluta couííançíi.

A discipjrna do csUbclcciuienío <¦'
iiTeprohcnsiveh

No gênero é o unico estabeleci'
mento di capital.

R 715

I! 710

*j3

l

BOTEQUIM e RESTAURANTE
Traspassa-se um bem montado - Iieiij

localizado. Contrato longo c cm logar
central. Para infonnaçõcs com os srs.i
Delphim Coelho & Comp., rua da As-
scmbléa 11. 58, 60. j 765

BÉoíiieca (ie Obras Celebres
Vende-sç uns collccção dc livro»,

completa, inteiramente nova ;; dc quali-dade superior, por 20o$ooo. E' ene»-
dirnaila <"!ii Roxburgh. Custou 45o$ooo.Propostas por carta a Antônio, poitl,restante do Correio da Manhã.

"COFRE MILLBS"
Vende-se um grande por preço muitSem conta. P. Republica n. 71, (125 S)1

ESCRIPTORIO 
'

_ Aluga-se nm, grande, exccllente, I;j>
gienico, arejado, com salas ilo esperS
c telephone, por módico preço; na mo
Uruguayana 11. 3, sobrado, lado d.
sombra, 340 3

SRS, MÉDICOS

S 671

p sia ítis^iaiiiBrifiii mmmms.:

.A FIDELIDADE
Av. Rio Branco

l_________.

TIIRRMO-CAUTERIOS
Coinpra-sç Thermo Cauterios queima»dos. Kua da Assemblca n. 16, loja.

S Cn

Sellos para collecgões
Compra-se e paga-se bem qualqueí!

quantidade de sellos nacionaes c cs-'
trangeiros, assim como moedas e meda»
lhas antigas do Brasil. Rua 1" dc Mar-
co 11, ,19, casa dc cambio. S 667,

TUBERCULOSE
10C o ÍOS

___Z____i_-_l

cidos: VranciscoSerie D; Sócios fal!
Josc Garcia Sobrinho, em .| de maio
de 1915, c Theodoro Fernando Chagas,
em 23 dc outubro de 1915.

Cada mutuário deve contribuir com
tantas quotas nuantos_ os óbitos verifi-
cados depois de sua inscripi;ão, na sc-
ric a que pertenci1. O prazo para c=sas
contribuições se w-nce no dia 4 dc se-
tembro p. vindouro, prorogavcl por
mais trinta dias ficando, neste caso, o
sócio =ujeito ao disposto no art. o,
par.-i|.--iplio iraico. dos c-*'..i!;itos snclacs.\ etc 191

íl-8-010 n 720
IBMI!lillBillIBUilBiBiMSnBHB

g¦
¦
§

MESA DE CIRURGIA
o.

Ani."
mpra-sc
, E. Ri

com urgência; Pli". S.
ai 2.156, Piedade. R. 582,

PROFESSOR

Pessoa curada na Siiissa, com o for"--
mula dum grande sábio, e já no 3".
gráo, com febre, tosse, dor dc peito,
magreza, dyspopsia, envia a receita a'
quem mandar endereço e 200 réis en»
scllos ao coronel Sylvestrc Casanova.i
Caixa postal n. 1728. Rio de Janeiro.,

J 631'

JJPO
221

nio, 2—s—013.

793
Uio-'.'-8-916

H 717

H 718

Coiihceitlo, dispondo de algumas lio
ras, acceita alumnos dc Latim. Portu

• guez, Francez c Mathematica a prepa
rárem-se a exames do Gymnasio. Rua|de
liarão de Pctropolis, 98. (343 J)~MODISTA 

DE CHAPÉOS-^
precisa-,; ile uma salinha para traba-
liar durante o dia só serve cm casa de
familia e nas immcdiações da praça
Saenz Pena escrever para este jornal
com a- iniciacs C. C. A. 7 . (743 J

l AMERICANA

PAIiACETE
Aluga-se um. para lamilia de tratan-.crtto, ou podendo se prestar pira uma es-

plendida "pensão'', O predlr. está sltur.-lc,
110 melhor ponto da rua Haildoclc f.oho,
com iu grandes 'piartos. snlüo ile visitas,

1 salão para_ fumar, grande sala do jantar,
) sala de almoço, copa, dispensa, esplendi*
1 do banheiro dágua (juetue, c w, c, grai>banheiro dc natação e esplendida ca*

zinha, Além dos commodos acima mencio-
nados, a casa tem uma esplendida chaca-
ra com cem metros dc fundos, onde estão
mais sete bons quartos, alem de magnífica
garage; para tratar, por especial favor,
cora o 6r. Ccsar PaVIiaresI na easa Tei-
xeira Borges, á rua do Rosarto, proxiitH
i Avenida Central. O ____*_,

MAGH1NA TYPOGRAPHIGA
BOM NEGOCIO

731 ! Vende-se uma
miro

Hio—*—»—&ia Í7*'

Vcndc-sc um botequim bem afregne*
rado em um bom ponto no etniro a.

! cidade, pagando pouco aluguel c0 fazen-
hina Victoria nu- do bom negocio. 0 motivo Ja venda

com ;8 x 40. resistente, per- sc .Iírá ao pretendente. Trata-se na ru»
tado; ma Senador Euzebio nu-Ido Ouvidor 56, sou., .mu a Jr. »|nJ?*.,
'9- preço l:E.iC'$ooo. Vi- J' •* '

'#¦'

-1.
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^Wte l#l» CORBEIO $£ MANHA -^ Qufa»fa»-feirat^3 4-g ik$tírtà*toM&-

DEPÜRRTOL I §
Até Que Emfim!Uma Cura

IÍm ap-l-OI/ef'-'» P'í'<» .Ol/T-C
\V\ 

' /.,__¦ <¦*«;...-'-".'r.ua
\K\ .¦ ' (JoHio./f J.n»ir».

(em íórina de pilulas)
0 mais'poderoso e-pe-iflco para acura da Syphilis

e de todas as doenças resultantes da impureza do

O DEPIIRATOL «5 imminentemente superior nos
seus effeitos a todas as injecções.

Garante-se a cura.
Tubo com 32 pilulas, 8 a 10 dia* de tratam.rito, 5J00*, ,paIo

Correio muis .400 réis; 0 tubos, 27SO-0, pelo Corroio mais 1.0.0.

deposito Ga-tUL: Ptiarmac.a Tavares
63, Praça Tiradenles, 62 — Rio de Janeiro

__rfiGÍ _-_-_-___'j

^_K X-HD
/^B__K_____K éÊBmmW

•_¦ mVS^^ ' ^«___, '

Lavolf^g

-*—  
"- 

¦•-.-¦ 
¦•" •..¦: ¦

A-U-W-. » i

BROJECTO DE INSCRIPÇÃO PARA OS ORANDU-S P^"^ A

-OT9M REAiETZADOS PELO "DERBY PETROPOLITANO'-, NOS 
MEZES DE JANEIRO A MARÇO DE 1017

' Dia 7 de janeiro — "Grande PrCmio Animação" — Em 1,7.0 metros
¦r Prtiniios: 4:000$ ao Io e 800$ ao a" — Para animaes de 3. annos de

qualquer paiz — Pesos- platinos, 54 kilos; europeus, S-V- nacionaes, s°i
sendo que as éguas terão 2 kilos de vantagem.

AVISOS MARÍTIMOS
_____________—1 rm— 1 1 u

llõvd Wmm
A Nova

Descoberta

Para Emf ermidades Da Pelle
limpoderosaliqnidoparaiiso externo. Puro.limpo.agradavel

M-Ü-A_

_^^^^__J

109 Rtia Marechal Floriano, 109
Canto da Avenida Passos

Grande moda
20$000

Borzeguins
de camurça

branca
com bi-
queira e

salto pretos
1/í-KOnO '*$ e 20'' uorzeeuins delUfVVV casimira e peliica «nver-
Ni.ada, artigos finos e da moda.

1TI.-.IM.. NOVIDADE
l_-000 e líi^000 — Sapatos de pel-avipwv jica envernizada c magis,
com 2 c 3 fivclinlias ao lado.

Combustível Ideal
Lenha cm tocos para -fogão economi-

co, eiurega-se em domicilio.

TEIXEIRA CORTES & G.
TEI-EPHONE 43 —-XWAjA

GONORRHÉAS
Flores brancas (lencorrliéa)'

Curani-s-t radicalmente em pou-
cos dias com o XAROPE E AS
PÍLULAS DE MAT1CO FER-
RUGINOSO,

Vende-se unicamente na phar-
macia BRAGANTINA, rua da
Uruguayana n. 105.

AMVIO IHH-MATO.
Qualquer forma de comichlo desaparece

logo que se aplique o grande e novo remédio,
Lavol. Cura |iermanent__ieiUe cora umas
poucas de applicaçücs.

MILHARES SE CURAS
Jiilhares de curas, unia opôs outra, final-

mente convenceram os melhores doutores do
rrande mérito de Lavol 110 tratamento, de
doenças de pelle. Acabe com essa terrível
•-•miichão. dôr ardente e tormento immcdiatii-
mente, timpe-se d'cssa doença a de nelle tao
feia. Consiga mais uma ve* uma pelle limpa,
lustrosa c saudável.

Veste-se em todas ac drogarias ou plarmiclas principaes.

Compre um frasco de Lavol no seu droguiS'
ta hoje. O preço é moderado. Compre ao
mesmo tempo um pouco de álcool para
diluir este remédio, pois que esta grande e
nova descoberta vem eta forma concontrada,
na sua forma primitiva e forte. Só leva um
minuto para o diluir. D'c"ta maneira pode
V.- ,S. consc_uil-o puro c perfoito—exacta-
mente como se se tratasse pessoalmente con
as grandes especialistas Londrinos que pre-
param o Lavol.

Nenhum caBO tlc doença de pelle pode TC-
si.tir a esta ultima e grande descoberta.

(Dia 4 de fevereiro — "Grande Premio' Câmara Municipal" — En*
2.-50 metros — Premios: 4 :ooo$ ao 1° e 800$ ao 2° — Para animaes na-
çionaes (Handicap livre).

Dia 11 dc março'— "Grande Premio
2.300 metros — Premios: 7:000$ ao i° e
dc qualquer paiz (iHàii-icãp livre).

.Dcrtiy Petropolitaiio1* — Em
1 :.)oo$ ao 2° — Para animaes

Granado & Oa, Kio de Janeiro
AGENTES GERAES

GELADEIRA
Vende-se uma grande, própria para

hotel -e mais utensílios de botequim e
hotel, muito barato. P. Republica nu»
meros 71 e 73. (l-S S)

ARMAÇÃO
Compra-se uma grande, cm perfeito

estado, dc madeira dc lei. de prçfren-
cia peroba; resposta á caixa do jornal
a Lopes. J M

Os pesos para os Grandes Premios "Câmara Mtinicipal e Derliy
Pctropolitano" só serão publicados no dia 1 de janeiro de 1917. Estes
Grandes Premios só não serão realizados se não correrem 5 animaes dos
inscriptos c de proprietários differentcs.

As 'inscripeões serão encerradas 110 dia 4 dc agosto- do corrente anno,
ús 4 r|- horas da tarde, na Secretaria do Derby-Club.

Rio, 1 de agosto dc 1916 „ . „,-,-,.
IGNIAOIO RATTON,

Director de Corridas.

t INOTiA— As inscripçÕes do "Grande .Premio Animação" serão pa-
Éns: metade S dias após as mesmas.e a outra metade 110 dia - de janeiro
de 1017, As inscripeões para os Grandes Premios "Câmara Municipal"
e "Derby Pctropolitano" serão con filmadas nodia 2 _e janeiro de 1917.

quando serão pagas am uma só parcella.

ENTRE OUVIDOR E ROSÁRIO

OURO
Pr.uu. ... 1,11,11..ta, camela* uo Monte

de Soccorro, compram-se; nu praça Ti-
radentes 64. Cuia Guina.

18$000 •<££. Chies sapatos
•)cllica envernirada com

V.ma fivelintia no peito do pé c salto
.•.ii- XV.

20*11000 e 2**> ~ Borzeguins de pel-
f>VipvUV ijjg envernirada, canos de
lamurça branca, beije ou cinza.

í)<Cí]f,í) 10$ c 12$ Sapatos de vellu-
ytpwuu jo conl ,iras no pc_t0 d0

pê ou .pulseira, artigo moderno, custam
nas outras casas 15$ e i6$ooo.

8$500 -ioÇooo e u$ooo, sapa-tos de
verniz, para senhoras, ar-

ligo moderno, entrada baixa ou com
tiras no peito do pé, saltos dc couro ou
alto.

14$000 e '5*000, elegantes borze-
guins dc peliica preta ou

amarella, canos de fantazia, o que ha
de mais moderno para homens.

13$000 e iJ$ooo, botas dc peliica
preta ou amarella, artigo

superior para homens. ¦

11S000 Bolas dc pc"ící Prcta °.u
amarella com

FANTASIA.
(PARA HOMEM)

canos de

5$000-6cV Sapatos de lona bran-
.altos baixo ou altos,

com liras no peito do pé, para senho-
ras.

15$, 18$000 B3™
fino

enver-
canos de

moderno parifantasia, artigo
homens

ÚS0Q0 B°rze"**'n3 de Dezerro, preto,
artigo forte, próprio para

collecio. de 27 a 33.

_*KílA0 e í*2045 — Cltiiíellos de bc-
Xipwvv zerrinho, belbotina ou ama-
rcllos, a ponto, muito fortes.

O Aflfl sapatos, com saltos brancos,
"•""" amarello* ou envornízados,
de 17 a 27.

_hH_L> ^_

n^^& ' __»w
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H Nof re-Pame de paris
GRANDE VENDA com o desconto
de 20 °|0 em todas as mercadorias

EXAME DA VISTA GRÁTIS
Óculos, pince-nez e vidros para to-

dos os defeitos da vista, 110 Instituto
Óptico. CASA MADURETRA — Rua
7 de Setembro, 95. Teleph. 4250 C. 1 phones.

ALUGAM-SE
f-indas salas mobiladas; na rua do

¦Rezende 104. bondes á porta. L112 ele-
¦ctrica. Banhos quentes e frios. Tele-

S 911Í

Sr. Jòsias Floiientino de SolzA
Residoneia: Penedo — Alagoas.
Curaüo com o Elixir dn A'o-

Queira do 1'lico. C.ln-o.Joõo da Silva
Silveira, de uni cancro nu nariz,

Aceneis Cos-ui — ni.

Adiantamentos ao Commercio
A Companhia Nacional de Armazéns

Geraes emitte WARRAWTS, com de-con-
tas módicos garantidos, sobre mercadorias
depositadas em seus armazéns, libertando
o commercio do vexame de solicitar en-
dossos graciosos para descontar titnlos, e
bem assim faz adiantamentos para paga-
mentos de direitos e fretes, mediante jnro
bancário. Para informações na sede da
companhia á

RUA GENERAL CÂMARA, 33

ELEVADORES ELECTR1C0S
De construcção garantida, com todos os

melhoramento'- modernos, perfeito funecionamento
c i-egurança absoluta para papeis, carga ou passa-
geiros, com ca bine simples ou de luxo e manobra
de qualquer systema.

FUNDIÇÃO INDÍGENA
RUA CAMERINO, 150 - Telephone Norte, 387

UNHA DO NORTE
O PAQUETE

finy Barbosa
Sairá quarta-feira, 9 Üo cor-

rente, ás 12 Iioras, para Victoria,
Bahia, Maceió, Recife, Cabcilello,
Natal, Guará, Tutoya, Maranhão,
Parintins, Pará, Santarém, Obi-
dos, Itaeoatiára c Manáos.

LINHA AMERICANA
O PAQUETERio de Janeiro

Sairá no dia 10 do corrente, ás
14 .horas, para Nova Yorl;, esca-
lando na Bahia, Recife, Pari e
San Jitan.

LINHA DÊ LAGUNA
O t''0!'l-T|-

MAYRINK
Sairá terça-feira, S do corrente,

ás 16 horas, uura Angra dos
Reis, Paraly, Ubatuba, Carágua-
tatuba, Villa Bella, S. Sebai.mo,
Santos, Cananéa, Iguape, Tara-
nagiiá, S. Francisco, Itajaliy, Fio-
riauopolis c Laguna.

LINHA DE SERGIPE
O PAQUETE

Almirante Jaceguay
Sairá _ hoje, quinta-feira, 3 de

agosto, ás 15 hoias, pnra Cabo
Ffib_, Victoria, Caravcllas. P.
Areia, Ilhcos, Bahia, Aracaju,
Penedo. Maceió c Recife.

AVISO: — As possons qne rjuc-iram Ir a borflo dos psqoe»tes leisar ou receber pnssaceiron (ldi-eiflo solicitai- curtões«e hiKresso na seceão do Trafego.
-B-BB_B_H-H_

MOTOCYGLE YALE
Vende-se uma perfeita, com 8 HP,

duas velocidades e dcbrcyagc c *)ha-
rol; para ver e tratar na Casa União
Cyclista, á rua Sete do Setembro 18',

PEN..10 ENGLISH HOTEL
"Para familias c cavalheiros de traia-

mento, tem todo conforto, grande cha-
cara, preço muito reduzido, indo recon-
struido dc novo, rua do Cattete n. 176,

S 131! telephone 2.008. R 50J

ili 11 il,
PREDIO

Vcndc-sc um, re .dc 95*000, á vista
ou cm prestações mensaes *, na rua An-
gc-lina, Encantado. Informa-se á rua do
Ouvidor n. 56, das 3 i|- ás s horas,
com Imiocencio. (R 289)

VENDEM-SE CALDEIRAS
Para cozinhar sabão a vapor, com

dispositivos automáticos para misturas
assim como uma caldeira conuinim.
Vrata-se na rua da Quitanda n. 147.
Rio de Janeiro.

!§-rasv«i_iii!n^_____mm

PIANO
VeHde-s* um' do .-uitor "Rltter", com

pouco uso, na rua Anua Barbosa n. i.l.
para ver c tratar. (240 S)

IMPORTANTE DESCOBERTA
Usem o ATaTSII.. prodncto

descoberto narn . ali/m- o «a-
bello por mais crespo, ondu- ¦
lado ou encaraiiiiiluido nue
seja. — VIDRO 2JfOO0. —
Vende-sc: Ai-iiinzons Gnsnnr,
prneu Tiradentes 18: Perfu-
niarin IjoiicsI Ürmiuayaiiii -1-1,
e no deposito: Drogaria Tlodri-
enes. ruo Gonçalves Tlins 50.

Ar.PIORCATAS
De 17 11 -.7 SSSOO

" 28 n P.'.l 4SOOO" SS a 40 5$500
Para o Interior, mais 1$000 o par

Ultimas novidades
aenhoras.

cm sapatos para

11 SENHORAS E SEHHÕHITAS
A Cnsa David Ferro
Rua 7 o .Setembro 124
Chama a ntlenç^O de V. Kxus.

p.ra ruu bella a
variada exposiç-ti de bolsas

de seda o couro
J-Q""*

£» A _*«
*uM coinpUcaçot'3.

uroi-t*-.-os eeguros e
ABREU. Dai 8 áá
iinras: 6a rua d-* S

Cura mdical po.
t-.ir.iclo». Dr. JOÃO
li e dai I] it i*
Pedro. 5â

Curso da preparatórios
MENSALIDADE -s$ooo

Diurno c noettiriio. Professores do
redro ll. Rua Sete de Setembro 101,
i" andar. (S 9199)

AUTOMÓVEIS
Na casa de .penhores á rua 7 de Sc-

tembro. *,*5, vendem-se dois automóveis
"Beilict" "landaulet), c um "Pope", nn-
vos. Preços vantajosos. (94*9 Jj

& O.
CASA 1UNDADA EM 1878 „wí„rr!T.

Unloos depn-aitai-ios no cimento niules! W 1*11 ü-

t* *_.!¦-< *"-."I_Kl-S'", linta hytficnica OLaSSlNA,
8AHNOL rri--ll-*J_í* p.ua matar o carrupato

TELEPnONE 274 « Ríaa^íio Rosário 55, 58

mo, 0103, Ü
ffl Adquirida ou hereditária em todas as suas manilcítaçócs. Rlieiunatismo,
Sl moléstias da pelle, Feridas na bocea, nariz e cargaiita, Kc-emas, • Dartli
¦ J-*uruuculo3, dores musculares. Infl-immação das glandulas._ Latejamento da» ar- g
g terias, Dores uos ossos, dores de cabeça. Ukeitiis, limiares, Mancha» da ¦

g pelle c todas ai doenças resultantes de impurezas do _an_ue, sc coimeíue g

i

Com&anMa de Loteria- Nacionaes ílo Brasil
Estracçoes pabllcaa sob a ílscallaação do governo tederal

as 2 1{2 e aos sabbados ás 3 boras, a
RUA VISCONDE DE ITABORAHY N. 45

HOJE HOJE
34 1-4-

30:0001000
Por 3S500. em auintos

Amanhã Amanhã
337— 2C"

16:000$000
Por lSOdOemmelo-

aumanlaaDepois de

Grande e Extraordinária Loteria
~ com o

P
i.
| pela

LUETYL
Licor Vegeti-I Bi-iodado

i

O mais poderoso .intisypliilitico - O mai» cnerBico depurativo. Approiado ¦
D. G. de Saude Publica e resistrndo na Junta Commercial. O LUBTYU m

\Ê possue um valor therapeuiico e seientilico incontestável,
§g infinidade dc attestados médicos e dc pessoas que cora

MOVEIS A PRESTAÇÕES
Querem comprar moveis a presta-

çlics, eniregando-sc na 1" prestação,
sem findor. per preços baratissimos, c
na Casa Sion. rua do Calletc, 7, tcle-
piionc 3790 Central, (3305

MOVEIS A PRESTAÇÕES
V. S. quer comprar moveis a pres-

ta"ões por preços baratissimos, enire-
gando-sc na I* prestação, sem fiador, í
na casa Sior., Senador Euzebio, 117 c|
im, telephone 5*09 Norte. (~ ,13*4 

'

comprovado com uma m
:lle se curaram t depois g

S de ji estarem «em esperança de obter" a cura. Esle prodigioao _remedio i li
JH salvação dos syphililicos defenejanados. Cura a doença, purifica o Sangue e lor- g
5 talecc o organismo. O LUETYL í de palludar agradabihssimo, t_om..-se al re- =
¦ feições, nao tem dieta e não produz Estoinaiilcs, enterites, mao-estar, -eic. _
m como muitos de seus similares. Toniae LUETYL o UNICO que com UMg
Dü VIDRO faz -lesapparecer as manifestações da Syphilis e as doenças do bangue. m
3 Encontra-se em todas as Pharroacias e Drn-irin« do Br.,vl Preço 5,000, m

Ftibricanle: Phc.-Ghimico, ÁLVARO VAR0E3 |

Av. Gomes Freire, 99 —^Tel. 1.202, Cent. |
Ç-IlHElllBliiliailBiíHia-liRlHII-lffl

Novo pia uo—303 -6"— A'a 3 lio raa da tarde

APOSENTOS MOBILADOS
Na Villa Rio Brnnco, avenida Mem

ti.: Sá. esquina de Inválidos, alugam-se
a cavalheiros com serviço, _ roupa de
cama, banhos fluentes c frios, luz cie-
ctrica. a 7o$ooo. !.' .0. J

ALUGAM-SE
Espaçosas salas do frente e aposentos

muito bem mobilados com todo o con-
forto com ou sem pensão a casal ou ca-
vnlhciro: na rna das Laranjeiras 11. 105.

S no

200:000^00
Preço «Io bilhete inteiro _6$000 0111 viso-úmos

Oi nedidos do bilhetes do interior derem ser ncoitvnniiliado. dt
m-iis 700 rs. para o norte do Correio o diriciilos aos acentos ucrae»
NAZARETH ft O.. RUA 1)0 OUVIDO» 94, CAIXA N. 817. Teles;.
IaUSVEL. o 11» casa F. GUMAIUKS. RUA DO ROSÁRIO 71. osaiü-
na (lo beco das Cancellas —- Cal.va <lo Correio 11. 1.273. _

ESCREVER Á MACHINA
Ensina-se com os dez dedos, em_ pou-

co tempo, por mcthodo nonc-americano.
a 10$ por mez; rua do Senado n. 173,
sobrado. J 63

ALFAIATE
• Vende-se uma armação, dois balcõe*
e unia escrivaninha em peroba, quasj
novo, na rua Uruguayaiu -1. 222.

(670 S)

FLAUTA DE PHÃTA
(UAIíLASSIXA)

e um mclliodo 'Dorus. Preço, ,*oo$ooo;
Floriano Pcixpto n. 115. S. 494.

n,rniHC'rWT'rí,'J''-mmfm"'>1'my^t*"t,'m"'r^r'^^TÍ SSBOMKP-MIWWt

lELIAU

ORANDKS REU.-CÇOES "os pre-
ços como sejam: camas -para solteiro,
as5 a 3S* I ditas risiori, para casados,
40$ e 45$; lavatorios itiKlezes, 50$;
toilettes commodas, 100$ e m-S; Ruar-
d«-vcs:idos. 35$ c 4í$: guarda-louças,
35$ e 45$oon; Biiaida-praios, supe-
riores. Hn5 e i.n$; giiarda-vestidos dc
desarmar, 100$ e 110$; mesas elásticas.
50$ e 55$; mobilias estofadas, 130Í:,
140$ e 1S0Í; diias Siil-America; 100? c
110$; cadeiras para sala ou quarto,
75$ e 80$; cadeiras de balanço. 355. ej
40$; dormitórios. 430$ c 45ní. superio-
res em arte e fantasias hrigus e cstylo ;
allemão, 500$ e 510$; diversos modelos
h escolher; salii d.- jantar, 380$ e 400?; |
ditos csiylo allemão, 390$; superiores,
de fantasia, crystaes e cadeiras dc cou- j
ro. B;io$; camas dc arame. 10$ c ia$i |
colchões de crina, 12$ e 25$; capim,
S$ a 10*; e tudo novo c dc primeira
qualidade ao

Nova tintura, que rstã produziu-
do real suecesso. Unica que dá a
còr preta natural c lustrosa, sem
conter nitrato de prata ou os seus
sács. Venilcm-sc em todas as per-
firmarins. Deposito f-sral: Bfuzzi
ü C. rua do llospicio 1-53, Rio dc
Janeiro. ' (R. 853)

GATA ANCORA
Da rua S. Christovão, 3S9 fufiiu

uma cinzenta. Gra ti fica-se a quem rrs-
tilttil-a. (419 J)

i «Elül
' LL HU
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II A D C -I
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110- «IfARGO
- Pecam

1>.\ hAVA—110
ciitnlosos —

ESCRIPTORIOS NA UVA GON-
ÇALVES DIAS

Alugam-se exccllentes escriptorios do
predio 11. 30. con. luz clcctrica c servi-
vo de elevador desde 5..$. Trata-se
uo 5" andar com mme. Uoisson. J 4.1:

Êllxir de Pepsina Com»
posto

(CoiiicmiV/a, Rhttibarbo. Calutuba e Pe-
psiua) Fórmula de Brito

Approvado e premiado com medalha
-e curo. -ií caz nus ditiesices mal e',1-
boradas, dyspcpsiau, vômitos, coücas do
figaJo e intestinaes. inippetcncias, do-
les dc cabeÇL e vcrtint.is, Vidro 2$ooo.

Depósitos: Drogarias Pacheco, rua
dos Andradas, 45; Carvalho, 1* de
Murço, 10; Bete dc Setembro ns: 81 e
09 e Assembléa, 14. Fabrica: Pharmacia
Sanlos Silva, rua Dr. Aristidcs I.obo
_. 2:9. Telephone n. 1.400, Villa.

(30S7)

ii Ciira Ia Titeia]
A " AHcínaM, em cuja composição]}

figuraiu o alho .'. o agrião, dois vc-S
| gctacs reconhecidos por vários [sei entistas como verdadeiramente I
I maravilhosos na cura da tubcrculo-i
I se, produz resultados seguros cm»
j todos o", períodos desta terriS/el e
fermtdade e cura completamente no|
i" c 2° gráos. Na bronchite, .-

| thllia, influenza, coqueluche c prin-j
CÍ pai mente na bronco-pneuuionia ot

i resultado é infallivel. f
Depositários: Silva Gomes & C.

[Run dc S. Pedro 40 e 42.

GRANDE VENDA UF, DISCOS
E GllA.MOPllO.MiS

por iodo o preço; na Nova Figura Ri-
sonha, á rua Ourives 58. S 7857

nninTMmwmmmmmgam,
I A CÜEA DA

SYPHILIS I

ii" ,13

1

P
Enpinn-fc a todos um meio dc m

saber se tem syphilis adquirida _
ou hereditária, interna ou exter- gjna e como podem cural-a fácil- a
mcr.te cm tctlas as manifestações *"
c períodos. Escrever: Caixa Cor- B
reio. 1686, enviando sello para _
resposta. p"

:is,:,,a:^_s_;:;_ii_:í:it°/:;_1:;j_!?]_:r_ri_
M 3J94

mn Dà TUSIRG.W.-
IJIt. A. DANTAü DE QUEIROZ
Moderno, -nethodos dc tr&istnVnto

medico t* cirúrgico, conforme a melhoi
,i'.d-.cação. Cnnsiillas, das 8 ás ii d,,
manhã, Rna Urucuayana n a%.

üAdcLLUo DnflRbUò
Usac BriKuintina T-riumpho para r.cas-

tanhal-os. Fiasco, 3S090. Vende-se nas
M-guinlcs perfumarias; Hazin, Nunes,
Casa Poslal, Garrafa Grande. Cirio,

idícrmanay; Nictheroy, drogaria Bar-
cellos, P. 1*0.

IIHQÉOPAIÂ

ra*~w íBv sd
E' CALVO OITEM QUER.
PERDE CARELIiOS QUEM QUER.
TEM BARBA EAM1AD.V QUEM QUER.
TK>1 CASPA OÍEM QUER.porque o

Ias nascer novos c.-iljellos, iriípeile u sua queda c extingue completamente 11 caspa
s.quacstiuer parasitas dn cabeça, barba e sobrancelhas. A vcnda ^as boas pliar-
.w. As, drogarias e perftiraarins c no ne posito: DROC ÁRIA OIFFONI, RUA
PRIMEIRO DE MARCO n. 17 sntiso n. g. RIO DE 1ANE1RO.

^0^SSSSmm^J^mWS^imWBBmWSMLWmWmW^SSmW^mmmmmM^1JWÈ ÁGUA MINERAL

\èúWLÍBANHOS DE MAR
Precisa-;--', por dois ou tres mcr.es,

casa mobilada com conforto, no Leme,
Copacabana ou Ipanema e muito pro-
ximo 110 mar. Curta para ser .procura-
do neste jornal. — M. M. R. -2.

CAFÉ GDI\1 ASSÜGAR!!!
O cafe BOM GOSTO com 1 leilo dc

assucar (Reclame) por i$5ool! com
brindes de chicara, copos, pratos, etc,
cm cada kilo por i$'oo 11 E' na Ave-
nida Passos, 21. (*0"J)"III. Bit"149, RUA DA QUITANDA. 119

RELO..OARIA Bl-OUTER...

NATURAL

sai"! __s»__^_a4ra ia Hf,

Mananciaes do ESTADO FRANCEZ

Esiicciiilidndo om conrcrlos ile reloeios O jóias .1 preços ninilieos—•
(Ir.-inile sortimento di- reloeios Viiiin, Torre o oiilnis quiilidiidcs

"CI/ri!S AIAISONMÍTTE" — .loias c reloeios 1» prestações semanaes
ílo 5S000. — RECEREM.SE ASSIGNATURAS.

V. Ex. não quer mobilar sua
casa sem gastar dinheiro ?
E' o que pódc conseguir facilmente,

oor aluguel mensal e módico, todos o«
moveis; rua do Riachuelo u. 7, Casa
fro.resso.

CHA DA CAMPANHA
liste chi tem n virtude de tornar a

pelle m-.1ci.-1, rosada e linda; evita ns cs-
pinhos, manchas, rugas. etc. Excellente
nas doengas dos rin-s. boiiçra e urinas c
elimina e evita o aci.lo uiiço. A' venda
em todos armazéns confeitarias c pnarma-
cias. Depositário: Pedro Martins, rua 13
dc Maio 11. 13. (J/480)

l"l

aneo MeroantEi qo hio oe
67, Kua PÍBsseií-o> de Bfíarçoj 67

"e-idente—..oào Ribeiro de Oiiveira Souza „_-,„-„Director—Agenor Barbosa

Banco de Depositou, e Descontos
FAZ TODAS AS OFRRAÇOES BANCARIAS

A CASA LUCAS AQ PUBLICO

çado pela nossa

&** & / \ m ^

nor preço.- maís

AJUDANTE MEDICO
1 Offcrcce-se uma. com pratica ile tra-
ttamcntO- a^ scnlioras o tambem applí-
^ca injicçõts liypodcrmicas. Quem pre-
jeisar queirn dirigir-se á rua da Pu*-
jsagem a. 59, 1" andar. Vict»'ina Giie-
,4**. J. 99.

ÍADOIiPIIO 

VASCOXOEIiLOS
27 — Itun dn Oiiitiindíi — 27

BB—B— ****" ¦ |^»gl*x^^r^Mg*-»^T^_¦

outra

S t.76

SITIO 00 CHAGi
Precisa-se alugar unia destas situa-

çõt-s no Es:.-,do do Rio, cora casa para
moradia, boa água c terras para plan-
tação em locar saudável. Recebciii-se
propostas á rua Mcncze» Vieira 65,
sobr-do, Rio. R»ÍJ

lím sppar.-tldo a renda _
rantaiosos numerosas mutações que, erojora
tenham ura brilho pareedo; sua wcní-.-Uw.
«pparentí desapparece rapidamente, sendo
«ii consumo egual co dc qualquer
mnpada ilt filamenlo de meta

Tor isso. quem des-jar uma
.1- "watt", úeve coniprar 50:111

garantia ou constatando ir' '¦-
elhòs

desejar uma lan-.pada dt
õrve comprar somente era casa

ioda carantia ou eonstaiando
economia real da lâmpada "»-

CACHORROS
\ lepra, sarna, gafeira, dárthros e

todas as manifestaçSes malévolas da
pelle, nos cachorros, cavállos, gatos e
nas varias espécies dc gado, sfio cura-
das c"m o "Sabão Docue". Este sa-
bão mata os piolhos, puieas, bernes,
bicheiras e os carrapatos nos animaes.

Lata 2S000, p!o Carreio l?""»' ""-

didos a Perestrello & Filho, á rua Lru-
guayana. 66 e Avenida Passos 106.

Em Nictüeroy, drogaria il.nc_l!o5.
R 19

em garrafas j iUiecçõeB rlou Rins e da Bexiga
81/2garra/-.}Gota, Pedra na B-zi-ja. Arthritiaj

* Doenças do Fígado
li.iApparolliobiliiirio !

LMolestian 
do Estômago

e do Intestino

rnsoanílar tfa. Substituições o designar bem o Manancial
s^^^3SiSE3---£S^^Sl^SB__lS_

PO' M PÉRSIA
UMÃFA &RÁNDE

Este celebre e afamado pó, pelo» seus reics effeitos na mortandade ds»
pulgas, percevejos, mosquitos, formigas, baratas, lagartas, piolhos, bicheira» o
coceirns dos animaes, tem conquistado, o primeiro logar entre todos 01 mi-f
etici-"*.

Tornou-se um indisi-ensavcl familiar.
Não suja u roupa. Não c venenos o. Seu aroma em nada prejudica _

suuHe. Pode polvilharse na cama de qualquer creança sem perturbar-lha D
'omno.

No *ot-'lo vSo Indicados 09 differentcs modos de applicação, conforme li
aspecie (le i-iscctos que se queira lestr'uir.

O que convérr. ' 
procurar o PO1 DA PÉRSIA DA GARRAFA GRAN-

DE e para obtel o, o unico moio c dirigir-se a nós-
Nosso PO' DA PÉRSIA í preparado unicamentj com as flores frescas dal

plantas e nâo é para sc comparar com o pó de acção quasi nulla, feito áu
raizes ou da planta toda. quando não o c com substancia» offe-isivas á saude,

Cuidado cr-ni as IMITAÇÕES DARATAS (inertes ou prejudlciaei á naudi
e á roupa). _ •

Sempre que os fregue.es se têm queixado de que o Pó da Persl» nio
dá resultado, tem-sr.- verificado que não compraram o verdadeiro PO' DA
PÉRSIA DA GARRAFA GRANDE.

ATTENÇÃO — Em todas as latas cem o PO' DA PÉRSIA -n, gru-
dado um rotulo com a "cguinte marra rceistrada

COFRES
Novo? c usados, nacionaes e estran-

geiros, dos melhores fabricantes e de
diversos tamanhos, vendem-se, de 100S'cini-t; 

na rua Camcrino n. 104.
M 9402para

DH. AGENOR «A
Medico parteiro c especialista em mo-

istias de senhoras. Consultas na pliar-
macia Mallutt. de 3 ás 4 horas. Rua
frei Caneca 32. Teleph. Central, 105a.

.11 J

I V(*-:.U'-P3!y\WBr-

mm

0 BOim FUMADOR não p mal. dar outro
PAPEL 01 CIGARROS do

3Si fi^^f^Bk 9? V*

ne n
de BRAUNSTEIN Irerês. - PARI.

FirtíCídorep' 40 Esmo trancei . o»
onctip ti iati.icii Drailieirai

paro PAP1£L <Je CKiARROS
p.m Rcsmas e Bobina.3

Fura dc Concurso :
Londres 1908 — Turin 1911

SALA

Sg-Zag

MARCi. i*.J__ii.'X,iU.DA

Port-ilto, rejYitcm as latas que nâo tiverem esta marc* reglltrad» c-
rotulo, como não tondo saido da casa Garrafa Grande.

Lata *$ooo, seis por io$ooo e doie por *o$ooo. Rcmctte-se pelo Correif
1 lata por "$000, sris por uS-oo e doze po r *"Sooo.

A' GARRAFA GRANDE
66 RUA URUGUAYANA 66

Perestrello -â Filho.

10
fl

Aiu.a-se ricamente mobi!.*.!:'. com *

janellis c uma sacada, tem luz clcctrica
c relcpiionc, só a cavalheiro, casa dc fa-
milia, tambem sc

BOTEQUIM E BILHARES
Vende-se tudo ou uma parte,

metade do nisto, com todos os perten
ces tle cnsa dc pasto, livre c desemba

por

Avenida Gomes Freire 138.
aluga um quarto. —1 raçado. Informa-se á rua Conde

J 376 I Bomfim 1*8.

1 MruM-9Bn_mMtn

UUUII FÉTIDO
dos pés e dos sovacos. catinr-a, frieiras,
con-ichões, etc., desapparecem rápida-
ciente com o uso do "Suorol . Preço
.S, pelo Correio. *$500. Vende-se cm
loilas as drogarias, perfumarias, pliar-
macias e á rua Uruguayana n. 66. Pe-
rcstrcllo & Filho c Avenida Passos 106.

A 39S

lhe o.-ítrrcam. — Avenida Passos
LTJCXS & C.

36 c 33—

íViachinas para íunileiro

Pornsiia anti herpetica
DE Ia. R.FORMULA

* pprovi.da i
DE BRITO
com meialka

Vendem-se diversas usadas. _ Trata-se
na nu da Quitanda n. 147. R*o de i^['11
uciro.

preimaáQ
de ouro

Infallivel nas impigèns, ó-rthros.
sarnas. lepra, comichões, ulceras, ceze-
mal pannos, feridas, frieiras c todas "•

moléstias da pelle Pote 1*500.
«ito: Drogaria Pacheco, rua

d*= u. a-; e Sete de Setembro. Si.°.s„*i (R 53) AccciU avulsos..^-

Depo-
dos An-

QUEREIS SER BELLA?
Verti .ad ciro amigo ilu pelle — Vende-se om todas as

perfumariu-, pharmacias e drogarins .
VIDRO 4-000

trrycr**' t3_C-aaB-tPa< ¦z.'^ss^curaiA3í.-.-zrxf:x xntiüiZeaBÊsrmxSim.mtm^i

ESTABULOS
Vende-se a 50 réis o metro quadra-

do de magníficos terrenos apropriados
para este fim; subúrbio desta capital,
servido .por tres estradas de fe;To, cc-m
aguada, alguma pastagem de capim ja-
raguá c outros; issnto de posturas mu-
nicijiaes. Informa-se á rua General
Câmara n. 296. J- 054'.

PEISÃfl UNIVERSAL
R.,3 D. Ceraidn n. Sn. esquina ds

Avenida Rio Branco. Alugam-se exeel-
lentes commodos mobilados paia fami-
li- e cavalheiros de tratamento. Cozi-
nha de 1* ordem. Com ou sem pensão.

. _ 01.»

l_llLllll-.---lJ.T-U
CCltA, A' HHICIMATIVA

ADOLPHO VASCO.NOKlil.OS
27—Itun (In Quitanda—27

_~67(T

Sobrado á rua do Ouvidor
Alugam-se i"

Ouvidor St).
andares á rua do

(J 9543)

Accumuladores electricos
Precisa-se dc uma bníiina -sara no volta

e que di para illuminação do torrente
continua dc 50 lâmpadas de "3 velas, du-
-raie tres Iioras. Trata-sc na rua dos Ou-
rrvea n 8S, sobrado. (J 39»)

OM]
CASAS A 90S000

Alucaiii-se esplendidas casas; na ruo
Magalhães Couto (Meyer), com quatro
quartos, duas salas e mais dependen-
cias, U12 electrica c chácara; indica-
ções com o encarregado 110 n. 121. Tra-
ia-se á rua Ceneral Câmara 35, sob.

*oi_ _J

Casa especial de bordados
plisses, etc.

RUA DOS OURIVES N. IJ, sob.
Pontos i jour e picot, desde coo

réis, plisse desde 100 réis. A unica
casa que faz plisse chato, aceordeon e
machos em pregas finas e borda sou-
machos em pragas finas e borda sou-
tache cm pé. , (8184 JXi

p.i.cnciiigia dr 1
akoi.pho vascoxciom.os ;
27—Kua Ua Quit-inda—-7

A casa mie vende mais bnrato I"A COMPETIDORA'''
KUA SENADOR EUZEBIO. 78

Camai cie peroba, nara casal, 28$. sioS, .15$,
40S. 50$, 70$. 80$, 90$; toilittcs, 9-$, [00$,
110S m ijoS; irtrs.15 de cabeceira, roS, i$i
a .si; Kuarda*vcsti_oa. ^S. «.oS. :oo$ a
i.-to$; guarda-louças, tuS. 3S$, 45Í a -ast:
meias-mobilias, 905. ioo$. 150$ a aso$; í. ;ar-
da-comidaa, 255. 30S, /.*;$ at: 60S; K'Jarda-
cesacas, iúo$, 170$ até 2:0$; ;,: c-;._ a *-Í<
aheiro.

Ricos dormitórios, estylo allemSo, e 4
Capitei vert-em-se o dinheiro e a prcstaç.w.-

AVENIDA MEM DE SA
Acccitam-sc propostas _ para alugar

por contrato todo o predio n. 349 d»
Avenida Mem de Sá. esquina da ru»
Frei Caneca. A casa tem vasto arma-
zcm c dois grandes pavimentos, cad»
um com s-íte bons quartos, salas e de-
mais dependências. Tem terraço coro
uma bella vista e tambem quintal.
Trata-se á rua de S. Pedro n. "*. com
Costa Braga & (S914.)

SYPHILIS

AS PESSOAS DE GOR
Coiisenueni tornar os seus cabellos

lisos, por mais ondulados ou encrespa-
do3 que sejam, com o Lysodor, que é
infallivel. A" venda era ledas ís perfu-
marias de 1* ordem e na " A' Garrafa j
Grande", á rua Uruguayana, GC c Ave-
nida Passos 106. '

PERE-TREL-O _ FILHO 1
Vidro 3S0&0, pcio Correio 4$ooo.
Em XictUeroy, drogaria Barccllos.

ESSÊNCIA DEPtlRATIVA Ci)S.
CENTRADA 012 CAROBA MIÚDA

(Formula de Brito)

Apprc-ad?. e premiada com _ mcdalli»
de ouro. Cura; empiges. botiaas, sar
nas, drenças do nariz e dos ouvido»,
borbulhas, comichões. dárthros, panno»
eezema, erysipela, Byphilis e rheumatir
mo antigo e recente. Preço 25500.

Depósitos. Drogarias Pacheco, ru»
do» Andradas 45; Carvalho, rua l" dt
Março 10; á rua Sete dc Setembr»
81 t 90 t í rua da Assembléa '4. Fa-
biica: Pharmacia Santos Silva, ua Dr,

R 20 ' Aristides Lobo **9-, Tel, 1.40», \'i!l»,
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PEQUENOS ANZfUNGIOS
V£i__ EM LEILÃO

J. LAGES
«CRIP.ORIO E ARMAZEM. RUA

BUENOS AIRES (ANTIGA RUA
DO HOSPÍCIO) N. -5
Telephone n. 1901, .Morte

ttUles a se ffftcluar na semana de
31 o 5 • _ affOif» _. >9»<>

HOJE, QUINTA-FEIRA, 3, ás 5 ¦*>-
Hii

Leilão de moveis á rua Nossa Senho-
i_ de Cooacabana, 983.

SABBADO, 5, i 1 i|_ -ora:
leifto de moveis 4 rua do Hospi-

cio, 85."PENHORES:

DE PENHORES
36 — Rna Luiz de Camões -t- 36

CAMPELLO & C.
Fazem WWo no üa n de agosto de

i|i\ das cautelas vencida», e previnem
tt» itdiort* mutuários, _u e podem resga-
t_-u ou reforma!-as at. á hora de come-
tu o lálio.

JUVENTUDE ALEXANDRE
Ai,uga.se«obrado da

por contrato, o armazém e
 ,a rua Acre n. ja. Trata-se

na rua da Candelária n. 4, com o ar. Al-
fredo Osório. (-87 K) R

ALUGA-SE 
a rapazes do comroereio,

uma boa sala, com luz electrica e ja* I
nellas; na rua Senador Dantas n. 85.

(297 E) R

LEILÃO

LEILÃO DE PENHORES
4 DE AGOSTO DB 1016

SIMON ETTINGER
85—Bua I-nl. d. 0_m_e_—55
Leilfto de todos o» penhores com

• praso de 12 mezes vencidos.
(J 7881)

Leilão de penhores
Em 5 de Agosto de 1916

Rt OERQULIRA
54, Rna Luiz de Camões, 54
Iloga-se aos srs. mutuários refor-

marem suas cautelas y eneidas at. _
.«¦para do leilão. J «845

Paz com que os çabellos brancos fiquem pretos, não queima, não-
mancha a pelle.

A Juventude Alexandre desenvolve o crescimento do cabello e ex-
tingue a caspa com tres applicações

VENDE-SE EM TODAS AS PERFUMARIAS
PHARMACIAS E DROGARIAS - Preço 3$000 rs.

¦¦liBiKfliMIIHBIKM ¦!!¦

A 
(LUGAM-SE oj . ej' ' andares do
predio da rua de S. Joté n. 7-, lendo

espaçosos, claros e bem arejados commo-
dos para familia de tratamento. As cbaves
estão na loja e trata-se cam Jacobino, na
avenida Rio Branco a. 103, i" andar, das
a is 4 hoi_9. (319 E) R

A1,UGAM-SE 
um bom Quarto a sala,

mobilados e com ou iem pensão; na
travessa Muratori 16. (333 E) J

ALUGA-SE 
uma boa sala de frente, com

gabinete e alcova, próprio para escri-
ptorio, consultório ou atelier de costura;
na rua da Carioca n. 4_ i° andar; tra-
ta-se na loja. (355 E) J

FABRICA ESPERANÇA DO BRASIL
Previne que tem á venda grnndos saldo» de collarinhos, _aml_.»s eustuuies par»

creanças e muitos outros a tigos de seu ramo de negocio
Aproveitem a oceasião

S2S -RÜA DA CARIOCA- SS

CATTETE, LARANJEIRAS,
BOTAFOGO E GÁVEA

PRECISA-SE 
de uma creada, ne rua Co*

. . roncl Figueira do Mello n. 303, so-
brado. (,93 _) J

PRECI3A-SE 
de um serralheiro, Casa

Santo Antônio — Estação Ae Ra-
mos. (4a D) R

PRECISA-SE 
de uma pequena para ser-

viços leves; rua Frei Caneca n. 36.
«Arado. (a;6 C) R

PRECISA-SE 
de uma perfeita saleira

que tenha pratica de de oificlm de
i* ordem; * **
brado.

rua 7 de Setembro n. 315, s
(48- D)

PRECISA-SE 
dt uma boa corpinheira e

raieina com pratica de boas officinas,
na Casa Leitão, largo de Santa Rito.

(445 D) S

PRECISA-SE 
de uma boa copeira e uma

arrumadeira que sejam brancas; rua
das Palmeiras d. 35—Botafogo. (51C) R

PRECISA-SE 
de costureiras para alinha-

var e poapontar collarinhos, que te.
nham habito de trabalhar nas fabricas; i
rua do Senado 238. (477 D) £

ALUGA-SE 
a parte dos fundos do a» an-

dar da rua da Assemblea 13. mb j
quartos, sala, banheiro e cozinha. (7-6E)J

ALUGAM-SE, 
.or 60$ e -0$. quartos

mobilados; avonida Rio Branco n. 11,
a» andar. (774 E) R

ALUGA-SE 
a casa 190 da rua Menezes

Vieira (antiga Inválidos), cora Jardim
e boas accommodações oara familia de tra-
tamento. (7°4 .)

ALUGA-SE 
a casa 13 da ma Barão do

Rio Branco, a cinco minutos do centro,
com quatro dormitórios, duas salas e demais
accommodações para família. (783 E)

ALUGA-SE 
o -• andar da rua General

Câmara n. 16a; trata-se aa loja do
mesmo. (">7 E) S

ALUGA-SE 
um espaçoso quarto cm casa

de familia, com ou sem mobília, a ra-
pazes do 'commercio ou a casal sem filhos;
_ rua do Riachuelo n. 38.1. sob. (308 E) J

A'LUGAM-SE 
uma sala e um quarto, em

casa de familia; na rua do Riachuelo
n. 10. ('a8 E) J

IMPLORANDO A CARIDADE
Por intermédio desta redacção, appellam

Hra a caridade publica, as seguintes st*
__ioras:

VIUVA ANNA DO AMARAL, cega, t
•Mm (lino doente e tem ninguém para sua
companhia, recolhida » um quarto;

VIUVA ANGELA M-CO-tARO, com
I] annos dc edade convpleument. ctga •
jaralytiea; ,_ .

VIUVA AMANCIA, com 68 annos dt
•dade, quaai cega; .

ANNA EMILIA ROSA, ipdbre Vtlhi
aba, viuva, com 70 annos de «dade;

ELVIRA DE CARVALHO, pobre, cega
* «em amparo de fainilia;

FRANCISCA DA CONCEIÇÃO BAR-
ROS, cega de ambos os olhos c aleijada;

JOAQUIM FERREIRA CHAVES, «n*
nevado, sem recursos;

VIUVA LUIZA. com oito filhos mt*
no-f*.;

VIUVA MARIA BUGENIA, pobre ve*
lhs «em o menor recurso para a sua sub-
_ isleriein;

SENHORA ENTREVADA, da rua Se-
nhor de Mattoiinlios, 34, doente, impoisi*
briilnila de trabalhar, tendo dVias filhas
sendo uma ti.berr_I_*a;

VIUVA SOARES, velhs, «em poder
trabalhar;

VIUVA SANTOS, com íB annos dí
rdiilc, gravemente doente dt moléstia in-
curavel;

THEREZA, pobre ctguinh» ttm nal*
lio de niugueb;

VIUVA BERNARDINA, com ;8 an*
aos.

AMAS SE .CAS E DE LEITE

Grande liquidação por motivo de obras
Calçados poi* iodo o preço

CASA BRA.ZIL
_=-___!&. 7 âe Setembro _XT. 135

TELXPHONE 5_38—Central

ALUGAM-SE 
duas

sacadas, á rua S
defronte á egreja S.

salas, tendo quaro
José n. i i° andar,

José. (773 E) R

ALUGA-SE 
um quarto, com mobilia

pensão, ein caas dc familia; av. Gomes
Freire 29, (771 E) J

ALUGA-SE 
uma casa, com cinco quartos,

duas salas, grande Quintal luz electri-
ca. corredor ao lado; rua Senado n. 320',
irata-se no 318. (768 E) J

ÂLUGA-SE 
um quarto, .mnde e

rtia Larga 136, sob. (765
claro;

E) R

TOSSE
Tome PEITOKAL HA RINHO
Rna Sete de Setembro 186

ALUGA-S& 
um bom quarto a moços,

com ou sem pensão; na rua de São
Pedro, 128. (SOS. E) S

ALUGA-SE 
uma hoa sala;

rua ile S. Pedro n. 334.
aluguel 40$;

(436 E) J

ALUGA-SE 
exceliente escriptorio; Rosa-

rio, 172, com telephone, ss$ooo.
(3«a E) J

ALUGAM-SE 
uma sala

separados; na rua do
sobrado.

e um quarto,
Riachuelo 74i

(37. E) J

ALUGA-SE 
um lindo commodo com Ja-

nella para a rua, a dois rapazes do com-
mercio; na rua Sete de Setembro n. ijs,
esquina da travessa de S. Francisco.

(371 E) J

ALUGA-SE 
o a" andar do predio da

rua do Rosário 115, próprio para ate-
Iier ou familia. Trata-se ns loja.

(36S E) J

ALUGA-SE 
tm easa de casal estrangei-

ro. tres quartos completamente mobila-
dos, um optimo local, próprio para cava-
lheiros estrangeiros de fino tratamento,
sem pensão. A tratar na Oasa Watson, i
avepida Rio Branco 10-. (3°5 _\ -

LUGA-SE um quarto a uma senhora
com ou sem pensão, em caaa^ de

¦familia dc tratamento; na rua dos Inválidos
11. 55, ou Menezes Vieira. (283 lv) R

A^(

A LUGA.SE o predio n. 378 da rua do
__Riacbuelo e o primeiro andar da rua
Senador Dantas 34. Ambos st tratam nts-
te ultimo. (383 E) J

ALUGA-SE 
uma magnifica sala oara

escriptorio ou officina, no i« andar
do predio novo do largo do S. Francisco
ih Paula n. 44. <3oa E) R

A LUGA-SE o sobrado todo ou sala e ai-
cova da Praça da Republica n. 131. sef-
ve para sociedade; trata-sc no mesmo.

(194 E) J

ALUGA-SE 
por 170* mensaes

da rua Delphim n. 96. com ir" _uar:
predio

ar-
tos, duas salas, cozinhar 

"banheiro, 
quintal

e mais dependências, para fanulia.de tra-
trata-se na rua da Carioca 00,

(12a G) SLamento;
ds 3 i> S hora da tarde.

ALUGA-SE 
por 45». *m casa «le fami*

lia, ura quarto de írente, mobilado, gaz
de cama; na rua D. Carlos« roupa

o. «4. Cattete. (7180 G) J

A 
LUGA-SE um bom quarto, ricamon e
mobilado, em cas. de família, com bella

30 da travessa Bastos (antigo «),
(q.HO _) Svisla; n.

Cattete.

AIAIGAM-SE 
linda Bala ou um aposento,

com pensio; na rua M_chadp « Anil
o. 5. Catteie. (879* G) R

___„-_.„ ... 4<- mensaes, ura1 cha*
^•Jetainho, na rua Buarque dt Macedo 1»,

P.opr.0 para 1? mcasal sem filhos ou moço.
solteiros; as chaves estlo no 10. (9U9<-)j>
ALUGA-SE, 

por
le

ALUGAM-SE 
magníficas caaas na avenl-

da Bella Vista, com accommodaç5et hy-

«ienicas: na rua^Euphra.i^ Corrêa ifcj*.

próximo ao largo do Machado.
iiS$; tutase com o encarregado

Aluguel

(8.89 G) )

ALUGA-SE 
um bom quarto de frente,

k rua Real Grande» n. ••"f,f°rx'n,S
. Voluntários da Pátria. W t-) -I

ALUGAM-SE 
dois quaTtot bem mobila-

dòípna ru. B.río de Guaratyba 27

(C.ttcti_ independente. (9'4-i O »

PRECISA-SE 
dc um olticial bailwiro,

para sabbado, na rua Dr. Manoel Vi-
ctorirw n. 84 —• E. de Dentro. (554 D) K

dt 12 a
annos, para ama «ecca, em casa de

um casal; rua Theophilo Ottoni n. ao, 2*
andar. (338 A) J

¦pRECISA-SE de uma menina

!S«ll_!!i!!nil!lll!IÍl!INII1HIII!linillHUi'
OS QUE SOFFREM DO ESTO

MAÇO DEVEM USAR

Guaranesia
ll|»niHll__WI!!lilllllHII!lA

PRECISA-SE 
de uma creada liespanhola

ou portugueza, com prática de hotel,
para quarto.. Trata-se á ma da Lapa
n. ;o. (776 D) J

PRECISA-S«E 
de uma mocinha para casa

de um casal; rua Conde de Lage 44.
casa 2. (760 D) J

PRECISA-SE 
dc uma rapariga dc.12 a

15 .inno9, para serviços leves, á rua
24 de Maio n, 315—Estação do Riachuelo.

(-05 D) J

CASAS E COMMODOS, CENTRO

ALUGA-SE 
o casa 11. 13 da rua IlarSo

do Rio Branco (antiga travessa do Se-
nado), a cinco minutos do centro, com
quatro dormitórios, duas salas, nuintal e
demais accommodações para familia.

(153 E) S

ALUGA-SE 
unia moça allemã para arru-

madeira, em casa de familia;
do Cassiano 11. 15.

rim
U7C C) S

¦¦I11II!II1I!III_I!!1!»!!!II!!II»!I!IÍBB!!ÍI1WÍ!I11|!|IIBJ
PARA O ESTÔMAGO E IN- _\

TESTINOS _' UM REMÉDIO í
SEM EGUAL ¦

AiIUGA-SE uma boa oasa para uma pe-

Informações coin
de Setembro 9S>

(107 .) S

que Ruarneccm a mesma,
o sr. Amaral, rua Sete
ia andar.

Guaranesia
liiiiiiiiiiHiiiiiaiiiiBiiiiiiiiniiaii

ALUGA-SE 
no oentro da cidade, unia

esplendida sala com duas janellas, em
casa onde não ha outro inquilino; infor-
mes á rua dos Ourives n. 67, 2° andar.

(S63 E) R

GRÁTIS Rico e feliz será quem co-
nhecer o Supplemenlo
.Ilustrado do MF.NsA-
GEIKO DÂ FORT U-
NA», onde s_o explicados

os meios para obter bem-estar, conforto, saude e posi-
çCes sociaes invejáveis. Revela o que fazer para^sor
amado, vencer difficuldades e embaraços da vida, fazer
bons negócios, ganhar muito dinheiro, obler bons empre-
gos e a sympathia dos poderosos, assim como impor
vossa vontade aos demais. DA'-SE GRÁTIS e envia-se

Íielo 
Correio para toda a parte. Escreva ao Sr. Ar ..lote-

es Itália, Rua Senhor dos Passos 98, sobrado,
Rio, < alxá Postal 004. Dá-se em mão á rua do CdiMe,
223,loja. 255 J

ALUGAM-SE 
na Villa Adão, aposentos

de primeira ordem, coin o maior con-
iforto, construída especialmente para este
fim, o quo ainda não ha cgual nesta ca.
pitai, systema parisiense, pois o seu dis-
ti neto proprietário quiz dotar esta cidade
de uma moradia de primeira ordem,' onde
os srs. cavalheiros encontram o maior
asseio a preços baratos, com direito a lim*
pesa do upo?cnto, luz electrica, teleplione
e banhos, logar central; na rua dos luva-
lidos n. ii, próximo á rua Visconde do
Rio Branco. Oo-1 E) S

ALUGA-SE 
o importante predio com tres

pavimentos, com luxuosos aposentos,
próprios para familias dc tratamento e mais
um crande armazém, acabado de construir,
trabalho de primeira ordem; na rua vis-
condo do Uio Branco O3. (103 E) S

A I.UGA-SE uma boa sala de frente,* in-
-independente, era casa socegadá; na ladci-
i,*i do Castello n. i-, sobrado. (-5- t) J

A LUGAM-SK salas
_\.dn Constituição n.
Casa séria.

e quartos; na rua
S7, preços módicos.

(2.3 E) R

ALUGA-SE 
um auarto para casa de fa-

milia, com pensão; na rtta do Hospt-
(477 E) S

m9mm\mmmmmmWÊB^^____^^^^"íi'^^X^m
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ALUGA-SE 
um nu.rto independente, com

luz loctricn. banheiro, chuveiro, em casa
dc familia portugueza, sem creanças a mo-
cos, estudantes ou casal sem filhos; na
rua do Riachuelo 19-B, sob. (4a. E) J

com pensão;
54, 2° andar.

LUGA-SE na jicreditada Pensão Mon-
»5, um bom
(483 E) S

A!
quarto."

ALUGAM-SE 
commodos, co mtodo o con-

forto e asseio, na Vil!.
Luiz Gama 45. antiga do

Fernandes, rua
Espirito Santo.

(734 E) J

ALUGAM-SE 
bons quartos, em casa de

familia, a moços do commercio; rua
du Hospicio 120, 2", praça Gonçalves Dias

(659 E) J

COZINHEIROS E COZINHEIRAS
ALUGAM-SE 

cozinheiras, amas secens
e de leite, meninos Iavadciras, en-

gommadeiras; rua dos Outivcs 115, i°a_*
3ar. (488 C) S

de con-
ALUGA-SE 

uma senhora seria
dueta aíiancatl- para coíinhar e Iwa*.

quem precisar derija-so à rua Manoel Victo-
rino n, 340, fundos. Encantado. (94 M) J

PRECISA-SE 
de uma cozinheira

Parahyba n. 36 — Mcriz
na rua

Barros.
(69 13) J

PUECISA-SE 
dc uma

branca, á rua _j*-.andu'
boa cozinheira,

1, 15a.
(5«o B) R

ALUGA-SE 
uma boa sala de frente; na

rua General Câmara n. 102, a" andar.
(517 E)

ALUGA-SE 
o casa du rua Theophilo Ot-

toul n. 202; trata-se na rua de São
Pedro 188, onde estão as chaves. (23E) R

ALUGA-SE 
um quarto com clectrlclda-

dc; no rua da Quitanda n. 50, sob.
(•66 E) J

ALUGA-SE 
tm casa de um casal decent.

e de respeito, a outro em idênticas con-
diçSe., uma sala dc frente, independente
ou metade da casa com toda» as commo-
didades, por preço módico; oa iravessa
Costa Velho n. 9, sobrado, (207 E) J

A 
LUGA-SK uma esplendida sala dc fren-
te e independente com luz electrica, e

todas as commodidades, em casa de um ca-
sal, na rua dos Andradas, 51, iu andar.

(171 io j

ALUGAM-SE, 
em casa de família estran-

gcira, a quartos, mobilados e com tele-
ohonc; rua Evaristo da Veiga n. ao, oro-
ximo a Avenida, (707 Ej -

ALUGA-SE 
a casa nova da rua da Ame-

rica n. 36, com duas salas gTandes, tres
quartos grandes, luz electrica e. gaz, por
130$; trata-se na mesma, das 9 as 5.

(OQI Cr) J

ALUGA-SE 
para familia do tratamento,

o sobrado da rua General Caldwcll nu-
mero 168, coin 2 salas. 4 quartos, cozinha,
dtr.pcnsa, latrinas, banheiro, bom quintal com
tanque e luz electrica; trata-se & tua Sil*
veira Martins n. 153. Catcto. as chaves
estão na loja, com o sr. Gonconi. (298 K) J

ALUGAM-SE 
esplendidos

r-rua dos Arcos 41
commodos, â

(9516 E) R

ALUGA-SE 
uma porta para pequeno ne-

gocio; na rua dos Andradas n. 6.
(212 %

LAPA E SANTA THEREZA

ALUGA-SE 
o a" andar do predio da ave.

nida Passos n. .12, com optimas accom-
modações para familia; trata-se na loja.

(607 I'.. J

ALUGA-SE 
uraa nova casa; rua Riachuc-

lo 324-A; as chaves estão na venda da
esquina; trata-se largo S. Francisco 3*5*
botequim. (722 E) J

ALUGAM-SEdente

A LIAdoLUGA-SE uma sala do frente, a moços

PlcEC 
ISA-SE de un_ cozinheira do tri*

vial, lavando alguma rouiiinha. asseia-
¦ita e dormindo r,o ahiguel; Guanabara 47-

(B)

CISA-SE de uma çoíinheirn, perfei-
afiançada; ma Garibaldi n. 07—

(6n B) J
PT
Muda

PRiECISA-SEdurma no aluguel; ruo
do corinheira que

Riadhuelo nu-
(«08 B) J

PRECISA-SE 
de unia cozinheira; traves-

sa Santa Christi-nn n. 33 — Santa
Thereza. (7=7 B) }

respeito; ca avenida Gomes Freire n. 134.
(33J E) J

ALUGA-SE 
um quarto mobiliado e çom

pensão, a casal ocm filhos, cavalheiro,
no largo do Rosário. 34, a» andar.

(240 E) J

os prédios da rua Presi-
 Barroso 85 o 87; aluíuel 130.;

as chaves estão na venda da esquina da
avenida Salvador de Sá, e trata-sc á rua
Evaristo da Veiga 2. (763 E) R

ALUGA-SE 
uraa sala, mobilada, com pen-

são. a cavalheiro ou a casal; rua Sena-
dor Dantas 3a. (780 E) J

Afrua Marechal I-lonano; trata-sc iisrua
Paula Mattos n. 186. (°°4 E) J

A'LUGA.SE 
um commodo a casal ou o,

moços; na rua Viscondo de Sapucaliy
n. 37. sobrado. (°°3 -¦*) J

EXTERNATO NORMAL
108 — Rua da Alfândega — 108 — i° andar

DIRECTOR !- DR. DRUMMOND ALVES
Cursos eguaes .os da Escola Normal. CURSOS DE ADMISSÃO A'

_. __  _i  _¦• _____:.. _.- __•___._ -Ia. I ._ na t" fltnnn _ 1

a

A 
ILUGA-SE o bom sotão «om tres iiuar*
tos, pcrm.na sala, cozinha e boa área;

na rua da Quitanda 11. 27; trata-se na
plrarmacia. __r2'______

ALUGA-SE 
um predio com dois pavi-

mentos, com entradas independentes,
bastantes commodos; na rua Dr. Joaquim
Silva n. 34; as chaves 10 n. 3» < tra-
ia-se na rua da Carioca n. 10, restauram.

(138 F) S

ALUGAM-SE 
bon» commodos com mo-

bilia, a moços do commercio; na rua
D. Luiza n. ji. Gloria. (94»a y) K

UM SENHOR
Que «teve atacado por uma. forte

tuberculose í de extrema gravidade, of-
ferece-se para indicar gratuitamente a
todo. que loffrcm de enfermidades r*i-
piratorias, assim como tosses, bronchi-
ttf, toite coavul.a, astlima. tuberculose,
pneumonia, etc., um remédio que o
curou completamente. Esta inditaçSo
pana o bem da humankliyde, é conse*
qu-aela de um voto. Dirigir-se por ear-
ta ao tr. Eugênio Avellar, Caixa do
Correio 1.682.

A LUOAM-S- aposentos com neu-•í*«ao, confortáveis, desdo _$000
por dia e 100$ mensaes, luz ele-
ctriea, telephone, etc. o uma bella
sola de frente. Pensão 1 .ttiilliii.
Praça José de Alencar 14, Cattete

_^ (H 560) G

ALUGAM-SE 
bons quartos mobilados,

cm casa de todo respeito, a cavalheiros
Ou a rapazes; na rua Ferreira Vianna. 47-

(579 O R

ALUGAM-SE 
desde 150$ mensaes, opti-

mas salas de frente e quartos, para ca-
saes e cavalheiros dc tratamento, ricamen-
te mobilados, com pensão de primeira or-
dem, garantindo-sc todo conforto, á rua
Buarquc de Macedo n. 71, próximo dos
banhos do Flamengo. Telephone n. 43S9-¦Central. (124 G) J

ALUGA-SE 
um quarto dc frente, mobi-

hilo, com pensüo, casa dc família, a um
6cnhor distineto; ua rtta Buarque de Mace-
do n. 17. (527 G) J

ALUGA-SEn. 20, avenida,
rua General Polydoro

__, uma casa; as chaves nn
mesma c para tratar na rua da Passagem
n. 28. (su G) R

ALUGA-SE 
a exceliente vivenda com

confortáveis accoiuniodaçõcs, magnifica
vista para a bahia de Botafogo; na rua
Macedo Sobrinho n. 6;. Para Iratar na
Iravessa João Affonso n. 49 (IluinaytS).

(562 C) R

i_.UGA-.Sl_ a casa da rua D. __ar.ai.n_
trata-se no n. 117. Botafogo.

(538 G) R
ALUGA-SEn, 125; t

A LUGA-SU um quarto em casu-ft-de -iinilliii pnra ousai ou pura
uma pessoa só, bem mobilado, com
ou sem pousão; na rua Christo-
vão Colombo 121. Cattete. (S60G

ALUGA-SE 
um commodo de frente, a

pessoas que trabalhem f6ra; rua do Cat-
tete 85, esquina do quartel, (9732 G) a

ALUGAM-SE 
_n_Bnificas

na avenida
e amplas casas

D. Luiza, com boas accom-
modaçSes e installacào electrica; na rua
F-Ví-hrasiá Corrêa 41, próximo ao largo do

¦Ma hado* trata-se com o encarregado. Alu-
guel, I30$ooo. (8187 _) 3

A LUGA-SB optima sala mobilada
Ada com electricidade. em casa
de familia fra_cc_a; na rua Cor-
rêa Dutra 78. <__§__

ALUGAM-SE 
bons commodos com pen-

sao e com ou sem mobilia, a casal pu
rapazies de tratamento, em casa de família
de todo o conforto, tem telephone; na rua
do Cattct» 105 (sobr.)  ('5S t») a

A LUGA-SE em Dr. Frontin boa. casa com
_Xarejados commodos. grande quintal com
tortos os requisitos da hygiene, aluguel bara-
to; informações i rua João Vieira, 35. bon-
de e trem á porta. _ 31 G) J

ALUGAM-SE 
as casas ns° 92 e 94 da

rua Joaquim Silva. Lana, com boas ac-
commodações modernamente jreparadas com
todo conforto, bom auintal, gaz e luz electri-
ca; trata-sc na mesma rua canto do becco
do Império, com o sr. Valentim. Vonda.

(aio F) J

Aconsullorio ou escriplono, tem sala de
espera, mobilada; na rua dc 5. J08" °-
(sobrado). <S87 Í_L-

ALUCA-SEfamilia;
um pequeno sobrado para

ua rua da Constituição n. 64.
(591 K) J

LUGA-SE um exceliente predio.. rovo,

creados, saia dc visitas, ie Jantar, desf-n*
sa, cozinha, banheiro, tanque para lavagens
o bom quintnl, sito a rua do fliac
n, 315. Trata-sc â ma D. Marianna
ou pelo tclcphono Sul 199". (

 com pensio, boa sala de
ein casa dc família; na rua Sc-

nador Damas n. 76, tambem se fornece

Riachuelo
rianna 219,
(571 E) «

X LUGA.SE eni Santa Thereza uma casa
com 3 quartos, 2 salas, e mais pertences,
para familia de tratamento; informa-se- na
rua Mana n. 84. (9i«i 1*) S

mobila-
da7~cm~c«5a'Te familia, barato; na._ rua

Paysandu' n4 13. •
ALUGA-SE 

uma sala..d. frente,
1

(10 G) J

ALUGAM-SE 
roaguificos quarlos e salas,

á praia dc Botafogo 11. 186. tendo tele
plione n. 2196. Sul, a pessoas dç trata,
mento. (416 G) J

ALUGA-SE 
a casa III da Villa S. Clc

mente, A rua de S. Clemente 98, com '
quartos, 2 salas, etc; truta-se no 94; aluguei
110S000. (679 G) S

ALUGA-SE, 
por 160$. a casa da rua Ge-

neral Menna Barreto 161; trata-se
rua da Alfândega 12,

"SUL AMERICA"
SEOÇAO DE PROPRIEDADES

Rua do Ouvidor SO
ALUGAM-SE

Oi seguintes predio* i
(As chaves no; mcrcios ini conforma

indicação dos respectivos cartarss).
LARANJEIRAS — Rua dos Uranjciras

n. 453, com magnificas accommo-aç_e_
para íamilia dc tratamento, auintal, etc,

as chaves na mesma rua 11, 410. Aluguel
30Ó$__o.

GLORIA — Rim Senador Candido-Men-
des 18, casa 4, com 2 quarto;, 2 salas, luz
electrica etc. Aluguel .2o$oo_,

MATTOSO — ltua Campo Alegre, Sn,
com magnificas accommod_çÕ__ para fami-
lia d_; tratamento, porão habitavel, Ins
electrica, grande quinta}, ctu. Aluguel
SoòSooo,

VILLA ISABEL — Rua D. Mario
Romana n, 17, cisa tj, com 2 quartos, j
salas, lu» electrica, etc. Aluguel 8o$ooo.

BOTAFOGO — Travessa Honorina 28,
casa 5, com 3 quartos, 2 sal_i, luz ele-
otri._, etc. Aluguel ioo$t.oo.

A LUGA-SE ií 40$ um espaçoso
••ft-hiiarto indoDcndontc, om easit
do liiniiliii, com lu/, electrica o te-
leplioitc. Uontlo ft portu o tierto
dos banhos do mar. Run Pedro
Américo 80. Cattete. (3 77S)_Ci

A'LUGAM-SE nor 70$ as
_T_Lc 8 <_a avenida a rua
n. 14; os chaves na casa 5.

casas ns. 4
_. -Marianna

(321 G) S

ALUGA-SE 
barata, toda ou parte dc uma

casa nova com mobília, banheiro, electri-
cidade e fogjo i gaz. mui perto do largo
do Machado, Informações, rua Cri.tovaa
Colombo, 141, armazem esquina lU-nio 1.3-
toa. (.101 G) !

IPANEMA E LEBLOR
A LUGA-Slv uma casa por .50$ mensaes.

X\coni o contrato dc um a dois annos, ai-
ta á nia Barata Ribeiro n. ^60, Copacabana,
ondo so trata. (48 II) tt

Peixoto & C,
(459 G)

ALUGAM-SE, 
a casal sem filhos.ou a

duas senhoras, sala e quarto de fronte,
com pensão; rua Ypiranfra 37, Laranjeiras.

(O72 G) S

A LUGA-SEI i6 nara cavalheiro
•tlum ontliuo dormitório multo
fresco o bom mobilado num ele-
_ant_ uredlo moderno. Aluiiuel
90..000, com banhos quentes
e iieoueno almoço. Casa muito
soceeada dc familia ostiraiiifoira.
sem creanças; rua Dr. Corrêa Uu-
tra 11. 60. Cattete. (3 _2.-,G

casa da rua D.
ua da, Al-
(4.3 G) SALUGA-SE, 

por 80S.
Polyxcne t6.1V; trata-sc - rua

fandega 13, Peixoto _; C

ALUGAM-SU 
uma hoa sala

Cl

de frente,
.com" d jancilns, linda vista para o mar,

com ou -mu mobília, com ou sem . pensão,
e defrunto doa banhos de mar; assim como
um esplendido c arejado aposento; na rraio
do Russcll 192. 1045 G) °

casa nova, com cinco
.conipartinientOB, installações clectricas,

fogão a lenha ou «az. nor 100S. sita a rua
ui do Fevereiro n. 56, Botafonp
na rua Sete, das 4 ás S-

A LUGA-SQ uma cara, á ladeira do Le*
__:uc 11. 12, com duas salas e dois uuar-
los; informa-sc 110 !^ .ú3 II) J

A I.UGA-SIC o predio n. <a Ja rua Egre-
XXjinlia; 4 nuartos, a salas etc. electrici-
dade, fogão a iwz. etc; as cliaves, por
obs-qulu & rua lí-irciinha n. ;3, armazém;
trata-se a rua da Alfandeea n. 30. 2° and.

(0381 H) M

íüoi -tia rua Nos-
trata-ae ria

rua Benjamin Constant u. 40. t94"ill) It
ALUGA-SE 

a casa n.
sa Senhora de Copacabana;

ALUGA-SE 
por 100$ boa casa

salas, tres quartos.
om dua.1

paz, e.cc.riçi.la..c «-¦
todas as clepcntícncias, _ rua Pereira Tas.-
sos n. 38, Copacabana, Informações í
avenida Atlântica 762. (91 II) J

ALUGA-SE 
11111 ou dois quartos dc fren-

te, á rua Salvador Corrêa 11. .12. Leme.
(.5-5 II) S

ALUGA-SE 
a confortável casa da travessa

Cruz Lima. 29 casa II prjximo aos
banhos de mar. as chaves estãn uo armaiem
Aa esquina e trata-se na rua ila Landelarls
22 com Paulo A. dc Souza. H

ALUGA-SE 
uma

ci

.„., trata-se
(610 G) S

ALUGA-SE 
uma boa casa nova, com to-

das as conunodidades. para família; na
rua Bento Lisboa n. :; tratase na mesma;
-ireço 150$. &)

ÍRNUL. BMW .1 nuK I
A 

LUGA.SE,
frente,

iila á ni_Ea. (545 E) R

de Picparatonos para

PKKC1SA-S_ 
-le iim-i hoa cozinheira,

assclaÜaf dc iomo c fouão; informa o
"Armazem riel'', á rua Voluntário, üa
Pátria 11, 447. (GbS B) b

_<*__.,_ NORMAL Cursos Commerciacs, Cursos _..... .
«ames no __ll__f_1 Atiro U. preliminares i matricula nas.Faculíades e-E-çolas

uma co-únlicira, na ma
BarSo dc Mesquita n. 944. bonde An*

d.iraliy. (6jS B) J
PRECISA-SE 

<!e

PRECISA-SE 
de um., empregada, para

.-orinliiir c l.ivar algumas roupas; na
rua Senador Furtado n, 108, casa X.

(684 B) S

X)RU15CISA-SE 
de Uma perfeita cozinhei-

ra de forno e fogão, massas e doces;
4 rua dc S. Clemente n. 298. (767 "U

1J_.__I_A-S_ do uma boa cozi-
A nheira para forno o fouão. Pa-
ca-se bem. Trata-se á rua do Hos-
i.icln «1. loia. (B 33) u

1>RECISA-S_ 
-le uma bon cozinheira dc

forno c fogão; rua da Alíandcga_i65,
..mUr. (14S B) S

PRECISA-SE de unia cozinheira
•_i- D_.I-._J__ J- CA

na ave-
._-,-¦,. In

"C-J-o." 
especiaes pira candidatos a exames de admissão

íõTcòlT-giõ. -e-ròff," Collegio Militar, Escolas Naval c Militar. Cursos espe*
ciaes de Physica e Chimica e Historia Natural, com aulas praticas. Corpo docen e
competente. - Teleph. Norte MÇ0- - PREÇOS MÓDICOS (M 6uO

A LUGA-SE uma boa sala oara escripta;
__rio, na rua do Ilosp.io n. 129. quasi

I esnuina dc Uruguayana; ali.suol ,40$ooo.(CíS c) S

LUGAM-SE boas casas, pintaibs de
novo, com auintal t muita nguo; na rim

Visconde dc Sapucahy n, tio. (o°z lv)_q

A LUGA-SE um bom
_L são, em casa <I<
sembléa ; 1, sobrado.

auarto com pcu--speito; -
(«33 E)

ALUGA-SE 
na Villa Rio Branco, aveni-

da Mem de Sá esq. de Inválidos, casas
opr 140Í. _ ('"J •'•• J

\ LUGAM-SH optimos aposentos
-^Usaia do fronte, etc, em casa do
familia de tratamento; na rua
Primeiro do Março 20. 2* andar.

(,T 290) E

I)__C1SA.SE 
..

trivial; trala-sc na Oaniisan. Gomei
tra vossa S. r rancus co 3"

uma cozinheira paru
ria Gon
(j8o IJ) J

1)RKC1SA*SE 
ile

forno e fogão,
_m bom, cozinheiro cie

para casa de familia,
prolong-aniemo da rua Mariz o Barros

5M, fim da ma Barão dc Amazonas.
(2*0 B) J

CREADOS E GREAOftS
JREC1SA-SE de uma creada pata casa

ile um caaal, dornúmlo no aluguel; á
a Dia* ila Silva n. 27, Mcycr. (200 D) J

serviço; travessa Min
liara to.Io-.tori 11. 35.

(148 C) S

PRECISA-SE 
de

lodo
nma br

serviço <1c caí*.
milia; rua Januzzi n. 1.1 -
Christovão.

1 creada para
1_ pequena fa-

Praia de SSo
(94 D. J

"OltE-OíSA-SE 
de uniu creada na-

J- ra todo serviço; na rua da La-
.radio 11. 30. (J 281) I)

,4 LUGA.SE a coso da Praça da Republi-
xíc" n. 03 !2'a. -S chov-W) eôt-So nn s°-
*"-.J,* £ traía-__ na r..a d?. Çandflaria. 32
com Paulo A. de Souza. (-00 E) J

ALUGA-SE 
em caca de familia um quar-

to para casal tem filhos. R. Theophilo
Ottoni n. j8. (10» _\ j

,i i.übÀ-5i. uma boa saí^ c Um Quarto a
Amoíos do commercio ou casal, tem co-
lir.ha e chuveiro, independente, na rua Cos-
ta Bastos n, so. _ (iM 

>*.) J

A LUGAM-SE macnlficos ouartos
-f»-o siilas com ou sem mobílias
para easaes o rapaz solteiro o da-
se íicnsão (lo 1" ordem; na roa Uo
Lavradio 30, sobrado. (218) fc

A LUGA-SE um bom sobrado rom•diluas boas salas, quatro ouar-tos, quarto para creada, terraço o
terreno e mais dependências. Bua
do Lavradio 118; trata-sc na loia
nor 2809000. (S 137)E

ALUGAM-SE.ti

A LUGA.SE um ..rande sobrado, ha rua
___a Constituição 34; trata-se na loia.

(470 E) S

A LUGA-SE um bom «uorto dc frente, a
xjLmoços ou casal; rua uo Riachuelo n. 92,Bobrailo. (472 t!) S

á u*-V9**"^^ uíi,a 'uua s;i^a (i.c irentc» m°'
_L__.oilaíla _ _ _ íí. uu bem p_ii3_u. casa nu vai
com todo o conforto; na Avenida Gomes
Frciro tío-A, entrada nela priien dos Go-
vernadores; preço módico. (46, E) S

ALUGA-SE 
por So$ a casa da rua Fran*

cisco Euíenio n. .-2.: m cliaves no
327 e trata-se na rua da Quitanda, 139.

__,  (173 E) S~~—— ——1

A-.UGA-.F-S7. 
um bom quarto, uma boa

_a)o de frente, bem mobilada, com on
sein pensão; na praça Mauá 11. 73. 20
indar. (478 E) S

por 160S. a lòla e sobra-
_ tio da rua SariVAnna 216; trata-sc na
rua da Alfândega 12, Peixoto Si C. (4601-.)-

LUGA-SE bom quarto, coin penrão, o
dois rapazos 011 a casal sem filhos, por

1 lo_, na rua Camerino n, ioí (casa ne ta-
niilia). (__ *¦• 

j
l.UGA-SE o niaunifico nrodio dn beco
da Batalha 11. 16; esti limpo c fica pro-

ximo ao Mercado Novo; para ver c tratar,
na rua da Misericórdia n. í8. (744 E) J

A LUGA-SE, no predio novo. apatetado,
_í.<la rua ilo Rezende iq.1 um esplendido
ouarlo, rodeado dc ianollas e com todo con-
forto. (732 U) .1

ALUGA-SE, 
em cara dc familia dc trata-

.mciilo, um quarto, c pensão, a rni_zcs

_=_XJ_A. TJ-E_.TT<^TTA.Y___-IXr_aL KT. 9X

Droçras novas
Flemerdios garantidos
Dos mais afair_ad.os fabricantes
Preços sem oompetenoia

Temos em nosso armazem: uma balança americana, sensível a
1 gramma, para posagem gratuita da uossa freguezia.

ALUGA-SE 
uma casa com dois_ quarto»,

duas solas, cozinha, ele. em Co^acaba-
na, i rua Darroso n. 67, Villa Muni; ai
.para 'iníonmawcs, A rua dn ,.\l)fande^,
«huves estão 110 11. 73, oi.ile se trata «
122. Preço, iiofooo. 153*» «) J

UJGÃ-SE a casa da rua dc N. Se-
nhora de Copacabana 11. 101- (caaa I);

tem duas salas, dois quartos, cozinha, quart»
com banheira esmaltada, W.-C. c quintal;
illuminada 4 luz electrica; as chaves «-IS-,
oor favor, na casa IV; aluRuel i22$ooo.

(140 II) b

ALUGAM-SE 
os predios da rua Ipanema

ns. 83 e .1.  (.142 H) J

ALUGA-SE 
_a casa da

n
rua Nossa Sc-

nhora de Copacabana n. 8.9; traia-»»
na mesma, i8oS mensaes. com trts nuartos.
tres salas, cozinha, despensa c um <Uy-*to3
di metros.

Apclto. predio novo. com todo pconior-
to moderno, 2 quartos sem mobília; rua
Carvalho dc Si n. 3.1-A, junto ao.largo do
Machado. ___._*

ALUGA-SE. 
na Tun General Sevcriano

186, casa dc familia, unia sala dc fren-
te, com pensio o mobilia. por 110$, c mais
dois quartos, a «oí; so a pessoas dc trata-
mento; pagamento adeantado. (__ G) ~*

X LUGA-SU um bom quarto, lieni
-fíjniobilado o indepondente; pre-
eo modieo. para um senhor 011 ca-
sal: rua Iluarquc do Macedo 41.

ALUGA-SE, 
por 00$. o oredio 11

LUGA-SE uma boa sala de frente, em
Lcasa dc família: rua do Caitete .203,

(399 G) J

ALUGAM-SE magníficos cômodos.a et-
__.valheiros e mocos do commercio, na
confortável avenida Commercio, na rua
iChristovão Colombo n. 38, próximo tos lar-
KO do Machado; trata-se com o encarrego;
do a qualquer hora. (8284 C) J

ALUGA-SE 
uma casa com tres quartos,

.duas salas, copa, banheiro, despensa e
cozinha; na rua Ceneral Menna Barreto
n. 142, BotaloRO. (94o8 G) J

ALUGA-SE 
a casa n. 48 da rua Conse-

lhclro Pereira da Silva oor 150$; as
cliaves estilo no n. 46 fundos com o n. 4!
trata-sc á rua Buarquc do Macedo n.. io.

(6ooo G) J

por 80$; Quitanda 21. sobra flu.
(75S E)

A LUGA-SE uma boa sala, para rapazes,
__.com ou sem pcn_o. na rua Municipal
11. 8. 2" andar. (75à '¦' -I

A LUGA.SE um bom auarto, com ou sçai
/-.pensão; a rua da Carioca 11, 47. sobrado.

(7=4 E) J

ALUGA-SE, 
cm casa dc familia distineta,

um bem mobilado quarto com luz clc.
ctriea, todo conforto e Cantar, por 100S, a
um moco distineto ou a uma senhora que
trnbcihe fora; rua Paysandu 162. casoii'
Villa Pacheco. <l82 «J -1

ALUGAM-SE 
quartos mobilados ou n2o,

com ou sem pensão, a rua Taylor 47-
(408 F) J

ALUGA-SE, 
por 50$. uma boa sala para

casal sem filhos, com entrada indepen-
dente, tendo cozinha, muita attua o luz,
querendo; na rua Costa Bastos n. i°,_Pro-
ximo á do Riachuelo. (132 F) b

ALUGA-SE 
uma majttiiiica sala dc frente

a casal ou rapzcs, com ou sem pensão,
com ou sem mobília; rua da Lapa 62, sob.

(444 1) K

A 
ILUGA-SE grande sala c-tn vista para
.0 mor c iardim da Glorio, para uma

«11 mais pessoas solteiras; na ladeira, da
Gloria 37. (356 F) J

ALUGA-SE, 
em casa dc família, esplendi-

do aposento. sA a rnnazes. mobilado, com
01* sem pensãu; rua Silveira Martins t to.

VLUGA-SE 
a casa da rua das -Marrecas

11. 34, toda cintada e forrada de novo,

para ver e tratar na avenida Rio Branco
n. 114, das_ 8 da manhã it 6 da
com o sr Soares.

tarde,
(8446 EIJ

ALUGAM-SE 
cômniodos especues a 4oJ,

cm predio novo e de «quina, todos
com uncllas dt dente, á rua Senador l om-
pcu n. 245, em frente

A LUGAM-SE uma sala dc frento e um
jt___quarto de frente, juntos ou separados;
na praia dc Sanla Luzia, 182. (304IOS

* T UCA-SI. uma boa sala s!e- fr*_nt<\ i>
_Xcas.-il sem fillins ou mocos; na rua São
Tcdro 2C4, sobrado. (737 E) J

ALUCA-SE 
uma esplendida sala dc fren.

tc, com 3 sacada... a rapazes do comnier.
cio. no a* andar da rua General Câmara nj.

(7.16 E) J

A LUGA-SE, a moços do comnicrcio, um
_T_.opiin-.o quarto dc frente, na rua dos
Andradas 11. 36. (734 E) J

nVlüOII ii«!;i:_li li.E:'.!:_ii.;i:-I> K-Ei:U;_li.ii;-i;-!!iai!i:.Hi:>^>
I CÒRFRBtS DO ESTÔMAGO, £
1 DOS INTESTINOS E Dn §
§ CORAÇÃO . USAE W

1 Guaranesia |
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A LUGA-SE, com pensão, um exceliente
__.chalct. annexo h nensão Russcll tani.i-
liar. próprio para familia; a traiar. na praia
dn Russcll 11. 94.

Moléstias da Mulher
Cura. radical das iuílamniacões do

utoro c dos o.arios. Tratamento espe-
ciai das heniorrb _eias. corrimentos,
suspensBes t flores brancas. Tratamento
rápido por çrocesios modernos e sem
dòr da blenotrhajri» chronica e suas
coiiipLicacões. Tratamento especial das

£Ut_6!T.ÍI_. **a
• *.._>_ _._! O C

__rua General Polydoro 5.1
electricidade.

boaa casas,
pequena!

D. Polyxciia 70. Botafogo.
ALUGAM-SIiconforto, nara_ pequenas

IX, da
Bot.iforo ; tem

(43- G) J

com todo o
fainiüas; rua

(4.12 G) /

ALUGAM-SE 
bons quartos com pensão,

muito cuidado, para famílias e cava-
lheiros, cas- com jardim. Rua ChnHovaO
Colombo, 124.  W *-¦)__

ALUGAM-SE 
casinhas, na rua D. Car-

Íoi I 22J (antica Santo Amaro). Cattc-
te; aluguel __.  l|i; L,) **

A LUGA-SE 0 chalet n. m da rua da
jfVAssumpcão n. 40. tem tres. salctas, um

quarto, e ditas salas, chuveiro,
mais nceersario,

A„LUGA-SE um bom prelio, cm centre
de lerrcno, perto da avenida Atlântica,

com cinco quartos, duas salas, gabinete,
copa, cozinha, etc; os chaves cst3o na
rua Marinho n. 84, onde so traia.

(___ H) K

i LUGA-SE. por 3So$ a casa da avenida
_\.Allant!cn 8.10; trata-ac na rua 10 *-
faiidcirfl 12. Peixoto II C. (.|6.1 H) S

. wi!Bi;i||lilil!lllHllfflllllia«llillliBBwiiai!iiBlii" ->OIS CÁLICES DESTE rODE-
WSO ANTI-ACIDO EVITAM
¦ÍS MAIS CRAVES DOENÇAS

Guaranesia
.ÉHil«_ME;i„llli!a__lll«líM»!M!il4M»

. AOOE, PRAIA FORMOSA
E MANGUE

(330
tudo

G) J

X LUGA-SE nm palaeete, eon-
Üistruceão nova, com toiIiiH a»
commodidades e melhoramcntoii
modernos, para (trando lamina
de tratamento; centro do terreno,
entrada para automóvel, etc.: na
rua Voluntários da *at$J$_\' Q

cômniodos e
.casinhas; na rua General Severta.no, 74-

Tratar com? o er.carrcuado sr, ««««.•. ,

AiLUC-AM-SE haralo, bons.

4 ILUGA-SE uma boa casa por i-lo$, a
X\.rua D. Marciana n.S, com duas sa-

quartos, porão habitavel, luz. clc-
(311 O) Ki.-.s, tres

ctriea, itaz, etc

('738 6) J

moléstias nervosas,
t)ue_»Íunu^. AríuVitiSS-íO C

, da pelle. Pneamento após a Çnra*
í Avenida Mem dc 8á 115. das 8
! horas da manhã 4 1 da tarde e dai 4 às

j 10 horas da noite. Attende a chamados
I a domicilio e do interior.

A LUGA-SE uma casa & rua Cos-
UílJín Bustos; Informações e chave
! na rua Blaclmolo 11. 243. Garage

Universal, sr. Teixeira. (J 728)-

ALUGA-SE 
um bom auarto. a senhora

séria, eni C3Ba dc familia, com bonita
viita para o mar; ladeira de Santa Therraa
11. 47. (•>'¦' -') *-

AH.UGA.SE a casa n. 6 da rua Bento
__uLisboa n. 79: as chaves 110 11. ¦*¦¦

t.in tres quartos, -iu3'

quintal.
saias, cozinlia

(304 G)

LUGA-S.- a
em casa dea;

sala de frente

ALUGA-SE pòr 90$ uma

rua Silveira Martins 20,
familia, uma confortável

(281 (>) «

boa casa com
d".-3 sala*, dois" quartos, grande quin-

tal; na raa Visconde Je Silva n. 61
ta-se no t>J. ^1_

refor-
• hsAJ.UGA-SE 

o predio assobradado,
mado dc novo. com fogão a gaz

electrica, dum salas, quatro quartos; aa
rua D. Laura do_ Araujo 11. •"- " ~-Trata-
•e - riia General Cabdwell n. 210, sobrado.
Fiança de nríociante c-tabelecido. Alu-
fitei, uai mensaes.  ("5 J) J

srande arma_m da rui
__ _ laiina ns. 34 c 34i "*"

K-se no "Fluminense Hotel". (D
ALUOA-SEVisconde de ltauna„ ns... 32

A LUGA-SE o predio da rua Maurity
próprio para negocio

cliavcs 'no armazém defronte
na secretaria da Candelária,
Quitanda.

radia; as
trata-se

rua da

AiLUGA-SE 
por 160$ o predio novo,

.sobrad.ido da rua Ur. hzcquicl n,
6i cbaves no mcsmOi onde traia.

(182

j»;

i) J

ALUGA-SE 
por

do Aguiar 11. 2
doi.i quartos a mais

80? 1 casa da traves»
tendo duas salas,

dtpu.d ._(.:.¦.;.
(267 D R

A LUGA.SE, por preço barato, boa caa»
__com dois ouartos. duas salas, hom aula.
tal c electricMnde; informa-sc a rua Car-
doso Marinho n. 7, escriptorio. Praia For-

í .OT II J

tia.
G) J

A -LUGA-SE a casa
í_.rail(ta (Laranjeiras)

42
com

ifa rua
bons comnio-

estação Central.
(8311 E) J

A LÜGA-SE na rua de S. Bento
-flu. 30, 2o andar, csauina da
Avonida llio Branco, eranilo ouar-
to inobiliido e pensão; 2 pessoas,
_t)0$000; uma 130S; casa do
fniiiilln. (J ___]_ n

l.UGAM-SE as seguintes casas, p-ra fa*

PRECISA-SEserviço j«ir
d&s Inválidos 184

1>RECISA-SE 
di

dc família; n

;íe unia creada pai"íiu

d .ossob., nulos

uma creada para casa
nu Barão dc Sertorio

(.' . C) u

bMPHEGüS DiVERSUS
A
de Pctlcncc 11. 4J. Caitete.

I^UtsA-Si. uma lavadeira dc lustro,
para easa de tratamento; :ia rua Andra-

ms iu

PRECISA-SE 
dc uma menor de 10 a 14

an.as, .com noa condueta. para servi-
jos domésticos, ru rua de Sonto Amaro
132. Cuide. (9485 G) R

\ LUGA
_Í.V_i.i_ :
Ladeira Joüo Homem, 71. . . .
Mari.* e Barres, 157 e a6'-,,;,v ;•Marij a Barros n. JS9 "VILLA

EUGENIIi". diversas casinhas
nova! desde.

Tos-! Clemente, 47
Sanio Christo dos Milagres, 102.
General Pedra, 159, r»ra negocio e
familia

Rua do Mattoso. 15
Kua di Mattoto, 19
Commendador Leonardo, 9. . . .
Rua Cunha, a loia do n. 64. •
Carolina Meyer, 2.1._ ¦•_.*••

Tratam-se á rua !*¦• r-dro
Co«-.i !lr.._ia & C.

I42Í00O
j.'jSooo

100$OOo
I__$001
gijooo

!S'J$00.1
, i5_$on.
, i__$ono
. 152$000

IO'$000
. _2_$00_

n. 72, com
(7847 E) J

HK~K~K~t*K^~K^
% __^_-.

T RHF&n
s°__Ar.fio

uy.e sempre o
SABÃO
ARI5TOLinO

e para as HflOLESTGAS DA PELLE %

família;" as chaves no n. 52, ar-
(29(1 d) K

j_
tios para
n:a_er.i.

A LUGA-Slá por 120$ uma casa çom tres
__.quartos, duas salas c grande arca; na
rua Bento Lisboa a. S9. Cattelc.

(357 G) J

MANCHAS

6AI.DAS.

ESPINHAS.
RUGOSIDADES.
ORAVOS.

VB_.MELHIDõES,
OOjnCHõES,
ERRtTAOôES,

FRIEIRAS.

FERIDAS,

OASPAS,

PERDA DO CABEI

DORES,

ECZBMAS.

DARTHROS.

GOLPES,
CONTUSÕES,

QUEIMADURAS,
ERYSn-ELAS.
INFLAMMAÇfiES,

Deve-se empregnl-o sempre de accôrdo com as instrut_6es que
acompanham c.ida vidro.

?

I
VENDA tM TOOA OARTE

4 LUGA.SE o sobrado da rua S. Pedro
__.11. 10, tendo bastantes commodos para
fainilia; trata-se no 11. 6. (9384 13) M

chuelo

LUGAM-SE deis bons quartos c umjo**»n_ n__ *'.fr. & rua
(9*180 E) J31-

P
A T_GAM-S_ 2 escriptorios jun-

_ i___.~i-~.-~ '*—i  I -fl-tos ou seiiarados, no 1° andar
RECISA-SE de uma pequena ate 15 an- |lvlii,.m..( 

nl.ediÒ <la rua Seto
nos, par.i serviços leve?, em cas- de "u ">•• ,.,__« I- ,1 1«R n

uena fímili.i, á rua Coronel Pedro Al- de Setembro _0{). tel. 105,, t.
-Praia Formos», (141 O Si <«» »»«». *¦a «4

LUGA.SE o prodio da rua do Arcai
61; para ver c tratar no mesmo, da_

ãs 12 horai da manhã. (50 E) R
Aí.

A LUGA-Slv, em casa de familia, ' um
____.a-.iarto mobilado, com todo o conforto,
com ou sem Dcnsilo, a um ou dois cavalhe^
tz; av. Passos 40, sob. (.16 10 S

A LUGA-SE um
casa de familia, a

eni da Rio Branco 1

esplendido
moços d.
7. -i".

O-.iarto, em
Iratamcntoi
(424 E) J

ALUGA-SE 
uma

moços solteiros;
Artes n. 5.

Al;

boa sala de frente, a
a travessa das Bellas

( .8 E) J

LUGA-Slv um bo-.n quarto, com limpe-
moços solteiros; rua General Cj-

mara 32$. (..-¦_ !-) í5

i LUGA-SÊ um bo:n c-cripf.rio. cotn_ di-
/-i-n-ito á sala dc esocra, na avenida Cen-
trai I3J. Io andar: trala-sc com o dr. 1 .
Lima, ilas .. ás ..; preço íío$. (388 I.) J

4 LUGA-SE uma sala. com 011 sem mo-
__.!>ilia, cm casa de casal dccc-ite. a outro
casal; praia Sinta Luzia 14. <40i Iv) J

A LUGA-SK um irrandc ouarto. uroprio
.rVpara cscripíorio ou consultório, com du
reito a tclcphono c luz electrica; ma lia
Ci,rioca ii. 6. 1" andar. (.1*6 í.) J

4 LUGA-Slv. a rapazes do comnicrcio, uma
-TlLsala de frente, con-. oil sem mobilia; rua
do Riachuelo - _, sobrado. (419 E) J

i LUGAM-SE bons quartos, com boa
_C___pcn."io. cm casa dc íamilia: rua da
Alfândega 144, 2° andar. (108 lv) S

A LUGAM-SE dois arejados c csr-açoso"
X_Lquart03, indepondente.., a casal sem íi-
lhos; luz clcclrica, etc; Inválidos 18..
scb., fundos, t»> E) S

ALUGAM-SE 
duas portas, bast.ulc cs-

paçosas, por preço bastante razoável e
em bom ponto; presta-se oara Qualquer, ne-
rocio; na rua da Lapa 7J« ____[ £j .?

ALUGA-SE 
o predio n.

nio Regadas (Lmia);
i _ rua ThoDto.
trata-sc á rua

Theophilo Ottoni n. ;(i. i° andar: aluguel
200$; a chave está no Grande «otel.

(66 _ I*) a

A LTT("-\-SF. em casa de família estran-
__.F.eira. confortável quartos recentemente
mobilado, muito ar. luz clcctnca, banheiro,
só a casal ^.-m filhos 011 cavalheiro serio;
na rua do Rezende n. íoi. (77931*.)K

ALUGA-SErua Real
quartos, toda
ca c todos os
de tratamento;
favor e trata-

por a casa nova da
. 32S, com -etc
c.co, luz electri-

melhoramentos para familia
cliave» no n. .12'';. por

rua da Assemblea

lS-,
Grandeza
pintada

IU .ui _ nau*- c ». _ *-..- »¦¦ •¦"""« 7,. *
V« andar, dal i ii 4 hora», (M G) i

A 
LUGAM-Slv bons auarto». a mocos sol-
leiros; preços módicos; á rua das_ LaT

raiiieiras n. .. (9143 G) S

casal <le tratamento, unia
um quarto com ou sem mobília,

em casa de uma senhora estrangeira; ^na
rua narão dc Gúaratiba 29. Cattete. (703'.J

ALUGAM-SE,sala

ALTrCA-SK 
o a" aniar do predio

do
dc S.
Trata-S(

Andradas
Pedro (pra

cm baixo,

rua
eequinrt da ria

General Osório),
chapelaria.

(661 G) )

4 'LUGA-SE por 130$ uma cisa com tres
Aquartos, duas salas e grande u Jlai.
na rua do Cattete 214- '-^ .___-_

ATl.l.N 
c-";v i.-ir :'.-;. a boa casa da rua

Conde dc Ir.A n. «5. com. tre,...quar-
{oi, dua;.
nada a luz electrica,
tal pira ver o tratar
.obrado.

banheiro, illuml
um grande qum-

, ma Sachet 12,
(i.l3 G) J

A LUCA-SE, por oreço barato, boa caw
Acom tres ouartos. duas salas, hom quin-
ta*. o electricidade; informa-sc a rua gar-
doso Marinho 11. 7, escriptorio. Pr.ua ror-
raosn. <39*i O l

A I.UGA-SE a casa da rua Sara n, 73,
_ Xtcm bons commodos amplos o arçjauo», *
tem bons coininodos amplos c arciaüos,
chave está no 11. _ • trota-sa
dos Ourives 54. Aluguel. I3.00»

a
rua

(533 D_»

A LUGA-SE, por o<$. a casi 26? da rus
__ila Gamboa; irata-sc na rua da Alfan^
do.a ¦ . Peixoto & C. ("-' O s

J4TUMBY, ESTÂCIO
í RIO GPPRID0

l LUGA-SE por
i\.Nova de S.
na mesma riía. n
chaves,

100$ o boa c.ií.i da rua
•Luiz n. _. Trota-s-

59i oiid". fc .':ham ai
(..01 j> 9

4 LUGAM-SE:.a.
Ji-faaes,

io?,., ..... - - .. só a fttimluts ça-
Ôà 

"higiênicos 
prédios da rua Ge-

ncríí Polydoro, 9Ü o _o| .os ns. 03 <
of da mesma rua, com. dois pavimentos,
cinco dormitório-, banheira esmaltada,
vatorio, hid-t, quintal ,ctc.; por 130. o
da rua Goulart (4 pra;a Suzano) ioí,
ILeme, com tres grandes quartos, duas
1q«, quintal, etc; por 73$
quun Wcrncck n. sc
Ponte da Paqueta.

A 
I.UGA-SK optima sala dc porão hab!-
tavel e tsmbr-i uni bom quarto com

janella. ambos iem mobília, .1 senhor ou
moço de tratamento; na ma Corrêa Dutra
n. i7í. (53i G) H

-1-
4 LUGA-SE um bom ouarlo mobilado,

__.com ou Km pensJo, na rua Benjamin
Constant 39,. 

*" ~- ~ • ton G) J

la-
o

no
ca-

da rua Fur-
quasi fronteiro á

(9303 G) R

.4 LUG-.V-SE por 87$ ira» boa casa, tem
__crar.de quinfc.l; na rua Bento, Lisboa
n. _, Cattete.  _.._____

05 commodos inteira-
com pensão, em

cata dc pec.-çna familia, onde ha todo o
conforto c a«seii. ponto muito azradavel,
a rua de S. Manoel n. ao. Botafogo.

(3S1 G) J

ALVCÀM.SI.mente independentes.

ALUGA-SE 
na rua _i I-strclla .11. «.

pronimo ao largo do Rio Comprido, uni
bom predio coii iardim na frente, granue
Quintal, com t._ .n as installaíõcs. lrar*f-*JJ
na rua dos Ourives 47- 'S'-1 >> "

Wí

ALUGA-SE. 
por

rua da
na C35. V

102$ r.cnsaes -
n. 285.

easa da
Trata-se

84 G) J

,4 LUGAM-SE os prédios 4 rua Piedade
__.n. 49, eom 5 quartos, boas salaa, fiara-
gc, etc, 350$, o o da praia Botafogo 9J>
para pequena familia de tratamento; irata*
ie 4 pr-ia Botjfcgo jí, <'3o G) 5

,4 I.UGA-SK o prodio da rua Barão de
__.Itapagipe n, 190, perto dos bondes, com
cir.co quartos, duas salas, porão, quinra'.
iardim. por i<io$; trala-sc na rua Sair,--
Vianna n. ío, casa VI. .,V3->.''

A LUGA-Slv e.n casa dc família, » w
irVArislides Lobo 11. «7, "'«"'.'í*;?'-í0*
modos .1 rmrn sem filhos, «valjeire» •¦

lenhorts de Iratamenlo e bon.» ' "*'u ¦' -.

c fervida por .'-versas Unha
de cem ríis e a casa. alem Ae se

HiPÕ. de um grande terreno
;,tis n.orador«i

-r 1 Miveira.
P>.
recreio

_. _
de iion.ii
muito lim-

.•.¦prio par .
tr_»-«f "*

icjico?, lua-'andes arma-
fabrica, offi-

, j,,. .,.,, 
'undõ"doÍ3 

ouartos, cosi-

latrina,° toadro. <luim.W c _ta_w».
Salvador do S4 i«3._ >«3.

A LUGAM-SE por preços
Atos ou separados, dois
zens. próprios para negocio,
cina
nha,
A
jnfírnm. M k "* >?9 (*jhara

tanq.1*.
Chaves

da).
¦ 1 'S J) s

4 t.UGA-SE por 40$, uai commoda parj

---i_-.: _____ _•
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I CORREIO .^AJVIA^HA -—, ^uüi^-|eira, J?. jfle Ago^ |$pa ,. ,| II
I 4 iLUGA-SE por So$ um bom porão cora
UXcerca de IS metros de extensüo, «rua
<h Luz n. ,16, Rio Comprido. (93 J)' J

ALUGA-SE 
uma casa nova, na rua do»

Coqueiros n. 103, por 82$. (IS7J) J
1—

ALUGA-SE 
perto do Estacio, boa casa

pintada c forrada do novo aluguel bara-
to bons commodos; informações 4 rua Dr.
Pessoa de Barros n. 34. (a. «) I

ALUGAM-SE. 
a 100S. duas casas novas,

com cxccllentes accommodações, electri-
cidade, quintal, etc; na ru- Campqs da
Taz 128-130; trata-se no Restaurante Pa-
lis. Uruguayana 4:. (0232 J) S

ALUGA-SE 
por 60Í uma boa casa, cum

duas espaçosas saias, dois quartos, cozi-
mhn, tanque, abundância dc água e quintal»
na rua Itapiru' n. 273, casa IV, a chave
.stá na casa l « trara-se na mesma rua-. 359. (39 J) R

ALUGA-SE, 
por módico preço, o predio

da rua Conselheiro Pereira Franco n.
in.. (Estacio), tendo 2 salas 2 alcovas< c
luz electriça; está aberto dac to ao moto.
dia; trata-se rua Mattoso n. 206 loja.

(423 J) J
! A LUGA-SE por módico preço, a casa
-flpintada de novo; na rua doa Coquei-
ios a. 84, Catumby. Cbaves no sobrado.

(278 J) R

, A T-UC.VSI. a casa da rua Visconde de
XXS.pucaby n. 330, tendo duns salas, tres
quartos, e mais dependências. tAs chaves
estão por favor, no n. 332 e trata-se com
Jacobina, na avenida Rio Branco n. 103,
ii° andar, dan 2 ás 4 horas. (314 J) R

, A LUCA-SE por 150$ o predio á rua
_-L..rÍ5tidcs Lobo 11. 146-IV; chaves no
11. 124; trata-se na Comp. de Administra-
Cão Garantida, á rua da Quitanda. 138.

(Sm-, 11 T

ALUGA-SE 
nor 150$ o predio á nia Ita-

rão de Itapagipe n. 151; chaves no¦n. 143; trata-se na Comp. de Administra-
(ão Garantida, á rua da Quitanda, 63.

(8016 J) J

| \ I.UOAM-SE doia commodos; em casa de
-Cxfamilia, a moços du commercio ou n
cisai sem filhos: n. rua Ur. Aristides
l.obo n. 128, sobrado. (34 D U

ALUGA-SE |rara familia decente e sem
creanças, o sobrado da rua Itapiru' 287,

.com tres quartos, duas salas, luz electrici
c mais dependências; trata-se no mesmo,
das 10 liuras ás 4. (557 J) R

j A .1.170 A-SE espaçoso quarto com janel-xVln, cnm ou sem pensão, casa de peque-
jia familia. Mattoso 204, Bonde de cem
réis á porta. (573 J) R

IA'LUGAM-SE os dois armazéns novos,
X\.á rua da Estrela n9. 47 c 47-A, Itio
Comprido; as chaves 110 4S. (5S3 ]) li

ALUGA-SE 
uma casa com cinco quartos,tres grandes salas, bom quintal, aburi-

d anciã de água e mais dependências; na
-"Vd.i da rua Dr. Agra 11. 1" (Caiumliy),lAIiwtiel, 100$. Chaves na rua de Ca.
lunrby a. ros. (S98 }) J
IA LUGA-SE o predio assobradado d:Xillr. Rodrigues do. Sanlos n. 5..160Í; as chaves
mesma nm n, 58.

a rua
.... Preço

mais informações, á
(«23 n j

A LUGA-SE a casa nova do becco do. VMotta 11. 14, no Mattoso, com duas
salas, duis nuartos, cozinha, banheiro, ele*
ctricidade e pequeno auintal. Acha-se aber-ta da. 11 á. 4. Aluguel, ioo$ooo.

(fe. J) J

ALUGA.SE 
um bom porão a casal ou

a senhoras sós, honestas educadas, não
se quer creanças, nem bichos; na rua da
tl.trella n. 2. Itio Comprido. (6i*.í ).I
'ALUGA-SE um quarto, cm casa ile la-
XVimlia, a unia senhora ou a um cava-lhcjro. DS-so pensão, querendo; na nr:i Ca-
volin.-i Re.diicr, 27. (602 J) J

A LUGAM-SE boas casinhas, assobrada-
Xi.d.-is, pintadas e forradas de novo. bon-
dei de mo réis, próprias mira familia rc-
Ciliar: na rua Erei Caneca 2.2; trata-se na
avenida Salvador de Sá iu. (706 J) 1

HMDOCK-LOBO E TIJUCA
A LUGA-SI. um predio. edificação nova, S

Xl.traves9.-i Soares da Costa 48 (l'raça Saenz
1'olia,) está aberlo para ser examinado.

(15 11) R

A LUGA-SE .1 easa n. XXI da Villa Flor
tíXa travessa S. Salvador 161. com 2 sa-
Ias. 3 quartos, copa e latrina dentro do casa
Mia de vislias independente, tanque e quin-lal. Preço it.Sooo. Chaves e informações
com o encarregado da Villa. Bondes de 100
reis. (112 Kl S

A LU O A-SE o predio á rua Vãlparáiso nu-
jTXmero, 28. Conde dc Hoinfim. com duas
salas tres quarlos, banheiro e mais inde-
ptndcncias, com gaz o electricidade; as cha-
ves estilo POt especial favor no n, .o. e ira-
ta-se na rua Junqueira Prcire, 43. (104 R) J

A 
LUGA-SK um bom commodo. em casa
de família; na rua D. Dolphinn, 21. Mu-

di da Tiiuca. (12 10 R
A LUGA-SE a casa da rua Dclfina n. 36,ZXTIjllco, com 4 ouartos. 2 salas, ele., ao

centro dc um Kramtc terreno; in forma-se na
mesma e Irata-sc na rua da Carioca 58. ai-
fai.-it ,ria. -.' (40 K) R

A LUGA-SE o predio da listrada Nnva da
J-J-Tljuca t.-7. com duas satãs, doia quartos,
Krande porão, installação clwtrica. cozinha,
tanque banheiro, etc; ns chaves na casa
1G7 eom a sra. d. Albina; aluguel ion$.

(on R) J

,i LUGA-SE o predio á rua Pinto Gue-
_-k.de. n. 72. Muda da Tiiuca. 3 Brandes
quartos, duas salas, despensa. banheiro, etc.
Aluguel 150$; chaves, quitanda da caqui-
«ia. (73 K) J

A LUGA-SE um nuarto i rapaz solteiro
Xxna rua Conde dc llomfini 11. 654; Alu-
guel 3Q$ooo; trata-se na mesma, (162 K) K

ALUGAM-SE 
bons commodos, na respei-

tavel e bonita casa da rua Haddock
lí.obo n. 36, desde 3rô a _jo$imn.

(9182 K) J

Fomos os primeiros!...
Que adoptamos as vendas a prestações e com este bello'

Systema são innumeras as familias que mobiliaram
Suas casas com os nossos Moveis e assim vivem felizes

E cheias de conforto. Visitem-nos e avaliem os nossos preços e condições.
MARTINS MALHEIRO & C. ,???? ???????? ?<> RUA DA ALFÂNDEGA N. n 1.

A IiUGA-SE a boa cnsa da rna Bi-¦^peranca n. 14, em 8. Christo.
vho. com 2 salas o 2 quartos, po-rao habitavel, luz electriça. ba-
nheiro o grando quintal. Aberta
dos 12 ás 6 da tarde: para tratar
ú rua do Ouvidor 102, com o sr.
Duarte Felix. _
ALUGA-SE & rua S. Francisco Xivler.

XX.S15, boas casas para 80$. com 2 salas,
2 ouartos, cozinha e quintal, tem installação
Avenida Almeida. (55 I,) R

J_ hVGAM-HV, ns casas da rna^I>. Mn.l. 71 (Aldeia Campista).
transversal á run Pereira Nunes,
novas, com dois quartos, duas< .Ins, ro .inha, linnliciro e tanque
do lavagem, todos os commodos
.llitmimidos a luz electriça. As
chaves no local. Tratn-so na run
(lonçalves Dias 31, próximo da
eidiide, a poucos passos dos bon-
des de Aldeia Cum pista, cuia pas-
sanem em duns secções é de 200

éi... lliiirii.f . IOO* i* no. 000. Ij

A 
LUGA-SK
ap

uma casa. em locar muito
apreciável, com sala, quarto, cozinha,

tanque e quintal, por 45$, e outra com 2
salas 3 quartos t todas as tiais dependen-
cias; trata-se ua rua S. Luiz Gonzaga 94,

(9041 L) J

UUHA radical da sonorrhfia chro-
nicu ou recente, eni ambos os sexos e
em poucos dias, por processos moder-
nos.sem (I_r;i.ni .uite-se o tratuiuen-
to. liupoteiicia, cancro syDliilitivo,
darthros. eezemas, turldas.ulcerus.
Al.pl; (JOO e 914 — Vaceiua de
Wright—estreitamento de uretlira; appl.,
do poderoso t-pecifico contra moléstias
venereas, etc. Pagamento após a cura
Consultas diárias, h ns x~: 2 as
10 du noito—Av. Mem do Sá 11*»^

LUGA-SE a casa da rua Costa Guima*
tS, com tres tu:, nos. duas salas,

uma saleta, cozinha e ooruo. com electri-
cidade; preço 120$; para tratar, no 17.

(0739 M S

A LUGAM-SE, por na», boas casai eomXl.tr« quartos, duas sala», etc, bonde decera réis S. Luiz Durão, ás ruas Mourão
a c " A ? •'a.n,iu"1i 23 chaves na praiaae ... Cbristovão 161, e trata-se na rua doHospício 144, •» andar. (74S6 L) M

MOLÉSTIAS DA URETHRA
¦¦ Cura rápida com a
INJECÇAO DB MARINHO
Rna Sete de Setembro 186

ALUGA-SE 
a casa da praia de S. Cliris.tovao n. 163; a chave no n. 161, e tra-U-se n0 rua do Hospicio n. 144, 1» andar.

.. (74u L) S

ALUGA-SE 
uma casinha, a rua do Par-

que n. ia, Barro Vermelho, S. Chris-tovao; aluguel 60$. (4U _,)J

A LUGAM-SE as casas ns. 170 o
Jockey-Club; trata-seXXrua Dr, Garnier,

na mesma rua 181. casa 13; aliiRiicl
(303 L)

8. da
a-__

$¦

ALUGA-SE 
o predio novo de sobrado

com quatro ouartos, jardim na frente e
entrada ao lado, próprio Dará familia de tra-
atmento, no prolongamento da rua Mariz e
Barros, S17, fim da rua Barão de Amazo
nas; trata-se no n. 514, ondo estão as_cha
ves. aluguel stojooo. (218 L) J

ALUGA-SE 
uma caca -pequena por so$ooo

ua rua Lopui dc Souza n. 14. São
Christovão, (209 L) J

ALUGA-SE o predio da rua D. AnnaNcr. n. 267, em S. Francisco Xavier,com grande chácara. luz electriça o boasaccoiumodaçücs para familia de tratamento;as eiiaves estão no n. 299. (350 M) J
A LUGA-SE a casa 11. 6a da rua Bitten-¦íXcourt da Silva, Sampaio; as chaves e_.lu, na rua S. Paulo n. 60, onde se in-forma. („7 M) j

SUBÚRBIOS
ALUGA-SE 

a boa casa da rua Imperial
[74, Meyer, com duas salas c tres uuar-

tos. Chaves no u. 210. (9° M) J

Acaba de sair á luz e já se acha á
venda a nova edição de 1916

r>o

11 Ddi NOI
OU'

AIX(rães

4 LUGA-SE a casa da rua Souza i;ranco
Xl-ii. io3; as cliavos no 106; tratar no
Danço Nacional Brasileiro, (0277 L) J

A LUGAM-SE por 90$, d rua Uruguay
^1.104, Villa Marina, casas novas, com
di.as salas,, dois grandes quartos, oíectrici-
dade e quintal: as chaves ua mesma villa
cisa Vil. (57 L) R

A LUGAM-SE por pouco oreqo. boas ca-
_nLzínhas, nas; ruas Visconde Santa Isa-
bd u. 2i c Oíto de Dezembro n. 156.

(¦17 L) S

ALUGA-SE 
uni quarto de frente a uma

stmhora, seria em casa dc família;, in-
forma-se i rua Visconde dc S. Isabel, 257.

(i8_L) 
R

A LUGA-SE nor 80$, no Boulevard Vinte
-C__e Oito de Setembro, uma casa com dois
quartos, duas salas, cozinha electricidade,
iardim, quintal, etc; pintada de novo. lu-
forma-se 110 n. o, do meti mo lioulevard.

(64 D J

A LUGA-SE, por i2o3. a casa á rua Ee*
-tXUppe Camarão n. li Si as cliavos estão
ã rua Santa Luiza n. 54, onde se trata.

(201 L) .

A LUGA-SE,
A11

pur 1S0S. o armazém, com
.moradia, á rua S. Cbristovão n. 515;

. r>roprio para necneio decente; as chaves
estão no sobrado; trata-se i. rua da Ouitan-
da ti8, Manufactura dc Fumos c Cigarros
Pcnna Fiel. (300 L) J

A 'LUGAM-SE quartos a 20$, 25$ e 30?,
wf"Vá rua Uonifím 98, lem muita água e
muito terreno. (567 L) R.

ALUGA-SE 
boa casa assobradada com 4

quartos com janellas, a salas, porão,
crande terreno arborizado, etc; por ti-'Sí
as choves á rua Chaves Faria 72, armazém
Cancella, S. Christovão. (6t. L) J

4 LUGA-SE nma casa, com 4 nuartos. to.
ÜLdos com janellas, z salas e mais depen-
dencias; aluguel 120$; na rua Luiz Barbo-
6a 45. (537 Llll

A LUGA-SK n cnsa da rua Gene-
& irai Silva Telles n. 5-. (liarão
de Mesnultn), eom 2 salas. 4 bons
nuartos. 2 \V. O., (lisneiisn, eo/.t-
iihn. Mi_ elertriea e liom onliitiil;
as chaves estão no n. 60 (ousa 2)
onde se informa. Preço 17. SOOO.

(S 847) Ti

MANUAL CQMPLETISSIMO DA MIE DE COZINHA
Verdadeira encyclopcdia culinária onde ha receitas para todoa 03 prós-tos, todos os pala.ares. Além das receitas estranoeiras, eomo .RANCE-ZA PORTUGUEZA, INGLEZA, ALLEMÃ, Oilt. EZA, POLACA, TUKCA,

RUSSA e dc todos os paizes da terra, com as suas especialidades, lia tambem
a cozinha verdadeiramente brasileira.

Guizados mineiros, quitutes bahia nos, (renero paulista, iguarias ilo nor-
te, manjares do sul, principalmente do Rio Grande. Tudo quanto se quizcrllMuquéeas, c.rum's, a_su's, feijoadas á bahiana, com leite dc coco; zo-
ros, sarapateis, cangiquiuha. etc.

0BI5A DIVIDIDA EM CINCO PARTES A SABEU :
PRIMEIRA PARTE — Cozinha estrangeira — Colleoção .onipleta e

variada de centenas de receitas das mais afaniadas e saborosas iguarias
das cozinhas: Portnsueza, Italiana, Franceza, 'Ingleza, Allemã, Russa, Tiir-
ca e Polaca, precedida de um vocabulário dos termos francezes mais empre-
gados na cozinha, nos restaurantes c nos banquetes.

SEGUNDA PARTE — Cozinha brasileira — Centenas d. variadissi-
mas_ receitas para se preparar com perfeição, qualquer prato da cozinha
brasileira, tanto de comidas do trivial, como de iguarias finas e de prepa-ro pouco conhecido. Especialidades dá arte culinária fluminense, cearcn-
sc, mineira, paulista, nortista e do sul do Brasil. Não existe nenhum outro
livro, que trate tão desenvolvidaiueiite e com tanta, exactidão da Cozinha
Brasileira, como O Cozinheiro Popular — Todas as receitas são verdadei-
ris. garantidas, experimentadas,

TERCEIRA PARTE — Manual do Pasteleiro — Formulário completo
para se preparar qualquer espécie de massa, pasteis, pastellinlios, lempa*
das, empa-lõrs, tortas, croquetes, "vol- .".l-vctit", dariola», nugàs, panque-cas, poços d. amor, etc, etc.

QUARTA PARTE — Manual do Cop_iro — Arte dc bem servir e póra mesa, tanto eni casas de familia como em banquetes, á franceza ou á
americana, seguida de uma colleeção de "menus" á européa e á brasileira,
etn francez e portuguez, de fôrma a facilitar os "maitres dliotcl", a orga-
nizarem qualquer banquete; arle de trimliar os assados, distribuição dos
rinhos, nas differentes partes, do banquete, etc, etc.

QUINTA PARTE — Inteiramente nova — Accrcscida a esta edição.

O LIVRO DOS DOCES
Contendo innumeras receitas de Pães de Lot, pães leves, gateaux,

dins, petits gatcaux, tijelinhas, buniniel os, bolos. lunclis, ma. onneiscs,
tes, tortas, toninhas, babás, manjares, doces dc frutas, cremes, geléas, mar-
meladas, bolinhos, _ mães bentas, bom boccr.rfo:;, fatias da China, bolo branco,
trouxas de ovos, fios de ovos, tabefes, baba de moças, queijadinhas, Bolo
dos_ Alliados, bolos de amor, Vaes não vens, doce de queijo, compotas de
melão, de r..ju's. cidras. laranjas, ananaz, morangos, pecegos, coco, ameixas,
etc.; biscoitos de vinte qualidades; pudins, de vinte qualidades; cremes de
vinte qualidades; doces de frutas de todas as qualidades; uvas, fiêras, abo-
bora, limão, figos, marmelos. etc., etc, ete.

pu-
;alet-

Um grosso volume encadernado, d e
500 paginas, contendo as cinco
partes reunidas

"" AVISO """*

A Livraria Quaresma
Correio, bastando,

5$009

ALUCA-SE 
um quar tu bem rliobílaÜó*

com electricidade c ianéllns A frente e
ao lado. na saudável rua I ins e Vnsconçel-
los J.í-t; bonde L. Vasconcellos na poria;
preço 5<j$. (548 L) K

A LtT.A-SK, por ioíS. o elialct da rua
xa Gomes Bnica 31. Andarahy. com $
quartos, 2 salas, cozinha e urando terreno;
a_ chaves estão na rua Barão de Mesquita
;<i6; trata-se com o coronel Munir, no
Club dc Engenharia, avenida Rio Branco 124.

(üfio l) K

A LUOA-SE, íior Oo$ uma casn com 2
i"líiuartos e 2 salas: rua Jorge Rttdíie 5.1Ífiança ou deposito. (529 L) J

A LUGAM-SE commodos limpos, na casaJ-\i-. 45 da rua ;8 de Setembro (Mnd.i da
lijucn); trata-se na mesma, com d. Bcmviii-
da llanti.tn K

VLUGA-SE 
uma casa apalccetada, tendo

tres quatros, bom norão com quuatro
quartos c mais commodidades. própria paraíamilia de tratamento; ua rua 2» de Setom-bro n, ..q; as chaves no n. -*í. Muda da
Tijuca; tambem se trata na rua t° de Mar-
.0 11. 12;, sub., tclepliouc 5(i--(i N.

(1-1 K) S

A LUGA-SK uma casa elegante, em es-
-iJLtvlo moderno, tendo as accommodações
procisas á peiiucna íamilia de tratamento:
«a rua Haddock Lobo n, 33,1; as chaves
e.Mân na padaria, á mesria rua n. .*::;•; trata-
ee com Jacobina, na avenida Rio Branco
si. 103, iu andar, das . á. 4 horas.

Oai_ K) R
A I.l'C.\M-Sl. duis bons quartos, mobila-

Xi-dos, com todas as commodidades c com
pensão, a pessoas de tratamento; rua Had-dock Lobo ix. (1280 K) .

A LUGA-SE A rua do. Araujos n. 75,lt\a casa n. 2, a chave uo porão n. 6 e
trata-se na rua Conde dc Bomfim 117.

(79Sa K) .1
'AMIGAM-SE, á rua Hnddocl* l.obo 4:2.1 \bous aposentos, com ott sem pensão, a
cavalheiro dc* tratamento; dá-se comida a
<!(. ileilin, tc,-., K) S

A UUCiA-Slí, por 100$, a casa assobrada-
-tida da rua D. Anda n, 17 (Catumbv).
promnio dn bundo: tem s salas 2 quartos,saleta, cozinha, auintal c electricidade; tra-
tar rua Gonçalves Dias ro-A. (rs. T> J
i_WM**Tjr.^i_t^Jl_l,MM_-^_t*».-^^jMH1H.j:-<)<1 jUjC

S. CHmSTÕVÃÕTANDARAHY
E Vi! u rn*

A LUGA-SK o predio da rua Felipne Ca-
/"Vmarão 6o: ns chaves estão no armarem,
esquina do Boulevard ;S de Setembro. Vil-
Ia Isabel. (íío U J

A LUGAM-SE 3 011 1 commodo indepcn-
jÍTl.dente, com luz electriça a pessoa seria;
S. Januário 185. (rio T,l J

\ IiTOA-SK o predio novo <la nin**llovflo di' Cotesino 11. 823, 3
ounrtos, 2 salas, ouintal <" .Iardim:
as chaves no n. 80, Villn Isabel.
Preço módico. I.

A LUGA-SK. por ScS, a casa nova da rua
.Txpadre Roma 2. tendo 2 nuartos 2 salas,
cozinha, despensa, luz electriça. paz, etc,
própria para pequena familia de tratamento;
local saudável e aconselhado nelos médicos;
o bonde de Lins e Vasconcellos «assa na cs-
quina, próximo da rua do Cabuçu. e as cha-
ves rstão em frente. (668 L) S

* LUGA-SE uma hoa casa. nova. com
i"\duas falas, tres quartos rceulares. cozi-
nha grande, nuarto com banheira esmalta-
da, installação clcrtrioa; á rua Barão Itaipu
60. Andarahy; cbaves no 61. (06o .) S

remette para o interior com o. maxi-
ma brevidade possivel e livre dedespesas com o Correio, bastando, tão somente, enviar a sua imnortaneia

(5S000 em dinheiro, não se acceitani sellos), em CARTA REGISTRADA
COM O VALOR DECLARADO e dirigida ,1 PEDRO DA SILVA QUARES-tua de São José ns. 71 c 73 — UIO DE JANEIRO.MA.

A LtíGA-SE, por oi$. uma casa na ave-
JtiLtii.-.a Anua, rua Uarão do Mesquita t^7.
tini todo o conforto e a chave está cotn
o cnearrí-Rado; trata-se na rua dn llosni-
cio 144, 1° andar. (r-ui L) S

,4 LUGAM-SE os csnaçosjs arniazeng da
_tl.ru.. Barão de .Ic.iuila 120 c 135!
chaves com o encarregado; trata-se na rua
do Hospicio 144. 1" andar. (-4-'.] .) S

amlComíremetesir!
vzmsfvSíh^OR

ataDCIj

Moveis bísjá^fln.aratos?
S a dinhei^íijth-jre.stüçccs s

EUZEBIO,
A LUGA-SK, nor u_S. a boa casa sita

-"Xá rua do Boillfin 11. 141. S. Cliristo-
vão; chaves no armazém da esquina; trata-
se na rua General Roca 81, .abrica.

(257 L) J

ALUGA-SE 
a casa, com duas salas, tres

quartos, boa cozinha, quintal, W.-C,
com etictrieidade; rua Alecri_. .57. (26.DU

A LUGA-SK. i>or no. a casa 42 da rua
XTBwEmercncinna; tratn-se na rua da Alfan-
deea 12. Peixoto & C. (4-8 L) S

A LUGA-SE uma boa casa com porão ha-
-CXhitavcl e chácara, luz electriça banhei-
ro e nutras commodidades â listrada Marc-
el.al I-.-inj-el 11. ,tSi, em Madureira. As cha-
vos com o visinho imnicdítito, e trata-se ua
rua Dr. Silva Gomes 11* 67, Cascadura.

(180 M) J

AT,UGA-SE 
por 122% a boa casa da rua

Figueira ti. 160, cotação do Rocha, com
tres quartos, luz eloctrtca, etc, etc, está
abona das 12 ás 4. (8 M) J

_ LUGA-SE o predio da rua Conselheiro
XXI**erraz 88. com boas accommodações
chaves na rua Cabucú _io annazum; trata-
Se na rua Dias da Cruz gó; aluguel 142$.

(81117 M) !

ALUGA-SE 
um predio novo com 2 salas

e .1 quaros. losir alto, certo da estação.
Preço 8o$ooo, rua Teixeira Franco 106. lia-
mos. (97 M) J

* LUGA-SK a confortável casa da rua Ta
A vares Pcrreira 35. Rocha, com boas ac
commadaçÕcs, para família dc tratamento
com luz electriça; chaves á mesma rua 70.

(17 M) li

A LUGA-SK uma bonita casa com do
XVquartos, duas salas, cozinha, privadadois commodos no terreno. íi rua Caetano
da Silva (Campo dos Lardosos). no lote mi-
mero -25, para ver das n ás 15 horas, nara
tratar á rua Padilha 11. 139. (19c II) J

A LUCA-SE uma boa casa com 3 quartos,_?Yz salas, cozinha, banheiro. \V. C, na
rua Conselheiro Jolrim n. 44. E, Novo, as
chaves eslão ao lado 44 A. (176 M) J

A LUGA-SI*! uma casa com duas salas. J¦_A_ircs nuartos. foi. o a cai. bom quintal; -.
i-a rua Kella dc S. João n. 341; tratase 110:
f;. 343. (Ú43 D Sj

\1 T,XTGA_Í-SK ns rnsas iis. T e VI |•"Jfln Villn Mnrinlié, sita » mn
ficiicv.il Silva Tpllcs n. (ÍO (Hnn.o
d(> .Mcs(inilii) «com Ií snlns, .'! ntinr-!
t(i«, 2 \V. C., c(i_in|ia, linnlicirn!
osiníilt.-da, luz eloctricn o niiiiit.nl: ;
ns cliavos estão na rasa 11. 11, onde
so liiforinn.Proço 10-1.$ oiuln 11111:1.

(S n-toi TjI
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DENTES ARTIFICIAES
NOVO SYSTEMA

DR- SA1
ESPECIAL l-TA

Pronuncia clara o perfeita dus palavras,
dentes nuturues. Segurança a

Cominodidaile absoluta
BDA DO CARMO 71 - CASTO DA KUA OUVIDOR

msws_mess_m__mmmm_Kmmsasmmem

Misligaçao egual á dos
toda a prova.

A LUCA-SSE ira bom Mediu. ...no. ...
jT\ frente dc rua. rom duas sal?s, doi.
tlliartos, cozinha e uiu_t.il; na rua Bella S. ] cm todos os eoilina._itne.ltos,
Irão 372; ai- .nel n..S. (.126 i.) J 1 nheiro com auna (mente, tlois lo-

A LUGAM-SE casas quasi novas
¦^i-a r.-iiniliiis ilo .'-a.amenio, teudo
auittro quartos, otitima Installação
olectrien com tomada do corrente

Im-

A Ll'(;.\-SK a bon casn tia rna Ks-
**|i'ernnça 11. l-l. em S. Christo-
vão, com 2 salas o 2 iinartos, no-
rão li.-iliitavel. In*, oleclrica, lia-
nheire e tirnudo auintal. Aberta
«la.s l- ns ,'J da tr.rdc; nara tratar
;i ma do Ouvidor ltíti, com o sr.
jjimrto l-Clix. Ij

* UiCA.ci.* a easa III da rua ViscondeJi-ik- Ii.nij.ir.iiy Ks. com luz electriça e to-doí 03 uelhoratiicntog modernos, ás chavi.ci-t-n 11:1 ds.. \-ill e.iin (iiH-r.i so trata. 1.
A I.IGA.S!. uma casa nor 7fSioo na ruajVUn.s Suuza n. 6. S. ChristovJo, aseliavcs e. ap iu n. ia. (20S L) I
A IjUGX-Sl. uma casa na Viüa Sans Sou.±_.i, com tres .-.lartiis, duas salas BouIc-.-ard \into c O.lo dc Sctcnihro n. ,,R

(6738 I.') Ií
A LUGA-SB a boa cnsa da ma Ks-•ra-liernnea 11. li, em s. Clirlslò-rno, com . salas o 2 nuartos, 110-r.io habitavel, In/, elertrien, In-
.beiro e urando quintiil. Abeita

vlns 12 ás .. dn tarde: nara tratar_ rua 00 Ouvidor KJ2, com o sr.
Dnarto Felix, y]

.*, _L;GA-SK um bem nrf lio, com 3 quar-«fitos, por ii.S. na rtia Gonzaga Bistos
r. 1-1; as chaves es:."m no 11. 191. Aldeia
t,a'""'<-a- (19 LI R

' \ L.VtA.SK uma boa casi nara fnmÜía, t
Xlcuartos, 3 salas, chuveiro acua em altiiii.
rfaucia. Aluguel lOuSnoo mensal, rua Fran-
tiuo Eugênio n. 145 A, Sio Cbristovão.

(:,0 I.) R
¦ A 1,1 UAM-SK 2 cazínhas nora1., com sih.-o.fHiartn, cirnh.i. t.tmiue c ouintal. Preço4".$ t>r; informa., l" á rua S. Luís: Ortiuagn
_ 01. S. Christovão. (1-, 1.1 1

\ i.l I iA.SE, com ou sem contrrio, a
^*;;a da rua Gopzaga Hastos ".. comr qiiarto», etc; trata-se Uruguayana 116,e« » *» 3- (313 L) R

¦ \-SIÍ, á rua de Benificn iq. unia
XVes;>len..iila cliacara, tendo caca com 7
quartos, saias, quartos nara crca.ins. etc,:

entrada nela rua Jockey-Club; trata-se
'lo. Ouriv-K itt. (13.1 LI S

A 'LUGA-SI. uma casa independente, com
.aaquarto sala, cozinha, por 4<>t: na rua
Ilelli .lc S. João |_S. (506 I.l S

* LUGA-SI. a casa tia ma Maior Pense-
jC^Lca n. 2$, S. ChrÍGtovno. com cinco quar-
tos. ri lios salas, !.._ electriça e mais dc-
pendências pnra familia de tratamento; as
eliavcs estão na rua da Ouítanda io;, onde
se trata. (131 L) S

A LUOA.SI. a cnsa da rua Liberdade 34
f\( Pedrecuilto). As chaves csiãn por olise-
auio no n. 3.í c trata-se na Casa da Es*
trella, á rua do Ouvidor n. i"., com o
sr. Marinho. (331 l'i J

A I.rOA-SI. por í>2. a ensa n. f)0
-'"Vila run José Vicente (Andara-
bv). As eliavcs no 11. í>2. easa I.
Tratn-so na Avenida Central 12"?,
s(i!)>:k1o. (j :::?n)\,

K LUGA-SK a casa n. io da rui Mipuel
**Vilc Frias, com cxccllentes accommodações
mra familia; trata-se Alfan Jeca n. io. i°
¦_____ (q___ 1.1 J

\ LUGA-SR a esplendida loja do predio^i-il-i rua S, rhristnvío io? própria parancüocio, com tres nortas por esta rua esete pela rua Barão de Icuatemy. ns cha-ves eslão 110 lioulevard K. Christovão M;trrta.se na Comn. dc A .luinistracão Onran.n-'a: o rua Ai Oiii-.ind.-i n. G8. (S013 I.l. J
» I UGAXI.RK dois commodos. indeoenden.

» . • ^i"'1'1 dc lodo o rr-.-*eiKiliciro Guimarães. 64. A'dcis
(186 1.1 J

_\i
to: nn
Camnistj

niristo-* t.l-OA-SE a casa da rua , ._fiv;io n. 5*;o, co:t. quatro crande. quar-ms duas salis. cozinha. .)_-.,-usa. banheiraesmaltada, installação eiiciric. e erande
quiulal; trata-se na nicsiua rua n. ss-

(.1.1.1 L) J
4 I.t'fi.--SE ura boei e hj-m jreiado/Tquarto, em casa de familia séria; r.a rua

Bell» -de S. Jcio 374; aluguel _'Sooo.
(-.31 L) J

Coes, sendo mu a ua/.. dois \V. C,
bidet. etc. Avenida Pedro Ivo Cl;
íi-atit-Sí. üa Ousa ii* i». J)ú->r 11111
mez de bonificação depois de doze
mezes de residência. (S 137) Ij"n £to« çãjÊJmmek

Tira os cabellos supérfluos do rosto.
eólio c braços. Kncontra-sc nas casas; Ga-
zin Hermanoy e Cirio.

t. LUGAM-SH pequenos armazéns, á rua
I\liarão de Mesquita ni c u.i; as chaves
com o encarregado; trata-se na rua do lios.
nicio ut. i° andar. (7426 t.) S

A I.LCA-SI-. a casa nova. tres quartos,iiduas salas, luz electriça íocão a . ,z,
iardim, quintal; rua dc S. João n. 115,Cachamby, Meyer; as chaves na inc_na rua105: aluguel 101?. ji

1'GA-SE a cisa da rua Francisco l'ra-
¦Çi-ltoso nos. doas ¦ s. co.z;i:lia. dospensa, electricidade e toda. as
_cm próximo '-, rua

r-.t_, ti.i.j-üt' no arr.i
Paraná n. 42.

(17a M)

4 LUGAM-SE as car.ar. ns. 44 e .:(, da
jt"_L. ua Gonzaga Bastos, -is da rua Conse-
lheiro Thomaz Coelho (Aldeia Campista);
a-, chaves r.tão no n, c<; da rua (Gon.agaBastos; trata-so á rua S. Francisco Xa-
vier 313. (333 1.1 K

4 I.tT.A-SK excellente casa, com iardim,
_£"\l_orta, tres salas, seis quartos, banheiro,
despensa, cozinha. W-C, locar ameno c
Saudável, bonde à porta: na rua da Alegria
n. 5.19. (=Si .1 R

ALUOAM-SK de 58S a 79S ca--tisas modernas, com 2 quartos,2 salas, cozinha e banheiro, omita
fienn, esgoto e luz elertriea, na es-
turno do Olaria, subúrbios da Leo-
noldina. com 80 trens diários a.'Sõ minutos do centro da cidade,
locar alto e multo saudável: tra-
ta-se nn rua Lcojioldina Ki-ro 402
na mesma estação, onde estão as

 (¦! 7»S_) -I
A Í.UCA-SK oof .K'$ uma casa com 2 [pin.-Xitus, 2 sala, cozinha, auintal, etc: á r -

Tavares Guerra n. 40. cm iMadurcirn
ir.i!(*!iftulcntc.

tudo
_,„. (78 M) J
AtUGA.S|. uma casa. na rua liarão do-X-L.om Rrtiro n. .4.1; alucucl ioi$; tr.ira->c na mesma rua n. jiq. (400XDJ
4 LUGA-SE, por 160$ n lindo nreilio no.

jTVvo. a rua Francisco Manoel 18. E. doRiachuelo; 5 ouartos 2 *„Us. luz electriça.cr.iii.Ie quintal; trata-so á rua Vlvtor Mel.rei-'" .!-. C164 M) J

O

B3HB_..- ,, ... .
ÈS-it.-—— *fci_.^Y.-_lr

F*abrica de malas e iilijccto. de vi me
maior sortimento e os menoros prrços do mercado

ALUGA-SE uma casa nova, com 3 bons
.ouarto, grande cozinha, banheiro, etc,"lm_° '"reno; á rua Padre Roma 87. .11-eçnno Novo (Uabucu); chaves e informa-ijees na venda, rua Cabuçú 113, próximo.

(519 M)

ALUdAM.SIC confortáveis casas, de 41$a 61$; tratam-se 'com Alberto Rocha,rua C. Iionicio 502; lacarcDaRiiá-, 134M1J

ALUCA-SE 
o bom oredio da rua Barão

do Bom Retiro ti. S0.1. com Krande ler-reno c accommodações nara familia; ostiaberto; tratar, na rua Senador Euzebio n.a_o. armacem. (437 M) J
A LUGA-SE oor 75S, o oredio i rua Ba.Xxrao de Bom Retiro. 150. A, I; chavesno n. 156; trata-se na Comp. de Adminis-tração Garantida. _ rua da Quitanda. 68.

(8014 M) J
com duas salas,
af.ua e quintal;Pi-ra ver e tratar, i rua Sylvio n. 100; 45$;estação de Olaria. (114 M) S

ALUGA-SE 
uma casa,

dois quartos, cozinha.

4 LUCA-SE. nor 101S. ajTVAlice Figueiredo n. 15,eluielo; cs;á aliena.
boa casa da rua
estação do Ria.

(106 M) R

ALUGA-SE 
uma boa e modesta casa.muito próximo á rua Riachuelo. com 2salas, a quarlos c tod.iâ as commodidadcs,mostra-se e trata-se ua rua Senador Bom.pcu n. I7i, armarinho: alucucl 8o$ooo.¦' (777 M) I

TÔNICO CAPINETTE
Maravilhoso preparado pari fazer nascer cabellos, eliminar a caspa, dar bri-

Iho, conservar a cor natural, desenvolver o crescimento, dando aos cabellos um aro-
ma agradável c tornando-os macios e sedoso*-. ' -: ¦ •

VIDKO 4SIOOO

Á VENDA NAS PERFUMARIÁS E DROGARIAS
BOTIOAO

m
9 -

EM S. VAVhO — OASA I/KRRR, BAIIUEL
UNIVE USAI,

& O.,

COMPRA-SE 
uma casa -por 3s:ooo$ooottendo cinco quartos e mais dependeu-

cioô e algum terreno, nos bairros de Bo-tafogo. Laranjeiras, Cattete. Para informa-
ções á rua Conde de Bomfim n. 168.

(64S N) S

COMPRA-SE 
uma casa com 5 quartosc outras dependências, até i.:ooo$ouo

entre Rocia e Meyer. a tratar i rua da
Matri., Engenho Novo 118. (4:6 N) J

^ÍÍÂ/f_r^S_%W1
10

Onrives

COMPRA-SE pequeno predio' perto docentro; H. Coelho, caixa postal 1
(2.0

1951-

N) R

VENDE-SE 
um bom predio, no largo doLqtovello; informações uo largo de São1-rancisco n. 18, cbapclaria. (J 731} N

VEXDE-SE 
solido predio assobradado, 4

quartos c 2 grandes 6alas, distante da
rua Frei Caneca 3 minutos; renda annual
i:8oo$ooo. Preço 10:500$! traWir com ofiro-
prio, d rua Gonçalves Dias n. -6, Bar Pe-
rola, das io ás 12 _ das 4 is ú. O 7oj)N

em Botafogo um predio
cora tres quartos, duas sa-

próximo
Vende-se
Ias, jardUn ua" frente, etc., fica _.
á rua D. Marciana; informa-se: rua The o-
phtlo Ottoni u. 83, 1° andar, fundos.

(4-S N) S

Vende-se barato um p grande predio,
em frente ao Cies do Por-

to e Moinho Inglez; informa-se à rua
Theophilo Ottoni n. 83, i° andar, fun-
dos. (479 N) S

ViE..DEj_KCotei'
terreno da rua liarão de

Cotegvpc n. 123, próximo á praça Sete
dc Março. Villa -Isabel, com 17X60. Preço
4:000$; trata-se í rua do Xa varro u. 87,
Catumby, das ij horas etn deante,

(J 524) N

\^)10NDE-SE, 
na rua Castro Alves, proxi-mo á estação do Meyer. um superior

predio, com 3 quarlos. 3 salas c mais de-
pendências, hom terreno e entrada para car»
ro, oor 12:000$; trata-se á r. Dr. Dias
da Crua a. 151, das 8 ás 12—Reis, (J441).

ALUGA-SE 
a casa da Estrada dc Santa.ruz 2.929, com duas salas e doisquartos, despensa. asua o luz; bondo- dcCascadura a norta. (Sé!4 M) J

A LUGA-SE a casa da rua Cascadura 19.X_.com duas salas, dois ouartos. cozinha,aeun. hu. iardim, (tradil _L. ferro, quintal,etc.: rua calçada. (8-u M) J

ALUGA-SE 
a casa da rua da Republica1.9. eom duas salas, dois quartos varan-da. jardim, agna c luz. (s.u M) J

ALUGAM-SE os orcilios da rua Conse.llieiro Jobuu us. 2- e 19. com bonscommodos, quintal c iardim; as chaves es-tao na padaria 4 rua Bom Retiro n. 156;trata-so na rua do Ilosnicio n. 144. sobrado,das 10 ás 2 horas; fiador. firma commer.eni:. aluguel 101S. (081 M) J

A k 1. • ° oredio da rua Barão deXT-Iiom Kctiro, entre os sn. 113 e 119,de n. 2, com bons commodos e bom auintal;trata-se na rua (Io Ilosnicio n. 144. sobrado,das 10 as 2; Tador. firma commercial; ascliavos estão ua padaria, n. ns; alui-ucl,""S°oo. (qSi M) I

A _ V" !'¦ ° W^l'0 di rua Barão dcXjLI.ohi lictiro n. 127. com bons commodoa
c, grande quintal! trata-Ee na rua do Hospi.cio 11. 144, sobrado, das io is 2; fiador,firma commercial; as chaves estão na nada-ria.11. 156; aluguel 1328000. (981 M) T

A LUCAM-SE os predios da rua Barão de_i.Hoiu Retiro, entre os us. 113 c 119, dcns. o o i3, com bono commodos e auintal;as chaves na nadaria. 11. i;6; trata-se na
rua do Hospicio 144. sobrado das 10 ás z;
fiador, firma commercial; aluguel 81S000.

(981 M) J
casa da travessa do RioALUGA-SEGrande do Norte fb, Meyer. nroximo

estação, com duas salas, tres ouartos. cozi-
nha. jardim c bom quintal; as chaves no
n. 79- (150 M) S

A LUGA-SE a casa da rua D. Anna NcryXl.11. 365, com 2 quarlos, 2 salas, bom
quintal e luz electriça, por 100S; trata-se
na inc-iia rua 11. 40.1. (410 .\1) }

A LUGA-SK o predio da rua Ifíuassú n.
-ii.56, em Cascadura, com quatro quartos,duas salas, despensa, cozinha, pia, fogftc
econômico, tanque nara lavar, W.-C. no
centro de uma grande chácara; trata-se. na
re... Dr. Mesquita lunior n. 7, antiga Iras-
vessa das Saudados. (340 M) J

A1-1-UCA-SK um sotão. com dois quar--tos e uma grande sala para uni casal
Bérioí na rua Dr. Mc.auita Junor n. 7, an-
Ufia travessa da Saudaue. (.141 M) J

A I.UpA-SlC um crande nredio, para fa-
jTXrlnHa de tratamento, tendo 7 ouartos. 4
salas c: demais eoinmodid.ulcs; para vor e
tratar, á rua Assis Carneiro u. 16. Padaria
Poeta da Lua. IC. Piedade. (640 M) b

A r.UCA.SK o predio á rua do Roclia
Xjlio; ú perto da estação; as cbaves no 41.ondo se trata, ou rua do Co to vel Io 27.

(6.17 M) J

A&UGA-SE, por contrato, a 3 minutos do
tavel casa da rua LyRia n. CX.XVI estaçãodc Olaria, IC. !•'. Lcopoldina, com 2 quar-tos. e salas, cozinha, luz electriça. muita
a.r.ia. Rrando terrcuo cercado e mais de-
pendências. (547 M) R

ALUGA-SE 
a casn para pequena familia,

da rua Hom lictiro 30; chaves no n. 32,onde se trata, das 10 ás 11. (542 M.R

MOVEIS de vime e I ÍAfJAC
tapeçaria <W U Vü

R.iletas, Jnbortu,
Mn .c ttes, X idroz
Dominós ,l.otos.
D.uiias, etc, etc

Óleados para cimíi e baixo
rie tiie.a, |-ara
forrai- s iI.h e

prateieiras
Patins

SEGURA CAMPOS & C. --
Reràutta grátis para o interior o oatalogo s<ml illusiratlj a

requisitar.

Foot lialls o mais
artigos pnra sport

84Ru. Set. (13 S-..!ü_r. 8i
queoi o

ALUGA-SE 
a confortável casa. para nc-

quena familia de tratamento, á rua D.
liomana 33i eliavcs uo n. 35; trata-se na
mo.-ira, das 11 ás 12. (í;.}r M") U

A LUCA-SK, a um casal, uma casa, com
-£"5.1 res commodos. cozinlia c tanque, tudo
independente, com electricidade; á rua li.
Aliee 11. laC. estação do Roclia. (535 M)li

A CÍíCA-SK uma boa casn. com porão ha-
¦iJk.littj.Ycl. tem luz electriça, paz, eic; á
rua D. Anna Nery 6;o LC. do Riachuelo;
zr chaves estão ná mesmai onde se trata.

(-.10 M) J
A I-UOAM-Sl. uma crande sala c um

jfMiom quarto, com uma Brande varanda,
tudo independente, na rua Francisco Manoel
81. Sampaio, tamliem tem terreno. (ssSMJJ

ALUGA-SE 
um

tante capim, [imnno
bom terreno, com bas-

. para mn nu mais
cstaljulús. na Es irada de Sania Cruz. en-
tre as estações I.r. Frontin o Cascadura;
nara informações, na rua S. Pedro n. 6o.
armazém. (552 M) li

A

FARÁ'

Ro dia 5 do corrente
Uania extracção com o pr>s-

mio maioi9 de

200 ONTOSnfiium

Custando o bilhete in-
teâpo a diminuta importan-
cia de 83$ooo; o vigésimo
800 réisi

TERRE. 
OS.— Situados .. rua Barjo

dc Mesquita, lotes 10 X 40 mts. a
dinheiro ou prestações. Tratar, dr. Meira.
Urtíguayana n. 3. Tel. 4051, C. Preço 10$
a 15$ metro quadrado. (3100 N) j

\.-.-ií.» eo um magnifico terreno,venae-se „.„,„; ,.,,, ,,. •
Laranjeiras;
Ottoni 11, 83,

informações à rua Tlieophílò
i° andar, fundos, (4811 Ni S

OÍTTO — Vende^e um na estrada Mon*
O scnlior Felix, IrajS, com 33 mts. de
frente por 600 mts. de fundos, com bon-
des na porta; para tratar na nm Campos
Salles n. 38 —- Madurcirá. (33a N) J

TfKNf .Sli um terreno por i:sno$ na
>' nin Ralívlonia it. 18 A; trata-se com o

proprietário, r. Cachamby a. t, Me:1, lleyer.
(j .15) N

T7TNmíM-SIÍ juntos ou 6opar.ií!o9 os
V predios da rua Dr. Maia Lacerda ns. 53

Cacliamfiy55, por 25:000$; trata-Sc _
Sleycr, cnm Bittencourt. Não

ceitam intermediários, (J
se ac-
:i2) N

\TMN'nRM-Sl-1 ji-.ilos ou separados os pre-
* dos da travessa da Coria ns. 42 c 4L

por 8;ooriS; com tliltciicourt, quc não ac-
celta intermediários, r. Cacliamhv n. 1.

(J au) N

TERRENOS 
-. Vendem-se niaRniflcos

lotes promptos a serem edi ficados, no
prolongamento da ru aMarlz c Harros,¦im da rua liarão de Amazonas, tratar di-
reetamente com o proprietário no 514, ou
l rua do Hospicio n. 15, das 1. às i_
lioras. (ato S) J

\7"'K.\'I)K-SH 
Por 6:000$ um hom prediooom porão habitavel c bastante terreno

arborizado, logar alto, bonita vista e muito
saudável, na rua Uoberto SI Um, 109, es-'ação de Ramos. U. F, Lcopoldina; paratrotar no mesmo. (J 191) N

VE_D_.SE 
por prcoç de oceasião,

nheiro S vista ou
di-

prestações, um bom
predio. de construcção moderna, com toda
solides» contendo: tres nuartos. duos salas,
copa, cozinha, W. C, banheiro, tanque e
uma boa varanda, tem luz electrea e gaz,
pcyi'0 um dos mais saluhres do logar, vista
muito alegre. Fica ao lado da IC. de Ferro
do Cõ rco va do; para informações ou tratar
na mesma 'listrada de Ferro, com o agente, |Itondes de Águas Férreas. (J 3'8) N

VENDEM-SE 
lotes

de terrenos de 12
metros de frente por50 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 sitios, pomares,hortaliças, floricultu-
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 lotes
pagarão prestação
de l$25o por cada lo-
te, tomando o com-
prador posse na pri-meira prestação de
2S5oo ou de IS2So.
Logar de muito fuiu-
ro* subúrbio, de 2a
classe no trem de
operários, 5oo réis
de ida e volta. Qon-*
tratos com Querino,
na rua da Prainha 7,
telephone 4083 • Mor-
te. Mão se exige do
comprador para to»
mar posse do terre*
no do que as suas
prestações de 2$5oo,
ou de 50 lotes para
cima l$2S0,

\flC_Uli-Sli 
um» chácara con

conforto p.iro faniiU de
com todo o

- - traía me ntOj
predio quasi novo; uo sobrado, tres i;ran.des (juarrps, saleta, duas salas, varanda,
porSo habitavel com ns mesmas accoinino-daçícs do «obrado, tiistallações sanitáriascom bidets, liu electrici, gaz. garasc, lu.nhciros, arvores frutífera», horta, etc, «mcentro de terreno com 18X70 dc frenlf
por 102X.2 dc fundos, por ;8 contos ouofferta razoável, facilit.iiido.se o pagamen-to; acha-se vasto e tem pessoa para mos-tral-o, na travessa '1'arrocinio n. !-,. juntoa rua Leoiioldo. Andarahy; pnra tratar coro
o procurador, > r-ua Jorge Rudge n. 8..

(J 31.) N
TrRM)R-SB uma cnst» nova, as.,o.» b-iuliulii, puni fatiiilin <1p trata-
mento, por 18:000$; nara ver o
tratar na mesma, á rua S. Inil_
Gonzaga n. 404, bondes _ porta.

(R 265) N

\ri-.NDE--SE por 1:700$. na ru.-i .cfcrlna,Todos os Samo3, nm prc.l:o de regulartamanho, precisando de obras, com grandetcrrc_o; traM-sc na rua Paras, i.iy n. 4;.estação dn Meyer. (J 438) N

V hNDR.S8 um hom predio, cm ladre.
T poguí, i ru» lir. Cândido llciiicion. 3fio. com 6 Quartos, salas, banheiro,W. C.( luz cleotricii e porílo hab lavei, no

centro de grande chacaru arborizada; paraTer e trotar no mesmo. N

VI.N_I-M.SI! 
lotes de terrenos dc 10X30,

_ baratissimos, & rua das Andorinhas, es*
?nína 

da rua Motta, estação dc líamos; ui-
ormações com o sr. João na venda pro-stíma; trata-se â rua visconde de Inhaúma

7P e 80. com o sr. Jo5o Sucena, das 7 ái
S da manhã, ou da» 5 ii 6 da tarde.

(J 8.1.8) -M

T71 ._. E-. E uma l>oa cnsa, com - salas.
V 3 quartos, banheiro, luz electriça e ter-

reno. que tem /> ms. por 6o a 2 minutos
da estação; ver e tratar á rua João Tio-
mari n. ?4, «staçlo de Ramos. Preço
7:ooo$ooo. ('S 635) N

Agua Sulfatada Maravilhosa
CONSERVA A BELLEZA DA VISTA~

Cura e previne toda a inflammação
ÚNICA P EMIADA NA EXPOSIÇÃO N CIONAL -E (908

A' venda em todas us bons Pharmacias e Drogariasdei,o0_^es'os 
GR-RADO & C. HIQ DE JANEIRO

ÍTICNDICM-SI-I, cm Vigário Geral,
V Ferro Lcopoldina,

E. de
a 35 minutos de va-

gem, lotes de terrenos de 10X50, 10X67,50
e maiores, desde 350$ a 11500$. ó vista ou
em prestações, conforme tabeliã abaixo.
Tem apua canalizada do rio do Ouro, pa3-
sagem de ida e volta em 1" classe 500 réis
. em :* classe 300 reis:

Lote de

A I.UOAM-SE casas na Villa Edmundo;
il. quartos, 2 salas luz electriça; alu-
ene! 61; rua José Domingucs ni, na Pie-
dade. (iu. M) R

* CUCA-SE a cisa nova. da rua D. Ma-
ÜLría 105, na Piedade; 3 nuartos, 2 salas,
quintal, luz olcctrica; aluguel 8tSoooj
carta de fiança. (<;64 M) R

* LUC.A.SE a casa da rua Míriil-I I-'er-
/iLnaudes n. er; 2 salas 2 ouartos es-
paçosos, cozinba. banheiro, auintal, electrí-
cidade, pradil na frente, etc; trata-se no
11. 59: preço S_3: Mover. (i.i JI) R

4 tfTJCiíVSK uma casa, com ouarto. sala,
/iLcozinlia c acua encanada. na rua Pr.
Prudente de Moraes n. 184» estação Qiiinti-
no Bocayuva, (.74 M) lí

k tUGAM-SE. ;
^\to, cozinha o
Christovão Pcnba

um casal, hoa sala quar-
mais commodidades; rua

33. estação da Piedade.
(178 M) R

i*i e ;çj.; o. ta-
trata.se no bote-
.11. (í86 M).I

,. tUGAM-SE casas, a
X_Lçâo de Iliüiisiircesso;
quini, Rstrada da Punha :

» LUGA-SE uma caía. com 3 quartos c
-t"V. s-ials. na rua da Matri. do Engenho
Novo n. ioj; as cbaves no 101: alucucl 100S.

f-oc, M) J
A tUGA-SE a casa da rua línciia -Í5. E.

X-U-D liocha; chaves no botenuim da es-
quina da rua D. Anna Ntty: trat.-i-sc a
rua S. Januar-'o 2:1. fr,i7 M) J

A MJGAM-SH boas casas novas com 2
¦TjLsalas, - quartos com Janellas, terrrço.
lavatorio, W.-C, com chuveiro bom quin-tal por 65$ c 7í?; Ü rua Silva Tíepro ,15,Riacbuelo, no largo do Tacaré. linnrle linha
Cascadura.  (fita M. .1

NICTHEROY
4 LUGA-SR, em S. Domjncos de Nietbe-

-f\rov. uma bna casa. muito perto do ba-
nho de mar; aluçuol m6S: Enforma-se na
tua Passo da Pátria n. oi. S. Domingos.

(Cio T) J
4 F.UGA*5Ei na rua Cruzeiro n. .2 Canto

X\i\o Rio. Icarahy. uma boa casa. muito
perto dn mar; ns chave, na venda da rua
Vera Cruz: trata-se n-i rua Passo da Pa-1. - .• rr— •<•< 1

mmh e mm de
PHEOIOS E TERRFN05.

OOMPRA-SE uma casa pnn pequenai_J familia cm Botafogo CMtete o'i Co-
pacabana até .5 ;oonS. Carta a M. A!mei»
da. firaia de Botafogo n. 214. (Gi N*> R

^OMPRAFF. um terreno pro xí rao ao
\J campo de S. Christovão, pequeno, tra*
ta-se na rua dn Ouvidor n, ioS. íala .;.
com o sr. Cândido. (341 N) T

'NTo loeal
de mostrar
proprietário,
nuario n.
domingos,
dl t:irde.

Preço Siijnal Prestação
l:SCu$ 75$uoo 37$ooo
1:2oo$ òo$ooo 3o$ooo
1 :ooo$ 508000 25$ooo

800$ 40$ 100 20$'i00
700Í _5$000 17$5°o
000$ 30$000 I5$000
500$ 35$O00 t -($500
450$ 2.S500 11$000
350$ i7$;oo 9$ooo

se encontra pessoa Wearregada
oa terrenos c trata-se com o
nos dias úteis, i ru» S. .Ta-

89. das 4 ás 7 da tarde, e nos
das R horas da manhã â 1 hora
em Vigário Geral. (ItCirRrlN

. riiXDEM.SE, desde 4:000$ a .s:ooo$,V -predos, do (Engenho Xovo ao Rncan-
tado; trata-se á rua Pr. Dias da Cru.
n. iji, das 8 ás is—Emygdlo. (J 442) .

XTiI.NDI.-iSK uma pequena casa, no Cam-
V po dos Cardosos. rua Capituhno íi. io;

ver e tratar na mesma. (R 299) X

VIvNnK-SK 
o 4tooo$ diversos prédios,

.10 Engenho de Dentro, defronte a pra-
ça; trata-se á rua Dr, Dias da Cruz, 151,
das 8 ,is 12—Reis. (J 442) N

\r__DI--SE
V do. boi

um predio novo, assobrada-
do. bon.ta appareneta, muito perto da

estação do Riacbuelo, com duas grandessolas, tres espaçosos quartos, despensa, co-
zinha, banheiro com agua quente e fria.
No rcz-do-eh.10 os mesmos compartimentos
que no sobrado, tanque de lavar, grande
terreno, etc; trata-se na rua da Consti-
tuiçâo n. 38, charutaria. (S 9.151) M

COIÍIP.0O
Tome PEITORAL MARINHO
Rua Sete de Setembro 18G

\ril-..\ni-.M.S'IÍ por 20:000$ duas cosas, si- ,tuadas a vinte minutos do centro, que jrendem -por contrato ;SoS. novissiinas, sen- |do urna oecupada por negocio e outra por I
família) informações á rua Sachet n. ., !
sobrado. (S 67;) \* :

Xrj_NDBM.SE nn cninde vendo» one om so Iniela, esplendidos
lotes de terrenos, distantes du es-
tacão rie Anchieta 10 minutos,
n iié, a 100$. em pequena- pres-
tações mensaes, tomando o com.
prado, posso na 1" prestação;
construcção ú vontade e livre de
Impostos o licença. Terrenos fer.
tels, de 1" ordem, para chácaras o
lícitos locaes, multo .saudáveis pa>
ra morada. Passsrem de 1*. 8500,
Tem anua encanada e luz electriça
cm Anchieta, cm frente nos terre*
nos. Os lotes medem 12X50. Tu*
formações na Pharmacia iíomnrin
cm frento ti estação. («I S7)N

Vil-XDl-l-SIi, 
era logar saudável, lendo

uma linda vista, uma casa rom duas
salas, tres quartos, cozinha, varamda, quin*
tal e jardim ao lado, illuminada a Kaz e
luz electriça, construcção solida; e tambem
um grupo de tres casas, com entrada tn.
deponde ti te, dando estas uma rwida de
1:860$ íinnuaes, todas têm muita agua. O
motivo da venda é ter o seu pronrieta-
rio dc se rrtirar para fora, e e livre e
desembaraçada de qualquer ônus; pira ver
e tratar á ruo do Pinto n, 86, morro do
Pinto. (S 151) N

A todns ói que Snf-
frnin de qn.ilqner .nn- jlestia esta sociedade

s^fiS 9 E__9J__3£_> onviai'â' livre da qual.. vn ts w_e_ í_ip«j. q,|Br retriliuiçào, os
H.'" inuios dc uiifitr-se F.In-

.0UI.RIO, e-tt citri... fsohuda—nma.mor.td t, symptò ms nu
. da m iiastin — a sello p ira a resposta, que rojabació aa
Jio. C.ift.is aos IN Vi .lV_la-iJiu.ii Cjit.íj llió.

W . ,:> ..,_. _
t vii-.ii PE[>U
manlfestaeôe
vulta do iJÍjit

\_TENDA, compra ç hypotlieca de prédios i "^r-.XD.;SiIJ um predio novo, paro fa-1

ir ENDEM-SE lotesvde terrenos de
11N50 a prestações
de 30$000 mensaes
e lotes de 10M40 a
prestações de 15Ç000,
tem agua e luz electri-
ca, bonde e trem á por-
ta. Os terrenos são ai-
tos, etiKutos, construo-
ção liv e e uai paga
impostos, o comprador
toma posse na primei-

[ra prestação. Os ter-
renos são na estação
de Madureira; tratar
com Querino' rua da
Prainha 7, telephone
4023, Pvortõ! e ua rua
Marechal Kangel na
venda do ponto do 100
réis, Vaz Lobo, totlos

•n.
|.afu

negócios sérios, á rua Buenos Aires
198, oniiça r. do Hosp.cio. (J 25) _

\7ENDEM-SE lions lotes de ter-
* renos de 12X50, locar alto c

snudiivel, a 100.S, em p.restacnes
dc IOS: é bom empreso de rnnl-
tal: o locar é de crande futuro,
passneem de ida o volta. 1", 500
réis: Linha Auxiliar, estação de
S. Matlicus, escriptorio cm frente
íi estação. (Ií 9028) N

\7__ni-:
V Mi ria

M. um
Caímon,

edi ficado; trata-se
n. 151—Reis.

terreno no Mcycr, ma
8X44, prompto para ser

í rua Dr. Dia. da Crnt
(J -145) N

milia ae tratamento, 11,1 mellior rua daestação do Riacbuelo; trata-sc i rua Setede Setembro ti. 31, sobrado, da 1 ás 5 datarde. (S 651) N
"y ...DE-SE ura predioV rua Vatentlni da Fonseca

por
rem 2 sa1.:
tanque, \V
agua com
terreno Q'Jcte; r. da '
ás C. Xã'

6:400$, na
Riachuelo;

2 quartos, üespensa, cozinha.
C. çaz» installação electrea.
wndancia^ e está situado em

11X126, Negocio urgen-
130, -," -lidar, das 3

1 intermediários.
(J776) N

Alfândega,
se acceita

"ITENDli.M-SE 
por 43:000$ cinco prédios

t superiores, tendo um para negocio c
um pa-acete, rendendo 500$, na estação do
Mcycr, rua Carolina Santos; trata-se á rua
Ilr. Das da Cru. n. 151, das S ás 12
hora»—Emyftdio, (J 440) X
*S. l.___M-Si.. n.

V 6 lotes de ten
vido a çr:
i° andar.

Boca do Matto, Meyer,
rrenos, muito liara-ns, de-

ide crise; r. da Alfândega, 130.
das 3 ás 0. O 775) N

"TTEXDE-SE, eni muito boas condições det preço, um magnífico predio para mora-
dia, edificado na ítoca do -Matto, em logar
alto e de clim. superior, localizado era cen-
tro dc grande terreno arborizado, te. do
quatro quartos, duas 9a!as, coz nlia co-i
fopão a gan, despensa. chuveiro, banheira,a uu-cedor. tanque para lavar, galinheiro,viveiro para pássaros c ag-ia encanada pi.ra o jardim e borta; trata-se na rua
Acre n. f.i.  (J 740) N
T. K__ r-I.SF. por -:ooo$ um esplendido
_> terreno, no Meyer. com 15 muros deirente por 60 de fundos; eom Bittencourt^r. r.-ic!nmby, 1, Meyer. Xâo accciia inter-
me-diarios. (l ,,.,) \*

C10MPRAM-SE 
pred-ns ainda que ncci-s-

J sitem de obras; bem a?>\m fazem-se
hypoíliecas sem conunissâo, na rua Or,
Roirígo dos Santos n. 76, das 10 ás 12,
e da. 1. _s 19 toras. (tot N) .1

Tapeçarias e ornamentações. Armadores e esto. adores
Mobiliários modernos para todos cs go-tos e preços

Cortina5, stores, mposteiros, sanefas colchoaria etc.
Capas para mobílias, 9 ps. 60$ o 70$000
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os dias.

V'E. 
DE.91

Xovembro
u:na ci_s.i i

ro n. 86. Ramo
O-taç-io; trata-EC na mesma,
Stão.

rua Quatro di
;, 5 minutos da

Preço de ocea-
(.1 39) M

\7l-XDK-S.. 
por b:ooo$ um peq-iciio cha-

lu, em centro de grande terreno; com
J, Pà.to, rua do Rosário, 13.1, tobellião.

(.1 85) M

TT-CXDI--SIÍ um terreno ni rua Zefcrina,
V com :_' ms, de frente por 110 dc com*

prido. prompto para edtfcar, servido porbondes qnc vão á cidade c muito pertoda estr.ção dc Tolos n. Santos, esgoto,
agua, logar saudável. Pre.o t\c oceasião;
informa-se á rua Archias Cordeiro n. A$2%
Cnsa Branca, cm frente í estação de To-
dos os Santos. (I 8o) N

\TK..'l.I..SK um bom pred'o cotn porãoV habitavel, na travessa iMartetta n. 3»i
Catumby; lra*a-sc na. rua dos Artistas, 3.?,Aldeia Campista. (R -*o) >f

XTENDE-SE o conforavel predio da rua
? Visconde de Tocantins n. ,u, estação

de Todos os Santos: trata-se no mc.mo.
(H 35) íí

^7"F.^'Il!•:MJ.F. por 7:000? doi; terrenos
devolutos e duas casa_ com porão ha-

bitavel. rendendo 135S. á rua Harâo No-
gueira da Cama n. 27 <'S. Cliristovü?);
trata-se á rua Luiz Carneiro n. 96 í;vt-
cantado), dn.5 6 ás :o horas da manhã-

(K 43) N

\rivNDK-SI* uma
V n

asa com um terreno
medindo d.7"^37. á rua -Santa Natcis»

n. ij ('Pt-niia); tra-.ar na mcEma. Visco
razoável, !'< 38) N'

\r.'I-:M)K-S!-: por 2:500$ a casa -Vi rna
Angélica n. zsi, estação d.i

chn.
3 quartos, 3

rua ['iguetra
. Piedade,

e boa còz.-ihi; Ir.ita-
iu8, estação do lio-

(J 190) N
TTIÍNDE-SK um predio feito a capricho,t comp'etamente novo, n» bairro á_ Ti«
Jucá; trata-se na casa Vfenna. r. do Ou«
vdor n. »o, corn o s*. íugeuio de Aze.
«í». {S 13:) K
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"ITKNDK-SE PO' trata de occasiSo oim
) V bom terreno, na Piedade, próximo á es-
taçío, á vista ou a prestações; trata-se á
rua do Riachuelo a, 4o6, pharmacia.

CR 543) N

(XrBNDBM-SB na "Villa PaTuna"
IV. excellentes lotes de terrenos
cm pequenas prestações de 58
em deante. Os srs. pretendentes
poderão tomar os trens da Linha
Auxiliar do "Rio d'Ouro" o pro-
curar em frente á Estação da
Pavuna o escriptorio da Compa-
Bhla Predial. Prospectos e plan-
tas sSo distribuídos na rua da
Alfândega n. 28. (N>

VENDE-SE 
a casa no.» da travessa Cer-

queira I/ima n, g, na estadSo do .Ria-
chuelo, com s quartos, - salas, co-imio,
despensa, installações sanitários com bidet,
quarto para creados e grande terreno; ver
e tratar no mesmo, a qualquer hora do dia.

(J 204) N

VIKC.D15M-9E 
Por 15:000$ tres predios

novos, no 15. Novo, eom bonde c trem
i porta, em frente á estaç.oj informa-sc
com o sr. Machado, ajudante do tabellião
Cruz, na rua do Rosário, 115. (U 58.1) N

"ÍTENDlICM-SE, no 'E. ie Dentro, tres
V casas pequenas, por 9 contos, com água,

bonde & porta; e mais duas por 7 contos,
com muito terreno; ; trata-se na rua Ma.
noel Victorino, «confeitaria do sr, I.eite, «em
frente d estação do E. de Dentro, com o
«r. Feijó. <J 427) N

V.ICNDE-3E, 
na Saude, rua da Harmonia,

uma casa oecupada com negocio, e uma
avenida com 17 casas e mais quatro pre-
<llo3 na rua do Propósito, rendendo tudo
i:_oo$ooo. Preço 60 contos; trata-se com
o ar. Feljó, em frente _ estação do iE. de
Dentro, rua 'Manoel Victorio, confeitaria do
«*. Leite. ______ N

VI"NDi*_SE 
um chalet com dois quartos,duas «alas, cozinha, multa égua « 11

metros de frente por jo de fundoi, bonde
_ porta, no E. de Dentro. Preço 4:000$;
trata-se na rua Manoel Victorino, em frente
a estação, confeitaria do er. Leite, com o
sr. Feijó, estação do E. do Dentro.

(J 4*6) N

VENDE-SE 
barato ura bom terreno, ten.

do 11 por 51 metros, na rua Capitão
Teixeira Sampaio, junto e adeante do n. 68,
estaç.ca de Del Castilho e Liberdade, tres
minutos destas estações. Esta rua tem água
canalizada; trata-se na rua de S. 'Pedro
D. 214, loja. (R 575) N

Coitas de Saude
TÔNICO REGKNERADOR DO ORGANISMO _* REGULADOR DO VENTRE

Curam doenças do estômago, fígado, intestinos, dores rheumatoides, nervosismo,
enxaquecas, nevralgias, bemorrhoidcs, fraqueta geral e dos orgío do geração
e manchas do pelle. Depositários: Drogarias: Pacheco, rua dos Aodrada»
n. 45 —Rio; Baruel tt C, rua Direita n. 1 —S. (Paulo. (A .8.)

'¦"I^ENDE-Sl. um esplendido terreno de' V 11X44, na rua Uruguay as. 241 e -43.
Preço módico: trata-se com o proprietário,
é rua Visconde dc Itauna, 341. (R.835.N

VENDE-SH. 
.por 14:000, um lindo predio

para familia regular e de tratamento,
a 5 minutos da estacio do Meyer, tendo:
grande terreno arborizado, jardim, caraman-
cli parreiral e quarto. -ura creados (.
ur_<yite,; trata.se _ raa Manocla Barbosa
11. _; (Meyer), Indo da Boca do Matto.

<J 59*) iN

YENDEM-SE: 
por _6 conto., grande e

novo predio, ca rua Benedicto Hyppo-
tt», rende 4ooí mensaes; por 8:500*1, um

Kredlo, 
a rua Dr. Ezequiel; por 8 contos,

am predio assobradado, com jardim e cn-
liada ao lado, na estação do Rooha; por0*11500$, lindo a grano, terreno, ooiu 5 ca-
•Inh.s, rendendo Jiof. mensaes, oa rua
Delta de S. Joio, bons empregos de cosi-
lal; trata-se com Corria, _ 1. 'Frei Ca-
ateu 11. 387. (R 581) Jo*

VENDEM-SE 
as casas da rua Dr. Silva

Rabello ns. 56 e 58, Meyer, com doi6
quartos, duas salas, cozinha, jardim • quin-
tal arborizado: trata-se nas mesmas.

(J 338) N

VENDE-SE 
por 30:000*5, «m S. Francisco

Xavier, um lindo predio de moderna con.
atrucçío; trata-se das 3 is 4, - r. do Ro-
eorio n. 158, fundos. (J 444) «
"CraNDlE _E por j:ooo$ uma casa. com
V 5 commòdos e terreno todo arborizado;

na rua Rio Branco a. 63, est. de Ramos.
CS 943) N

VENDE-SE 
um bom sitio, com pomar e

mais plantações, atua nascente e logar
saluberrimo; Estrada Cabuçu", Campo Gran.
de. Chrlstiano Silva. (R 568) 'N

17'El.*__,iSE um terreno com 11X56, tem
V residência, por _:oooj; ver e tratar, do-

mingo, rua Comes Serpa o. }i, Piedade,
com o ar. l/opes. (R 54°) "

VENDEM-SE em pequenas pres»~ tavfiei, ao alcance de todos,,maenificoi lote* de terrenos no
magnífico e noTO bairro denomi-
nado "Campos dos Cardosos".
Estes sao os melhores terrenos
quo são vendidos em prestações.São servidos pelos trens da Linha
Auxiliar, com as estações "Cavai-
eanti" e "Enseiihoiro Leal .
Bonds de Cascadura e Estrada do
Ferro Central pela Estação de
Cascadura. Escriptorio, rua dos
Cardosos 352, Cascadura. Prós»
poctos com plantas na rua d'Al-
fandega ¦¦ 28, Companhia Pre»
dlal. Oí)

VENDE 
_E uma chocara com uma casa

nova, com dois quartos, duas salas, co-
zialia e água cncanada, entre as estaçSes
de 'Bomsuocesso e Ramos, por 4:500$; trata*
se _ rua do Engenho da Pedra n. 164, cm
Bomsuccesso. <R 47) N

V©NDE-SlE 
umo bonita chácara, 01a

Boca do Matto, toda arborizada, tendo
o terreno 4.125 metros quadrados, bonita
casa com muitos comniodos. Preço dc ocea-
siio; trata-se i r. do Ouvidor 108, sala 3,
com o sr. Cândido. (R 60) N

Sabonete Guticura
2$ooo

- 2VA. -

A' Garrafa Grande
66 Rua Uruguayana

A 5'7

VENDAS DIVERSAS
VENDEM-SE, 

baratos, ternos de casaca
e sobrecasaca; na rua Corria Dutra, 137,

Cattete. (S I-..0

VENDEjSBJ 
baratissimo um superior dor-

mitorlo ae peroba, constando de «ete
bonitas peças, completamente novo; trota-
«e com o sr. Figueiredo, rua Buenos Aires
n. 91, sobrado. OS 499) O

;CMA RppEfílE; QilAiqüER TOSSE ANTIGA OU fiEÇCNTE ^

VENDEM-SE 
gramophones e discos, sem.

pre novidades, suecesso. Constituição
n. 36, Faulhober & C. Discos novos a
1% a 3.QOO.  (J 387) S

VENDEM-SE 
nma bonita e solida arma-

cio para botequim e uma para escri-
ptorio; rua da Saude n. .9. (J 532) O

VENDE-SE 
um motor novo, de cinco

cavallos; rua da Saude n. ...
(J 5_3. O

VENDEM-SE 
seis. machinas para caixas

de papelão, funccionando; rua da Al-
fandega 11. 309. (.097) O

TRASPASSA-SE
TRASPASSA-SE 

uma caia de secco.. c
molhados, fazendo bom negocio e com

pouco capital, nada devendo á praça c
com todos 09 impostos pagos; informa-se
com o sr. Azevedo Torres, _ rua da Qui-
tanda n. 199. (190 V) J

TRASPASSA-SE 
uma boa pens.o, no

centro c.ora nvirito. pensionistas; ne-
gocio urgente). Informa-se no Café Pri-
movera, rua da Alfândega 15O. (107 P) S

BELLES 
chambres d louer avec pensionsoignée, pour familles et Messieurs. —

Maison avee iardin; rua Christovão Co-
lombo n. 114. (335 G) J

BANHEIRA 
esmaltada, em perleito es-

tado, compra-se, Haddoclc Lobo n.
167. (98 S) J

Gonorrhéa
«IM. ¦»•_•*¦-__, >.-_-,,•¦ ¦^^m^^xmy*'JmMmxmxmmxntr*^x7*SV..

cura-se em 3 dias com

Injecção Marinho
líua 7 de Setembro, 18<>

COMPRAo9E 
uma oa-hoininba _n-_uda,

inteiramente branca e muito pequena,
mesmo que tenha algum defeito physico,
pcrls é para reprodncçlo; tratar i rua
Buarquo n. 39 — Leme, com Joio Ftgnei-
redo. '•"** s> J

COMPRA-SE 
ouro e J»!»-»* bem; na

joalheria (Qua de Confuuaça); á rua
CoBtalves Dias o. 39. Td. 4i»í, V*n,i(ijla S) J

Coração do
bebedor

VENDE-SE 
uma lanterna para amplia-

çScs, para chapas de 13X1., no rua .da
Quitanda n. .75 trata-se com o sr. Emílio.

(S 473) P

XAROPE DE S. BRAZ
Cara tosses, bronchite, coqueluche, tu-

berculose e asthma, Tomal-o é ter certe-
%% de estar curado. RECUSE OS OUTROS
BONS XAROPES .ueros
offerecem.

ExUa o de -b. braz
Drogaria Barcellos — Nictheroy

Depósitos: Uruguayana, 91
Marechal Fioriano, 55.

VdíNDBM-SE 
dois esplendidos lotte, de

ferieis e boas terras, na rua 1'ernandes
da Cunha ns. 94 e 96, em Vigário Geral,
com 10X50 ms. dc fundos cada uni, prom-
pto» a ediiiear. Preço de oocasl-o', trata-
«e com o capitão Abílio Ruas, á rna do
Espirito Santo n. so, loja, prosimo _ praça
Tiradentes. (S 111) N

VIENDE-SE 
uma casa própria para fami-

lia regular, coin grande terreno « água
enean.id..; para se ver e tratar. Estrada¦Real de Santa Cruz n. 188 (Realengo),
logar denomina.!.) Moça Bonita. (J 233)1*

VENDEM-SE 
lotes de terrenos, metade

_ wsiu e o resto em prestações; ver
e tralar nu Estrada Marechal Ranucl n. 1S,
Casoadur-i. (R 298) N

VENDE-SE 
por üoooj, a prestações, um

terreno de (squina, com água e lu_,
bonde próximo, 11X39; rua dns Manguei-
ros, junto ao 11. 58, Piedade, onde se trata.

(R 301) N

VENDE-SE 
o predio da rua Dr. Affon-

so Cavalcanti, com os ns. (a e .8, fa-
zendo esquina para a rua Visconde Du-
prat, próprio para caia de negocio. Vende,
se em conta; trata-se i rna do Hospicio
n. 318, sob., com o proprietário, (R .-6.0 N

ViENDEM^SE 
seis predios, rendendo 486$mensaes; trata-se 4 rua Vinte e Quatro

de Maio n. 310, com (Neves, das 1 ói s
da tarde. (R 271) N

VENDE-SE 
um bom predio, com mora.

dia para familia e negocio, dando boa
renda; traia-ae i rua Barão de S. Felixn. 34, com o ir. I<age, telephone n. 4_i,
Norte. (,B 316) N

V1BN.D1E-SE, 
no Andarahy muito pertodos bondes, um lindo predio novo, ainda

não habitado, com a salas, 3 quartos, co-
zinha, despensa, etc., próprio para familia
de tratamento. Preço de occasiSo; com J.Pinto, rua do Rosário, 134, tabellilo,

(J 358) N

VENDE-SE 
o café "Argus", com .bote-

quim e caldo de canna, casa antiga c
afregueiada. Preço raxoavel, porque o dono
precisa ausentot-se para Pernambuco; trata-
«e no mesmo, das lt em deante, i .rua
Buenos Aires n. 17 (antiga do 'Hospício).

(J 4*7) O

171BNDEM-9E: um bom gu.irda-vestidos,
V de desarmar, 33$; um toilette-commoda,

com espelho bisautí, 60$; uma mobília
composta de sala de jantar, uma dita para
sala de visitas e mais moveis, nara des-
oecupar Jogar; na rua Vinte e Qm"™ de
Maio n. 306, Sampaio. (J 395) O

ViENDE-SE 
uma bella cadella perdiguelra,

_ rua Conselheiro Autran n. a8, Villa
Isabel. (J 343) O

ViEN_.R-.9E 
ura lindo cachorrinhn "Te-

nerlffe", menor tamanho, e vendem-se
ou •permutom-se por gallinhas da mesma
raça, um gallo preto e um branco, Orpin-
gtons; rua Pedro Ivo di, casa 11. (R2i)0

VENDE-SE 
uma bem montada pharma-

cia tm Icarahy, fazendo optimo nego-
cio. Trata-se com o proprietário, á rua da
Constituiçlo _7, Nictheroy. (0783<i) «

VBNDE-SE 
arame tecido para cercas e

gallinheiros, a <oo réis o metro. Grande
variedade de gaiolas e viveiros; rua Sete
de 'Setembro n. 199. (J 8893) O

liiifníiBíniiHM^

A cura da
embriaguez
¦mu -émh-wii -_^-*__m

. rápida e «dical com o Salvinig
•" GOTTAS DE SAUDE,
formulas do dr. Cunha Cn», cora 1. an-
nos de pratica dessa especialidade. Ven-
dem-sc nas drogarias: PACHECO, rua
dos Andradas 45—Rio. c Baruel & C.*,
rua Direita n. 1 — S. Paulo. (530)

HIHIBilSin^

pill
>3 Coração
¦ normal

COMPRA-SB 
ouro velho; rva Larga n.

41, sobrado. (õi.i S) S

DINHEIRO 
dá-se sob hypotheca de mo-

veis, predios, notas promissórias e o
ofiiciaes do Exercito; trata-se com Seixas
c. Fernandes, Rosário 172. (34? S) J

PENSÃO 
de i« ordem, larta, variada e

çom toucinho; di-sc _ meia e a do-miciho; na rua Aristides Lobo n. 33. Tel,«582, Villa. (8048 S) S

QUARTO 
— Aluga-se lun por -5$ooo, a¦um moço decente; na rua da Lapa n,68, sobrado. (593 S) J

QUARTOS 
— Alugam-se a casal ou «e-

rihor, boa pensito, bons banheiros,
grando jardim, em casa de familia rcspel-
tavel; á rua Mariz e Barros n. _oo.

(ia- S) S
/"VUARTO — Precisa-se de um para pas-Vi sar algumas 'horas durante o dia e
que seja em Botafogo, Cartas a D. C,
nesta redacç-o. (336 S) J

QUARTO 
— Aluga-se um magnifico, com

tu- clectrica, em casa de um casalsem folhos, a uma senhora só; rua MariaAiitonia .1. .3 (Barão do Bom Retiro).
(260 S) J

RELOblO 
do ouro, fabricante inglez,troca-se i pur uma machina dc escre-ver; o relógio está novo e custou .i!.o$|carta9 com explicações para o sr. Mar-

quês, nesta redacção. (i_^ S) S

DINHEIRO 
— Emprcsta-se sob hypo-

thecas de prédios, no centro e no5
subúrbios: rua dos Ourives 11. 3:, leiloei-
ro, de 1 ás 4 hora?, com Freitas. (307 S)R

HyPOTHECAS 
r.o centro e subúrbios,

fazem-se com mo.l.caa commlssões,
nn rua Archiíis Cordeiro n. |63; loja. de
ferragens, com Freitas, das 8 as 11 ho-
ras. (lo.S SI T.

DINHEIRO 
— Um particular di dei

contos sob hypotheca de predios nas'melhores condições possíveis; rua Senhor
dos Passos n. 18, Borge9. (9155 S) S

DA'-SE 
uma creança de cor branca, a

um casal distineto, para criai- com
todo carinho. Resposta para o escriptorio
desta redacç.o, para Lauta. (57. S) B

DINHEIRO 
— Precisa-se de 6oo$ooo a

praso de 4 mezes máximo. Dá-se g«*
rantía. Cartas a Gomes; rua General Cal-
dwell n. ao., casa 12. (569 S) R

DINHEIRO 
— Emprestaie «ob bypo

thecas de predio* a juros que se tra.-
Ur; rua Theophilo Ottoni d. 83, 1* an-
dar, fundos. (9135 S) S

DESEJA 
CLAREAR SUA CUTIS ? —

O pò de arroí "Aureu." 6 mesto ad-
herente, perfumado e de superior qualida-
de. Caixa 2)500 s. este mez; 119, rua
Marechal Fioriano, 119. (108 S) S

SALA 
e quarto independente, alugauvseem cosa. de íaniilia; rua Corria Du-«« »• Mi. (9152 S) R

IGRAVIDEZ Eviia^e
1 usando as

velas nn-.iseptic.s. S5o moltensivas, connnodase de elfeito seguro. Caixa com 25velas 5$ooo. Pelo Correio mais $õoo.Depositário: praça Tiradentes n. 6a,pharmacia Tavares.

(.1504-

SAí*_ 
— ,1'rccisais? de nma mobilada eindependente, pura d_scanso de umcasai dislmctc, de preferencia no Cattete,cui üotafogo; cartas no escriptorio destafolha, para M. M. (_s _) R

Aluga-se uma de frente, pro-SALApria para escriptorio; na rua Uru-giiayaiw. 143, •• _„dar, esquina do Theo-poilo Ottoni. (s g) 1

SÓCIO 
-P.ecisa._e com .105 contos,necodio limpo e serio, garante-se 300$a soo") inensaes, sendo o próprio caixa,casa antiga, só vsnde a dinheiro, com osr. Mata, Frei Caneca n. 243. (C93 S) S

DENTISTA
R. Baldas Von Planckeuitoln
Esp. em obturações a ouro, platina,esmalte e extracçSes completamentt

«em dor; colloca dentes com ou semchapas, a preços reduzidos. Garante to-
do e qualquer trabalho e acccita paga-mentos parcellados. Das 8 da manhU.
át 6 da noite. Aos domingos só até is _horas. Ru» Marechal Florfcno Peiixote
o. 41 (sobrado), próximo á rua Ura-
guayana.

DENTISTAS 
- Extracçõos sem dor,<__atn_aç_o normal, «em heinorrliasla

e sem cocaína (Local Aaosthezico "Ide!-
son"). (600 S) J

BIll AMERICANO
DR. C. FIGUEI-
REDO cspeeíells
U em extracfSe*

completamente
•em d.r e outros trabalhos .arautidoi .•ystema aperfeieor.do. preços módico», c
em preitaç.r», das 7 da manha ás 9 da
noite, ma do Hospioio n. 222, canto d»avenida Passo»

DENTISTAS 
— Vemlcni.se coroas de01110 22, a 6$, 7$, c 8$; chapas devulcaníte a 10$, na officina da rna 7 deSetembro n, 205. (7j, S) T

DF.WlISrA 
— Coroas de ouro puro a

5$, 6$ e 7$; chapas de vulcanite a 9$;uo laboratório da ma Uruguayana ti. 3,sobrado, "r^si S) |

DENTISTA Heitor (_orr_a,
especialista cm
trabalhos a ou-
ro e dentes arti-

ciaes. Gabinete montado com appare-
lhos modernos de electricidade. Preços
módicos. Das 7 ás 6 horas. Domingos
até ái j horas. Travessa do S. Fiai.
cisco de Paula. 12.

DENTISTA AMERICANO

DA'-SE 
excellento peusSo a domicilio!

comida 4 iarta e asseada; cozinha
sergipana; rua de S. Pedro n, 71, 1° an-
dar. (75« S) J

riiRASPASSA-SE um deposito dc aves e
JL ovos, fazendo bom negocio; o motivo

ae dirá ao pretendente; trata-se na ave-
rida Mem de Sá n. 65, com o sr, Vi-
anna. (96 P) J

TRASPASSA-SE 
uma officina de chapéos

dc homem, no becco do Rosário 11. 2.
Aluguel pequeno. (450 P) J
rpRASPASSA-SE ura terreno ua estação
i Bento Ribeiro, na E. F. C. do Bra-

sil. O-ferccc-se vantagens ao comprador;
informações com o sr. Machado, rua Sc-
ithor dos Passos 1C9, (748 P) II

TRASPASSA-SE 
um bom hotel no in-

terior, in-SLulUiíIo próximo ãs estradas
dc ferro, apresentando 17 magníficos quar-
tos arejados; o motivo será exposto ao
pretendente. Cartas a Marianna de Oliveira,
rua Marechal Deodoro n. 203 — Juiz de
Fora. (259 P) R
t

VENDEM 
_E lindos canários de cores

fortn; 01a rua de Santo Amaro n. 13a
(Cattete). (R 8817) O

m

T.R miÇÇlITMA F° •-> CirurgiSo da Santa Casa, dispondo111.. V.lU_.MV.-__- ff . ••"de installações apropriadas, troou,
com especialidade, ss doenças da urethra, bexiga, testículos, próstata e rins,
utero e ovarios. Cura radical das hérnias, estreitamento da urethra, hyiro-
eeleB e tumores do ventre. OperaçSes em geral. Cons.: rua Rodrigo Silva, 7,
nos ttrças, quintas e sabbados, das 1 li 4 ' dunamente, á rua dos Invt-
íidM n. ií, cobrado, áa io fio:as.

VEN_XE-S1Í, 
na estação do Riachuelo, um

bom predio, centro de grande terreno,
com 3 sala», .| quartos, etc, Negocio ur-
gente: com J. Pinto, rua do Rosário, 134,
tabcüilo. (J 359) N

VilvNDEM-SE, 
dc 500$ a 800$, a presta-

çíes, litllos terrenos, eni logar alto e
uturo, alguns sSo de esquios, 40;trens

em )tcnto Ribeiro; no m.ideireiro,
de |-diários,
com Btistoo. (J 340) N

VENDE'SE 
uma essa nova, na rim 1-rei

Caneca; trata-se i r, Senador Dantas
n, 34, sobrado. IJ 382) 'N

VENDE-SE 
um predio novo, com dois

quartos, duas salas, coaínha e porão ha-
bitavel 00111 dois quartos, duas solas, cozi-
nlia e mais dependências, com um terreno

3ue 
mede 11X40; para ver, a rua D. Can-

ida n. 39, S. Chrietovlo. Preço 13:000$;
trata-so „ rua dos Ourives n. 38, sobrado,
com o sr. Marques, das 3 is 5. (J404)'N

VENDE-SE, 
em S. Christovão, um terre.

no de ia}.!-, perto do largo da Can-
Célia, por 3:0011$; trata-se com o dono, à
rua Chaves 1'aria n. 32. (J 3*9) «

VENDE-SE 
um bom predio, com quatro

quartos, ifu.s solas, cor.inha, porão ha-
bitavel c todas as commodidades para fa*
milia, na rua Souto Carvalho, Engenho -No-
to. Preço de oceasião; trata-se _ rua iVintc
e QnMo de Maio n, 3°*. 'Samaio,

FERIDAS, ys»à:
throB, eezemas, sardas, pannos, co-
michões. etc., desapparecem rápida-

mente usando Pomada Luaitana.
Caixa 1.000. Deposito: Pharmacia
Tavares. Praça Tiradentes n. 62.
(Largo do Rocio). (A 4030)

VENDEM-SE 
barito, ptra liquidar, os

melhores terrenos de Maxamboniba. em
lotes de 10X45; tratar 16 com Magalhães.

(R 8411) N

VENDE-SE 
um bom armazem de seccos

e molhados, com 51 fa annos dc con-
trato, pouco aluguel e fazendo bom nego-
cio, em S. .Francisco Xavier; trata-sc i rua
Vinte e Quatro de Maio, .13. (R935O O

VENDEM-SE 
e compram-se moveis de

toda qualidade, divisões, escrivsninhas,
prensas, pianos, etc.; rua Senhor dos Pas-
soa n. i3, ,.s (S u?) O

VENDEM-SE 
4 rodai de íerro nara lo-

comovei, servem para pollas, 3 ie im as
de diâmetro e 2 de 90 centímetros c mais
quantidade de ferro velho, esquadria nova,
venezianas 2X1 22$, rótulas 3X1 30$, por-
taes de frontal com porta 250X85 23$, ma-
deiras e materiaes de construcção — Alves
& C, eotação de Anchieta. (J 7483) O

VENDEM-SE. 
* rua Haddock Lobo, 417,

lindos canários de raças franceza e bel-
ga, capões nanicos criadores <le pintes e
cães Fox-Terricr, puro sangue. (J 8014)0

VENlMiM-SE 
plantas de todas as' quali-

dades, para pomares e jardins, no es-
Ubelecimento de horticultura de A. A. Pe-
reira da Fonseca; na rua Torres Homem
n. 274, Villa Isabel. (O7-8OR

ACHADOS E PERDIDOS
CAMT*__„0 

& C.«; rua Luiz de Ca-
mões n. 30. Perdeu-se

61.695, desta casa.
cautela n
(«96 Q) J

COMPRAM-SE 
agulhas velhas de platina, pontas de thermo-cauterios, capou-

Ias e todo objecto de platina, ouroj pa-
ga-se bem; Avenida Central n, 138, 1°
audír1—Santiago. (109 S) J

COMPRA-SE 
um engenho de serra typo

Rausonie. Trata-se 4 nia Uruguayana
n. 37, de 12 is 13 horaa. (27 S) R

COLLETES 
DE SENHORA SOB ME-

DIDA a 12$ — Mme. Marie Lemos,
colíeteira diplomada pela Academia de
Paris e com casa em Paris, montou scu
atelier _ rua da Assemblèa 35, 1° andar.

(157 S) S

CHAPÉOS últimos modelos, entafeta vei-
\J ludo, palha c formas, a 10$, 15$, 20$
e 25$; tinge-se, reforma-se, palios e plu-mas, a 3$, 4$ e 5$; mme. Boi, á tua dn
Carioca n. 10, (785 S)

CtOMPRASEJ joiaB velhas, com ou sem
qualquer quantidade de

. com ou sem pedras de
qualquer valor e oautelu do Monte de
Soccorro; pigi-ie bem; na rua Gonçal.
ves Dias n. 37, Joalheria Valentim. Te-
Wliphone 994- Central. (6840 S) J

EM 
caso de familia nspeitavel, aluga-

te uma boa sala de frente e um quar-
to independentes, 4 casal sem filhos ou a
senhoras, rua Bella S. Luiz n, 49! Infor-
ma-se ca Avenida Rio Branco 11. 144, 1°
andar. (279 S) R

ENSINA-SE 
portuguez, geographic, sriih-

metioa e álgebra e prepara-se para con-
cursos, _. rua Cornelio 46, S. Christovão.

(9567 S) J

EM 
casa de senliora si, aluga-se aposen-

to independente, mobilado, a pessoas
de tratamento; rua 24 de Maio n. io —
Rocho. (555 S) R

FORNECE-SE 
pensão farta e variada

de casíi de f.imüiai, na avenida Go-
mes Ereire 130, a preço módico. (466 S) S

GRAMOPHONES 
e chapas, trooam-se,

de $500 a a$. Vendem-se de $500 a
3$. Compram-so usadas. Conceitam-ee
Kn.mophot.es e vendem-se a 30$ e a;V
Compram-se á ma Uruguayana 133.

(7842 S) J

HYPOTHECAS 
— Qualquer quantia a

juros módicos; com J. Pinto, rua do
Rosário, 134, tabellião. (81 S) J

CARTÕES 
DE VISITAS — Cento 3$.

Ourives, 60, papelaria. (1834 S) J

Vaccinas Opsonicas de Wright
Temos scinpro stock recente de :

Anti-gonococclcas, aiiti-cstreptoccoccicas, iiiiti-ostaphilo-
coecicas, anti-pneumococcicas, anti-coli, auü-typliicu curativa,
antl-typlilca preventiva, contra a pyorrliéa àlveólnr, contra a
ozena, contra a acne, pyrocyauica, mixta, contra a urctlirite,
* * Laboratório Paulista de Biologia * *

KUA QUINTINO BOCAYUVA 34 — S. PAULO
Rua da Assembl.a 7, sobrado — RIO DB JANEIRO

Encontram-se nas principaes pharmacias, drogarias e casas
de cirurgia.

aB,____M________HH_H___<a_a__D><«M__HBn

HYPOTHECAS 
— Empresta-se qualquer

quantia sobre predios, na nm Uru-
guayana II, 8, (5/0 S) 13

SALA para escriptorio ou consultório,atuga-se excellente; á rua Saehet nu-*¦ (196 S) Jmero 11,

SAmA, 
¦,e„„fr<!nie T Pr:ila da Lapa 72.Tel. 4881 C. Aluga-se bem mobiladocom pensão, para caíal ou senhor de tra-"""«--"o. (242 S)

CALA e quarto — Preeisa-se com urgên-
•j!0"-1 e uma sa''1 c5P;!Çosa, ou sala e

gabinete, no perimetro do largo da Gloria00 co Machado, sem mobília, em casa d»todo u coiiíor.0 e limpeza, sendo os apo-tentos independentes, para uma pessoa detrataniçiilo; exige-se casa de familia detodo o respeito e seriedade. Preço e localem cana ao Dr. T. R., nesta redacção.redacçac
(680 S.

SALA 
de frente, -fuga-se com pensão,a dois ou tres rapazes sérios: rua Ria-ehuelo n, 215, 1» and. (177 S) J

PO' DE ARROZ «DORA»
Medicinal, adhorente e perfumadoLata 21000. Polo correio 25,00
Perfumaria Orlando Rangel

SENHORAS 
gordas — Ficareis com e

corpo que quizerdes, eom o tratamen-
to rápido, iuolfensivo e garantido dc mme,
Clara.. Quitanda 61, das 11 ás 15. Tel,
Central 3270. (1461 S).

^B-rft
-formado 

(«Ia faculdade de Medicina 4»Itio dt Jineiro. Premiado com medalha 4c«uro t «iui de mérito Industrial, na S*»t-
tiç.o Internacional de Milino.
Extracções dc detes >em dor, de s$ a 10.00a
Dentadura! de vulcanite, cada
donte  sloeeCertas de ouro de Iti, de 20$ a 40I000Obturações de dentes, de 5$ a. . 10.000

Bridge Work, cada d.nte, de
**¦>$•  sotoooConcertos de dentaduras. . . . lofoao
Trabalhei garantidos t aeesila pagamsat»

im pnttaç.ci. Todos u« dias. Kua do H01-
picio. uc. tonto da avejiida Poisos.

rWmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtaxm

PARTEIRAS
Parteira Mme. Barroso
— Tr_la dc todas as moléstias do utsro
e evita a gravidez. A*cceita parturlett-
tes cm pensão e attende á chamado» a
mialqutr hora, Telephone n. 4.589 —
Centril, Rua General Çaldwell, 11.223.,

S. «...

PARTEIRA

SALA 
dc frente, rua do Riachuelo laj,

Teleplione C, 2913 — Aluga-se com
ou iCiu pcnsSo. (288 S) B

HYPOTHECAS: 
na cidade « subúrbio»,

grandes 011 pequenas qnantiois* rapi-
dei e juro módico. Informa o sr. Pimenta,
rua do Rosário 147, sobrado, fundos.

(9.154 S) R

ÇJALA de frer.ic luxuosa e quartos bem
0 mobilados, com ou sem pemão, a ca-
saes do tratamento ou cavalheiros, no pre-
dio novo da rua Taylor ti. 26 — Lapa.

(422 S) J

Dis. Maria Preoioza Pinto, parteiroi
forniiida pela Escola Mcdico-Cirurgicoo
do Porto e pela Faculdade de Mediei-
na do Rio de Janeiro, participa a su»m
clientes, e amigas que, achando-st ta-
stabelecida dc seus incommodos, ._.<-•
rece de novo seus serviços profinle-naes, partos, concepção, etc, em lua
nova residência e consultório, rua dn
Rezende, 82 A, sobrado. (J 76Í0 J|

IMPOTÊNCIA 
— Curare com as gar-

rafoé de oatuàbo, remédio vegetal, viu-
do «to sertio do Ceari. Encontra-se na rua
de Santo Christo n. 99. 089 S) J

IGONTIIIER 
& C.«, Uenry & Ar-

J. mando, suecessores. Perdeu-se a ca«u-
tela n. 15..883 desta casn. (551 Q) R

\7"ENDIi!M-SIil om prestações ma-
V gnificos lotes de terras, na rna

Silva Telles, em Copacabana. Tra-
ta-se á rua dn Alfândega 28. Com-
onnhia Predial. N

ÁCIDO SULPHUROSO
PARA MACHINAS DE GELO

VKNDE-8K QUALQüoT-K QUANTIDADI.
GASMOTOREN FABRIK DEUTZ

Succursal Brasileira
RIO DE JANEIRO

Caixa 180Í ÃTenitla Rio Branco u. 11

VENnEMjSE 
e compram-se toda a qua-

lidade de amiaç.es e utensilios para ne-
fcocio e tambcm moveis domésticos, dos
quaes temos grande variedade e vendemos
por preços baratissimos. R. do Hospício, .115.

¦J 211) O

TTiI.NDl*-S'Í um botequim bem afregue-
V/ado, á rua Senador Pompeu n. 11 i o

motivo se explicará ao pretendente. (nh)0
•_7*BNDE-SB o "Hotel Machado",

* na rua «lu Misericórdia 11. 95.
Ncuoclo Urgente. (J 82) O
"-frENnKM-SF, 

armaçíes para tmtureiros
y e outras, balcões, copas, vitrines de cen-

tro, lados e frente de rua, vários moveis,
11 m bom baleSo com 40 gavetas, tres gran-
des mesas torneadas, são dc Rlgai r. G. Ca-
mara n. 23-. _______.°

VJÍNDli-SK 
uma machina para estampar

rótulas para perfumarias; para ver_ e
tratar na rua da Prainha n. 54. loia.

(J 95) O

\r___._)__M-S__ nm peniienas «res-V tações do 8$. »«, 10$. etc.
meiisae. magníficos lotes ile ter-
renos na magnífica localidade de-
noiniiiadio Sapé, servida pelos
trciiti da Linlia Auxiliar. U escri-
Ptorio fi em frente da Estucão do
Sapé. Ainda existem alguns lotes
na Praça das Pérolas, muitos nas
rnns Opaias, Turquezns e Saptii-
ras. Os prospectos com plantas
são distribuídos no escriptorio da
rua rt'Al.iiinleií'1 n. 28, Compa-
nhia Predial. CS)

\rOvN)>K-SI*. 
um t.rreno' or 1.1 :of.nS nn rua que vale 19:000$

HnrSo de l'liá:
paro tratar na, m-esuia rua n. i66. com ó
«r. Rilieiro. i.i .19;0__N

VKNMvMjSE 
por 42:000$ cinco caoriS,

em tButafogo, q*.ic rendem 450$:^ iní.ir*
r.i.içôts 11 rua Saehet, 7, sobrado. (S67;).".

V15NDE-SE, 
cm S. Christovão, num dos

inti-hoTc-i pontoF, com bwidcs de $100
perto, os prédios assobradados, quasi no-
vos, da rua 1'raiici-co Eugênio ns, 114 e
118; trata-sc & rua da Quitanda, 83, sobra*
do, da» 11 ás 5 horas da tarde, cem o
ts. Roque. '¦* 649) M

\7iK*.DE_I-Sl* Ires predios novos, na rua
Y Fonseca Telles; para informações com

o dr. Jayme, rua do Rosário n. 85, sobrado.
(B 556) N

VE-íDE-SE 
uma casa, sendo duas mo-

radas, com o terreoio. na beira da Li-
nlia Auxiliar, entre Sapé e Inharaja; in-
formnç.cs na Villa Santos. (R 34<í) «N

Corrimentos
0jk\W" I'"ilVTBfinfl*! '***

curam-so cm 3 dias com

"t7i__f.D_fXf.Sl3 baratos, em peneito esta-
V do de conservação, para desoecupar lo.

gar, juntos ou separados: um giiarda-prala,
um etagére dc estylo moderno c ia cadeiras
de encosto dc palhinha; para ver e tratar,
a qualquer hora, a rua Getuüo n. »8, To-
dis os Santos. (J 67) O

PERDEU-SE 
a caderneta da Caixa Eco-

nomica n. 413.S69, da _¦ série.
(97 Q) J

PERDEU-SE 
a apólice geral, antiga, do

500$, emiltida no anno de 1869 e con-
vertida em ouro cm i8go. <lc n. 2.361,
averbada em nome de (ienoveva Maria de
Almeida, solteira, maior, brasileira,—Rio dc
Tnneiro, a? de julho de 191.. P.p., Emilio
Edgard Bokel. (3i.o _>) J

PERDERAM-SE 
os cautelas de números

126.365, 1-4.5-3 e i__.o;6 da casa de
penhores dc Gu._r.ar._es & Sânseverino; a
rua Alexandre Hcrculano n. s a Luiz de
Cam.cs n. 1 A. (396 Q) }

PERDEU-SE 
a caderneta da Caixa Eco-

nomica n. 36.838 da 3' sírle.
(377 Q) R

CARTOMANTE 
Mme. Nicoletti — Pre-

diz o presente e futuro com clareza:
consultas todos os dio* de 1 is .. So
para senhoras; Buarque de Macedo n. 51.

(1611 S) J

COMPRAM-SE 
vales Souza Cruz; pa-

gsm-se bem; rua Larga n. 41, so-
brado. (86i_ S) S

CJ.THAi.RO DOS PULMÕES
Oura rápida com o

PEITORAI. DB MARINHO
Rua Sete de Setembro 186

ri". 
MADEIRA JUNIOR, suecessores

. dc Mme. Hcnriqueta & C, aícfier
de chapéos para senlioras e creanças; lar-
go da Carioca n. 6, Io andar, próximo á
rua de S, José, (536 S) B

LÂMINAS 
Gillette — Aliam-se bem.—

Duzia i._oo; travessa S. Francisco de
Paula n. a8. (275 S) R

LIÇÕES 
dc musica, piano, violino e

francez; rua do Lavradio n. 60, i°
andar. (.13 S) R

MATHILDE 
:dc Souza, modista, ensina

córte e costura, prepara com rapidez,
e executa qualquer figurino, módico pre-
ço; rua Sete de Setembro n. 155, s° an-
dtar. (406 S) J

Ç_E__OS novos e usados para collccçSo,
O compram-se e vendem-se 11 rua Sete
de Setembro 53 ''Centro Philaleltco".

(360 S) .

SÓCIO 
— Acccita-se coiti 10 conto»,

pr.ra negocio antigo, garantido, rece*
beudo mensal 400$, Cartas a O. 0. O.,
nesta loliw. (490 S) S

TAPETES, 
cortinas, pinturas a oleo o

movei» de residências ou escriptorios.
Compram-te em bom estado, nn rua da
Alfândega 1.4, .1. J. Martins. (9393 S) M

bí.-telra
TYPOGRAPHIA, 

a rasU
Remettem-.e preços, pelo Correio,

quem cn.iar sello para a reopo.tt. Cila
Torre», r. Senhor dos Paoio» at, Rio.

(i9i3 S) J

BADTI^C ' moV-itias d«
rAH I uS_.iuil.ier, o DR. R« B.BB ¦ amam* __ •ANURADA>
cura, corrimentos, hemorrlu-frias e suapeii-
t.es; dc modo simples, evita a gr.vi.ei*.nos casos indicidos, faiendo apparecer oIneoniniodo, iem provocar hemo,Th_aj_,
tendo como enfermeira mm. JOSKPHI-NA _ GALLINDO, parteira do Hospital
Cluaico de Barcelona; consultas dii.f__
grátis aos pobres. Acceita clientes em,
penslo. Consultório e rs«'den.ia: riu dc*
l,_v.-_io n, 111, sobrado. (304 J) S

MODISTA 
— Confeccionam-se vestidos

por preços módicos, sob iodos os mo-
delos. Mme. Guedes, Quitanda, ai, i«
andar. (301 S) J

MOVEIS 
— Compram-se mobilits, pia-

nos, quadros, tapete», trens de cozi-
nha, roupas de cima, etc, rua S. Luiz Gon-
caga n. oo. (8599 S) R

MASSAGENS 
INJECÇÓES —Mme. Ma-

rictta — Processo especial garantido,
dss 7 As 9 «às., na Santa Casa do Mine-
ricordia, Das 2 hs. era deante, na sua re-
eidencia, rua Riachuelo n. 383, sobrado,

! Accodc a chamados, (381 S) J

CARTAS 
de fiança para casas, c papeisde casamentos, maia barato que emoutras partes; na dos Ourives n. n_, 1°

andar. (4;8 S) S

OS VISIONÁRIOS

\-*-.ENDI--SG um açougue bem afregueza-
V do, com contrato por 4 anuo», pagando

pequeno aluguel. O motiva d.i venda é ter
o dono que 

"sc 
retirar liara .1 Europa; traia-

se á rua Quatro dc Novembro n. 65, esta-
ção de Ramos. (R 4<) O

S: S: B: que tem por fim
s.-oor.er a todos os necessi-
tados. Quem soffrer do qual-
quer moléstia esta S: S: B: en-

Tia gratuitamente os recursos para a cura completa .
Dl.'jam-se em cafta fechad. aos VISIONÁRIOS. Caixa do

Correio 1947, declarando os syinptomas, as manifestações da mo-ii lestia, o nome, a residência e o sello para a resposta.

PERDEU-SE 
uma carteira de ehauf-

feur, licença e Identidade, pertencem
te a GastJo Machado Botelho; gratifica-
se a quem a entregar no Meyer no nulo
n. 1079. (371 9" J

\7-KMDH-SE 
um caramanclião ikiosnue),

pequetio, novo, para jardim, adaplanan-scpeq
a viveiro para pássaros;
bo ;i. 167.

Haddock Lo-
O 97) O

\7lv.\'lMC-SE um bom piano do autor
V H, 'Siik.iiidesson, com 7 oitavas e muito

lioa» vozesj n._ rua do Rocha n. 6-j, ca*a
de familia. Preço 4Jo$ooo. (R 59) O

j\y cir* ..... Ij-;.-.!

1 t melhor fa
Mariz e Barros 11. 239, casa 12.

Kua 1 do iSo.enii.ro, l»o g

\rKNDE.M-SI3 
em preBtaçõts casas e ter-

renos, no Heslenico. na Estrada Real
ds Santa Crut; -trata-ac com o -ir. Mar*
que?, n* 3.1.radi Real dc Santa Cruz, ioí;
rui. informações á rua da Alfândega, .3,
Compan-i* PreJial. N

tj 5-6) O

EXDI'-'S'* um bom piano, quasl^ novo,
, com vozes magnificas, por 750,; rim

da AlíandcKa n. 104, sobrado. (b O65) O
V

Vl.XUKNI-Sl'- 
dois bons prr.lios, na rua

Coronel Figueira de Mello; para in-
formações nn «mesma ma «. 220, loja.

(J 6) ci

lLIIM0._i8__.lL
(_o.0_.II". REGISTRADO)

Cura a inflaminaçâo e pu«s*ga-
ções dos olhos

___Kn to «das as pharuiacias
e d_ro__,£^.r-ia._=_

VnN'DTC-SE 
um piano em muito boas cen-

diçües: nn rua S. Christovão n. 3",
próximo á praça da Iiandeir3. OS „;o) O
-\TENDK-SE um automóvel 14x3o, ur-

V gente; rua XJruguayana i__. (S6.11) O

VENDEM-SE 
mesa de vinhatlco 1,10X63,

_ cadeiras e cama i,S.X8_\ de ferro,
com colcliío, muito barato; na rua do Aquc-
dueto n. 3-3, em Sauía Thcrc_a. das 13
ás 14 lioras. (J 600) O

OAFE'
GAMAHA

Moondo sempre

DIVERSAS

CONSTRUCÇÕES, 
reformas de predios,

pequenos reparos a pinturas, preçosniodico3; tratar com o coii-tructor Michals-lei, rua Uruguayana n. 8; teleplione 5136,£'¦-•''•"'• (57* S) 13

CANÁRIOS 
— Vendem-sa grandes, li-moados e gemidos; rua Costa Pcrei-ra n. 618, Bangu', era frente & estação.

(538 S) R

CHUMBO 
e estaitlio — Compra-se que),

q-ucr quantidade, paga-se bem, _ rua
. de Setembro n. 169, com o «r. Gomes
Junior. (496 S) S

MOVEIS 
usados — Compram-tc mobi-

liarioa completo», an-ulsoss objectos
dc arte, antigüidades, ornamentações, pia-
nos de bons autores, etc,; na ntn Será-
dor Dantas n. 43, térreo, com E. Ri-
beiro. (9134 S) S

firOTIVO partida, vendem-se .muito ba.
rato, cadeiras o mesa do vime, camas

esmaltadas broncos, quasi _ novas, guarda-
vestido., mosas dc cabccwra, cotmr.odas,
guarda-pratas, mesa elástica e outras pe-
quenas mesas, cadeiras austríacas, gratidc' 'dra, fogíto a gaz, etc " " " ' " "
Sampaio n. 214

MUI senhora com longn pratira,
Uliln leccioiui Dortucuez, prima-
rio. indo a domicilio. Viutainnnto
adliwitnilo 12S000 mensaes. Tra-
vessa Mitraol do Frias 9.(S9ir»0S

UMA 
moça íranecra ensina o france**,

_o$oco por mez, em casa das fami-
lias; 39, rea da Constituição. (251 S) )

UM 
senbor só, precisa para scu serviço

uma creada; ordenado 20$, para tra-
tar ,no domingo; rua Gomes Serpa n. 91,
Piedade, — I.opes. (339 S) R

PARTEIRA «-

PARTEIRA

A verdadeira
mme. Palmyrn.— Com longa pratica, trata de molei*

tias de senhoras c siispenslo, por um
processo rápido e garantido. Acc.it*
paituiientes cm eua residência, _ ru»
Camerino n. 105. 10.1 J

Mme. J'raneiic4k
Ríit, dipliJinadi.
fas ap;>üreeir *
menitruaçilo per

., processo s«lto»«-lico e sem cor; trabalho, garantidos e pre-ço. ao alcance de todoi, iem o m.nor ai-figo par» a oaude; trata de doença, doute.*oi ru» General Câmara n. 110. Tel.o. 3.31,8, Norte, próximo dt avenida Cen-Ul. Consultai grátis. (118 8.1

UMA seu*lora 1nc rtflV!l consultas
Uffln -í vua. ... mudou-
so nai-a A rua Senador Hu/.ebio
n. 64, sobrado. (S «47) S
TTM. casal dc tratamento, toma um me-

nos, .— .
ver !_*_ condições, dinja-sc ou escreva a
Alfredo Martins, rua Visconde de Ilauna
n. 351. (395 S) J

nino do cor branca, de 3 a 3 an
nos, para criar como filho. Quem osti

MÉDICOS

geladeira, fog.o a gaz, etc. Rua Gustavo
Sampaio n. 214 — Leme. (580 S) D

MME. 
ZIZINHA, esclareço todos os

pontos da vida o concerta. Consultai
eratis; rua Felicio n, 58 — Cascadura.

(8998 S) J

MASSAGEM 
medica systema do profte-

sor Zabludowsky, oppllcido por um
hábil profissional; informaçüeB 01a ruo do
Rezende 113, casa 41 (XLI). (9341 5) J

MOÇO 
formado, deseja leccionar em

collegio, e tambcm prepara alumno.
para conoursos de Correio » da Estrada
dc Ferro. Cartas a J. S. C, ma dos An-
dradas n. 3Ô (Alfaiataria). (-Q3 °) )

MOVEIS 
— Alugam-se, compram-ss e

vendem-se na Intermediar a; ¦ rua do
Cattete 29, telepb. 33T, Central. (349 S) 3

A 
ACÇAO entre amigos de um guarda-
vestidos, que corria no dia 3, fica

transferida para o dia 16 <Io corrente.
(402 S) J

AUTOMÓVEL 
Laudolet, preço de ocea-

sião v.endc-so de particular, muito
elcçniilc, cm perfeito -estado. Trata-se na
praia d\\ Lapa u. 72. (243 S)

«pOMMODO — Aluga-se uma tala de
v_/ ííciitc cm sobrado nuvo, u Cüããl àc-

ro qne nSo tenha filhos, nem faça «u-so da
cozinlia, »m casa de familia; informa-sc 1
na rua Frei Caneca n. 7, Bazar, (123 S) S

C1ABRA 
— Vende-se com urgência uma

i l"vi cahrn. ubre gr.-indo. com 2 crias
de 15 dias; di 2 garrafas dé Itite por dia,
multo mansa, nova e grande; ma Iseham-
by u. ai — Meyer. (621 S) B

(BAIXAS" 
"db" 

PAPELÃO 
~S_cni7e

\J paru .pharmacia, taes como ampolas,
vidros, gavetas para papei-, redondas e
outras; nia General Canabarro n. 21.

(700 S) J

Dantas
gam-sc bons quartos.

•JUA RUA. Senadoi . 32, ala-
(;6_E)R

nl-TERECE-SE 
uma moça de 30 c tan-

»r» --«".9 .j* hoiíi comportatnçnto.
dando boas informações, como governante;
não 'az questão que tenha creanças; car-
ta a A. .Maria. (685 S) S

DR. ALVINO AGUIAR
MOIiKSTtAS INTÍ!R\A8 T„ESTÔMAGO - FIOAD£,,-r.,lI_'

TESTINOS - RINS — ?ÜLM3ES,
eto. Con-ultorio: rua Rodrigo Silva,
n. 5. Teleph. 3.371, C. Da» 2 _s 4
horas. Residência: travessa Torres n.
17. Teleph. 4.-t*5> Cent.

Consultas orá

OFFERECE-SE 
nma senhora estrangeira,

para massagens, em casa dc iannlia,
ou em con.ultorio* rua Caasiano n. 13.

______!•_
PRECISA-SB 

doi negociantes para dar' cartas de fianças a bons in*iu!_fc>s;
lucro mensal dc a • 3 contos; rua dos
Ourives 115, i" andar. (489 S) S

Por me-
n dicos

oporado-
ras espe-

cialistBB stn moléstias dos OLHOS
OUVIDOS, (.ARNANTA e NARIZ,
enfermidades das senhoras, pelle.
syphilis, venereas, blenorrhagias e
das vias genitaes e urinarias do lio-
mem e da mulher. Todos os dUe
das 3 4s 6 horas da tarde. Uua Ho-
drigo Silva n. 26,1- andar (entre As-
sembléa e 7 de Setembro). Consulto-
rio perfeitamente apparelhado com
tnrloomrit.flrial priciso para os exa*
mes e os tratamentos constantes dei
sas especialidades - J 306

PARTEIRA £«a_S
tina _e Madrid, n.ta de todas as doen-
ça* d_« «enlior-s e faz apparecer o In-
commodo, por processo «clentilico e >em
dòr nem o menor perigo pira a «ande; tr»-
falhos rftr*nt_*doi) e preço» to Alcance d*
todos, ATeniiltt Gonica Fwire n. 77, uia-
phonr n. 3.Í43 Central, consultus gratli,
Etn frente ao ttie.-.tro Republico.

(S 4«.«* J
<} 749) *

MME. BERLEMONT
l-ABTEIBA COM PRATICA

dos iuis.itaes da Europa, trata dc ma'.**-
tiaü <le senhorae. I1c11.0rrhaj.ia3, a..spen*Gt%
etc. I-fs.i rua do Cattete n, 314. Con».:
rua 7 tle Setembro n. 96, sobrado, ¦<__*
12 is 15 lioras. Tel. 1717 Sul. Attende .
clli-m.dos a aualqucr bora. ij i_i8>

PurtoE. Moléstias das
Tr_:_-:cr.ío dos
aoorlos e s__j con-
¦equecias, dos cor-
.intento-, daa coli-
cas iitcro.ovartanas e das regruj iiregular».
e prolongado... Assembl.a, 34, das i_ is 1*.
Serviço do dr. Pedra Mogolliics. TfJep.
i.ocç, Cent. (8.4?) It

SENHORAS

Professores e Professoras
A rKUl'KSSORA de portuguez, franoei,XlariUim,, etc. e traballios e o prof»*.-de portug., franc, arithm., nl.elir.i, geot-..etc, qv.c e.taveni na rna Sele, 1119. _¦>, mu-dar.-.m-se paro a rua da Carioca .|.i, a". __'defronte 00 47, onde j_ moraiam mais ia1 1,2 auno. Convém m«ino ,t edosoí **.

principiantes de ambos oa sexos, pois cio
é curíoi o alumno ou alumna eslá «d,
dcide iojoao. <7.|Bi S) J

INGLEZ, 
irar.ee/, portuguez, allcmão .

latim. Cursos 15$ «.enfiar*, c aulas tm
nartíctilar. Ensino ranlrfo. Paul. rua Sle_*eJr.. n. s!> l° anJuf, «.quuiü 

'da 
rua di

Quitanda. (toi S) 3

VIEX-0EM-S.! 
io vios de esquadria, no-

vos, dc pinho ie Riga, iX-jo de nltu-
ra. i.$; q v_os de partas, vcneiinnas,
1X310, ao preço «de 16$ cada vao; n...

iBcmflca n. 4-*5. (n ioo) O
-\TKNDII-:-SK uma bic.cl.ta "WAXDE-

V RK1-", perfeita c resistente; tralar, rua
S. redro, i.|.|, i" ondar, coai Guilherme.

(R -*9) O
*\rivN'DKM-SE uma transmijsHo e diversas

V polins de todas as medidas, novas; run
da Saude 11. 99. (J 53.) O

uem desejar vcr-3e livre
dos -ti.i_.is

ua vida, s.v
bcr o pen-

-amento dc pessoa dc amizade, nttraliir
• mor e bens ües-ocio-. ter felicidade 110
coninirrcio, tralar iodai as doen-
•:«s. obter o que desejar, por mais diffi-
«.-il que seja, por tr.ibaüios scientificos e
garantidos, dirija-sc á lua do Cupertino
numero 7. estação d* Quintino Boc.-iy-
uva, rnvii.nd-. envdo-ppe, se.lados e sub-
scrip'.ado para resposta r consulta no
fjabin*-;. _$oo*>* com talismã 5.000;
3ior escripto, io.ooo; cem talism3, 15$;
íc-os os diaa: realiza-sc o que desc-
__..'iu per mais diffieil que seja em
qua!qu<r dis'_ncia ou F.stado. Gonor-
rh.a rhronic. e impotente, ema garan-
»)<in. Conáui-as sobre doença no gnbine-
te ou indo a residência do cliente, iria-
tt*. j. Pinto di Silva, S Í42

Ponto a jour, *¦¦»* :00,_r'_3-,sòr na rua 7 de Sctctn*
bro n. .5, I*> andar. tn7.S) S

Moléstias das senhoras —
I5r. Octavio de Andrade, cnm pratica doi
hospitaes da Europa, evita .. graviiler. ror
indicação scientifica, *,e:n prejudicar o or-
oT-inismo. Hcmorrliegias, suspensão, etc.
Res.dencia e cons.: rua .Sete de Srtem-
!jtü n. ib'f>, sobrado, das o is 11 c de 1
A* 4. Teleplione 1.591, Central, Consultai
srati". tR _.i)

-VTKXDK-Sl. uai cão, Icpitinií» dlnatnar.
V quex, com 4 íiiczea de e<íaíie. Preço *5o$i

rua José Bonifácio n. 104 (cstaçilo de T. os
Santos). (1* .1?o) O

TTESOEM-SE uma tencada e ;im lava-
V torÍ*> ímlo dc mármore e nia'13 moveis

nara barbeiro: na rua Aítna Barbosa, 23,
Meyer. lU 349) O

ESTÔMAGO — FIGADO E INTESTINOS
Dieestões «llíficeif», cnstrites, dòr e peso no estomneo, vcsticnns,
iisia. rnterites, hepatites e todas ns niolcoitins do «pparelho eas-
tro-iiitestinal curani-so com o ELIXIR EUPEPTICO do Professor
Dr. Bcnicio do Abreu. — A* venda cm todas as pliarmacias o dro-
carias do Rio c dos Estados. — Depositários : Alfredo do Oar-
vali») & C. — 1* do Marco 10.

"DENSÃO •— Porncce-so comida
-<- farta o variada, poi? quinzena c
por moz, entrcua o domicilio;
avnlso com 5 pratos, 18500. Rua
Costa Bastos n. 20, próximo á rna
do Riachuelo. Teleplione, Central
do Riachuelo. Tel. Cent. 4G18.

DR. 
REGO MONTEIRO — Cirurgião-

Moléstias das senhoras e moléstias dos
_ll.no. Tnns.: r»:a Sete do Seten._ro_.8i
d__ .) cr.i deante.

para o diagnostico e
tratamento das doenças
do estômago, intestinos,
figado, pulmões, cora-

___________ ção, rins, ossos, etc,
orlo DR. RENATO DE SOUZA LO-
PES. Preços módicos. Rua. S. José,
_o das 2 4e 4 (menos is quarla-feiras).

A 39<5

RAIOU

pratico, Mr. P*.
ter garante emintr
em leis meras, i<_

foiti <*. 7 mTOèae.. i<argo de 5. Franciico .16 « ra»
.a'.5' ', J. da Carioca 3^, 1" andar. Vie a .lomlcili.

•or .reso» medico.. (SiSo S) J
france?, porüigneí, aulas e Íh

çõca oaríifcàilarc.-. (methodo Herlit?.. ;
pre«^o módico; rua da AKandega n. içç,
tobr-Jo. lg4-o S) ..

PONTO 
a jour deode «co rüi; lõ na

ru* 7 dc Setembro n. .}, i* andar.
(j_8 S) S

ALUCAM-SI. 
uma lioa sala de frente e

uuarto. com pen_ão, em casa do fami-
lia: ua rua Sete do Setembro n. _". 1°
andar. (799 E)

,4 DVOGADO A. Campista — Adcant..
XX. custas; nia 7 de Setembro 193, das
12 is 13 e das 17 ás 18. Telo.h. 42S7,
Centrai. (735 S) J

AI,UG.\-S1. 
uma creada, levando uma

.creança dc 8 me.es. pelo aluguel_ de

*_7HX[Vr'.\i-S-l': um grampplionc coai 9
discos, j*.$; uma machina de costura,

de mão, nova, 15$; um manequim de êp*
nhora. -u, 10$; nia Senador Euzebio, 3-1.
sobrado. (J 701) O

\rKXlli-M-SK um cavallo novo, tordtlho,
marchador, dando eilhâa, o uma cabra

leiteira, cnm er.,15 dr o:t? dias; rua D, Anna
Kcry n. i_S. fJ.-_) O

15$ mensaes.
nardo n. 38.

a rua Commendador keo-
(5-3 C) J

• I _. empigen»,
frieiras,

darthros,
ee.Tcmas,
variuis, brotoejas.
etc, de_ap|Mrecem

fácil e couipictar.-.cnte com o DERMI-
CURA. (N'ão c pomada). VcnJe-s. cin
iodas as drogarias do Kio e Niothcrov.
Deiiosito Reral: Pliarmacia Acre, rua
Acre. 38. Tel. Morte *!_6... Prc-.o i?ooo,

"-TBS&EXr-SE ur.M machina registradoro,
V um tapa-vroto com grande espelho, uma

mesa grande, eom p-.s torneados, dois lava-
roãof«, uni fogão a ífaz com f*;r:;o. uma
grande taboleta pa:** frente de negocio e
uma grande banheira nova; na rua dos An-
dradas n. .9. Pódc-se vender seoãroda-
avilte. <S 687. O

A Actia do Jnnqtiilho Composta
_tS.é o mellior preparado para a
pelle. Vende-se â rna de S. Chris-
tovão 521. Tel, Villa 1041.

(R 585)S

COMPRA-SE 
qualquer quantidade de ty-

po u-aado, por preço módico; cartas á
rua D. Anna Nery n. -6. — Sampaio, a
Magalhães. (559 O) D

CARTOMANTE 
e faz qualquer traba-

lho para o bem, nlo uour de eerí-
monias em falar no que desejarts e tra*
ta de ferido, ch.-or.i.a. e outra» doenças;
rua Oliveira n. 38. fundos da capella do
Amparo — Ca__idura. (1757 S)R

DA*-SE 
pensão para fórn e na. mesa: á

rua do Cuuha n. ri — Catumby;
preço 5o$ooo. (758 S) J

DINHEIRO 
— Directamente scra com-

Ittísôio, empresta-se sol) hypotheca ate
?.o contos, Exigem-so soüdios gara-.Uins.
Negociou muito 6^60:309» juros de 10 9\a;
rira do Rosário n. 105, i°, com Mario.

<S«. S) J

Grande Fabrica Cerâmica

PIANO, 
solícjo e theoria, lecciona cm

cnsa ou fora (methodo do Instituto);
preço medico; ns. General Câmara. 49,
a» andar. (351 S) R

PIANOS 
— Compram-so* de qualquer

autor e tstodo, de i|a armário; pagam-
«e bem; rua da Alfândega n. M<5, loja.

(.141 S) S

PIANO, 
-oíoliiio « bandolim — Profe»-

sor. Cartas por favor nesta redaceso,
pam Arion. (.0 S) H

PLANTAS 
para edificações, etc, traba-

lho garantido t artístico. Inlornuçi-es
Mbre tudo que aVanj.i arclutectur.i e 4c-
senho3 t-onimerciaes ou índustianes, hc.ii-
cas P-'ü. obras e orçanieiitos. Rua uetie-
rai Câmara 3.0, sob., Ferreira 

^f^é0^

Aluga-oe nn rue, da Carioca'¦— S) SPORTA 
— Aluga-oe nn reo oa v-a

**¦ ií; aiUtl: m mesma, (119 i:

PESSOA 
do

aluga na Lapa, Urna
repouso. Carta a R, M.,
deslfi folha.

tratamento e ducnpçSo,
m.a iinda sala pura

no escriptedo
(j.í S)

Vende-sc uniu bem montada, com todos os nmcliinisinoy, para
fabricaçüo de TKiaiAS FRANCEZA9 (systema), ditas canal, tijolos,
etc., axsini como instiillu.ão completa parn o fabrico de MANlliHAS.

Tem grando quantidade de_tcwiis próprias para toda cnlturu o¦XTENDE-SE, para dcsoccr.çar togar, um pnstiicciis paru nnmorosii criação.
ctritS^na n_r!"DÍf0Sh^_und_L'df°M-lf_ Pa™ mai9 informações nn Avenida Mem dc Si n, BO. onde se
n'.' 81) Encanttdo, 

'  
(Jri;. O tTata. Não so admittem IntonuedlailOS (J 77íli

PENSÃO 
— Korr.eceLe com muito bo.-õ

ne;_*vc- e muito bem faita, por ís. 1
ma Visconde dc San!.. Isabel _3. (7<>5 S) J

I~)1AN0 
— Vende-w um pi-.no muito

. Y.cm. Rna Santa Luiia :8. Mr.raríinl
(9506 0) n

DRS. 
TEIXEIRA COIMBRA e ABE-

LARDO MARINHO — Pelle, syphi-
Ks, -ias urinarias c mol. venereas 00 uo-
mcin e dá mulher, 606 8 914, e clin, me-
dico, tr.ol. de creanças; rua Sele de Sç-
tembro 209, dis .» Í3 |tl M + .l"*!*
iÇs. (f'*'> S) J" 

dTnTísTãí-
DR, SIIiVINO MATTOS

taaxaxtextfxai

5$ooo

stoao
_.**5$cpo

_$000
: 9.000
íciooo

1>ENSA0 
— rornece-so btm ftlu, de

. casa <i. £1—-_iI--o_,_ M mi do Cattete
0. _f7_ ifir, SI

Laureado cem giandea rreiiuos e meda-
lhas de ouro, em expoiiçot- univenaeg e
interr.nciciiars a que concorreu com treb:.-
Ibos dc ma profiooio.
Extracções oc. denies, iem «Jor, a
DcntuJuri. de vulcanite, cada deu

Ciróas de curo de lei, de 15$ e
Übtur.ç6ea de ilentea a. . . .
Bridje "rvcrlf, c-ds dente «, , .
Concertos em dentaduras a • * • .

Trabalbos g,ranlidos e pagamentos em
creiteções. Todos os dias. /Rua Uruguay a-
oa, 3, canto da r. *da Carioca, ÍS 3-t^)

DENTISTA 
a 1.000 menweo pira obtu

r*çlo • granito, ptotin», curativeo,
desde o primeiro dia. Trabalho, de chi'
pa, coroou, pivot, etc, por preços mini.
mos e trabalhe, ger&nt.dos, r.a A uniu*
dora Medica, na rua dos Andradas n. 8j,
¦obrado, esquina da rua General Comei,
teicph., Noite 3157. (3843 

**) J

INGLEZ

INGLEZ,coca (

1j*RA.\-CliZ 
— Lições tlieoricas c prati-: ca?, «m casa <!o ahimno. tnformaçQen

no /*nn3ultorío «!o drurfriSo dcn.i.ta Syl-
rio TravaMos, á raa Chile 117, i», í. .e-
gv.n-kü, quartús c sextas, das a ás ri hs.-

(136 S) s

T EÇ0N3 DE FIL.NÇAIS -. Mme.
Xj üulon; riaaS. José n. 55, 1" nnii-r.
perto da Avenida. (332 S) í

IJUOKESSORA 
— Habilita n ler c es-

. crever por processo pratico e simples
«m i:cs mezes, na sua residência ou n.w.
dos alumnos; rua General Bruce 11. io_,
c. III. (109 S) á

pBOPESSORA do linsníii*'. dig-
* pondo de itlcuniu. limas. d«
manhã, acceita altininns do f 1 nn-
eez. inclez « allemão; preços mo-
dicos; rua da Carioca 47, sobrado-

(.1 ÜS7) _¦

IJROFESSORA 
DK PIANO — Lccclor.»

. pelo methodo do Instituto c j.rep_.rn
at-nmo., 13$ por ii:-._ ,duas liç
mar.a. Certa-s neste escriptorio

ics por se-.
A. A. A.

U50 S) J

PROFESSORA 
interna ou s.-.ni-n.le.i...

.irccína-.c dc ama habilitada cm todtg
83 íiialerias, t '-o::i pratica dc :".!;»r fran-
o..'. r*;.r_alo Barcello», rua tndustrlal~egtmda-FeÍrQ, (120 S) S-l.argo

habilitada eccio-PROFESSORA muilo
J. na cm sua residência, fran-. 11
A<U, í1. meninas e rneninoe; r;:a Uella d^
S. l.c\í n. 49 — Andarahy. (a3j S) B

DENTISTA 
— Vende-se umo bonita me-

bilia (altufida, um motor ie ^ cliiootc
cem ar.-g.ilo Skgxtão c *um vttlcatiisador coiu
dois mulalos di bronze, Trjta-se na ma
d* _._..__!<_ o, 18F. Í4_o. Sj i

PROI-SãORA 
— Senhorita de fimil_.

distineta, com pratico de n-.ai'i'.terlo.
ciíwío pttraarlo em ana _i_s,

oa em "**a dc pr---023 d* traU:m _nto.
Lecciona também piano e tlieorin. Trat.-
oe r.a raa S. Leopoldo 3=0 — K-l.-irio .•-
Sá, (.1.33 S) .

PROFESSOR 
de iosica,

iati.-n; na rua do Míttoso n. 33. "*•*-ogla

efi _...-!-... ÍC.7. il S

•,>.--.
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CORREIO BA MANHA — Oiiínta-íeira, 3 de Agosto dc 1916 13

't»1.0FES-ORA 
do pfano, <Ii lições.:a

X vezes por semana, cin casas earticula*
res, por I5Í mensaes; ma da Lapa -.88,
«obrado. »»? 

**¦'..

PROFESSOR 
— Precisa-se de um para

Hmrnas ou sdencias, moço ou senhor
,em 'família, .ue Be sujeite ao internato
Sc um collegio no ratenor; para tratar &

t__ Guimarães n. 67 — E- do{^ochJj 
s

L LOPES IC.
Liquidam e recebem qualquer

negocio nas Caixas do Amor-
tlzacão e Bconomleu.

iR«„d' Qi.lt-.nri*. vr. (•¦-•""

Collegio "HeliosVF™n.„.4.:
V Isabel, ponto de $100. Internato, se-
mi-Irit-rnato e externato. Curso primário,
«vmiufial e artístico. Aulas praticas de
IrancM, inglez e allemão; gymnastiça sue*
ea, piano, violino, etc predio muito^ hy;

{(ÍWi-CO. ____________m
(ua S) J

Or.Ed.Meirelles Doenças in*
ternas era-
ancas. Viu
urfnariaB.—
Apparclhos

microscópico», eloctricos, de illumínaçio
pana exames e tratamento daa doenças; ure-
thra, bexiga, riu, recto, intestinos, «toma*
go, etc. — Trat. rápido da gonorrhía, »y*
philis, hydrocele. Appl. 606 e 914—R- Sete
de Setembro _o6, das 3 ii 6—Had, Lobo 458.
Tel. 1 .4, Villa.

ra_rif.rril.lir.-i — Sabonete mediei*v_.acnornn_.o_ .._ Dlac_ para lam
cães do luxo. Efficar na sarna. Destrui-
dor doa carrapatos, e pulgas. Vende-se á
ruo do Hospicio n. 114, Ouvidor 63, Gon-
çalves Dias 38. (788 S)

OS CHAPÉOS DE PALHA,
SUJOS

Os chapéus de palha, sujos, ficira
completamente limpos e com a apparet*.
cia de novos, quando lavados com a"Agua Mágica". Mais duas vezes po-
dera ainda lavar um chapéo, _ quando
novamente ficar sujo. Uni vidro di
para seia chapéos e custa a$ooo. Pelo
Correio, 4$ooo. Na "A' Garrafa Gran-
de", .rua Uruguayana, 66. A 399

Veterinário — Ti. Cardoso Jiuiior,
do Instituto Pasteur.

Especialista cm moléstias dos cães. Cons.
c chamados, Pharmacia Ferreira; Hospi*
cio 114. Telephone 1958. Norte. (789 S)

Moldes
A „.,oni — Aluga.e um, bem si-
Í\VVl\o.ZcIII mado. com dependências

fami*i_, á rua Prudente
canto da praça de Ipa-

(415 S) J
ipara moradia de'_{_ 

Moraes n. 8,
nema. 

joelor — Nanleijre. Fácil
commodo e liygtenico.

Clinica de moléstias tías
senhoras e syphilis *T,__m Jfc
rtncourt, parteiro, cura os tumores dos
iieiol e do ventre, a* moléstias das vias
urinarias, geniiaes, at tnetrites, os corri-
mantos uterlnos e veglnaet e tegularlsa
_. lueiutruaçlo por processo teu. Applict
9 £06 e 914, com ou sem injecção e esta
aem dor, trata a tuberculose e hérnia
(quebradura) sem operaçSo. Consultório
perfeiltmente apparelhado; rua Rodrigo
jilva 36, esquina da rua da Assembléa,
daa 10 ás » da tarde. Teleplione u. _.S"
a-BsWfticix: r. Senador Euiebio n. .14».
Consultas grátis. í;*)»' S) J

M M E. T*-PY*....1BA',
cx-proprietaria da Casa Se-
lecta, faz publico, achar-se
novamente i disposição de
suas «mas., freguezas. a

rua do Ouvidor, 148. Casa Carmo. Moldes
cortados, sob medida, (J 596) '3

Duchas massagens, etc. Insti-
tuto Pliysiotherapico
do dr. Gustavo Arm-
brust. Docente daFa-

culdade. Doenças-do 'estômago < intei-
tino, neuraslhenia, arthritismo, obesi-
dade, diabete, etc. üe 7 ás n da aia*
nhã. Rua Senador Dantas, 4.8. 345 J

DOMINGOS CAETANO RAMOS
IPrecisa-se falar cóm este senhor para

negocio dc seu interesse. Pede-se _a to-
das as pessoas que possam dar infor-
mações dirigirem-se a Adriano Moraes,
officinas do Jornal do Commercio.

(671 S)

JUROS DB APÓLICES 1. CONTAS
DO THESOUI-O. ¦¦¦

Desconta-se cm boas condições, para
tratar das 11 ás 4 na rua do Carmo,
49 sob,, sala o direita. (664 S)

SATOSIN ~
4 ma remédio imito pela tua *f*
ficada curativa em todas mm*
facções pulmaiur.s;

SATOSIN
cura ot catarrho* agudo s « cito-
nieoi dos bronchioi • do* pul-
mili nos diversos periodoi da
moléstia;

SATOSIN
no tratamento d* tubtreulM»
comprovada isxerao af feito* ire-
troavivos sobre a infec.li> tie
um limite tsl que peralvs» o de»
envolvimento doa bacillos ce
Koch até suppritnil-os Mm o
prego prolongado; -.

SATOSIN
i recommendado por summida-
dis médicas brasileira* e estraa-
geiras,

A' venda em todas as boas pharm»-
cias e drograrias do Brasil. ^^^^

Xarope Peitoral de Desessartz REGISTRADORAS E COFRES
1 Alcatrão da Noruega

Casamentos trata-se coni
brevidade,

mesmo sem
certidões, ci-

vil .5$, c religioso. 20$, em 34 .«¦**"
ma forma da lei, .nventarios e justifica-
.ões. etc, com Bruno Schegue, á íua \is-
coude do Rio Branco, 3", sobrado, lo-
dos os dias, domingos e feriados. At-
tendem-se a r*iaiiiaiÍo3 a qualquer hora.
'.eleplione n, 4.54a. Central. & 1904

OOSnças Oura garantida
dB « rápida <lo

garganta o_5*E_rv^_\.
nariZ (fetidez do nariz)

OUVidOS processo inteiramente
boca novo-
Or. Kurlco de Lemos

professor livre dessa especiuli-
dado na Faculdade de Medicina
do Rio de Janeiro. Consultório
rua da Carioca 13, sobrado, das
12 ás 6 da tarde. S -80

SOBRADOS
Aiugam-se os pavimento, superiores

do predio _ rua Uruguayana n. ti
(Casa Castro), sendo o primeiro divi-
tlido cm c.criptorio. c o segundo com

accommodações para fami-
mesmo, 126 J

FERIDAS!
"Unguento Santo Bra-

siliense"
Unico fabricante A. GESTEIRA

PIMENTlil;.
Rua Marechal Floriano Peixoto
173—Tel. Noite. 4013. (.TIOS)

ALGODÃO SUPERIOR
Kilo a 15,300, no deposito e

de colclioaria da rua Frei Caneca. 300,
próximo 6 rua de Catumby.

;• r FORMULA DB BRITO
Apvrortd» pela lntjtctori» de Hy-

gitn» e premiada con medalha de ouro
ei Exposiçlo Nteional dt 1008. Este
owraTilhos» peito*! eurt rtdiealmtote
browhittt, cturrhoi ckronicoi, to~f
h-tbt. uthnu, toiet. tísica pulmomr,
ifeu. d* peito, oMumoniat, tosse ner-

Ecan»tipaç9e», 

rouqiudlo, suffee*-
4oeas-s ele farfaau Unrsce, de*
«sthmatieo, ete. Vidro 1)500. —

Dépsiitos: Drogar iaa Pacheco. André-
daa b. 45; Carvalho, nia Primeiro de
M»r.o 10; Sete de 6etembro ti 1 H
e i rua da Aüembléa o. 34. Fabrice:
Pharmacia Santos Silva, rua Dr. Ari»-
tides Lobo a. as}. Telephone 1.400.
Villa.

Vendem-se registradoras National de
200$ para cima, cofres, i prova de fogo,
diversos frabricantes. machinas de es-
crever e cálculos, prcnsas,troca-s« qual-
quer objecto Rua Frei Caneca n. 7 a
11. Telephone 5.093. Central. S 8140

MALAS
Artigo solido, elegante e

limo, só ca A Mala Chinesa.
vradio 61.

barati»
Rua t»

COMPRAM-SE
dentes de dentaduras velhas e todo
apparelho de boca eni ouro e platina,
qualquer porção, paga-se bem'; Avenida
Central 138, 1" andar com o sr. San-
tiago. (339 J)

HYPDTHECAS
Negocio raiiido c condicõ-g

vanUiosus—B! _ EOPES & O.
Kun Oa Qiiitmulii 27. ÍJ62B)

Colchões e almofadas
Vendem-se colchões para solteiro a

3$. 4?. 5$ e 6$. ditos para casal 7$, 9$
e 12$. Almofadas macias a 1$. 1.500 e
2$ooo; na offieina e deposito de col-
choaria e moveis da rua Frei Caneca
n. 3"9. próximo á r.ia de Catumby.

S 115

IMPOTÊNCIA ?

CASA DE COMMODOS
Traspassa-se uma por contrato na

rua Itapagipe, para informar na ru*
Uruguayana 145. Casa Paril.

NEURASTHENIA
'Pelo presente attesto que, no anno dc 1903, usei o cinturão cloçtnço

"¦Herculcx do dr. Sanden e fiquei radicabneitte curado de tinta iieurastlieijia
chroaicai' -oficia horrivelmente, não podia escrever . tinha dias aue ""« l»**'*
levar um., chicara de café á boca. _. ¦;¦_ 

,,„ „,_„_,•Depois que usei o cinturio fiquei logo melhor e, no fim de tres meie*,
tinham dcsapparecido todos esses incotiunodos. .... ,.

Sirfto-inc feü- cm declarar que até hoje não têm voltado os meus ant.
cos sofírimentos. Agradecendo ao caro doutor,, mais uma vez,, com esünui o
consideração - De v. s.. amigo e at tento criado - .. -Bliií- CiOTie.ro —
•Residenciap: ]ahu', 'Estado de São 'Paulo". Julho de 1916. . _

CI sr Carneiro «tá agora forte c feliz. Vós tuiitbem o sereis. Por que
eoffreis, quando podere.s curar-vos? Quando menos o caso merece "•>•«•'-
nacio. A vossa preciosa saudc merece que delia vos .prcoccmjets. _e as dro-
cas falharam, não vos deixeis desesperar. Lembrae-vos da . eletínçidade,
que, bem applicada, « o remédio mala poderoso (iuc existe. Vj.ltae.TK* noj_
mesmo. 'Estudae o meu systema. . „,,,.. •_,

Se morats em logar distante, ou lollndo da moleátia tuo poiici» ->>r
oesscalmente. basta raandardes o vosso nome e residência, e na volta <1p> .or-
reio receberei-*, GRÁTIS, os meus livros S.WDE £ VIGOR, nos quaes se
trata exactamente da electricidade e suas applica.õcs.

DR il, T. SANDEN — Largo ia Carioca, 12, 1" andar, Rio de Joneuo
Consultas das 9 da manhã ás 7 da noite. R. "o*».

ACTOS FXJDSr-EBBri-ES
Antônio Teixeira Soa-

res

offieina
:a
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tnaiiiiilicaa
liai trata-se

Quem fôr
econômico

ioriinm-je coicnõcs uiados.

Mu^a os moveis na
"I,u»ii.id..c-ora"( 55
rua ilo Cattete 57.
Compra-se, vende-se
a!ii_a-se c troc«-se
niovcis. Gramlpi ia-
brica de colchões, ro-

(tí 6439)

ideal ga-
para res-

tituir ao cabello a sua cõr original pre-
•ta ou castanha. — Preço io$ooo; pelo

_'intuía
ranlida,COLORINA,

tituir ao cabello a
•ta ou castanha. —¦ . — ,
Correio, mais -$000. Deposito 8«a'._rua
7 de Setembro n. 127- — R* j_^___j_i_
rJMAlTDIA — Cura restr'aJ°5.
vlrlrtV»»»*" constipações com fe-
bre, bronoltites c astlima. Preço, i$ooo.
De-posito: Pharmacia Rodrigues, rua
Marechal Floriano ii. 9<>. <*b______-lL_'

Mulkrss grávidas
Tod.-i mulher grávida deve usar, antes

do parto, O PRO.'_CTpO!R.
Terá um parlo rápido e feliz, forta-

lece e tonifica o feto, evita as lieinoi-
rliagias, as incitações, a salivaçao abiin-

dante os vômitos, a prisão de ventre e

o aborto. Usado ainda depois <lo .parto,

aiifíineiita consideravelmente o'leite_ma-
terno 'EXIJpAM o nome dc _jR\'I'.DU-
SA & DAiNNlElR.

A' venda ra 'todas boas 'pharmacias

c drogarias, Granado fi* Comp. — Una
Primeiro dc liarço, 14, 16 e 18. «io
ile Janeiro. J- "-4*

SYPHILIS
914. A*s*.cmbk'a n.
ias. Serviço do
i.híUCS. Teleplione

r. suas consejiicncias.
Cura radical, iiijetçõ.s
completamente INDO-
LORES, tle sua pie-
paraçSo. App. Co6 •

..1 das 1-' ás 18 lin-
Dr. m-RO MAGA-
1,000. C, (8548 S)U

PENSÃO FLAMENGO
Muga-se a casaes ile tratamento uma

.-ala ricanienle mobilada, com pensão-,
tratamento dc primeira ordem _ praia
do 'Flamengo, 10, J. <3'4*

UNHAS BRILHANTES
Com o uso constante do Itaholino, as

unhas' adquirem um lindo brilho e ex-
cellente côr rosada, que não desappare-
ce, ainda mesmo depois de lavar as
mãos diversas vezes, Um vidro, i$.íoo.
Remette-se pelo Correio por »$ooo. Na
"A' Garrafa Grande", rua Uruguayana
11. 6.. A 4°°

Nova applicação da paina
Acceita-se cncommcndas e fornecc-se

qualquer quantidade de acolchoados ou
alniüfndados de paina, destinados a tor-
nar insubmersivcl qualquer corpo ou
objecto a que sc refere o privilegio ga-
rantido pela Patente 11. 8.393, de _. de
julho de 1914, que ú "novo meio de
tornar insubmersivcl qualquer corpo ou
objecto, pela applicação de um ap-ol-
choado ou almofadado dc paina". Para
todas as informações e negócios trata-
se com o inventor Carlos K. Uhle á
rua Theophilo üiloui 11. 86, Rio de T.-i-
neiro, Brasil. (663 S)

PAQUETA
Aluga-se uma casa proxuna a Praia

dos Frades, na rua Luiz de Andrade
n. 6 Trata-se na íua da Alfândega
n. a3.

Academia de Corte Laáevéze
RUA DA CARIOCA N. 14, 2° andar

Sem o auxilio do manequim, ensina-
sc cortar: costumes, toiletles, colletes

e roupa branca, pelo novo systema geo-
métrico directo, proporcional Ladcveze,
modificado pelo Prof. A.. Brunon,

premiado em diversas exposições
cursos europeus.

NEURASTHENIA?
Velhos, moços e risonhos, moços for*

tes e felizes só depois do uso do STE-
NQUNO, formula descoberta recente*
mente por um sábio suisso; não falha
uas fraquezas genitaes, uetirasthenias.
cansaço physico, magreza, tuberculose
convalcsccncias, anemias. Vidro, 5$;
pelo Correio. 7$..oo. Drogaria Granado
& Filhos, rua Uruguayana 11. 9', Rio
de Janeiro. J 628

con-
(T7-2)

OUR01$800 A GRAMMA
Platina, prata e brilhantes compra-se

in.-ilouer nuantiiladc na cisa "M-ndia
110", rua Ürugiiaynna, 77. S 63i

iOIOHIERS hronicase
lee.en t es.
Quereis fi-
car radi-

ealmcnte curado em poucos dias_?_ Pro*
curae informações com o sr. Feijo, que
gratuitamente as offerece, não conae-
eendo caso nenhum negativo; rua
•riieophilo Ottoni 1G7.  R 54

— Mijuel Rraja, grande
ejpecnlista fm extracçüo
de _..los e imitas encia-
v.itlas, stm «ior, etc»; rus
aoh„ tel. Norte. 1.505.do Ouvidor, 165.

faivaa ('* Papelão, faMinse para per-
-wcUAclo fumari-ns. droijas e homocopa-'thia. á rua Dr. Carmo Netto n. 348, pro*

-timo á nvcnii-i S-lvador de Sá. üoiiülj

; molesliaa venereas —
Curam-è com os rcniç-

«lios do velho Ferreira. Pliarmacia Ferrei-
na, rua do Hospício 114. ''(91.97 P) J

Di. von Dollinger da
do Hosp. da Beneficência
Portugueza e com est.is.io

11a Real Universidade de Berlim. Do-
enças do rim (exames com a luz). Ci-
rurgia, cura radical das hérnias, he-
morrlioides, estreitaiuenlos_ da urethra.
Operações sem chloroforinio e com a
auesthesia regional. Mem dç Sá 10,
pobrado. 11 ás 12 e ás 3 i|2, lele-
(ilione 4.810. Central.

Gonorrhea

Graça,

GABINETE DENTÁRIO
Aluga-se um, muilo decente, no cen-

tro, com Iclejilione. Para mais infor-
inações com o sr, Catão, na casa
Cirio. B- UI0*

E. LOPES & C.
Adiiüiiisti-iro, conipvnm c ren-

dom prédios. ,„__.
Kua dn Quitanda '-7. (.T625)

ãíenhõiTde tratamento
Miiga-se em confortável predio situa-

do" cm centro de jardim, magnífico apo-
sento limpo e arejado,. mobiliário novo
de peroba com secretaria, teleplione, luz
electrica, banhos quentes e frios, sala
dc bilhar e outras distrações optima

tomovcl; rua Dr. Jose íiy-

Guimarães & Fernandes
Encarregam-se de cobranças, papeis

de casamento, recebimentos de rendas
de casas, licenças, etc, garante-se se-
riedade. Tratar no largo de S. Fran-
cisco dc 'Paula 11. 3<i. sala 11. 10, i°
andar, teleplione n. 37*0, Norte.

J. ia?.

MALAS
Quem quizer comprar malas boas e

baratas, só na "Madrilenha" — Maré.
íltn' Plnrtann Tjn,

VÊR PARA CRER ?
Quereis comer bem e gozar saude?

Só no Café e Restauram Rio Hranco,
rua Marechal Floriano 11. 193. aberto
dia e noite.

TERRENOS A PRESTAÇÕES
NA ESTAÇÃO DA VltATA

Vende-se grande arca de terreno di-
vididos cm ioles de iom por 50111 de
fundos a pequenas prestações mensaes
de (io$ooo), logar salubre, com pottça
distancia de estação dc Alfredo Maia
(Linha Auxiliar). Preco de passagem
1 *, ida c volta t$ooo; 2', ida e volta
çôno$ Trata-se com a proprietária, d.
Mauricia Borges de Macedo, ua mesma

J 61S3

pensão, au
gino 198- (J 726)

SYPHILIS E MORPHÉA
A quem desejar a cura destes males

do sangue molesitias da pelle, eezemas,
cancros, ulceras, mancha íj-ppliiUSioas
e da morphéa, cscrofiilas, ulocraçfles,
tumores, empingens, corrimentos, fislu-
las, rheumatismos, envia-se a receita,
fórmula nova de um sábio estrangeiro,
com os verdadeiros signaes e sjrmpto-
mas dessas docni-as c attestados das
curas brilhantes; enviar endereço c 200
réis cm sellos a César de Moraes. Cai-
xa Poí.al 1431. 'Rio de Janeiro.

J 632

t 'José Teixeira Soares (ausen-
te), Maria da Conceição e Souza.
José Teixeira Soare9 Junior,
Rosa da 'Conoeiçüo Rou.., Sophia
da Conceição e Souza, José Ma-

ria Soares, Adio Tcixeka Soares. Ma-
ria Cândida Soares, José Roux, sumnia-
mente gratos a todos que se dignaram
acompanhar os restos mortaes de seu
idolatrado filho, irmío c cunhado AN-
TOMO 11BIXI3IRA SOA'RivS, de
novo os convidara a assistir á missa de
soiimo dia, que .para descanso eterno
de sua alma mandam rezar na egreja
do Divino Espirito Santo do Maracanã,
hoje, quinta-feira, .1 do corrente, ás 9
horas, pelo que desde já se confessam
eternamente gratos. J 420

Manoel Gomes Corrêa

t

estação,

FEBRES
lX'M'll.?.nTTKNTI?_,

Sl*„f'1*iS.
VAI.USTl.T.S,

M_Ll.l-.-S, ttc.
Oura -'...lical 1*111 » DTAS, pelo

ANTfSKZOXTCO JESUS
Kua Marechal Floriano 173 —•
Tel. Norte, •_<*__. (3 104)

DENTES e DENTADURAS
Compra-se qualquer trabalho velho da

boca. Rua da Assembléa iC, loja.
S 6.. 5

APÓLICES
Perderam-se as apoiires de 1 :ooo$ooo

de n. 278.0S3. de 5°"* dc us. 584 c

641 c de 200$ de ns. 2..1,-6, 2.3.1.7 e
2.473 «""as de juro de 5 °i°. cmittidas
em mis' para liquidar os compromis*
sos do Tliesotiro. em papel, anteriores
a 1915 averbadas em nome da Compa-
nhia da Estrada de Perro nordeste do

Brasil. Rio de Janeiro, 27 de julho dc
10_5_ _ O presidente, Joaquim Macha-
do de Mello. R sf)-'

Caram cm poucos dias as moléstias
do estômago, figado ou intrstino,_ _

Esias pilulas além de tônicas, sao in-

dicadas nas dyspepsias, prisões de ven*

tre. moléstias do figado, bexiga, rins,
náuseas, flatulencias; mao estar, etc

São um poderoso digestivo e regulan-
rador da3 secreções gastro-inte-tinaes.
\' venda em tod-s as pharmacias. Ue-

oosito: Drogaria Rodrigues, rua (*,-

Dias. 50. Vidro t$SOo. pelo correio

mais 300 réis. >, 7''_

OURO A 1$300 A
PLATINA GS200

30 a fio rs,_a granima.Prata 30 a Co rs. a gramma, bri
liianles. cautelas do Monte Soecorro c
dc casas dc penhores, compram-se a
rua do Hospício n. 216, hoje Buenos
Aires, única casa que melhor paga.

(S 0S0)

GRAVIDEZ
Senhora elegante, qtte usa ftrmula

infallivel oara evitar, de grande voga
na Europa onde a mesma sempre esti.
e de cffeitos inoffensivos; indica a
quem nedii-, enviando endereço e um
sello de 400 réis a mme. Fany Garcia,
no Correio da ilanliã. Rio de Janeiro.

J 629

Beneficência Espirita
TRATAMENTO HOMOEOPATHICO

RACIONAL
Fornece gratóanicute as indicações para

o tratamento dc toda a moléstia. Mande
as ir.íormaeões necessárias ao sr. Ilahnc-
tiiahii, C. Postal SI!;, Rio. Sello para res-
pOítPU (R «J4.fi)

MOLÉSTIAS DO CORAÇÃO
Pessoa abastada, tendo-se curado nos

Estados Unidos por tun sábio, depois
de desenganada, com os pés inchados,
falia de ar. hydropsia, palpitações dolo-
rosas, cansaço, latejamcnto das artérias
do pescoço, envia a receita a quem man-
dar endereço e 200 rci3 em sellos a
Anselmo Canabarro. Caixa postal nu-
mero 1S35. Rio de Janeiro. J 630

TINT_I.A1.1A

A REFORMADORA
Condticção grátis — Chamados: Tela-

phone Central n. 4-3<>5 — Especial.-
dade em limpeza chimica a_ secco. Lava-
se e tinge-se qualquer tecido, por mais
fino que' seja. Lavam-se e passam-se
roupas de casemira cm dia e meio Un-
tregain-se roupas dc casemira de limpar

Cilda d'Almeida Corrêa, Ma-
noel Gomes Corrêa Junior e fa-
milia, penhorados, agradecem a
todas as pessoas que se dignaram
compartilhar na inesquecível dôr,

da perda de seu bom marido, pae. so-
gro e avô MANOEL GOMES CORRÊA,
c de novo convidam a todos os paren-
tes e amigos do finado para assistir
S missa de trigesimo dia de seu passa-
mento, que será celebrada hoje, oiu-l_-
feira, 3 do corrente, na matriz de Nossa
Senhora de Lourdes, ás 9 *|a horas,
Villa Isabel. R 3'7

Euclides de Oliveira

João Ferreira Serpa
Junior

Dr. João Alves Meira

i (JORNAL-STA)
A viuva Maria da Gloria Rocha

I.eão Sflrpa e seus filhos, João.•Maria, Débora, Milciades, Adhe-
mar, Egeria, Adalberto e Sylvio,
eternamenta reconhecidos a to-

dos seus amigos e demais pessoas que
compareceram ao cm.rro do seu esposo
e pae JOÃO BERRIEIRA SERPA JU-
NIOR. confessam-se stimiuaiiieiite gra-
tos. vindo por esse meio participar que
mandam celebrar hoje, quinta-feira, 3
do corrente, âs 9 1.2 horas, na egreja
de S. Francisco de Paula, a missa de
setimo dia do seu fallecimento. Acra-
decem antecipadamente a todos os seus
amigos c pesssoas de suas relações, que
desejem prestar homenagem á memória
do inesquecível morto, com sua presença
neste acto religioso.

í Maria de Paiva Oliveira e fi-
lhas, Antônio F. de Oliveira e
filhos, dr. José Raulino de Oli-
veira, esposa e filhos, e mais pa-
rentes ausentes, agradecem pe-

nhorados a todas as pessoas de suas
relações que os confortaram pelo transe
por que passaram e acompanharam a
ultima morada os restos inorlaes de seu
querido e saudoso esposo, pae, irmão,
cunhado c tio, EUCLIDES UE OLI-
VEIRA, o 'pedem .para assistir á missa
de 7° dia, que, em inteução á sua alma,
fazem celebrar hoje, quinta-feira, 3 do
correnle, ás 9 t|a horas, na egreja de
S. Francisco de Taula, antecipando os
seus agradecimentos. (J 353

Angélica Rosa da
Cunha

Seus filhos, núras c netos, con-
vidam seus parentes c amigos e
os da finada D. ANGÉLICA
ROSA DIA CUNHA à assistir á
missa de trigesimo dia de seu

passamento, que será rezada, sabbado, 5
do corrente, ás 9 horas, na egreja de
Santa Riia, antecipando seus agradeci-
mentos ás pessoas que comparecerem a
esse _cto de religião, (787)¦_____¦______________¦_-_-_»

i

í BARRA DO PIRAIIY'A familia Maia Outeirn man*ua rezar sabbado, 5 do corrente,as 9 horas, na egreja de S. Be-nedicto, uma missa por alma do
„„„ saudoso amigo DR. JOÃO AL-VES MEIRA, uo dia .1. _cll falIe3.mento e dia do seu anniversario nata-licio. Desde já agradece a todas aspessoas que comparecerem a este actotie religião .• caridade. (J c0.

José Moreira Bâptista
Ca" ANNIVERSARIO*
Luiza Gabriclla Baplista, fi.

lhos, genros, noras, netos c bis-
neto convidam as pessoas de
sua amizade para assistir á mis-
sa de 2° anuiversario, que mau-

dam celebrar, por alma de seu saudosoesposo, pae, sogro, avô e bisavó, JOSE'MOREIRA BÂPTISTA, amanhã, sex-
ta-feira, 4 dc- corrente, ás o i|* ho-
ras, no altar-mór da egreja do tí. S.
Sacramento, confessando-se ctcrhamcn-
te gratos. (S 65J
¦Illi—«II III_——111111111

f

Thereza de Sampaio
Ferreira

t
feira

PULSEIRA PERDIDA
Perdeti-sè uma pulseira de ouro com

saphira com brilhantes (chuveiro), .1011-
tem. 110 trajecto da estação de Riaclute-
lo, as barcas da Cantareira, ás 13 ho-
ras. Pede-se quem a achou eilti-egal-n
na rua do Rosário 100, sobrado, grati-fica-se bem. Rio, i" de agosto de 1916.— Pinlo '"

GHARUTARIA
V:nde-se uma, muito bem montada,

no melhor poulo dos suburbios, com
contrato tendo boa moradia para fa-
milia: 

'para informações rua Uru-
guayana 116,  !____£

GARAGE
Arrenda-se uma,

ia-se á A Passos
cm bom
7S.

local. Tra-
J 344

e passar cm lioras. Lavam-se roupas

de senhora, por mais filias que sejam.

Limpam-se e tingem-se . luvas, nlumas,

boas nigrettes e chapéos de homem..

_xé_tita-sc ludo com perfe-c.no e a pre-
módicos. Rua Senador Dantascoar

85 J 623

Hypno-Magnetismo
Quereis ,-idntiiril-o? Tomac o curso do

professor IÍAPIR, na rua Mariz c Bar-
ros n 87. Pelo seu systema, com oilo

lições já 'podeis influenciar e dominar
os outros. Desenvolvei as vossas forças

psychicas, afim de progredirdes na

vida. (R 540)

Benedicta Maria
Nunes

Domingos Nunes, Alfredo Re-
bello Nunes e senhora, Adelino
Nunes, Piedade Maria Nunes e
Alfredo Nunes & C„ ainda sob
a impressão dolorosa do passa-

mento de sua inesquecível "posa, mae
e sogra, BENEDICTA MARIA NU-
NES, mandam celebrar missa (le 30
dia, no altar-mór da egreja de bao

Francisco de Paula, hoje, quinta-feira,
. do corrente, ás 10 horas, para o que
convidam as pessoas de suas relações.
aiiiecipando»os seus agradecimentos a

todos que se dignarem comparecer, a esse
acto dc religião. (J 441

._• ANNIVERSARIO*
A familia de THEREZA DE

SAMPAIO FERREIRA convida
os parentt3 e amigos para assis-
tir á missa de 1° anniversario de
seu fallecimento, amar.liã, sexia-

 4 do corrente, ás 9 lioras, na
egreja de S. Francisco de Paula, con-
fcssamlo.e desde ja agradecida.

(S 648
«IHH_-r««-ilill'i«lillll*Hi"H

Euclydes da Cunh*
Filho

ASPIRANTE DE MARINHA
Pela sagrada memória dessa

victima da honra, Ncstor da
Cunha c familia fazem celebrar
missa de 30o dia, amanhã, sexia-
feira, 4 do erirenie, ás 9 1.2

horas, 110 altar-mór da egreja de São
Francisco de Paula. (J 597

I

At

D. Joaquina C. Ferrei
ra Ramos

Francisco Pereira Ramos, Ve-
risslmo Caetano Martins, 
senhora, filha c genro,
Ramos, esposo e

JL
Rosa

sua
e d.

pobriiilios da
tólecida O. JOAQUINA C. F|RREI-
RA RAMOS, convidam seus .parentes
c amigos para assistir á missa dc tri-
gesimo dia ae seu passamento, que

lo repouso eterno dc sua alma irnui-
pe dodar rezar amanhã, sexta-feira, 4
corrente, ¦.,.. egreja de S. Francisco de
Paula, ás 9 l|a horas; desde ja
confessam gratos.

LUTOS
Cuidado com os intrujões
Os proprietários ti» Cas»
des Fazendas Pretas, ten-
úo subido nuo continua a
exploração (lo credito úo
noino de seu estabeleci-
mento por parto de itidi-
vitliioii suspeitos, avisam
ao publico do oue a Casa
das Fazendas Prrtas nao
tom ncciites Uo liitos o imo
manda seus empreendo» a
domicilio — sem receber

pedido para tal fim.
Meras exploradoras o tam-'oem suspeitas são aquella»
«jue se apresentam como
antiuas contrn-mestrns d»
Casa dns Fazendas Pretas.

PEDRO S. 0-BIKOZ
& 1ISMÃ0

Tel. C. 191.

Hilda Braga
Luiza Braga, fillioj, genro\

noras, netos e mais parente»
agradecem penhorados a todas as
pessoas que acompanharam os
restos mortaes da sempre lem*

brada HILDA e de novo convidam
para assistir á missa de setimo dia que
fazem celebrar lia egreja do Espirito
Santo (Esiacio dc Sá), boje, quinta-
feira, 3 do corrente, ás 9 i|a horas;
desde já agradecem penhorados a Iodos
que comparecerem a esse aclo dc reli-
giio.  
_WL.j-llfl_.nl» I _______¦__¦>

Antônio Maris das
Neves

(ESCREVENTE DO ARSENAL Dl.
GUERRA)

Luiza Dias convida os parente.!
e amigos para assistir á missa de
setimo dia, que por alma do sem-
pre lembrado ANTÔNIO MA-
RIS DAS NEVES, manda rezar

hoje .quinta-feira, 3 do correnle, ás 9
lioras, na egreja dc S. Fiattcisco da
Paula, que desde já agradece. J 10/

t

t Anna da Silva
Miguel Ribeiro da Silva (au*

sente), José da Silva, Arniinda
da Silva, Miquelina da Silva e
mais parentes, pae, irmão, so*
brinhos, agradecem penhorados

aos parentes e amigos que acompanha-
ram os restos mortaes de sua saudosa
filha, irmã e tia ANNA DA SILVA, e
de novo as convidam a assistir ao acta
religioso, que 1n.1nd.1n1 celebrar .im.v
nhã, sexta-feira, 4 do corrente, ás g
¦lioras, 110 largo do Machado, egreja da
Gloria. 4. 7.13

AGENTES
Para vender um artigo de primeira

ordem precisa-se de agentes activos
cm Iodos os pontos da Republica. Lu-
«03 certos de Co a 80 por cenlo.
Carlas a Antônio M. de Souza, La-
íayctle — Minas. 130 J

MAOHTNA D_ IBCKUVIIU
Vende-se " Mercedes", nova, pela

netade do custo; na avenida Pas:-,os
, -, S 683

TAILLEUR POUR DAMES
Costumes sob medida em boas cas'-

miras de cõr, forro de seda desde 1-0$,
vestidos em tafetá qualquer côr a co-
meçar de 140$. feitos sob medida, na
x»a 7 de Setembro 191. loja- " Au Ia-
.-adis". Tel. 5804. Central. J. Pereira
da Silva e Alice Silva. (J -*»-gl

Prensa para copiador
Compra-si* um

Resposta a J. R.

SANGÂDA SINGER
Vende-sc uma dupla eom motor e rc-

sistencia para corrente dc lu. e duas
machinas novas modelo 61 W 32, pro-

{irias para fabrica ou officinas de rou-

pas brancas.
Podem ser vislas na rua Gonçalves

Dias 3S, 2" andar. ___.?''.__

Kscr.iiPTrR.vno r.n.noATíTE-1
DE ¦•I..HKII.O G-IM-UtÃES

(2» edição)
Tratado pralicotlicorico, cslv_lo comple-

to ile-ita disciplina ao alcance dc_ todos.
Obra indispensável nos estudantes ile com-
merei.. guarda-livros, negociantes, ete.
llrochura, 8$ pelo correi, regislrado 9j*.
redidos ao autor — rua do Hospício 148,
loja. *-* ''"'

CURSO DE
MAESTRO I.UIGI MARIA SMIDO,

diplomado pelo Real Conservatório dc
Leipzig, ensina harmonia, contraponto,
fuga, instrumentação e alta composição
pelos tratados mais modernos baseados
uas theorias dc Dabtissy e Strauss.

Casa Arthur Napoleâo, nos sabbàdos,
das 8 ás 10 da manhã.

NEGOCIO DE OCCASIAO
Vcndc-se um carro, typo Phaeton-

Victoria, com duas rodas, dos a ama-
dos fabricantes MILLION & GUIEI.
de PARIS com arreios luxuosos, para
um cavallo, cm perfeito eslado e novo,
por preço de oceasião. Vende-se tam-
bem junto ou separadamente, dois
lins de montaria, sendo um para
mem c outro para senhora, c

com dois

SITIO

um tncycpo.

ei-
ho-

bem as-
logares.

Convém a todos
«aber que o "Tridigestivo Cruz", é o
unico remédio approvido pela Dirá
etnria de Saudc Publi a, que cura aj
puol.isti.i- do e«totiiago c intestinos.

A CASA

próprio para passeio ou transporte de

mercadorias, tudo por preços módicos
á rua do CaltetçPara ver e tratar,

n. Í38, loja. 53i

GREQSGENOL

em boas condições,
neste jornal. (644 S)

Grande casa na praia da Lapa
Aluga-se uma, na rua Augusto Se-

vero 36, própria para grande família

011 pensão; as chaves acham-se na mes-

ma, durante todo dia, onde ha,

pessoa para mostrar. Trata-se 1

[•'rei Caneca 35.

Aluga um espaçoso escriptorio
dois coiiiparliiitintos por -?o$ooo.

Ouvidor 71, 1" andar.

com
Rua

Moderno tratamento das tosses c
R. Quitanda 50. sohr. Vibronchítes.

dro .Sooo. (R 5-14)

VENDEDOR
DR. SOUZA VARGES

ADVOGADO
Causas eiveis, commerciaes e orpliano-

de lógicas
j) Cp*"*-p>í

Mura-se, com contrato longo, na Ta-
quara. Jacarépaguá. ura sitio com c.nçe
alqueires de terras; uma parle cultivada
cóm grande horta, outra com arvores
frutíferas c uma ainda em matto e cam-
,po bastante grande; casa de morada,
com melhores installaçocs sanitárias,
cõcheira para vários animaes, W'"
nara coclieirns, quarto para arreios, cln-
ineiro e gallinheiro moderno; trata-se

na rua do Rosário n. US, «obrado, ai-
faiataria Telles. todos os dias a Hiora.

se l
S 690 
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Olhos de Velludo. Schotlisch
Arranca gramma. Polka

mi.LlR l.ICTIH'V. RAG-T1ME
são as ultimas novidades nara piano.

Casa Editora Cai los Wehrs, Rua d.»
Carioca 47. 181 J

PIANO
Vende-se um piano quasi novo, de

1,0... autor; na rua Barão Mesqui a
11. 394; ,__ —-

FOLHAS DE ZINOO

Christovão 1Ú7, sobrado.

CIRCO F»ItíKRE*
Armado na praga Saenz Pona

Iin/R Quinta feirn 3 de uRnsto HOJE
Grande e Viriada Função

Todos os dias Estréas o novidades

O Professor Crnz Panla
o qual trabalhar,, nc-ta capital pela

primfira vez

Aores-entãrá"snaa expêriencias_de
Magicn - PresUdiifitaçao

o Sugsestão
Em breve Estréa de outros nu-

meros pelos— Bernobea —

Dominao Mati ée Inst .uitiva
com u apres-mtaç.o da collecçao

zoológica

FÃLAOB-THBATRB
Cvc-o Thoatrp.l Hrasfl-Iio _,, ,, ,

Grande Companhia Italiana de Operntas, organizada o dirl.ida pelo
('AV, ETTOHH VI I ' ' ¦ '•* . _

íiarojas - -^'s o 3t-a -- hoje
Mais wm sensacional cspectaculo

O maior o muis ru.-loso suniesfio desta teiuporadt*,
A já celebre opereta om 3 actos. do maestro Ll.ON Bp.KD

|aw_— ii_mii i^miasa^mw^im—iMiímsfis^fVíf^yriíí

1 L-A DUCHf
r I DEL BAL

Em toda» »» Fu .nçõos
Vnrio a les

tora

TODOS OS DIA-' B-iTREAS

X A O A R! I ISÍ

S3Aj
^13

Notabillssimás croações de PINA GIOANA, HALO UUUINI,
_IIILIRTlTcESTIeCA.tLOClPI.ANDl., .
Musica verdadeiramatito Inebrlante-.Brimantlsslma «mise-en-scon».

T-oMA. P.\I<TH;T'>DA A<'OMl*ANHI\
Bilhotns á venda, ató às 5 horas, na agencia do «Jornal do liras 1..
im.,iih_-^.timá róciia de asalgnatura. 1'stré,. do .ctor cômico

Da romí 1'rimo.ta Va.re..ntaçào da celebre opereta üoCC.CIO. 791
1 'I
Li!

Tua I Rua Cavalcante _. to., mobilia de lógicas _ Rua Sachet. 4, telephon, | 
rua Sf ¦-,—_nCT-__~re^^^

('R 550*1 botequim. "4*° >' _!_____,mm—mm 
—«_¦_¦ ¦—_~__~"~**"¦¦MM*'***-*"*w*!g?Sg^

Tt^I-IE AT RIO IVIUiVICIfA-L
TÊMPORA.Coucessionarlo W;«lter Mocohl —

-•/..ti. «. viu ,. 1.0 .*_i,\ttí.a FliANOEZA.

EMPRESA PASCHOAL SEGRETO

THEATRO S. JOSE'
CIRCO SPINELLI

Gr»ndc Companhia Eqüestre N.cional _a
Caniial Federal — Empresa Ationso

SdS - Companhia. de Beajam.n de
y" Oliveira

_ c:
V .¦¦m iinui;x Lfii__.i--'»j

HUUOÍIE^ O.UlTHVj
11 11 ¦-_ —— —• —- «"---l--- _*_?__._ 1»- ..2 .... .1 _ M _S__ —ij.issiiiii-ivirzif *m AMIIO/Axs _»j^>

Mr. l.ticinn Guitry ao
Barbosa

TTO-TB
JCX,—9*t X_« ílMSlllWlUsr "

Ultima !.i'oil'i l.xtfHnrrlinarUi, dn.licn.ia pnr
Oonsellielro 7£l.-VLy

<*u(> honrará o espectaculo com a sua presença
¦ mm® mrir™ -^ -^'m MBaak mmml

I
rcra em 4 act'*sd

Cuilvy,
Paul Bourget. A mais bella creaeâo do Mr. Lucion

Scxta-telva ~ m- rôclta de assignatura - «MIETTE". .
Si.bb.nl _ Ve-tinnislicado M» __C1EN GLMTRY - Os srs. aSSÍ.

gnautes leni*. pieli-reiicm Is suas localidades até sexta-loira ao üpeio-aia.
Iiiimitu}.. - ULTIMA MaTINE-E - : espedlda da Cnmpanlua.

, u* iauvela para usui pe^a sio fornecidos [.ola conhecida casa i.i_u-
_• 1 A l..

.gm-n_PTga__3wa_a_aa_»i_.-jit___t _\\__&*__\_*K_M

A~—-& -l'».A._^_.ltw_.

-_kx_aa__il__.íi _í__X--Xica)X_._.j-__
IAKDIOSA

ESTRKA OA
-¦ .*

com ura monumental pro„ramma
de attrac.oea

- Hoj(

THEATRO 3. PEDRO
EMPRESA PASCHOAL SEGRETO

HOJE - The Great Novelty Company. -.Professor Hermann - HOJE
Duas sessõesi n!l e J 3l* O CRANDE SUCCE3S0 DO DIA

PRIMEIRA I*
NÚMEROS NOVOS I

cheio

í. ABfT\ i I'llf 1

lÉli
iiat 1 nn

j
Musica, drama,

comedia e

TCES SE

espectaculo com n '•eiyf.'".
{antaslSça de BENJAMINT.rinlnarS o

S. "ni-V-lífRA""--'™!ia com 30 .mimeros
Y." -^,~ir-a do hlletiplo maestro iiv*.*wU
T)_ AI.MEÍDA, em . prólogo, 3 "«os e

3 ipotheoseá, trititolada:

A ILHA DAS MARAVILHAS

IODAS "** KOITTÜS NOVIDADES !

O CELEBRE UVSK X.ING TOY

bailados

Enorme suecesso I...
Circo Spine.Ui I

il< espccuculos começam ts
intitos cm ponto. Acham.se

comedia de costumes

i___.---.-0 ZE' MÊM6 e a -lagieo

GAI.1-0 DA TORRE.
Pre.os e Tiora do costume

Exito absoluto!.
Todos hoje

N n.
20 lioraSjC 3o m'
c:u ciis-TÍos

mili— o

Ex-c-uncellcr Ja
do «eu paiz. com incrível rapidez
10 annos e foi o primeiro que
O seu regresso i Oijacusiar-n..:.
KOI, O PALANOtnvr UHMvZ e

delia

... ngora desconhecida!, usadas cnlre çj nai'.ir.-pN
TOY. exerceu os mysterioa dc sua reltgiSo dur.inla

p 'i, ., iu» d*r a conliecer ao mundo clvilisado as spp.is fa.an!:as solireiiaturaes.
..i^TOsÍta f 1IVTA.FAZENDA. A LÂMPADA ALANDINA. A GElSilA, J01""icrfi. 

apresentadas pelo famoso Kl.'*.>K um. iuk.

côrt** ile rcliiu. brâ uma infinidadeide e-ipe-cncias
Uímente Interessontcs. Hb.K 1*11*11

outras novic l.IoS

Ooisa3 jnyaterioaas e B^otorenaturaea :
SEGUNDA PARTI* . . - -

PROF. DR, HERSVSANN - O Rei da electricidade

cad-i .Ilu

ca roaSSÕES | -*- - -__
preços popislukes sabbado-EN\Ks7REv^:°ids ssm£-S.FpLi3|fe

R 7*il _____«_¦¦_¦¦——iu—-mu "¦ """ ii'"""'" "" """" "

lt iW _¦— 1 ¦ ¦ 1 iiini m 1111 w 1 ¦ iiHj|Lfrtvvi?-'*ag*ia*t^-*NJi»''1''1^ ggB_S-S_S-S_B__H_S--S_-^*^.*^-:^= "JSBgBBBB8_______________

____=., x»iSTgã.•¦-____»___*=

-„..,np,. _frtrlea ile 'oo.000 VOI-TS. força esta superior p'i nue é appli.
O PROF. HERMANN passara-lo corpo, uma corren te 

^ 
criça d, ,„ .oo< 

^ 
i_^ * 

^ lraba|ho,, nlumi.
_ cadeia de Sin-Sin. cm Nt».l«i'- i«a bk«^oi »™— 

g , unn |ampad. electrica, Derreter nm ferro na mao,
nação <ia um tubo '.lc vidro, col ocr.r sobre o »/W 

X ^ _t _ i da rasa animada, A cura ,1a ncurasl'

Set. U0^t.^^«^™i*F%te ¦'"•!'''"'C0 °Ura °U "U:V:i 0i Mt ° °UUi,S " '
nwT^.pimmtoM «^^Itamrate.^^^^ ,_ _, _o$. .,,_._._.,,. _. ,., C*; distincus, 1%; poltronas de 1-, ..! poltrona!

(:iu:::ern tle
do systema

grande 
'Ilusionista de reputação ni

c Maison Moderne haverá ' niaíli aos domingos (R r'i)

THEATRO RE0RE1O.
Companhia Aiasí^icí. e Azevedo

J__'B -7 3-j;-L -
ESPECTACULOS PUR SESoOES

Sabbado-ESTRE'A l-BAh®â®
1- rcjire_euti*oâo da bellissima comudia em :? actos

COMPANHIA. UO POLYTHBA-U

sessuo»A?s 7 1|2 HOJ
Sc qul-ordo- ter a certeza de que

2- sessão-A's 9 3|4

¦ iiiiiiihhiiiiiiiii"iiiii mi_|*"a|'r|'|W|WMMa||H,a*wg
THEATRO REPUBLICA.

APPARELHO

»

nmr. ~-"f—mmm—m

flf-l__\lB H Ht.il 1' 
llllll

¦ ^Stpeyy: pbcmb r-~*. ¦*_ sk".^-.

-. - 
  

— ¦

1 -3£?*1T. XTTSí B

revista!*S_*_í£^-__5_--**í£i
......esentacões tia e-*p"e'*dlda

iUe ao .WfOLLO ««.Mtjr^^rep^enta^ BA«RO** • 
líJNIORde BA!» •"-¦_•; '**., It_,mica do maestro LU» JIJNIUK

B|.rT,.'N('OUUi_.m*>gm0eI1. LiI1,a otlielo ,le Carvalho.

Prütífloüist- Cremüda d'Oiíveira

mu*. _ ns •. vendii na bílhoterla do theatro
B1,"pBÍ3CJ=i DO_COnTUMB (,.(Í.73

l__3__i__i--r_S-_!r

PHimyr»

CARLOS
Siiccosí-o colossal-. ,

Torres c Ioda a Cnmnnnhift*
de Ijrnnclo Peixoto,

Hl.i-.vr;» 'í'rt^'''i"^.^,^•!^^^T'^^T^1;_^7, Graciosa coiipi*
ROSITA RODRIGUEZ, _ w

.,!._,_..,—.--.-...iT^ «jj^_.ATRIA
Graciosa coup-<*tIsta mexleana no seu

"*ndo repertório
fatiosi oonvoes,

tangos e c:

\manliu c torti.- as noUea i

ixe_,
¦.tio

i«

PAT„^.PR_ES$Ti0TÍ'.,AVIl!Rpp.Rr^APr*OTI:c.cAo* 
FILMS DA EMPRESA P!NFILD' „„„

SESSÕES CONTINUAS DAS 7 A*S 11 HOi-.A*.
Ordliestra sob i regência .lo prnlcis/>:

Preços — -.-iz_ . 4$; camarotes, 3$
jardim, $joo. ^^

cxhil-cao no "-••"•' "¦» p*r-ppppl;o5o íilni dramático cm iS jarlri (a.ooo me

UAPHAEL ROMANO .
balcões c p_liror.a-,, 5500; galerias

tros) pia Fabrica H-uiic-Sie'.n 'le Roma,

A SAMARITANA
VW>&mZmZZ_&&SS3Í\

«vtrpnat*-ia do publico
O film - A CHAVE DO MYSTER10 (lraraa t»l actos d« Lartiu-m-Rom».

O S:im - GAUMONT ACTU ALI DADES. natural, cobrido.
POLYDORO AMADO DE MAIS. attra-comic-.

NOVOS- TRABALHOS

THEãTRO CARLOS s jes
Amanhã " sext^o-to: 4 DK

Estréa da grajndc companhia de'. "Feeries" e revstas por sessões da
I ÉDEN THEATRO DE LISlíOA

Empresa Teixeira Maiaucs
A's 7 3\n c i) 3J4 da np)t'c — 1» e a»

representações tia rtví.ta fanU-Sticn e___ a
octos e 7 quadros,' -O DIABO

OUATRO
PELA

Paschoaii.

THE OLYSVIPIAN TROUPE

H740 ÇAS.

C ARTISTAS DE INDISCUTÍVEL VALOR
S__l,ado -1 BOX ACADÊMICO - Domingo - A FESTA DAS CREAN-

Mattaíe oreanir.ada pelo pequeno 
"clowu Pedmo. (K 7 ¦¦¦>

*="3>í\
»-p.-_m

que cm Lisboa aícançou nwi3 tít jJH
r-prrr#<.nt?.çÕt>_. seguidas.

Toma parte toda u compunhía
IMPONENTES SCENAR'OS — DEJ

1 LUMBRANTE GUARDA-ROUPA
Bilhetes desde jâ á venda ria bUtieterli

do tlieatro. Preços: — Frizas c oe mar o tei
de i" ordem, -5*5; cimaroiia, de -\ io$(
caplcir.-.*! de 1*, 3%; cadeiras do ¦**. 2$; gl*

,ltr'u3 aunicraoas, 1Í500; geraes. 'Vx>o.

:-¦¦%_

¦¦-i
¦ ¦"-,¦;-¦

.p,.v_.,?'_^c*-*__:'Ltl<*i_T-.'*''*' 4_u.__p-.pp—!-J^»a-o
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!ftC ¦CORREIO ©A MANHÃ — <iuüi(}i-feiia, 3 dc Agosto de IM6
 __. _. _ .. .__. - 
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ODEON Companhia Ci ica Brasileira
A mal»» Importadora do filma, daa melhoras fabricas mundlaea

da axolaalvldada para o Braall
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$ ODEONl
j "TJy^^ y*tji Um novo programma, tambem

JL-JL.n-.mJw JlLi artístico, coma apresentação de
mais uma artista bella e de valor, em um

trabalho de sensação.

Vm programma digno dos melhore- encomioa, pela sua origi-
nal idade nrlistica, pelo seu aggrupumento de valor

LIBELLULA

Segunda-feira
DU MOTA -SEHSASOHAL
Um filia- nacional

dé ejrai_de effeito

IJÉiij Brasi-
leira na Argentina

_¦ BB-K B_^%K___S%T-3B-i___ ^5 _£^£"«_^-í_é_»_c ' _^i___*f

# AZUL •
___^iM_f_Il_!_I^_f^lI_#

Grande drama de enredo passional - Assumpto
soberbo que Alexandre Dumas tratou em um dos
seus melhores romances e que o autor moderno
delineou com as suas vicissitudes da vida moderna.

Série dei pianfo da fabrica
italiana - flquila

Adriana Cartier, qual outra Margarida Gau-
thier, zombando sempre do amor e arrastando na
corrente que a cerca um milhão de adoradores, tam-
bem se sente presa nas malhas do amor... Pobre
Adriana, pobre «libellula» que vê suas azas se
crestarem aos raios do sol do amor...

-*$—&:¦

Gaumont Jornal -
OOHPLBTA.NDO O PROQRAMMA

0 ultimo numero — Sempre informativo, sempre noti
cioso e o mais completo de todos quantos

ha no gênero
_______ -ttoca .*

| AMOR MEXICANO Drama de amor e de bravura — Eis mais um
bello fllm para completar o programma. — B'
attraheii.ee o seu romance commove e empolga

FILM INÉDITO - NSo confundir
com ontro já exbibido aqni
no Rio.

Trabalho executado pelo babil
operador Sr. A. Botelho, en-
Tiado especialmente para
acompanhar a EMBAIXADA

BRAZILEIRA.
Film genuíno sobre a EM-

BAIXADA, acompnnliando-lbe os
passos e triumpho-?, o não só-
mente dos festejos argentinos.

Segunda-feira - W ODEON

A SEGUIR b Uma «erie de film-» de erande especiaculo !!!
A FALEIIA, por Lyda Borelli. TIGRE REAL por Pina Menichelli. HIACI9TE ALPINO (r serie) A GlOCONDAde O. d Attnunzio por Mlle. Eleita Makowska

saaESS^ tibtc Sua ila Carioca. 9 iíun J. CTftf -E1
ruz Juinr viíLa*.«___MA

_<»*)>> —_—
49 e 51

TJ_Tk TI? ___? Wada mais lindo " Naila mai* •«¦nP*uoao - Nada 4& tmlf\ \T?
H\J-JCi TjÜr mais atirahente que o nosso progrsftnma *ffi Lk\J\>Lmi

ESPSCTACÜLOS GRANDIOSOS E SSHSiCIOKAES, EM M4TI8ÊE E SOIREE _ ,O progr&mma passado constou do dois trabalhos quo causaram suooesso — fois o
programma que hoje iuiciaixio ., tambem

composto de 2 films om. 10 longas partes, vae causar assombro i

AMOR QÜÊTnÃO DESVANECE
-. '___.*.._-_._¦'_ a-_ ._.__- A__. ÍT* _-__- #___. 'mmm mm. _• mm. ImmxéP**. _-..--«M M X __ _¦ _*~ __

CINEMA AVENIPA
EHPREZA DARX.OT & C. - AVENIDA. RIO BRANCO 151 E 153

Continuará a espalhar o brilho fulgurante de sua alma de artista na
tela deste Elegante e Preferido cinema, a notável bailarina russa : j{|

ANNA PAYLOWA
¦cenasPoderoso drama de enredo sensacional e eu_polisante—Romanoe de infortúnio*; com

afegombroHas, da erande fabrica DNIVBKS..L-5 longo* e bello-- acto--
«Amor que nâo d.svanece» é o de mâe - Atra'e-.de todas as vicissitudes da vida, nós remui o protagonista deste tellotrabamo

ser trnhldo pala mulher Sue elle amava; dopois é por causi do amigo que elle vae soffrer as penas de prisão da and foge para ir viver lon-
ce onde o amui* ainda uma vez o faz sorírer, atò qua elle oliesu _ conolusio quo o unico amor estável, verdade
Este themá torma o romance Undissimu quo se desinrola em 5 act-s a.trahontes.

no grandioso drama lyrico histórico do grande compositor AUBER

tuiiic- as yvuaw uo p-ioav _i«a <jm-_ _wM-> •*-«-¦¦- -¦ ;-¦— ——
unico amor sstavel, verdadeiro e puro, e o de inae •»

• BE MARFIM •
¦ B5W. t»i i ii m i ¦ i-__J_a_KI-an__--H-HMMMllM-Mi»
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On» «los mais bellos DnAMAS POLICIAES qno a dnemato-
graphla tem feito. Trabalho monumental, om 5 longos

actos, da appluudiila gencia D'LUXO
J3IS UiVI P-VLLIDO KF-SUaVio :• 0 celebre dectetive Richard Duval acabava de se casar, quan-
do teve de deixar a casa e ir desvendar um caso intrincado :—fora
roubada a tabar-ueira de marfim do embaixador da Inglaterra, e
o roubo tinha importância, pois, ali estava escondida a chave
dos documentos cifrados que o embaixador trocava com o seu
governo. 0 embaixador prendera o creado e lhe tirara das mãos
uma carta dirigida a um certo barbeiro; mas o creado estava mor-
to, assasBinado no quarto quando chegou o dectetive... ^"^^^^^ seg«indo um certo individuo. Ora, tam-

bem a esposa do dectetive queria auxihal-o e sendo acceito o seu
serviço ella foi mandada aBruxellas, pois se julgava que um cer-
to dr. Hartmann, allemão, director do Hospicio de Alienados, fa»
zia espionagem para o seu governo. Mme. Duval finge-se doents
e se interna no hospicio. E fingindo-sc somnambula, elia conse-
gue ouvir que o dr. recebia noticia de que a tabaqueira lhe viria
pararás mãos,

Richard está prevenido do que ha e, sabendo que o individuo
que filie seguia ia levar ao doutor, ao troco de grande quantia,
apresentou-se no hospicio, bem recommendado e disse aoallemS.0
que tinha um doente para lhe trazer,*, sua mania era que o haviam
roubado... 0 tal sujeito chega, m_s é madame que o recebe fla-
gindo creada e depois 6 o próprio dectetive que se apresenta e diz
que tem ordem rle. rr-.r.p.bpr a tabaqueir ... Recebe-a e chama o dou-
•tor dizendo estar ali o seu doente e emquanto põem o coitado em
camisa de força, o dectetive foge com o objecto precioso. Mas elle
e a esposa são agarrados o levado» para o sanatório onde o dou-
tor vae fazel-o ficar louco, por castigo. Mme. Duval tambem é pre-
sae verá morrer o marido se não confessar e ella confessa onde
Richard escondeu a tabaqueira. Os bandidos deixam-nos livres e
elles se vão sem a tabaqueira... Mas o dectetive tivera tempo dc mu-

dar os algarismos da chave oifrada e aquello documento deixava de ter importância. 0 dectetive vencera.

O MAIS BELLO FROaRAlV-rvIA PB HOJE - O MAIS COMPLETO

^otnucrd^-"viao'SSr__3_ Thereza Raquia ^ptuis
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___hmmm
que ha tres dias com tanto sue-
cesso tem sido apresentado aos

nossos distinclus «habitues»

*mm^77'^^^mmamÊmmmrT<mmmmmmmmam'lot'm¦¦•»"na-^M._-_-_M_M___^A. V

A
seguir A IM1TENC1VEL,

• v_>.i-^n-i^_r:r*«ca__.''.iv__.^f»« .fcl* OM MtMlOlMK

Bellissimo trabalho da nolavel fabrica «Red Pealher»

l_r__*¦*¦ í » _B,."in<-i,r« tanto na "robe laüleur"como em toileltc decolletée", or-1
¦Jn»5->**a-i ¦? uf-0F| namentada de custosos "galoiis'", tanto no moio de suas
inestimáveis "fourrures", como no seu "deshabillò" estudado denota a verdadeira alma refi-
nada do "frrande dame'', de coquette intelliRPiitP e dn _-nsto na época moderna.

CINEMA AVENIDA ELEOANÜIA E CONFORTO R710

les _2

l\BRA IDESJIXb
»«_ '¦ Carioca. 60 e 68 — Proprietário M. FINTG — Telephone O. Í957

HOJE SUPER-SENSACIONAL PR0GRAM3IÀ • • HOJE

Iimnrr ii 11— ~™ *

QUIiNTA-B-ElIRA l1! DO CüBRBNTK - ATXJONçAol I
SEGUHDA-mM.

ATTENÇÃO! I
tinido de um dos maiore»

suecessos rinematographicos—
A TK1NDADE soberba da clne-
niatugiaphm
FUANCIS FOItD

GIÍACH. CUNARD
BOLLEAUX (Bddle -*olo)

¦ os niaifi queridng artistas
do publico, no «itupendo fllm

fV filha
do Circo

Grande drama POLICIAL o d.
AVENTUR>S

EXTRAOUDINARIVS.
da grande fabrica UNlVERSAlii

15 Nèrles FRANCIS FORD GRAOE OÜNARD ROLLEAÜX
A FILHA DO QRCO é um romai.ee estupendo — t ura drama de suecesso — é um dos maiores e mais bem íeitos trabalhos do gênero.
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Dososa-i-so de hoje até domingo, do nosso pabltoo, em c"jo melo tanta emoção provocara, o ultra posa ante
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21- e 22- episoillo» om 2 patos cada nm, sob os sugge.stlvos títulos de

/k fVB-^UA VERDE
O SUBMARINO X... 33

Os dois últimos capítulos que constituem o fecho de oiro do magistral
romance americano, o mais empolgante e surprehendente entre os seus cmge-
neres, que bem mereceu o qualificativo de ultima maravilha cinematographica.

Os episódios de hoje, como os demais offerecem o máximo interesse e
entre os múltiplos e electrizantes quadros destacam-se :

A descoberta do torpedo; Uma lueta encarniçada ; Jammenson ferido ;
Miss Elaine cabe na cilada ; Os tentáculos de uma nova seita; A ponte do crime
e da morte; A mala sinistra e mysteriosa; A mangedoura de Rusty ; 0 lobo no
Aprisco; As miiç.15 da Gilifornia; Uma mensagem occulta; 0 rleliogrt.pl. ;
O dia dois de Agosto ; O Yhtite do professor Arnold ; O Ifilegrupho sem fios ;
O submarino dos espiões ; A artilharia em acção ; O naufrágio terrível; Um
novo syslema de commnnicação; A perseguição aos bandidos; Uma reappari-
ção agradável; A apotheose final... E o celebre embuçado ? Quem sabe si o
Pery Òennet não nos reserva para breve uma surpresa 7...

N_~_-esmo programma o pojante dramcTda Tida real, obra artística e sentimenal da afainada fabrica Eolale

UM TIRO NAS TREVAS 2 longos e commoventes actos. Scena oampestrt
mnis alta moralidnde,

des inada ao mais íranco eucees-o.

COMO EXTRA NA MATINE'1-
a revisia animada ultimo numero

«jpiaiTNn A-FEIRA — O erande drama de nventuras em O partas VINGA.NÇA DO PRÍNCIPE _
nu o 7„?l \.Mi)RT no intempem vo drama psychico sobre a -M\L\yiTA. era 7 aotos ALMAS TENUBROSAS. A
LENaO \ QUBRID . FRANCISCA BERT1N1 no drama 'ia alu vida social em 5 act >s AS LAGRIMAS DA-i COUSAS

Do qua! se destacam as mode-
na America e em Paris.

Quinta feira próxima A UELLA HESP1-:-* ¦ " A seguir: A DEUSA -0 SI-
S «3

¦-MWI-^WV'"»-""^-*^

Jljam na pennltíma pagina os annuncios dos foeatros Apollo, Recreio, Carlos Gomes, 8. Pedro, S. José PataceTheatre, Republica e Municipal; Circos Pierre e Spiitefii ft
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