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ijnlgniii-nos dominados tlc puro
seiitimentalisníoj guando combatemos
o corte no funecionalismo publico, os

partidários desse agoirento alvitre

pura a salvação das 'finanças nacio-
nacs. Não lia duvida qnc uos inspi-
ra piedade a classe dos-servidores ilo
listado, filiando a vemos ameaçada
dc rcWitm miséria para pagar culpas
nue positivamente não são suas. Re-
volta-nos a injustiça com que a que-
rom ferir, a ella, que não tem a mi-
nirría responsabilidade na bancarrota
em que se afundou o paiz, ao passo
que os seus vcnla';leiros responsáveis
Oítóntam iiisolcnlenientc a riqueza
¦mil adquirida, ou vivem muna com-
niodiklade c conforto que contrasta
com a penúria geral, c de. mais a
mais cercados 'da consideração <io

governo, que está sentindo a todo
momento os cffeitos da desgraça c
vergonha, a que elles arrastaram o

pr.iz. Não são, entretanto, esses mo-
tivos os únicos que nos levam a cia-
í.iar contra o plano de arrancar os
meios dc subsistência a milhares de
brasileiros e suas familias. Milham
cgiialnieiile contra a atroz medida
razões dc ordem econômica e ordem
social c mesmo interesses do fisco.

Despedidos do serviço d;o Estado,
milhares de brasileiros seriam milha-
ros dc homens sem trabalho, c por-
tanto sdm teclo c sem pão, dos quaes
a maioria só teria 11111 recurso para
viver —a mendicidade. Uma volumo-
sa massa dc creaturas 'humanas iria
pesar sobre a bolsa particular, ja-

. mais refractaria no Brasil â caiMa-
«le. Ti desde que fosse esta insuffi-
c*eulc, a caridade official leria que
suppril-a, c 'deste modo a economia
conseqüente á supprcssão dos empre-
gos dosapparcccria cm grande parte.
Além disso, a onda 'dc dcjocctipados,
assumindo enormes proporções, per-
turbaria relações sociaes, cuja regu-
laridado c normalidade são coilve-
nientes ao fisco c indispensáveis ú
ordem publica. O empregado despe-
ilido não poderia encontrar facihiícn-
te emprego, dc que tirar 'meios dc
vida. Ainda que fossem poucos os
despedidos, essa difficutdade sc ve-
riiicaria. A despedida cm massa, cn-
tão, transformaria essa ditiiculdadc
cm 'impossibilidade. O despedido já
não pagaria mais o aluguel de casa,
bom como as contas dos forncccdo-
res que ainda lhe fizessem credito.
Grandes prèjtiizos, pois, resultariam
para os proprietários rj para o com-
mercio.. Recrudesceria o imal estar
geral, com desastrosa repercussão so-
bre as finanças publicas.

¦A' nação de pouco serviria o sa-
ciificio dos seus servidores. Ao que
o orçamento ganhasse, com a sup-
pressão de avultada 'despesa, corres-
ronderiam grandes prejuízos até para
os cidadãos estranhos ao funeciona-
lismo, c que pelo seu trabalho são
fautores da riqueza publica. Já vi-
mos a ameaça que a barbara medida
encerra para os proprietários e para

commercio em geral. Este ou não
receberia seus adcantatnenlos, ou se
veria privado 'de grande clientela.

111*1 ou outra coisa, aimbas danuio-
sissimas, O empregado despedido, a
mulher c os filhos, sujeitos :i doei-
ça, precisariam do medico, listo 011
:**: resignaria desde logo a acudir ao
chamado por caridade, ou teria, pela
força das circumstancias, pela carcu-
cia absoluta de recursos do cliente,
que se vêr privado da justa remtuie-
ração do seu trabalho. Estaria ahi
mais unia classe, prejudicada. K o
boticário? Ou deixaria o doente mor-
rer á mingua de remédio, ou fiaria

1 aviamento da receita, para nunca
mais receber a sua importância. Ou-
Ira classe egualmente prejudicada. Os
empregados públicos, ainda com

grande sacrificio, educam os filhos,
dão-lhes instrucção. Perdido o em-
prego, teriam que despedir os pro-
íessores que não quizessem educar c
ensinar de graça. Outra classe de
alcançados pela fatal medida. Mas
estas ciasses, assim attingidas nos
seus rendimentos ordinários, vèr-se-
iam t;n apuros para satisfazer as
despesas próprias. O dmpregado pu-
biico é, relativamente aos .'eus recur-
í:os, grande consumidor de produetos
da industria nacional. Perderia uu-
merosa freguezia, ella que já está
muita desfalcada nos seus proventos,
por se achar muito reduzida a capa-
cidade acquisitiva da generalidade
•'os brasileiros, e por vs.se imodo

blico, os liabitos por elle adquiridos,
que constituem uma segunda nature-
za. os tomam inapto para aquelles
rudes trabalhos e quaesquer outros,
por força da espccialisação do la-
bor que lhe absorveu toda a
energia desde que sc consagrou ex-
¦clusivamente ao serviço do Estado.
Não pôde vingar uma idéa que pro-
•duz todos esses desastres de previ-
são incontestável, que, convertida em
facto, abalaria tão profundamente a
sociedade, e que, longe de remediar
a deplorável c angustiosa situação
em que o paiz se debate, ainda mais
a aggravaria.

Gil VIDAL
m_ 1 mm » _m ¦

UMA IMPEBTINENGIA DO
SENADO .

O erro que a paixão partidária in-
ditsiu o Congresso a commcllcr em
1895, .io votar, a amnistia aos revol-
Usos iiiiplicaao. no movimento do
Rio Grande do Sul c ua sublcvação
co esquadra em 6 de setembro de
1R93, ainda repercute na nossa vida

politica, dando logar a incidentes que
ha muito deviam ter desáppareciilo.
Quando em outubro de 1895 se dis-
ctilitt na Camara o projeclo de am-
r.isiia, o sr. Francisco Glyccrio, que
enlão dirigiu a politica nacional, eo-
mo leader e como chefe do partido
icpitblicano federal, impôs, de aeeoi-
do com os mais exaltados de entre
os políticos que tinham, apoiado o
Marechal Floriano, um certo numero
<te restricções á lei cujo objectivo
era pacificar o pais, passando uma
esponja por sobre os lamentáveis
acontecimentos dos dois annos de lu-
ta civil. Os officiaes do Exercito e
da Armada amnisliados pela lei de-
viam permanecer durante dois annos
cm uma reserva expiahria, soffren-
do, como corollario desta reslricçâp,
além do prejuízo pecuniário tempo-
rario, uma perda permanente de an-
liyllidade.

No Senado, Ruy Barbosa e outros
senadores combateram a idéa, sus-
ienlandj a sua íiiconstitucioiialidade,

porque por ella o Congresso enxer-
lava em uma lei de amnistia uma dis-

posição que invadia as attribuições
do poder judiciário, visto como cqui-
valia a nina imposição de pena. Além
disto, affirmavam os partidários da
amnistia ampla que qualquer restri-
ci,ão a essa medida era inacceitavel

porque o próprio caracter da admiiis-
tia não pcrnúttia qualificações ou li-
ntitações. Não querendo, porém, pro-
le ugar a crise e desejando facilitar o
rápido coiigraçameiito nacional, Ruy
Barbosa c os que o acompanhavam
ceram o seu voto ao projeclo, resal-
vaudo as Suas opiniões cm uma dc-
duração que logo Tm seguida envia-
rem á mesa do Senado.

Falou-se mais larde em acção jtf
diciaria para annullar o acto do Cou-

gresso; mas esle, em 1F0S, tomou a
iniciativa de 

' 
modificar a lei de

l?95, eliminando algumas das restri-

cções. Permaneceram entretanto as

que disiam respeito á perda de ven-
cimentos e á collocaçõjo nos quadres.
Passados annos, quando os ódios e
as dissenções provocadas pelas grau-
àes perturbações políticas do prinei-
pio do regimen se tinham dissipado
completamente, voltou á baila a ve-
lha questão, sendo opinião unanime
¦dos circules políticos que era tempo
de reporei- ns erros da amnistia de
]._)$ e ',• incompleta reparação fei-
ta cor l&>9,

Afinal, ),'.: sessão passada, a Ca-
mara approvou um projecto que ,-':'-
¦minou as restricções que ainda sub-
sistiam, eom excepção apenas da qu:
sc referia aos vencimentos, porque,
devido â situação precária das finan-
_as federaes, não parecia opporlttno
onerar o Tliesouro com uma nora
rcspoitsbailidade. Este projecto sc-

gnin .pora o Senado e eslá aclual-
mente subinetlida á consideração de,
comniissão de Marinha e Guerra da
i.çssa Camara alta,

Dir-se-ia que o Senado, onde en:
1895 a bou doutrina da mitllistia am-

pia e incondicional havia sido com
lento vigor defendida, se apressaria
cm sanechnar o geslo reparador da
Cainart ie modo a apartar r, ultimo
vestígio da grande tragédia da gucr-
ia civil. Mas na comniissão do Ma-
rinha e Guerra !:a senadores, cujos

parentes e amigos oecupam nos qua-
aros logarcs que, pela alteração da
amnistia, teriam de ser deixados pa-
10 os officiaes que aquella lei injtis-
/:.• prejudicara. Esses representantes
ii: nação parecem coílocar os inter-

sar os officiaes no tocante aos ven-
cimentos, sem lhes alterar a posição
cm relação aos lugares do quadro.
Mas se este ê o objectivo. da com-

missão de Marinha e Guerra, apenas

se pódc discr que os senadores que

pretendem faser tal coisa preferem
sacrificar os interesses do Tliesouro,
em um momento de gravíssima crise

financeira, afim de encontrarem uma

solução capas de s\itisfa;er os seus

parentes e amigos.
Esta alternativa é inaceitável, A

questão dos vencimentos é um caso

passado que, no meio da crise actual,

não pôde mais ser agitado; e o pa-
triotisiiio dos amnisliados fas com

que elles sejam os primeiros .1 mio

iisistir sobre esse ponto. A ttnica
coisa que aquelles officiaes reclamam
é a volta aos logarcs que lhes cabem
ros respectivos quadros. Em outras

palavras, a ápprovaçâo pura e sim-

pies do projecto da Camara.
Trátã-sè de uma reparação justis-

sima e inadiável. Depois dos mo-

v.mcntes de 1893-1895, houve neste

pais varias outros golpes revolucio-
narios e, em todos os casos, o Con-

gresso htterveiu depois com amiiis-
tias amplas, que protegeram os im-

{Meados contra Iodos os cffeitos dos

seus actos de indisciplina e de rebel-
Hão. Por que manter uma odiosa ex-

cepção paia os revoltosos do Rio
Guinde e da esquadra?

Nenhum politico de responsabilida-
áe combate o medida e lia poucos
dias o sr. Borges de Medeiros, que
representa a tradição de intransigen-
cm contra a revolução federalista,
telcgraphou ao sr. Soares dos San-
tos, pedindo que a representação rio-

g-andev.se apoiasse o geslo final de
cvngraçameiito, que vem apagar o
ultimo vestígio da guerra civil.

O Senado, cujo prestigio jú anda
tão depreciado pela politicagem ta-
canha com que a Camara alta se tem
amcsqninhado, não se deixe levar

por essas manobras inleresseiras de
alguns membros da comniissão de
Marinha e Guerra, Vote quanto an-
tis o projecto reparador que a Ca-
mara lhe enviou, quando mais uão
seja, para não dar mais rasão aos

que (Usem que o pardiéiro arruina-
do, onde se abrigam os embaixadores
dos Estudos, é nm symbolo perfeito
da moralidade política do gente que
ali se reúne.

lo e protector de negócios aladroados
como esses que provocaram a reacção
do general Caetano dc Albuquerque.

O presidente da Republica assignou
os seguintes decretos «a pasta, da Fa-
zenda ...

Nomeando o 2" escripturario da, Al-
fandega dc Pernambuco Xis-lo Vieira
Filho, para 2" da Delegacia Fiscal, no
Pará; o 2" da Alfândega do Para, Al-
berico de Souza Campos-, para idêntico
logar na dc Pernambuco; o c° escri-
pturario do Tliesouro Nacional, Ucno-
ni Augusto Santa Helena Veiga, dele-
gado fiscal do Tliesouro. eni comuns-
«ão no Paraná; o 2" official aduaneiro
da Alfândega do Pará, Alcebiades Octa-
viarrd Oliveira Santiago, para 4" ila
mesma .Alfândega; ns 3" «, -1° ,Ja,,A1_
fandega do Pará, Plinio Wallredo -Men-
des Basto-; c Carlos Maria 1'igueireilo
dc 'Moraes, para 2" e 3" da mesma
Alfândega; declarou sem cffcilo o dc-
creto quê nomeou o 1° escripturario- do
Thi.-io-.iro Affonso I.uiz dc Sa Atnay-
de. delegado fiscal 110 Paraná: dispcn-
sou o 2" escripturario do Ihcsou/o,
lScnoni Augusto de SantaHelena. Vei-
ga, do logar dc delegado nscal do lhe-
sottío no Espirito 

' Sanlo^.aposenlou "

PROJECTO ' escusado desperdício e a
ção de uni novo centro d;
gem.

DA ARÁBIAS
*•'Dêmos liontcm publicidade ao pro-

jecto do rcfonnia administrativa do
território do Acre, em discussão no
Senado, onde foi apresentado pelo
sr. Francisco Sá. Devemos agora
aocrescentar que esse projecto tem
jíV vinte . seis assignaturas de sena-
dores, que o assigtiaram sem estudo
prévio, . que têm agora o seu voto
compiomeltido naquelle arranjo, na-
qijella negociata, ou simplesmente na-
((nelle disparate, qualquer qitc seja a
ejassi ficarão que melhor quadre ao
cmbroglio que se prepara para o

".Vcre.
fibV bastante lamentável que os le-

ShlSa^rif^W^' do Senado ou da Cama-
" - w'ÍFobcrio da sS«. 

'.:^^*'-3te ass;.ii prestem com a mais sillgll- - io-<< ,-„-iiwi-i,i.'C suas assignaturas

organiza-
política-

Sobre o orçantciKo geral da receita
do qual « relator, 110 Senado Federal
oonfcreiiciou liontcm demoradamente
com o ministro da 'i-\ue
poldo do Bulhões.

dr. Uo-

Uma nota do Correio Paulistano de
lionlem confirma ter o sr. Altino Arou-
tes aconselhado a bancada paulista a
não votar o imposio de dez por cenlo
sobre os lrélcs ferro-riarios. O motivo
da attitude do illustre presidente dc
S. Paulo íoi ter elle considerado In-
conveniente um imposto que vem one-
rar ainda mais a producção,

Comrncntando es-:a informação, o
Correio Paulistano accrcsccnta que
^realmente, não se Justifica que se
queira desenvolver a nossa rique.a ei-
portavèl, por meio de impostos com que
ficam aggravados de modo cxlraordina-
rio os fretes ;'.i bastante elevados das
nossas estradas dc ferro."

ROUPAS brawcas — Sòrtimento sciii rgual
. ¦ Casa Manchester —• Gonçalves. Il uia 5;

Típicas & Mm.

A comniissão dc Justiça, da Camara,

organizou um piojecto, responsabilizan-
do os altos funecionarios públicos que

promoverem a remoção dc servidores do

Estado, nomeados por forca de^ con-

curso, para cargos ile categoria inferior,
e. que os demitiam, a não scr cm vir-

tnde dc sentença judiciaria.
Será o esboço da responsabilidade

nesta Republica de irresponsáveis, ape-

zar da lei?
Não tomos nenhuma duvida em acre-

ditar que a Camara approvará o pro-

jecto cm questão. Outro tanto sc pódc
dar 110 Senado. Resta saber, porém,
se uma vez convertido esse projecto cm

lei, esta será obedecida.
Ninguém ignora que a Constituição

da Republica menciona uma porção dc

casos, cm que o clicfe do Estado fica

sujeito a penas determinadas por essa

mesma Constituição.
Houve um presidente, o sr. Hermes,

que incorreu em todos esses casos. No

entanto, apezar de uma vez denunciado
an Congresso, o sr. Hermes foi até ao

fim do seu desgoverno, sem que o te-

gisiativo pedisse contas dos seus crimes.
Mais ainda: o actual governo, sem

iienliu-.ua consideração pelo que rste

homem fez, arruinando, desacreditando,
desmoralizando a Republica, ainda lhé

deu a incumbência de "estudar" os pro-
eessos da guerra moderna na Europa
conflagrada.

K hontem lá partiu o Ilollandia, con-
ditzindò o sr. Hermes, com uma ren-
dora comniissão do governo, cheio de

lionrari.is officiaes, c tendo até á cn-

trada ilo seu camarote a bandeira bra-

sileirá como ornamento I
V: possivel pensar .1 serio cm respon-

sàbilidaiio num paiz cm que se veri-
ficam essas coisas?

'das facilidad
a' projectos que não estudaram c j
muitas vezes nem sequer leram, pro-
curando apenas satisfazer com gen-1
tíleza pedidos feitos, mas sem veri ti- j
càrem que não raro essa gentileza j
pódc conduzir a- erros da maior gra-1
vidade.
^'Estamos convencidos do que, sc os

vinte e seis senadores que assignã-
ram o projecto de reforma da ad-
nünistração acreana, tivessem lido e
estudado aquelle dispauterio, não lhe
ter.alfii 'dado suas assignaturas. Ago-
rá, estão imoralmente comprouretlidos
a sustental-o, e o numero dos que o
àssiguaram é já sufíiciente para as-
segurar-lhe maioria, dada a peque-
nez do numero dos senadores ordina-
riantciite presentes ás sessões.

Assim, a uniea fôrma dc sc evitar
que vá avante aquelle projecto^ das
arábias, . fazel-o encalhar na Cama-
r;i dos Deputados. 'Mas ainda outro
facto sc dá, digno dc nota. Está em
cr.tudos na comlmissão competente da
Camara dos Deputados uma reforma
administrativa do território acreano.
O relator, nomeado para dar parecer,
ainda não concluiu o seu traballio c
suppômos que não tem tido grande
pressa em o concluir, por desejar que
elle seja feito dc aceordo com o cri-
terio governamental para melhor lhe
assegurar a votação. Não conhece-
mos absolutamente a orientação a
que obedecerá esse projeefo de rc-
forlnia do Acre c portanto uão sabe-
mos se estaremos de aceordo com
elle, 011 se teremos dc o cambater,_ o

VUNHOS e collannho-i -
— Casa ManchCrUcr -~ 'In:

K>;)eci;»li'.biic
¦;úlvrs Dias 5.

NOTICIAS DA GUERRA

OS RUSSOS AVANÇAM NA VOLHYNIA
Os "Zeppelins" voltam á Inglaterra

O TEMPO
.Meio c.í. -veie I.i, o

ranttí ü di.-. du hont-jai
dijii oscilianito entro 10

nsiie.it 1 ,l>) i'i'l du-
A tcin[»:r<m>r.i an*

o minis
itnt;u"

da Agricultura fez-SO
embarque, lionlem, do

BREVEMENTE!
A vida do itivenfariaiiíc por partidas

dolinidii--. J- 3oS.

BIDI.IOTHlíCA POPULAR — Aber-
ta ao pnlilieo *i.is ti ,',s íi horas, no
l.yre-.i dc Artes e Offipios.

m___\ <><gg>*g*^M—¦—— ' ¦¦

O deputado Mauricio de Lacerda pe-
diti liontciii informações sobre as som-

, mas pagas como subvenção ao Burcau
das Republicas Americanas, que fim-
cciona cm Washington, Não sabemos
quaes são as razões que levaram o il-
lustre representante fluminense a for-
limiar o seu requerimento, mas em
qualquer hypothese, o cedido era des-
necessário, porque no orçamento do
Ministério das Relações Kxtcriorcs o
sr. Mauricio dc Lacerda encontraria,
sem grande difficuldadc, a verba vota-
da pelo Congresso para a nossa repre-
sentacão uo Bureau.

Coniiiieiitando o pedido de informa-
ções, a ühíi faz sobre o Burcau c sobre
o seu organizador, o sr, John Barrett,
cominentarios que sc nos afiguram in-
justos. Como centro dc informações e
de inler-caiiibio de ideas, o Bureau
presla incontestáveis serviços ã politi-
ca pan-americana, que não pódc mais
deixar de ser a base da nossa orienta-
ção diplomática. A revista publicada
pelo Burcau contém sempre informações
valiosas sobre as differentes republicas;
e nesse periódico o Brasil nunca c cs-

que faremos com a nossa tradicio- q;,cci^0| 0;, tratado de modo pouco li
nal franqueza. Mas verificamos que,
seja qual fôr esse projecto, a pre-
teução do Senado, votando a refor-

sonjciro.
A Rua cila um artigo, em que diz

ter encontrado referencias desagrada-
veis ao nosfo paiz, Mas parccc-1109 11111

^ Drogilchin k!___^*S^^_

>^^zM'^_^^^X^_i^^^^

.rtV \\òWZnoiÍ^.-eralelcbkoJZ^^
¦ .-/.....r\ r~-MreAo»L*Ó±l<orm^^ j

L-] região da Volhynia, onde mais se acentua o avanço dos ms-
sos. As settas indicam as principaes direeções tomadas pelas tro-

pas do general Britssjlof

ttm a que nos temos referido, c que
a Caniara dos Deputados não pode-, ..,.,,
rá" saiiccioiiar.com a sua votação, pouco precipitado tirar das. observações
dará margem a atlrictos c evidente- ; errôneas ou exageradas dc um escri-
iinenle haverá o risco de nenhuma Iptor isolado, conclusões geiac3 contra
das reformas scr afinal sanecionada. unia instituição ntil, que faz parte inte-
<\ esses extremos conduz a íacilida-1 grante dc um plar.o dc approxiinação

A PALAVRA OFFICIAL
De todas as linhas de

frente
¦Ai.i.k.manha — Berlim, 3.—0 quar-

tcl-gencral coninninica em data de 1 de
agosto:"Frente oeste: Ao norte do Somnie,
combates Iocaes, embora encarniçados,
como ultimas conseqüências dos grau-

ingle

de 05:11 que os senadores deram as
suas assignaturas ao trabalho do sr.
Francisco Sá, acto esse de que já es-

«*CÍ-^>45V~ **»***¦"

HONTEM
PítAÇAS

S0V0 r.óndfC5" !'.iri-=" Hamburgo, , , . ." itiiü.i" Portugal (csucuilos).
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deputado Muniz Sotlrc, qtie seguiu tão arrependidos alguns dos signata-

para a Bahia, pelo seu official de ga-frios, mas sem que esse arrependi-
binetc, dr. Mario AIv
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ouro). . ." Xova Yorfe," llcspanto.

Extremas :
Caixa matriz. .
1 Sanearia. . . .

Cafí — oí-°o
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1: i|S u nlifi
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!Kir arroba, pelo

r.itrai — ioí;oo.
I.eir.is do Tliesouro — Ac

:S i|j ,1 o par cento,

HO.ÍE
1'stá de se

Policia o :¦'
ico na Rcpartiçã'
rlclcgail 1 auxiliar

nlral de

ÍO-
De.Na Prefeitura pnrram-sc os scgiimtcs

lhas: Polrimonio, Estatinica, Arcluvo c
liosilo Ce111r.1l. relercntes a. ju I13. e au.\i-
liares de ensino de letres N ;: /¦, referen-
tí a junho.

pagailorlii ilo Tlieso-.tro Nacional
u-i.ig.im-se 3« scguiiiles folliiis : Dirccioriu uc

I Industria Pastoril, Ilosnciliiria da.ilha dns' 
IMores, Directoria Geral .le Fslatist ca do
.Povownciito .lo Solo e de Meteorologia o
:\slroiioraia, Serviço de liiforinneõcs e »
vulgatõcs, rlc Protecção :i"s índios c l.eo.
loKieo c Mincralosico, Inspectoria de l'cs-
co F«cola Superior le Agriculutra e Di-
rèèiori.i do Agricultura Pratica.

Xa !'

Serviço da suaniição
ÍT.i- l„ .. Oü\ch\ dc dh ó guarniçrio,

capítua Miguel Joaquim MnçUadoi dia -"
orarlcl-gcncral, í.-.'
forme, 5".

Raul I.or

A ritme
Para ^ earno iiovin.i n^sta liojc cm co»

suíno nesta capiial, forani afiiwJps pdos
marchantes no entrenosto ile
,7,1-éCos de í.= Jo a <<"".'• devendo
brado ao publico o máximo cl<

Carneiro t$joo a i$Soo, por
••íitau c vitiiiU $fi'3ü ;i $3oOt

11 ogo,
O f«Soo.

esses de família e os
siits amigos acima dos
decoro do Senado e .".''

negócios dos
deveres e do'• usando ex-

tambem lhe tocariam os tf feitos no-\pcdientes manhosos afim de nullifi-
ci vos da degol;
publico. Não c
se social, loi
outras por laçi
lia 011 solidari

do funecionalismo
caparia unia só cias-

i presas tunas ás
5 de uma dependeu-
:d;idi: necessária, fa-

tal, que não está 110 pod. r limnano
jnnitllar o destruir

Xada disto acontcrci ia, sen dnvi-
Ua, se o dmpregiiilu ile-polid, do
Eerviço publico encontrasse outro Ira-
Valho remitiicrador, que lhe dés^e sa-
lr.rio coèn que substituir o que ora
li:c paga o Kstado. Sc realtiK-nlc
achasse emprego na industria, 11a la-
voura, para onde o reinettcin os ai-
vitradores e defensores da cruel me-
dida, seria um achado para elle, que
teria outras probabilidades de futuro

que lhe não offerece o emprego.
Tambem traria ao Estado uma grau-
de vantagem o concurso que o em-

pregado na nova profissão ou offi-
cio iria prestar ao desenvolvimento
Ca riqtiez» nacional. Mas, além de
que a terra, os campos, bem como a
industria, não tem absolutamente lo-
gar para o exercicio da sua activi-
dade, a educação do empregado pu-

car o aclo de justiça oue a Canura
praticou agora.

A comniissão de Marinha e Gucr-
ru pediu aos ministérios militares in-

fúrntações sobre n matéria, e, segun-
do consta em rodos liem informadas,
o intuito dessa pedido de informa-
ções desnecessárias è preparo,- un:

projecto substituilh'0 que eliminará
'1 restricções da amnisHa, sem pre-
judiar os que lucraram com o pr,:-
jitiso dos amnisliados, F.ila idéa,
ctj.i paternidade è. atlríbuida aa pre-
sidente da cainmissâü de Marinha e
Guerra, imporia simplesmente em
trrnar inútil a medida votada bik
Camara. Como n re.trleçih comer
mnte ,1 perda ,1.- veiuimenUit uili '

eliminada, o uni,,, „l,l:, ,/„ j,r,,,,..i.,
r_iie se acha no Senado .'¦ exn.iiiititn-
;e faser cm qnc ei nffiei.fi iimid:
Lados recuperem n...t respeeli.osiju,i
dios os legara ,le onde firam íii/hj
tamente deslocados pela iiiiiht.il,,.

¦Rcpcliu-sc liontcm ua Caniara o cs-

tafndo disparate dc que o general Cae-
tano dc Albuquerque, logo que se apa-
nhou presidente d-: Matto Gr^;so, traiu
o partido que o elevou ao poder. 1'.'
uiv.ct mentira, ücmu vcã SiistciMãwtí. I""*"
=r. Costa Marques, cúmplice do sr. Azc-
redo na venda tias térrea desse listado.

Não era ie esperar outra coisa do
sr. Costa Marques. Como o sr. Azcrc-
do e os seus comparsas; o sr, Costa
Marques !e:-.i todo o interesse cm esta-
bclci-cr a confusão em tomo da sua
condeiiinavcl empreitada.

A verdade, porém, ú que elles ui--0
conseguirão coisa alguma. O sr. Caela-
no pertenceu, de facio, ao "partido" do
sr. .\2crc.l0. M..s uão se coinpromctteii
a ser presideme afim de consentir que
o Kstado fosse -, tiidúlo aos negocistas
sócios do sr. Azeredo,

Verificando que o queriam transfor-
mar cm cúmplice de ladroeiras, o sr.
Caetano rompeu co:n a gente que o
havia mystiíicado, dispondo-se egual-
mente a fazer frente ás suas investidas
subre o patrimônio territorial do Ksta-
do que governa.

Mão ha nada n:a!s natural c -honesto

ilcalc mundo. E quem quer que não ra-
ciochtc com a lógica do desespero, ç,or
ler ficado sem um negocio lucrativo, ha
.1^ il.ir tnltir.1 razão ao ^r. Caetano.
Dn via alliiuiJn dc resistência ao l.-.tro-

GRAVATAS — Llii.lissinias — Sú »-h
Cos» Manchester—Kiia Gonçalves Dia:

... —¦¦C*T»Qi m_m£ »Se«"' ¦""  r—"

Não está no Kio o sr. Bernardo
Monteiro. Subiu as serras, a do Mar

c a Mantiqueira, c lá descansa uns
dias na Pampullia, donde, para bem do

paiz c socego do sr. Wencesláo Braz,
não devia- mais sair.

Diz-se qne uma das causas das fre-

quentes enxaquecas do presidente, são

as baboseiras que elle ouve todos os

dias ao sr. Bernardo, que apparccc
invariavelmente no Ciuietc ás 12 lio-
ras. antes de ir para o Senado. O sr.
Bernardo chega justamente depois do
almoço do sr. Wencesláo, de modo que
produz effeito contrario á clianioniilla:

perturba a digestão presidencial,
O sr, Bernardo, cur.i a sua mania

de acabar com a incontestável influen-
cin, do sr. Francisco Salles na poli-
tica mineira, esiá no ca;o, eo-no já
temos dito, de scr subincttido á obser-

vação do professor Juliano Moreira,
Conta-se que, 110 parque do palácio,

á sombra do arvoro frondosa, sentam-
se num banco, á hora da visita cosiu-
ntaria do sr. Bernardo, este o o sr.
Wencesláo. Palestram os dois sobre
vários assumptos, atí sobre a vida
alheia. E ás vezes o sr. Wencesláo —•

qtte ingenuidade I — lembra-se de ojt-
vir o sr. Bernardo sobre negócios pu-
blicos, mui!o acima do bcslttilto do
mtllisshno senador mineiro.

A propósito de tudo, o cstribilho do
sr. Bernardo i esle; —- "Não vá isto
aproveitar ao Salles." Ksut pondera-
cão ou advertência do sr. Bernardo
entra cm tudo, eiu assumptos diploma-
ticos, complicações financeiras, medidas
salvadoras do Thesouro, conferências
do sr. Ruy Barbosa, roubo de terras
nelo sr. Azeredo, c:e., etc. ?o.:s, j,'i -e

viu que mania? Estude o homem, dr.

Juliano, e recolha-o -le vez ao Ilo.-pi-
cin, o-.i recoiitmcnde á familia que o

guarde bem guardado na Pampullia...

'Biento chegue a horas dc evitar que
vingitó o projecto tão desastrada-

Tenente inspirado.
: O'governo apoia aquella pretenção
reíorinadora .do Acre. que bem pôde
equiparar-se a uma pretenção de de-
nioliçãii dos interesses que a União
ahi .soube crear? Não nos parece que
assim seja, porque sobre elle pesa a
obrigação inillivdivel de fazer eco-
iiomias, e não pôde por isso sanecio-
nar o desperdício de nnuito dinheiro
qtte custará a projectada reforma,
desperdício que não sc íiode prever
até onde irá.

Actualmente . Acre tem a dotação
que o Congresso lhe estipula e que

Entrou honiem ncí'e porto, devendo
partir hoje, o cruzador ineUz GlasgOiV.

-nj-T. <2£i"—>¦ 2U**~-— —

BENGALAS — Elegantes e resistentes
Casa Mnnciiestcr ;m\ o s Dias 5.

A penúria é má conselheira c em
épocas ile crise, quando a situação do
ltesotiro alarma os que antecipam os

graves cffeitos ila cnse financeira, sur-
gem de toda a parte propostas, bem
intencionadas talvez, mas que não dei-
xam de ser absurdas. Entre estas acaba
le apparecer uma que merece figurar
em logar de honra 110 meio das curió-
sidádes- extravagantes destes dias de
deficil c de funding. Trata-se da idéa
Jo supiiriimr o Serviço Medico Legal.

Não tentos receio de que o Congresso
tome a sério semelhante lembrança:
mas convém rcgistral-a aqui como um
symptonia dos perigos resultantes dn
mania Je co-.lar a torto e a direito,
Já tivemos, em outra época de redu-
ccão implacável dc despesas, ca'03 ca-
ractcriiiiens desse methodo de equiii-
brar orçamentos. Obras publicas de er.-
racter necessário foram interrompidas
depois dc iniciadas, pagando-se mais

l.ílltí» 'll."AV> iludo traição vae uma
mie iliff.

I IV

'.-I.
ti.1i

ii.-iiiioi de liyjô. Desde

frito não seja obtido,
diJa ficou ilhulido.

A alternativa a islo

qtte esse

fim do
•T

mais uma vez e neces-
'.'••ido. Mesmo potque
1 llrpiibllcu, conhecendo
pjM.i t-in Matto f.rovvi,
,,l pin .-Jitr-lli i.m l.l'!i.-ll'»,
•í'iii-.t o -.t'. Azeredo de
|<,1r,.,l tr op|,Ó,.' ..'11

' UU ¦' lfi< lH'íft9f

tUtu fí.Vi »**«• >\l ~c *\* (í
«'•líletlli Hflll 1' llMl

OHIpt ¦-:U,.lr. lll.

larJe cai indemuizaçães aos emprcitei-
ros sommas talvez maiores do qttc te
custado a conclusão dos trabalbos, Mas
o record do delirio economista foi ago-
ra batido pela idéa de suspender uni
serviço tão indispensável em unia so-
eii-dadc civilizada, que a sua sitpprcs-
wlo ¦¦ •juívaleria, a ütita confiâ&ão solon-
ii,- d,- que tios iir.hr.ir.03 tornado bar-
baroi.

Nc...: andar os economistas dentro
mi pinico nos deixariam dc tanga e de
.im c fleelio.,.

1 lior.i da tarde, onde o aguardavam
senadores, deputados, representantes do
mundo ofíieial e numeroso grupo de.
amigos pessoaes e collegas de labuías
jornalísticas. Depois do sen dcsetnbar-
que, o deputado Costa Rego, que veiu
exccllentenicnte disposto, recolheit.se á 1
sua residência, á rua N, S. de Copaca-
baiia, e boje volta a trabalhar no Cor- \
reio dá Manhã que sc orgulha dc tão i
brilhante redactor,
.¦¦¦' ¦-¦——BflK>-<3»>-*»-3lPi"  ——»

A aii.min-is'1-k.'.çío do Correio da Ma-
nhã. assim como todos os seus agentes
c viajantes, acceita assignaturas para
a revista portugueza. O Kosario, uma
das mais bem feitas publicações catho-
licas editadas em Portugal. Anno 6$ooo,

sendo de 2..174 contos no anno cor-|Rc?0 renIizo«-se no Cáes Pharoux, á
rente, será, ao que parece.^de t.Soo
aoutos no anno próximo. 

'fodàS( ãs
rendas csladuaes recolhem ao 'lhe-

souro, c é bom dc saber-se que, se
maior não tem sido a arrecadação
não é porque não haja onde ir bus-
cal-a...

A borracha acreana cscôa-se para
o mar pelas republicas do Peru e du
Dolivia, onde paga um imposto mini-
1110 de exportação, íug'ii.lo aos ilo-
zc por cento exigidos pela lei brast-
loira, que. segundo parece, lambem,
se pretende agora elevar para quinze
por cento.

Apezar do desvio clandestino da
borracha, ainda o Thesouro consegue
recoliur uns oito mil contos, de sor-
tc que', como hontem demonstrámos,
a despe-sa feita pela União, presente-
mente, com a «lotação para o Acre,
é <le 30 i" da receita.

Ora, o projecto estabeleci', que fio"]0
da renda do Acre ficarão pertenceu-
tio ao território, de sorte que não sp 1 po a Mr»3n
haveiá desde já um 'grande accreici- | rSKAINlJAU
nio de despesa, mas sa as rendas
acreanas atignientarcm, maior será a
verba para... a especulação da po-
liticagclr. local.

Por que motivos irá o governo
elevar ao dobro ;> despesa que ora
faz, uiinidlandu toda ;: actual orga-
nização acreana, para dar oriemação j
diversa á administração de enormes ;
zonas que enire ?i se não podem ,
coniiiMtnicar directamente, por nio j
haver vias dc comnuinicaçãvi? I

N"o Estado actual, o governo da
União pôde transmittir ordens aos

prefeitos dos quatro actuaes departa-
mentos, as quaes com pequenos iu-
ter-.-allos de dias chegarão aos seus
destinos e poderão ser postas em
execução quasi ao mesmo tempo.

Feita, porém, a modificação proje-
ctabi, é conforme hontem indicámos,
as ordens do governador de todo o
Território Acreano só chegarão

des ataques de 30 dc jullio. Os ingl
zes, que haviam penetrado num ponto a
oeste do bosque do Feurcaux, foram
expulsos, Um ataque do inimigo, effe-
etuado em oito ondas consecutivas, na
vizinhança <lc Maurcpns, foi francameu-
tc rcpellido. Os francezes, que invés-
tiram próximo á herdade dc Monacu,
foram completamente reçhassados dc-
pois de unia luta encarniçada.

Vivos duellos de artilheria ao sul
do Somnie e a leste do Mosa, especial-
mente uo sector de Thiaumont c Flcu-
ry, c a leste dali. Deslocamentos ini-
migos, que nos atacaram uo referido
sector, com granadas dc mão, foram
postos em fuga.

Por explosões dc mulas destruímos as
trincheiras francezas ao norte de blitey,
numa extensão de 200 metros.

No resto da frente, cnipreheiidimctl-
tos de patrulhas c de forças de expio-
ração, que se decidiram a nosso favor.

As bombas que o inimigo lançou so-
bre as cidades de Wervick e Coniines,
na fronteira franco-bclga, causaram nu-
merosas victimas na população civil. Os
estragos materiaes foram insignifican-

Conforme era esperado, chegou liou- ícs;. . . . „
tem. a bordo do paquete nacional Ma- 

'Abatemos 3 aeroplanos inimigos, 2
raniião, Costa líegi. nosso querido com- "? c\>» rlct0, Ji\ •Son""e c wn nas pr0"
par.liciro dc redacção e deputado federal, ximidailcs dc Lilions. 
pelo Kstado de Alagoas, sua terra natal.1 *«»»« Ies!e • "'"? compa L1,,-™5^

Costa 1 qn.e..avançou isolada em direcçâo .1

continental, cujo valor pratico s-: toi-
nou ainda maior deante da nova situa-
ção creada -pela guerra europca.

p" ministro da Agricultura mandou.
lionlem, o seu official de gabinete, dr.
Mario Alves, cumprimentar, a bordo,
o deputado Costa llego, que regressou
das Magoas,

— « 1 . m ¦
CAMISAS- O que lia de mcllior e elegan-
lc -Ca!-a Mnnchçsver — Ooiiçalvos Díh» 5.

A chegada do deputado
Gosta

A campanha da Rússia
Os violentes combates nas mar-

gens do SlonsvKa
Londres, 3 (A. A.) — Coiiiiiiuiiicíini

dc Pctrogrado para esta capital que ni
tropas russas que combatem nas mar*
gens 1I1 Sloncvkn, affluentc do Slyr.
eslão sob uni vivo fogo d« inctrallin dr)
inimigo, mas, mesmo assim, consegu»
ram, num ataque nocturno, ameaçar se-
riainciite o flaneo inimigo, que foi obrii
gado a recuar,

A luta prosegue com a mesma intcusi-i
dade, com alternativas de parte a parte.1

KÕvit York, 3 — (A. A.) — Um
tclcgraniinii de AmstcrdanJ publicade»
nesta capital niiiiuiicia que, segund*!
con'?:* .-illi, o marechal vois llindci'-
burg r.e.dia dc scr designado c0in.ni.1ii •
danie cm chefe de Iodos oa exerci t o il
HUSíro ai!.¦:i!i"lc;í QUC acIiKtíjTicíítc ,-?ii '.li*
conv.-.ini combatendo na frente orlem
tal,

Londres, .; -- (A. A.) — Tclcgra-i
phani de iVlrogrado dizendo que, ape-
zar dos reforços que tôm recebido da
Turquia como da Allemanha, os au-'-
tro-allc-mãcs, em frente a Stochod, es,
tão seiwlo dizimados pela vigorosa fu-
zilari.i moscovita, cujos exércitos co»-
tiiiuam avançando por toda a parte,

O
Mago

desembarque do deputado W0H1-.1, a leste, do canal dc Oginski, foi
I completamente atiniqtiilada,

líni ambos os lados do lago Ilobel,
I o fogo da artilheria augnicntoii de in-
i tensidade. Um batalhão russo, que cf-

fectuou um ataque a leste dn mesmo
i lago, íoi epcllido com perdas Sallgrcil-

A GUERRA NO AR

do Stochod o inimigo cou-
investidas inul

Deixou hontcni o cargo de cojiimau-
dante geral dn Corpo dc Marinheiros
Nacionaes, pasaainío-o ao contra-aínit-
rante Fonseca Rodrigues, o contra-al-
mirante Pedro dc Froniin.

liontcm mesmo s. s. assumiu o
conluiando da -,a divisão naval, fazen-
do íçsr- o seu pavilhão no cruzador
Barroso, que .salvou por rssa oceasião.
¦—— M!<XB>-t>gg»"~ ' —-. — ¦¦•

ALFAIATE
Av. Rio llranco,

____)r-e***Í__l**Qrw_2-* ¦' *
10:

Pingos & duplos
A Exposição de Avicalturn vae, i falia

lç nnlitim. m^tter fiAcIinrros !â ilcntro,
l-lálâ antiiiiiciada como numero e.ii.», un-.a

iiib.eicposição conina que está sendo orja-
lizada pelo ;r. Mario Balcão.

Essa nelo menos promctte; s_ não Ü*
i;çt- MrltnrrM n flxpór. <irfeiulc-se com o
vi.; -li nome e'o canopliylo.cliefe, que, aliás,
iã.) é homem dc cachorradas.

norte dc Smolary fra-' taj sobre os condados dc leste o suéste
Faltam detalhes, mas Babc-se ja qun
não ha prejuízos dc natureza militar »i
registrar.

üs canhões anti-acreos estiveram un
grande actividade c conseguiram attm.

nenos um "zcppelin .

« *
Ao embarque "delle" compareceram entre

outros : o sr. R.-.phacl Pinheiro, que n"«
fez nciiira;ii discurso -, o sr. Xavier dito
que não fez nenhuma polyanthca; o sr.
Domingos Magariuos r.ue r.ão tez nenhum
soneto ; e o sr. P.ischoal Secreto que não

ao i soltou o iiiiiiinio foguete.
seu destino,«a outra zona territorial, I Esses, alinal, embora incógnitos, compa-

recerani,
.V. B.

mais dc trinta dias depois dc conhe-
>-- a postas em execução naquella

o soverno local liver a suacid
on
sede I

Mas além disto c de tudo quanto
honteiii escrevemos, ainda _ suecede
mais que o projeclo demolirá _ ituei-
ramente a organização judiciaria
acreana, Kipprilrnindó os tribunaes de
appellaçãp e creando um juiz de pri-
'imu-a iiiSi.iiiuilt c outro <!e appella-
ção, com os vencimentos dos actuaes
desembargadores. Os juizes que em
virtude dessa nova organização fica-
rcni em disponibilidade, receberão
dois terços dos vencimentos cmquan-
to não fôrem aproveitados. Quer di-
zer: 'mais funecionarios novos, e
mais... addidos, desta feita pesando
nos futuros orçamentos acreanos! E
quando ha toda a necessidade de fa-
cilitnr o baratear a justiça, projecta-
st desorganizar o que já existe e vae
prestando seus serviços 1

Não é necessário dizer 'mais.
¦K' possivel que o Senado tenha o

máo !í.'sw dc votar o projecto;
acreditamos, porém, que elle n5o
passará nn Camara dos Deputados,
que o deixará em tranquillo somno
no3 arehivos. Mas cm ultima analy-
se, dc-ve.-sc perguntar ao chefe do
governo se apoia c saneciona aquelle

O sr. Sllranda compareceu
laruto

Em rodas do theatro:
— Então, o Theatro Pequeno mudou-se

píirj o Trifinon ?
A sra. Emma Pela, nodestisshna :

Vamos íicar tnnito beai; a I.ina, a
Tina e c-.i: — um trio an.c.,,

:í
IU

Lis dieux s'.n eoul...
A uniea instituição crirral ene ainda pos-

stúm'39 pòKa per terra o sr. Erico Coelho.
Com a autoridade que lhe empresta o

grupo 10 do seu norr.c o senador desço-
bi iu que o jsguinlio 'lo bicho, tido até
agora como essencialmente tvacionaí, é na-
[ural de Ca.-nbodge, longínquas terras d'.\íia
de que ;'á falava Caiiêcs.

Arrancani-1109 até o bicho 1 c é assim
que 05 srs. senadores ?e incuicani -1? fazer
obra patriótica I

O sr. Eaysiundo de Miranda, 20 ouvir
¦falar cm jogo dc Csrohotljc, entendeu r,;.\
c protestou.

— Po Caaiberges I E' absurdo ! o Tcdro
Borges não joja r.-> '• kho I

OyruDO & C.

.Va fren!
linúa eom
Tres at.-iqii!
cassaram ante o nosso fogo. Nas pro-
ximidades dc Porsk, fizemos um bem
sucedido contra-ataque. Entre Wito-
nicz c Kisiclin. ni russos emprehcndç-
ram (i assalto», não tendo obtido o mi-
1111110 successo. Comhale-8e nas proxi- gjr poi
midades dc Witonicz pela posse de ai-
g-.nnas trincheiras isoladas; fizemos ali,
até agora, 275 prisioneiros.

Ao sul de Turija, encontros de pa-
truiiias c combates a granadas de mão.
As tropas do general von Linsingen
fizeram durante o mcz de julho n."^
prisioneiros, entre os quaes 70 offi-
ciaes, capturando 5.1 metralhadoras,

L'111 ataque dos russos a sudoeste de
Burkanow fracassou sob o nosso fogo
de barragem. Xo secior do Koropicc,
a oéste de B-.iczacz, vivos combates de
pequenos destacamentos, nos quaes fi-
zcnios 271 prisioneiros. B

— Ha nm mez os inglezes o france-
zes iniciaram o seu ;;ranile golpe, cha-
mado na Inglaterra o "Great Swcop",
pelo qual, segundo haviam annunciado,
deveria ser obtida a decisão, sol) iodos
as circunistancins. O inimiso avançou
numa mme dc 28 hilomctros, com a
profundidade média de 4! c se air.es
das experiências feitas em 20, ae, 24
e 30. dc julho, nada mais podia allegar,
não affirniará depois dellas, que a mu-
ralha da linha allemã boi abalada num
-.mico ponto. liste ''successo", paga-
ram-11'0 os inglezcs com a morte de,
nc!.? mí*"/ia, íJ-r'nn hciTiirnii. S(*gnnrln
cálculos nniito prudentes; qtian.o' ás
perdas franceza-, a base para o cal-
culo é menos segura. Considerando,
porém, que aos francezes coube a maior
parte" no ''sforço, fiiijora tomando e:n
conta íi sua maior liabilidade dc cou:-
bate, podemos aífirmar que as perdas
totaes dos alliados attingirani a 350.000
homens, entrç mortos, feridos c prisio-
neiros. As perdas allemãs não podem
ser comparadas coin estas cifras. Du-
rante o lento progresso da offensiva,
tivemos tempo de construir novas for-
tiftcaçõès, alrás das linhas actuaes,
com a mesma solidez c resistência des-
tas. Accrescentánios, para illuslrar a
situarão, que durante o primeiro mez
dos combates no Mosa, conquistámos
o duplo do terreno r-cinia referido, com
perd.13 demorada?.

ríerlim, 3. — O almirantado conimu-
nica cm data de 1 dc agosto:"Dirigiveis allemães atacaram á noi-
te passada, com successo, os condados
orientaes da Ingbiterra, Foram, parti-
cularmcnte alvejados as fortificaeões
costeiras e os estabelecimentos fabris
utilizador, para fins militares. Os diri-
jiveis foram violentamente canbonca-
dos pelo inimigo, regressaram, púríst,
incólumes ás suas bases."

França. ~ Paiis. 3. — Ao norte, do
Somme, não sc registrou nenhuma acção
dc infanteria.

Segundo an ultimas informações, na
obra fortificada que tomamos hontem
entre o bosque tle Hem o a HertUde üc
Mônaco, foram encontradas varias cen-
ienas <!e cadáveres dc allemães o des^n-
tuUiadas quatro metralhadoras.

Ao °ul do Somme, repelUmos dois
ataques contra as trincheiras^ que con-
quitamos a noroeste de Deniecourt.

Ma margem csT.icrda do Mosa, houve
violento bombardeio dc peças de grosso
calibic cúiitra as nossas segundas li-
nhas io sul dc Mort-Homme Na mar-
gem 'lir--.!:a, ilispuzemos as nossas tro-
pas em escalüo entre o rio e o sul de
Fleury, no bosque a leste dc Vacher-au.
Ville, a oeste ã. obra dc Thiaumont e

OS IMICKilVKIK
MM.H l''A/ili.M" ii a r i)" A'
PÜIM4A

Londres, 3 (A. H.) - Oi
allemães , oai.un sobre a costa orientai,
lançando -..irias bombas.^ As prinieiraiJ
nolicias diziam que os "zeppelins ti-
nliatn sido vistos á meia-noite. Inlo:-
mações officiaes dadas ás 3 horas e 20
da manhã accrescentavani que foraoi
seis ou sete dlrigiveis que tomaram par-
te uo "raid", lançando numerosas bom-

A i/hi: •
NOVO

INfíI.A-

dirigiveií

Os aviaJoi'.!
com grand':
allcniães em

teiiifreí. 3 (A. A.) -
alliados bombardearam,
exito, 03 acampamentos
Arlcn.

Roma ! (A. H,) —Uma esquadrillial
de "capróni" bombardeou .1 fabrica do
torpedos Whilehead, ires kilometros .1
oc«;a de Fiumc. Os aviadores lançaram
quatro toneladas de explosivo, arrtlinail-
do par:.' da fabrica e provocando vários
incêndios. Um dos "«prom , tenda
soffrido algumas avarias, viu-se obriga-
do .1 aterrar na zona inimiga.

A LUTA EM VERDUK
Paris, 3 (A, A.) — Purün1'- toda ^

noite continuaram, com a mesma viu-
Icncia, os ataques, dc parte a parle nu
região situada á margem direita de
Mosa, '.111 frente a Verdun.

O inimigo, que parece haver rcce.ndo
novos e importantes reforço:-, lançou-:!
cen desusada impetuosidade contra ei
linhas francezas, notadamente em Cb' •

.'. .'..... .** \l 1* r.o» •'. .
110o .: V,!l.t;llil>. «IVt *UUA( ti.».* -•"* -

nhum resultado, tendo as tropas repu-
blicanas conseguido reoliassar valente-
mente tolo ^ esforço dos tedescos.

A luta prosegue, sendo ensurdecedor,
o bombardeio.

ioinírw, .1 (A. A.) — TelegrammaJ
de Paris, aqui recebidos esta manha, d'.-
zeiu que os francezes conseguiram, var.-
tagens parciacs em Vacherauville Ihiav.-
mont c Fleury.

da, tomamos varias trincheiras alleraSs
c .-.!ç'-.ns pontos d; apoio organlsádos,
e capturamos seiscentos prisioneiros!
além de umas dez metralhadoras. Ucpel-
limos a granadas na região de Vacncr-*
ati-Ville um contra-ataque.

Mos seetores de Vaux, Cbapitre e Ch--
nois continua intenso o bombardeio.

ÁUSTRIA — Vienna, 3 — O esiaii-i-
maior do exercito communica c:n data
de 1 de acosto: . ., , , ,,"A batalha nas proximidades dc Alo-
lodylow terminou sem o inimigo obíei
o minimo resultado.

Rcchassámos ataques russos no seetoi
dc BUCZECZ. A luta na região de Lesz-
niow diminuití. 

'l'eiit''vas de ataque»
feitas n:!o inimigo durar.:- a tarde e a
noite, fracassaram devido .^> nosso
fogo. .

A sudoeste c a 023.* de L,uzk rem 1
calma, ante r.s p-rdas enormes do ini-
rriço. Ao norte do rio Turija iuferio-
cs russos continuam _ atacar com cx-
trema violência, mas inutilmente. Re-
chassimos ataques na saliência Jo St-:-
chod, nas proximidades dc Kaszowka '
ao norte do ferro-carril Sariiy-VIowt1,
tendo havido vários combates como •-
corpo.

Aprisionámos cm julho, ao sul uo
Pripoí, jo officiaes •; 18.000 soldados
russos, capturando ;o metralhadoras.

Repellimos um ataque italiano mi
frente «Ias Dolomitas. Ka frente Jo
Isonzo. a artilheria inimiga continul *,

-.¦¦liz.
.::¦¦¦¦¦.-.tt

¦ 'jM

m
.-.m/Aí.

,

sonzo, a ...»
ra ravina ão <ut de F.eury. Em «cpii- bohmbardear as u»s«s BOSiCOti»

i,iáS«s£t.
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0 SBR1ES0
MILITAR

K
i Chama-se serviço militar em tempo'dé 

paz o periodo durante o (_ tal , os
Didinons são instruídos nas fileiras
Ho exerci-io; o serviço cin tempo dc

ífucrrá lem logar com a incorporação
tle reservista*! instruídos, nas unidade*
trio exercito activo, dando ;i estas u
.máxima cfficiencia -para a luta.

'Podo cidadão brasileiro dc 21 a ..4
turnos de edade é obrigado ao scrfiço
wililar de paz c dc guerra, em. vista
tio que preserva o ari. S6 da Consti-
ítuição da Republica c de accordo com
Ui cliamada — lei ao sorleio c seu re-
1. ulamcnto. Isto é, lodo cidadão bra-

.ilcifo eslá obrigado por lei :i receber'¦iiislrucçâo militar 110 tempo de paz e
xi'dc{ender a _t_W<i, nas fileiras do
Vstcrcito, em tempo de guerra.'O simples enunciado dessas unas
'.fííigUçõcs induzirá, talvez, a crer
*tuc todos os homens válidos compre-
llieiididos naqucllas edades limites po-
iilcm ser incorporados indislinclamenle
_\ fileiras: na naz, para receber in-
stvitcção, na gue-ra, para completares
fcfíectivos das unidades. Isso, porem,
bião sc dá.

Essas 23 dasses de indivíduo.-, cujas
ítlSdes variam de 21 a 44 annos. con-
«diluem % escalões differentes da re-
serva, caracterizados não só pelas eda-
Viés como pelo papel que lhes cumpre

.«empenhar em caso dc guerra.
O primeiro escalão abrange os ho*

jiícns de 21 íi 30 ainnos c constituo as
forcas (íy 1' liliha, islo é, ¦ o exercito
.-ictivo c suas reservas. Iíssc escalão
icqmpúe-sc, assim, de . classes de re-
servitas, das onaes 7 formam . a re*
.erva do exercito activo, estando 09
individuo.; a cilas pertencentes reitile-

NA CÂMARA A PROPÓSITO DO AGRE

grklos na vida civil c entregues a seus
afazeres particulares.

'iSóisc acham no exercito activo! tim
pequeno contingente da classe de 21
:inno?, composto de homens escolhidos
'á '"sorte e que estão no seu primeiro
anuo dc instruirão; outro contingente
cm esuacs condições, mas pertencente
ti classe de 22 annos, e que concilie
sua instrucção: o os voluntários mono-
res (Ie 28 annog dc edade ç que tèm
preferencia para o preenchimento dos
claros. Isso considerando o serviço de
dois annos, ,

A incorporação das sete cassei de
reservistas da 1" linha do exercito
nativo só se verifica ou com a mobili-
•/ação em caso de guerra, ou em tempo
dé «az, por pequenos contingentes,
¦para manobras que não devem durar
mais de quatro semanas.

Admitthido que a população brasi-
leira seja de 25 milhões dc habitantes,
•não erraremos affinnando qnc cada
uma dessas classes orça por 200.000
homens, o oue dá para o exercito
aclivo c sua reserva ,1.800.000 'homens,
('0111 n or. nnizacão vigente no exercito
i- simpósio o serviço de um ..mio, de
táp considerável numero de reservis*
tas s» :70.00o terão recebido inslru-
cção nas fileiras, ifnífiii a nove annos.
Cada classe possuiria, então, 30.000
iliomcns instruídos no exercito.

Alas. com os recursos orçamentários
actuacs, que só provem 1K.000 homens
liara o exercito activo, decorrido quc

iquelle prazo, os reservistas dc '

inlia instruídos no exercito, com o j
serviço de um anuo, serão apenas jiíj 2.000.

A grande massa de homens menores 
'

dc 30 annos de edade, quc não servi-
ratu nas fileiras Jo exercito, tem quc |Iniscar. instrucção militar nas linhas dc
liro c tio.i cstabélecimenlos de ensino -
secundaria e superior: ella constitue a j
reserva de rccrutaincnlo, \

.O segundo escolto ou exercito de 2* •
linha é composto dos homens dc 30 a
:,7 annos ilo edade; abrange, assim,
site classes de reservistas. Durante o

•'_ nipo eni oue estes permanecem na 2* |
linha, podem ser chamados a um pe-
rioilo de instrucção militar cuja dura-
ção não exceda de quatro semanas.,

-A convocação tio exercito dc 2" linha
em caso de mobilização geral (guerra
externa) só pódc ser dccrclada depois
dç chamados As armas todas os homens
ilãs classes Ja 1* linha* todavia, cm
v.iso de mobilização parcial, effectuada
liara aunnler a ordem interna em um
-Kstado, o-.i para rcpcilir uma aggrcssão

Irangcira, pôde ser convocada a par-

A sessão de liontem, em
resumo

•Sob a presidência do sr. Astolpho
Dutra, secretariado pelos srs. Costa Ri-
beiro « Juvenal Lamartine, foi hontem
aberta a sessão da Câmara, com a pre-
sença de 53 deputados.

A acta da sessão anterior foi appro-
vada, sem observações. O expediente
lido constou, entre outras coisas, de
um officio do ministro da Agricultura,
enviando informações .prestadas pela
Junta Commercial c concernentes ao re-
querimento do delegado Pires dc Car-
valho; representação ; da Câmara do
Commercio Internacional do Brasil,
contra o augmento de. ao para Cs por
cento, da quota ouro, dos direitos adua-
neiros; officio do sr. Solou Barbosa
(íe Sucena, communicando quc, na qua-
lidade de .presidente da Assembléa do
listado da Parahyba,, assumiu a presi-
dencia do referido Estado; representa-
ção -do Centro Commercio c Industria
desia capital a respeito dos novos im-
postos sobre os charutos; officio do
presidente da Junta Apuradora do Es-
lado de S. Paulo, communicando o re-
siiltado da- apuração procedida das «lei-
ções para as duas vagas de deputados
federaes, sendo diplomados os srs. An-
tonio Carlos de Salles Junior, com
¦4-5-13i e Carlos Augusto Carcia Fer-
reira, com 14.57.) votos; c vários pa-
rcccrcs a imprimir.

Depois da leitura da matéria do ex-
pedienle, discursa . os srs. Luiz Do-
mitigues, justi fietituio um projecto dc
que damos noticia noutro local; o sr.
Costa Marques, -tratando dos suecessos
de Matto Grosso, c o sr. Mauricio de
Lacerda, que se oecupou de assumpto
de caracter pessoal. Passando-se á or-
dem do dia, foi consultada a Câmara
sobre se era objecto de deliberação o
projecto do sr. Dunshee de Abranches
relativo á blaek-list. Verificada a exis-
tencia dc falta dc numero para as vota-
ções, foram anuunciadas e suecessiva-
mente encerradas, sem oradores, a 2"
discussão do projecto, ti. 92, de 1916,
autorizando o governo a abrir, pelo Mi-
nisterio da Fazenda, o credito especial
de 9:978$579, para pagamento ao vice-
almirante graduado reformado Her-
culano Alfredo dc Sampaio cm virtude
de sentença judiciaria; a 2" discussão
do projecto, 11. 108, dc njiC, autorizan-
ilo-o a abrir, pelo Ministério da Cucrra,

credito especial de 1:56o?, paia pa-
gamento de gratificações addicionacs
devidas a Manoel Ignacio da Silva Tci-
xeira c Heitor Hugo de Moraes; a 2"
discussão do -orojecto, 11. 100, de 1916,
autorizando-o a abrir, pelo Ministério
da Fazenda, o credito especial de réis
93:6oo$S2i, para pagamento ao ofiicial
da Armada Frederico Ferreira de Oli-
veira, em virtude de sentença judiciaria;
e íi 3° discussão do projecto, n. 11 li,
de 1916, determinando que, a contar dc

de janeiro de 191S, nenhum official
do Exercito pôde ser promovido por me-
recimcnlo ao poslo immediato, sem que
110 posto anterior tenha pelo menos uni
anno dc effectivo serviço arregimentado
e dando outras providencias.

O governo da Bahia

...a

UMA CONFERÊNCIA COLLECTIVA
NO PALÁCIO DA ACCLAMAÇAO

S. Salvador, 3 (Do correspondente).
—Conforme ficara resolvido na reunião
ilu sabbado ultimo, estiveram 110 palácio
da Acclamnção, cm conferência colle-
ctiva, presidida pelo governador do Es-
lado.' 03 secretários do Interior, Fazeii-
da, Agricultura e Policia, sendo trata-
dos vários assumptos da administração
e dc interesse geral.

O governador recebeu, nessa oceasião,
os gerentes dos estabelecimentos banca-

propósito da taxação

Um radiogramma lon-
go e meio extra-

vagante
Na reunião, hontem, da commissão

de -Constituição e Justiça da Câmara,
foi lido o seguinte radiogramma, dis-
tribuido logo ao -sr, Prudente de Mo-
raes:

Criisciro do Sul, si. — Ainda em
preparação do relatório que o meu de-
ver dc funecionario me impõe dc apre-
sentar ao governo, que, em mensagem
ultima solicita do Congresso a remodí-
lação da administração geral do Acre,
tenho a suprema honra de sttbtnettcr .1
preciosa attenção de v. ex. um extra-
cto delle, ua supposição dc que S'.-rá,
dc certo modo, útil, mormente para ela-
horar o projecio da reorganização,
deante do estudo que tenho feito das
falhas do vigente decreto n. 9.S..1, de
23 de outubro de 1912. Officialmente,
pela imprensa, o anno passado, mostrei
a conveniência da supprcssão da duali-
dade administrativa dc faustosas pre-
feituras e intendencias, com suas dis-
pendiosas secretarias. Creando, então,
dois governos e quatro prefeituras ou
intendencias, comtanto que a reforma
traduza a realização do regimen munt-
cipal, que presentemente é uma pura
illusão, pois não são eleitos o conselho,
vogacs c o -chefe do poder executivo
respectivo, entendia que o projecto não
devia unir a administração num só go-
verno, porque a infeliz posição geogra-
phica do departamento uão comporta o
governo lal, pois separados ,pcla_ natu-
reza, formação geológica e direcção dos
rios, tudo isso está mostrando a .enden-
c!a para a constiütição dc 2 zonas adnu-
instrutivas, um governador para a zona
que coniprcheude os departamentos de
Purús c Tarauaeá, com sede cm Cruzei-
ro do Sul, e outra zona abrangendo os
actuacs departamentos do Alto Acre c
Alto Puros, com sede cm Senua Madu-
reira.

Unidos dois a dois -departamentos,
que se communicatn entre si, e não os
quatro, que não têm essa conununica-
ção, cm razão da grande distancia da
approximação da confluência dos rios
Purús e Juruá, no S-olimücs, a quatro
dias dc -M anãos, poder-se-ia fazer a, fu-
são com vantagem. Os rios serão a-intla
por muito tempo as vias de communica-
ção no Acre. O rio Tarauaeá serve o
departamento do mesmo nome e des-
agua, a -uma hora dc viagem a vapor,
abaixo de S. Felippe, no rio Juruá. dis-
tante seis dias dc navegação da cidade
dc Cruzeiro do .Sul. O tuesmq suecedo
com os rios Acre e Purús. cujas sedes
dos respectivos departamentos distam
dois dias da confluência das águas.
Qualquer estrada terrestre seria obra
mais grandiosa do que a abertura do
canal do Panamá, tal a exigência dos
l"p''"llios em grande .parte de sua ex-
tensão, em terrenos .aixios, alagavets
pelo inverno c, -por conseguinte, dc cer-
¦10 modo essa idéa seria utòpca para os
nosso» J-ias, numa região sem pedras,
de fretes enrissimos. A força publica
deve ser entregue aos governadores, que
terão delegados auxiliares em cada In-
tendência ou Prcifeilura i- delegados nos
termos judiciários « subdelceados atine-
xos nos districtos de paz. A formaç_o
do Kstado mesmo, sem considerar a
situação pcriclitantc em face da Con-
stituição, (iare.ee devo ser logti, rcpclh-
da, pois a organização administrativa
do território não pôde fugir da lei da
cvo'.'"-ã 1 do meio., assim como a re-
presenlação ao Congresso é adiavel,
deante das -condições do Thesouro, dan-
do tempo ao preparo, por exercício, dos
direitos dos cidadão.-.. Daria isso eu-
sejo á reproducção das tristes scenas
o ilutas e ambições dos tempos da Ama-
zonia.

Organizados", porém, os governos ge-
raes. advirá, entro outros benefícios,
grande economia de quasi metade das,
verbas dispendidas com as quatro Pre-

nKo fque íi.UrrTnaüpUrÍ,p«.rde j 
feituras, ficando os governadas eom

orçamento pira o cxcrcicio vindouro, *-* vencimentos de 30.000.
em discussão no Senado, retirando-se Para
os mesmo.

cada
de

liiteiHl. ncia
satisfeitos com as explica-

ções dadas por aquelle governador.

O SENADO INTIMO
v...5f..a tri-

*
le ilo exercito de 2" linha do mesmo
Eslado desde que já tenham sido cha-
«lados todos os reservistas da 1" linha.¦Assim, emquanto que a primeira linha
representa o exercito dc campanha,
aquelle que terá de se medir com o
inimigo desde o primeiro embate, a 2"
linha destina-se especialmente aos, ser-
viços de retaguarda, á guarda das linhas
de cntnniunlcaçõcs; á oecupação dc ter-
rilorios, etc.

•O terceiro escalão comprehende os
homens dc 37 a 44 annos e constitue a
Guarda Nacional e sua reserva,-Pela edade dos homens quc a con-
stitueni. — de robustez physica inferior
e todos mais nn menos com -hábitos sc-'.dentários —-, a Guarda Nacional dc.li-
-na-se á guarda do território nacional,
•não attingido pela luta. A cila fica cn-
íregue o policiamento local e o respei-
to ás leis.Não sc destina, pois, ao com-
bate.

Duas categorias de indivíduos não
podem, todavia, ser incluídos nas filei-
ras do exercito, não pertencendo a nc-
nhum dns tres escalões. Silo elles os
que, «mes de attingirem a edade lega),
lettham soffrido condemnação por cri-
me que acarrete a perda da dignidade,
como tal scnrlo considerados pelo Co-
digo Penal Militar, os praticados con-
itra a independência c integridade da
:natri,'i, os de frahição c cobardia, os
dc. revolta c motim e os,de roubo. Ou.
cnião, os individuoá privados dos dí-
reilos de cidadão brasileiro, na fôrma
das leis em vigor e do art. -1 da Con-
Slilllirão Federal.

(Finalmente, acham-se isentos do ser-
viço militar no exercito o na ar.nada,
dc accordo com ,0 art. 42 do Regula-
imeuio para o alistamento e sorteio, 03
officiaes da Guarda Nacional que tive-'
Tem tomado posse de seus cargos «d
Vigência da lei aiilcrior á de n. 1..860
de 4 de janeiro de 190S. O artigo 43
do mesmo regulamento estabelece que
nenhum cidadão 'menor dc 30 annos po-
«lera ser nomeado official da Guarda
Nacional sem gue prove haver cumpri-'<io 

as obrigações militares impostas pela

Examinados perfunetoriamente os
lies e.-ealões em que se repartem r.s 23
classes de reservistas e apontadas as
suas características c seu destino final,
ceremos ilcnnis as operações necessa-
ulas ao perfeito fuuccionamcnto do sys-
cema. — E. Lhitao nn Carvalho,

 ¦¦.¦itf,<t_i,^ » B—  ¦

rnUTAMI-XTO DAS MOLÉSTIAS
PISJNAR _ OTtAXDRS MEDICA-
Vt.tliS PtfVSJÍOÁS, .MtíliU 1CS-
PECIA LISTA

, DK. ÁLVARO ALVIM — Exame
pblos raios X. Installação especial para
o tratamento das moléstias do peito,
tuberculose, hronchite, emphysema, De
.0 ti. ás 4: largo da Carioca, 11, .'
sndjr.

fFoi nomeado Manoel nica de Al-
imclda, para exercer, interinamente, o
logar de 30 official da Secretaria da
Justiça, durante o impedimento do ef-
fectivo, bacharel João dç Mello c
Souza, que obteve licença,

Na salinha do café, commcnt
Initação ilo jogo do bicho:

— liste lírico i uín homem i:n_ ossivcl I
Tara fazer tuna pirraça á policia carioca,
quer arranjar un imposto original que vae
acabar com todo o estimulo da vigilância d.-.s
nossas autoridades...

:!: •_ tí:
O sr. Francisco Sá dizia numa roda:
¦— A imprensa tem razão quando fala da

pr.r.m.-iccir,. que faz soimio nesta casa. Até o
próprio Ellis, parece que está disposto a
enterrar o anno legislativo sem um dos
60118 tremendos
do Santos.

I.riT.rnios

discur. centra as Docas

-mal-
Pre- i

Urbano Sanlos
Quem invoque os manes l.raí
Deste vice galliofciro,
Não dirá qiie os seus quialn
Dcrani-llio fama e dinheiro.

«-_*ÍH»»-ai_*-S>-Bl*—

HANSEATIOA ticimit do todns !
HRASIL-URVCUAV

Os officiaes urüguayos
visitam o Arsenal de

Guerra
Os officiaes ttrttgunyos que aqui sc

acham como nossos hospedes e que fa-
zem parte da commissão de limites en-
tre o nosso paiz c o Uruguay, depois
de terem visitado o 13" regimento, de
cavallaria e o 3" grupo de obuzeiros,
onde almoçaram, foram á tarde ao Ar-
sonal dc Guerra, cm companhia do gc-
neral Gabriel Botafogo, sendo ali rc-
cebidos pelo coronel Áchillcs Velloso
Pederneiras c seus auxiliares.

Os Íllustres visitantes, coronel Sil-
vestre Mato c tenente José Trobal, em
companhia dos officiaes brasileiros, fi-
zerain minuciosa visita aquelle estabe-
íecimento fabril militar,

A impressão que receberam , foi a
melhor possivel. sendo-lhes ministradas
pelos officiaes que dirigem as diffcren-
tes secções fabris informações sobre o
íuncciouamcuío de toda a niachiuaria c
artigos ali produzidos e tambem sobre
as differentes phases de fabricação dos
nossos projectis de artilheria leve e pe-
sada.

Os visitantes percorreram as diversas
officinas, encontrando todas em acíivi-
dade.

Terminada a visita, que se prolongou
.".'.-j ás - :'a da tarde, foi, no salão de
honra do Arsenal, servida uma taça de
cluimpagnc.

O coronel Pederneiras, agradecendo a
honrosa visita, saudou á Kc-publica do
Uruguay. Respondeu-lhe o coronel Sil-
\csiru Mttto, quc, cúiu c.^i-ll:^^t.c^. Ou-
rinltosas para o Brasil c para o Kxer-
cito, manifestou o seu cnthusiastno
pelo apparclliamcnto, actividade e or-
dem observados na visita quc acabava
de fazer. Terminando, saudou ao di
redor do Arsenal pelo desenvolviineu
to c progresso industrial que ali viu.

c 120:000?
custear os ser-

viços de illuminação publica, instru-
cção. ele, -pois as respectivas Verbas
orçadas são insufficientcs -para todos os
serviços. A força publica tem ai
mente ;5 :00o. afúia a dotação da
feitura.

Seria couvcnicntc que o rcgi;amcnto
organizasse as secretarias dos governa-
dores, sendo stiííicientes um secretario
e dois escripturarios.

Quanto á parle judiciaria, qualquer
modelação, visando sttpipressúcs de car-
gos dc juizes municipaes c tribunal de
nppellação, aleijaria o apparelho,, em
v;rt-tido da distancia c impossibilidade
de sc vencer direc.taaiente entre os dc-
parlamentos c a sede <io tribunal estar,
assim como os turnos municipaes anne-
xos. distantes da sede da comarca as
mais das vezes 15 e _o dias. Como sc-
ria possivel preparar na sede de uma
.oniarca o processo um termo longe,

sem elementos de provas, principalineti-
le no crime? Redundará no encarnei-
menlo da justiça para os particulares -e

para o serviço publico com a remoção
¦ de juizes inferiores, os quaes não teriam
1 a mesma força, nin a existência sem
I ameaças, lendo la-lvcz os ânimos exa}-

¦lados e s-.-ndo fomeutadores de revolu-
' ções. Para não poder pairar dundas
} sobre os intuitos que me conduziram
l a pretender cooperar na regulamentarão

-|dos interesses públicos dc uma região
onde trabalho, cumpre-me render a me-
recida Jiometiagem a vs. cxs-, declarar
que so -me atrevi a entrar na aprecia-
ção' dc certos assumpl-os scographicos
e judiciários, foi por sc prenderem elles
intintamenle a factos c condições lo-
caos sú conhecidos daquelles que aqui
habitam- Proleslo alta cst:ma e consi-
d-.-.-ação. Saudações. O procurador gora-
imito ao Tribunal de Appellação de
C-ttzeiro do Sul (a.) — Carlos hoberlo
Horta.

FUNCCIONALISMO PUBLICO
CAR1U, A GIL VIDAL

Coni a habitual maestria soubestes
interpretar hoje, pelo Correio da Ã/a-
liliã, o sentimento da numerosa classe
dos funecionarios -públicos, injusta -e
rancorosaaiente perseguida pelo 

' 
si*.

Cincinato^ Braga, membro da comni-is'-
são de Finanças, ao projecto de orça-
mento de 1917.

Defesa melhor de sua classe nenhum
funecionario publico era capaz de"-,
zer.

iE como membro delia sinto-me to-
mado de um profundo sentimento de
júbilo -e agradeciiuenta ao ^•erdes-ap
lado do nosso direito, expondo clara c
oositivamente a nossi verdadeira. si-
tiiação cm -face das circumstancias ,que
presidiram ã organização politico-adnii-
nistrativa do nosso paiz e qui, -parece,
vae, ihoje lomando outro rumo com os
ensinamentos que nos tem ditado e -im-
posto a guerra européa.

\ Venho desta feita prestar _ meu de-
poitp.nto perante a vossa ajuizada opi-
uião

Ií' faclo que muitos de nós somos,
por bem, dizer, rictjínas jlessa organi-
zação caolha ente nos conduziu á pro-cura de um emprego publico. . ,

Km 'tun território (Vastíssimo como o
nosso e sem direcção sábia por parle
dos dirigentes, ccntralisáram-se, quasi
quc só nas grandes capitães, -os recur-
sos dados pelo listado cm beneficio
da comuitinhão nacional I ?...

E ahi onde, mais compatível com o
adeantamento, se encontram mais re-
partidos os benefícios dc cue o Esta-
do nos é credor, foi-se desenvolvendo
esse espirito acanhado e ocioso argui-
do pelo nobre representante- de São
Paulo.

Quando , eu, inexperiente da vida
•pratica e já orphão, 'fiz o meu conctir-
so e logrei approvação para o cargo de
ia entranoia no Ministério da I-azen-
da, a que pertenço, imaginava quedesse modo iria, depois do nomeado,"
prestar uma parcclla dc serviços .ao
meu paiz, em troco de tuna remunera-
ção que desse para a minha subsistêri-
cia e da minha familia) de que já ti-
nha encargo. Não pensava que ia as-
sim conimetter um crime de lesa-pa-
triotismo, quando as leis e os regula-
mentos solennemente publicados no"Diário Official", garantiam-me que,
além dessa remuneração, eu teria mais
a estabilidade no cargo <: umas tanta,
vantagens desde que eu trabalhasse
honradamente no desempenho desse
inesmo cargo. Eit ignorava qjtc estava
concorrendo j>nr:L o desbarato chis ren-
das .publicas, por isso que acceitaya as
condições do emprego que a Consti-
UiiçíiO-do meu paiz me oíferceia e en-
trava em posse do cargo — com o
qual, mais tarde, teria quo ouvir a
censura generaiisada de um represen-
tilitff iíü {'OVO f

Sim. Gil Vidal, o quadro do sr.
Cincinato é letrieo, mas a miséria ali
desbripta somente não penetrou ou
não ameaça -penetrar o Lar dos verda-
deiros responsáveis pela sua sombra
negra.

Coutprohende-se perfeitamente que
nós, servidores do Kstado, devemos ser
os .primeiros a prestar apoio forte aos
poderes administrativos da União, por-
oue_ somos mesmo a, sua razão dc ser.
li é assim oue soffrendo as suas con-
tingoncias temos supporlado, ha qua-
si dois annos, esse imposto extraordi-
nario, além de estarmos como o povo—, de que somos parte -conslitutiva
sujeitos aos demais impostos lançados
uela União, indiretamente. Quererem
entretanto, tirar-nos as vantagens que
conquistámos, em razão do cargo
quando fora delle já não podemos
mais, perdidas quasi todas as energias,
buscar outro conforto ou amparo para
a familia, é uma injustiça elamorosa
aue fel!zniente seria reparada pelos tri-
bmines da nossa terra, que ainda tèm,
mercê de Deus, a serenidade digna e
acatada de 11:11 conferencista de Bue-
nos Aires.

Rio de Janeiro, 2 do agosto dc
mi6. — Assiduò leitor.

_ ipijb conferência io sr. Mi
Barbosa Buenos Aires

•

li/lüí) IliSF nm' gabinete sem an aí. -
sar a linda exposição da casa

LKAXM.O MARTINS & V.,
á -rua do Ouvidor 93 o 03 c nos
amigos armazéns á rua dos Oüri-
ves 39 a ",. i': :|: ü;

\/&xi___zuZ!r-'

mmm eo senado
CÓDIGO COJIJIBl-OIAL
Reuniu-se hontem esta commissão es-

pecta sob a presidência do sr. João
Adolpho

dc Al-
Eucuo

MAIS ÜMA FALLENCIA
ESCANDALOSA

Antônio Costa, estabelecido com ar-
ir-vciu de moveis, á rua da Carioca 53,
sentindo quc o negocio lbe corria, mal,
requereu ao dr. Souza Gomes, juiz da
.1» vara eivei tuna concordata preveiltl-
va com 03 seus credores.

Obrigava-se clle a pagar-lhe
por cento, por saldo dos seus
isso em Ires prestações

l.uiz Alves, presentes os srs,
Gordo, I.opes Gonçalves, JI
meida, Leopoldo de Ht-.lliõe
de Paiva c Gonzaga Jaynie.

O sr. Epitaeio Pessoa participou
quc, por se achar ligeiramente enfer-
1110, deixava de comparecer á reunião.

O sr. João f.-.tiz Alves connnunicoú
sr. Sá I"rcirc, cm cum-
jlvido pela commissão,
¦ior, conforme publica-

ter officiado
primento ao r
na reunião nn
mos.

Etn seguida,

10

cx. ,p.opo7, qnc so
enviasse o projecto do. Código -Com-
mcrcial a alguns jurisconstilios brasi-
loiro., pcdihdo-dies a collaboração c
parecer sobre o projecto.

Foi approvado, fixando-se, por pro-
posta do sr. Adolpho Gordo, o prazo
de seis mezes para os respectivos pa-
rcccrcs.

O sr. Gonzaga Jayme consultou, á
commissão =•: devia adoptar a orien-
tação do projecto Inglez de Souza, que

desipeito da promoção

• vinte
créditos,

e seis mezes.
do curador

IA -Recebedória do Districto T'ed-;-ral
avrecadou, do dia 1 do corrente até
hontem, a quantia de 3to:o_R$.oe.

Ilim egual periodo do anno passado,
a renda foi de 355:0.<t$i4i.
.... ... ij— 1» ipii m —¦ —

Cigarres esptciaes
para 200 réis. com
valiosos brindes.

.*— LOPES SA' -i O..—if—

"ÜN1-EBSAES"

MISSAS DE HOJE
, lHezam-se as seçuitiKJ, pi*r alma de:' Hilda Braga, ás 9 i|a horas, nn Can-

dela. a;
kU',2 Kodriíie.Cá

egreja dc S,
hoPomar, ás _ nora

José;
Honor5o da Cosia Rastos, ás S horas,

ma egreja de S. Francisco de Paula;
Thereza de Sampaio Ferreira, ás 9

.orai, na egreja dc S. Francisco de
•Paula:

iKuclydcs da Cunha Filho, ás 9 il.
íioras, na ifreja de S. Francisco de
iPanlo;

José Moreira Baptista, ás o ijs ho-
.49, ua egreja do Sacramento;

Anna Silva, ás 9 horas, na egrjja
8. largo do Machado; e

A. jíoaquina C. Ferreira 'Ramos, is
. i|. hora», oa ejreja de S. Francisco

d_ Paul».

Cada vez mais bellas
as mobilias

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

RED-STAR
Gonçalves Dias 71

Uruguayana 82

Uma boa diligencia
A POLICIA MARÍTIMA CONSEGUE

PRENDER UM PERIGOSO "BREU"

Pelo sub-inspector Almanjor Chaves,
liontem de serviço na Policia Marítima,
foi preso o conhecido e perigoso ladrão
do mar Custodio Joaquim da Costa,
proprietário do bote n, C97-

Na oceasião dc ser effectuada a pri-
são de Custodio, encontrou a autori-
dade na sua embarcação grande quantl-
dade de paraty, bebida que vende ás
tripttlaçSes dos navios ancorados no
nosso porto, o que è prohibido pelo re-
gulamcnto marítimo.

Ao chegar á Inspectoria, Custodio
quiz aggredir o sub-inspector, motivo
por que foi contra elle lavrado auto
dc fligrante, no I* districto.

das massas que opinou pela declaração
da fallencia, visto faltar ao requerente
t-.m dos requesitos da lei, o juiz acceitou
o pedido, marcando o dia 26 de fevcrei-
ro, para a assembléa de credores..

Nomeados commissarios ns credores
José Silva, a Ordem Terceira da Pemtcn-
eia e S. Coqueiro, não acceitaram, no-
ntehnde o juiz outros, conscctttivamente
" 

Antes disso devia realizar-se a assem-
bica. que foi adiada.

Comtudo. logo que foi acccila pelo
juiz a proposta da concordata, Antônio
Costa modificou a. . .

Assim, o prazo quc tra (tc nezoio me-
zes. pas=ou a ser de vinte e quatro,
sendo o prazo da primeira nrestação
não mais seis mezes. mas doze.

Fez-SC finalmente a reunião dos cre-
dores e a concordata foi homologada a
o dc abril de 1015.

Pois a _4 do mez passado apparccta
em juizo uma petição dc Antônio Costa.
confessando o seu estado de insolvabdi-
dade irremediável. -

A Ordem Terceira de S. Francisco
da Penitencia despejava-o do -prcdio.o
proprietário do predio da rua de São
losé para onde se mudou, ,pcnhorou-lhc
tins moveis c a situação precária do
concordatario fez-se definitiva.

O dr. Souza Gomes por despacho de
liontem decretou-lhe a fallencia.

fl OM O TRLEC.BAPHO

íao.

to-
do
fo-

Si. cre-

cxc.iu- de agentes auxiliares do
mercio os leiloeiros e corretores, que
no actual código gozam dessa denomi-
nação ou, tudo contrario, preferir o
conceito do código vigente ao do pro-
jecto 110 -traba.!ho qtte lhe cabe redigir.

A commissão respondeu que cada
relator exporá livremente a sua opi-
nião sobre a parte que lhe incumbe rc-
Jatar, ficando á commissão o direito
de adoptàl-a, cmcndal-a ou rejeitai-a.

Em seguida, encerrou-se a retm'"

CONSTITUIÇÃO li DIPLO-
MACIA

Reunida hontem, esta commissão
mou conhecimento das mensagens
prefeito, indicação c vetos que lhe
ram presentes por intermédio da
taria.

Ao sr. José Euzebio fora.m distribui
das as informações recebidas do pre-
feito, contrarias á
solho, que regula o
gos de solicitadores
cipal.

t_  ur 1, u«. .;.i- :-....*., .H<_) ..., ->i. .... .iiiuv.111.1, prcaiaciii.w u.i

commissão. avocou a si. para dar pa-
recer, os '.vtos do prefeito ás resolu-
ções do Conselho, que concede licença
ao guarda municipal Raymundo Pores
da Costa e que concede a. F.rico Sal-
gado o privilegio por 50 annos .para a
construcção de -.una linha ferro-carril
elevada, cora o traçado que menciona
c nas condições que estabelece.,

Resolveu a commissão convidar o
sr. Erico Coelho para comparecer á
primeira reunião, afim de informal-a
sobre a indicação quc apresentou, re-
ferente ao sorteio militar, ,para pre-
enchimento dos claros do Exercito.

A commissão deliberou não tratar
de mensagem alguma ate essa reunião,
encerrando os seus trabalhos,

 u—Ol » <S>-&-_%*m. —

(C0XT1XCAOÃO)
Mas jornalista é o que não me fize-

ram, nem me fiz eu mesmo, mas o
que eu nasci, o que me creou a natu-
rçza, o que, sobretudo, sou. Jornalista
pela herança, pelo berço, pela predi-
lecção invencível do meu temperamento.
Meu >pae o era. Minha infância ja
respirava a atmospliera das lides, em
que -o habito dessa arena intcllectital
o empenhava. Ma mocidade, ao cursar
as disciplinas academ.cas, cm S. Paulo,
já tinha eu a honra de redigir, como
um dos seus principaes directores, entre
jornalistas de nome consumado, uma
folha extrá-academica. votaua ás mais
adeantadas ideas, uma folha declarada-
mente radical: "O Radical Paul.staiio".
Depois, de 1871 a 1881, vivi quasi
constantemente na imprensa do meu Es-
tado natal, onde me coube, durante
essa década, um dos logares dirigentes
e, por algum tempo, a direcção exclu-
siva do seu grande órgão liberal: o
"Diário da Bahia". Por var.as vezes
a cila volvi nos annos subsequentes, até
1889, quando redigi, no Rio, o "Diário
de Noticias", que o presidente do Con-
selho de Ministros dembado, com, a
dynastia, pela revolução dc 15 de No-
venibro desse anno, qualificou, logo
depois desse acontecimento, como o
autor principal da queda do throno e
da inauguração do systema republicano.
Por este voltei, em 1S93, ao jornalismo,
onde combati a dictadura militar do Ge-
ncral, qtte, sendo vice-presidente, as-
sumiu a presidência definitiva, em vez
de mandar proceder á eleição presiden-
ciai, como a Constituição recem-est^be-
Iccida die prescrevia, quaildo o marc-
citai Deodoro foi deposto no primeiro
anno do seu quadriennio legal. , Seis
annos depois, cedia eu, de novo, á ini-
nha velha tentação, fundando e redl-
gindo por mais do dois annos a "Ini-

prensa"; e, ainda ha pouco, durante a
reneção civilista, foi com a predica de
tuna folha diária, o "Diário de Noti-
cias", que, antes de cmprehendcr a
campanha das conferências, busquei,
cm vão, evitar a meu paiz a catastrophe
do militar smo, cm que nos perdemos.,

U' a profissão, em que me eu teria,
ha muito, absorvido, se as circutnsta-n-
cias do meio onde vivo nãn -me liou-
vessem constantemente obstado á satis-
facão da mais congênita das m.nhas
tendências naturaes. Num paiz, como
esto, onde a sclecção das vocações não
fosse lão contrariada, essa , aspiração
estaria, provavelmente, realizada, ha
longo tempo; e eu teria, de bom grado,
trocado, ha muito, a politica, em que
não vejo senão sacrificios, ou decepções,
a poi.tica, onde-, -na minha terra, a
¦responsabilidade se descarrega em uns,
emquanto a outros se reserva a autori-
dade, pelo direito, modesto, mas, a meu
ver, inestimável, de conversar todas as
manhãs com os meus semelhantes, c
poder exercer assiduamenje na sua cdlt-
cação o magistério das idéas.

listes motncn os, pois, em que me
daes a ventura de gozar entre vós das
inagnificencias da imprensa argentina,
têm, para o intimo do meu ser, cari-
cias, que me commovcin, dessas cari-
cias avelludadas que nos confortam
brandamente do frio da experiência rc-
geladora, das rajadas ingratas da reali-
dade. Estes esplendores, estas grande-
sta*- esta. suniptuosidadcs me ensober-
I 1 do valor da intclligencia, do va-
lo .ia razão, do valor da palavra hu-
mana, cuja realeza, nas democracias dc
hoje, não tem que invejar aos sobera-
nos coroados nem a independência do
seu estado, nem a cfficiencia do seu
poder, nem a resplandece, cia da sua
vida. E' uma riqueza, que germina das
contribuições espontâneas de todos para
a situação laboriosa de muitos, c, des-
prezando ouropeis. cresce iodos os dias,
naturalmente, irresistivelmcntc, como da
substanc'a da terra nutritiva as crea-
turas directas da natureza, esses colos-
sos da floresta, cujas raizes não se sabe
até onde sc projectain, cujas emanações
oxigenadas não se vé até onde se dila-
¦Iam, cujas flores não se calcula até
onde enviam o seupollcn, cujos bciu-fi-
cios impossível seria descobrir debaixo
de (pie fôrmas se distribuem, mas quc
nas saliências do raizame descoberto,
nas .grossnras do tronco rugoso, nas
(Émarias tia copa exuberante, nn sileii-
cio das. sombras e no bulicio das fron-

ides, estão mostrando a inesgotável cner-
gia da existência bebida imnicdialameiv
te c a fundo nos grandes reservatórios
das forças eternas.

¦São assim, senhores, estas potestades
da imprensa, como a vossa, cujas fon-
les de vida eslão, lá cm baixo, nas
mais profundas camadas populares, e,
nutrindn.se de independência, sustentar.-
do-se de verdade, creando-se de talen-
lo, encorporando-se do bem, que fazem,
da gratidão, que inspiram, da estima,
que conquistam, adquirem essas siiua-
ções dominantes, que os vendavaes do
quarlrame politico não abalam, e aca-
bam por se converte;- em verdadeiras
forcas sociaes, cm garantias da csiaiii-
lidade geral, em contrafortes da cstitt-!
dura da nação. Não concebo, senho- |
res, na esphcra (Ias creações de ordem (
intellcctual, quadro mais digno de uma
contemplação reflexivo] do que o des-
sas crystallizaçõcs enormes da perseve-
rança quotidiana, qnc se accumulam
eh) resultados taes quaes cs'e.

Já se disse que sc alguém se lembrasse
de traduzir num monumento, sobre todos
eloqüente c real, a incomparavel grau

lo

vel trabalhador, que nao conliece o
descanso, como esses antigos aborige-
nes dos pampas das cercanias dc 13uc-
nos Aires, os raivquelcs, que, nas suas
e_pediçõcs guerreiras, «ão desmonta-
vam nunca. Vencidos pelo somno, nem
assim deixavam o animal: encostavam
a cabeça ao pesco-o do cavallo e, com
as -pernas .cruzadas na garupa, çonti-
Htiavani a jornadear adormecidos.

Sob esse aspocto de eterno comua-
tente ,pclas 

'convicções 
que o seduzem,

e o arrebatam, o temperamento do dr.
1-stanisláo Zeballos não deixa de ter as
suas affiuidades com o meu. >;¦., entre
dois temperamentos que se avizinham,
não é dcshatural a s.inpáthia. Dahi,
-porventura, a quc approximou de mini
o reputado professor e homem publico
argentino. Se acouteeia que nem

estiveramos de accordo.pro

sem-
ainda

quando na divergência p lesse haver
circumstancias de vivacidade, que ino-
luentaneamcnte a irritassem, nao era
motivo para que, cessando o dissídio,
ou averiguando-se, lalvez, ate, nao ha-
ver para elle base iperduravel, nao de-
vesse eu corresponder á cffusão, com
que vinha ao meu encontro o bnllian-
le escriptor c sábio .politico americano.

Qualquer que, acaso, possater sido
a espessura dessas nuvns, não posso,
não quero, não devo, no exercício dc
uma missão do caracter- da minha,
contribuir -para entreter prevenções in-
dividuaes, minhas ou alheias, que ten-
dam a alimentar resíduos de resenti-
mentos entre os dois paizes. Desde
que um cavalheiro de espliera de vida
tão representativa e lão responsável
entre os seus conterrâneos se tlingta
ao embaixador especial do Urasil, na
oceasião de -uma solennidade tão sa-
grada, como a commemoração da In-
dependência de sua Pátria, estendeu-
do-Uie abertamente a clle a mão di-
reita da amizade, não era licito ao ob-
scoitiado \'.-.ciliar na resposta ao gesto
áífect-itoso.

Mas o proveolo iiilertiacionalisla nao
r.o limitou á expressão obsequiosa de
saudações e cumprimentes: corroborou
com abemos valiosos, de caracter posi-
tivo, a sua altitude,, mosl-rando-me até
onde as circumstancias, ás vezes, po-
dem coniproinettcr e desnaturar situa-
çõ-.-s clara-', ticccndo equívocos,, e ar-
mando complicações, que se dissipariam
sem difficuldade, se as parles interes-
sadas lograssem encontrar-se, e enten-
der-se, aipproximando-se uma da, outra,
sem o animo conturbado por irritações,
cuias origens não sc examinaram com
calma. Depois, afinal, é s. ex. quem,
uo eloqüente discurso agora pronuncia-
do, acaba de ler esta'i palavras, tão
decisivas pelo que articulam e pelo
que envolvem:"No ditJo que vuestra -e. ccllcncia
Hevará ao Urasil una impresion defini-
tiva, 110 solanvcntc por su fondo, smo
tambieu por Ia autoridad inapelablc de
Ia palabra de vuestra cxcellencia.

Ile comprobado, dirá sin duda v. c.
a su pátria quc, cn Ia Republica Argen-
lina, ei Urasil 110 tienc cneinigos.

I.os archivos diplomáticos secretos
d:- Ia Republica Argentina se publica-
rán cn dia, no lcjano (debicran estar

publicados, -porque nada guardamos
... cllos, que 110 soa elevado y cor-
dial) ; y ellos comprobarian Ia profuu-
didad y Ia exaotilud dc Ia declaracton
-de vuestra cxcellencia".

Depois destas palavras, a declaração
que poderia ser .minha, c provavelm-en-
lie o seria, já não tem o mérito da
minha iniciativa c da minha respon-
sabilidade; porque vae com a írrecusa-
vel autoridade e a iniciativa sobre to-
dais concludente* -do n-xuiifo lorailo-r,
(pie aqui acaba de a proferir, da casa
onde se acaba dc enunciar, da oceasião,
que se acaba de escolher, para a dei-
xar proclamada o scllada. Uem, haja
esta oceasião. -esta casa -c esta inicia-
tiva. Aproveitemos a lição inesperada,
generosa e edificante, que dellas nos
deve resultar, para um c outro lado,
contra as tentações do insidioso demo-
nio da suspeita, que. entre pos-os, como
entre indivíduos, vive de snpposiçõcs c
fantasias e terrores malignos.

.Dois povos.cntrc os quaes algumas na-
íiírez-as doentias viveram, por tão lon-

,go tempo, a se azedar com,o pesadelo
ila invenção de uma "inimizado lierc-
ditaria", e a mexer não sem resultado
i>o veneno dessa raiz ¦' maldades,
acordam um bello dia pe =ndo que
nada, na realidade, auto .1 os so-
bresaltos, desgostos e qtietxumes desse

sonho, liastou abrirem-se os olhos
livre, ao sol claro, ao céo des-

anuviàdo, -para sa vêr que, de
quanto parecia empurrar as duas
ções contra a outra, não existia, na
realidade, senão o que uma a outra as
devia unir cordial e mdissoluvelmcnr

Agora mesmo, senhores, -por entre
convulsões horrendas cm que sc
n velho continente, uma das manifesta-
eõ-s -mais sublimemente bellas d.a pre-
ponderancia victoriosa de uma direcção
i_'»ra-humaH;. altnavcz -dessa passagem

do inferno pela terra esta no movi-
mento sidvador, que fundiu em uma
alliança, já hoje para sempre inah.-ra-
vel, a Inglaterra

ja

ma o
ao ar tudo

ua-

as
debate

Contra a "blacK-list"

O projecto do sr. Dunshee de
Abranches, na Gamara

Foi lido no expediente da sessão da
Câmara, limitem, juntamente com uma
longa c documentada justificação les-
cripta, o seguinte projecto da autoria
do deputado Dunshee de Abranches,
precedido dcsles consideranda:

Considerando (pie a guerra econômica
não tardará a vir de novo substituir a
luta armada, que ha dois annos se tra-
vou no continente europeu c tudo faz
prever que não conseguirá os fins mer-
cantis que, desde o inicio das hostilida-
des. foram a sua principal directrtz;

Considerando que essa disputa cruen.
ta pela posse, conservação ou recon-
qttista de mercados perdidos, uns de
subito e outros longamente cutucados,
já está produzindo os seus effeitos fu-
nestos sobre os povos, que sc eonser-
vam alheios á contenda c, alem de con-
strangidos em o seu trato íntcrnacio-
nal, se sentem de perto ameaçados em
o seu próprio commercio interior, como
nas suas industrias c na sua agnculttl-
ra; ,

Considerando que o modo com que
se ha tentado applicar aos paizes neu-
tros, tão livres e soberanos quanto os
mais soberanos e os mais livres dos que
ora pelejam, o decreto do Governo Uri.
tannico, instituindo a lista negra " black
list", e destinado naturalmente ao Reino
Unido e suas colônias, tem provocado
entre nós os mais enérgicos c justos
protestos, quer das classes conservado-
ras, quer dos jornaes brasileiros de
todas as colorações políticas c das mais
oppostas sympathias por esta ou por
aquelia das nações em conflicto.

Pensamos que é chegado o momento
tle assegurar o Congresso Nacional os
mais caros c imtnediatos interesses do
Brasil, como se está fazendo na Argen-
tina, uo Uruguay, no Chile e nos Es-
tados Unidos, prevenindo o mais possi-
vel quaesquer tentativas (te estranha
intromissão eni assumptos que dizem
respeito único e exclusivamente á vida
interna e á ordem constitucional da
Republica, partam ellas de onde parti-
rem, c defendendo a todo o transe o
que de mais sagrado, nobre e melindra-
vel exisle na soberania nacional.

Sob este intuito altamente patriótico,
ousamos submetter á elevada sabedoria
cta Câmara dos Deputados a seguinte
proposta de lei:

O Congresso Nacional decreta:
Art, i"o _. o Poder Executivo, na

conformidade das attribuições que lhe
competem, não consentirá que continuem
a representar as suas nações junto ao
Governo brasileiro os agentes diploma-
ticos ou consulares qtte, por publicações
na imprensa, circularcs, cartas ou outro
qualquer meio, procurarem directa ou
indii-clamentc cercear a liberdade, de
oommcrcio, estatuída na Constituição
Federal e assegurada a nacionaes e es-
trangeiros residentes na Republica.

Paragrapho único — Para que essa
¦providencia seja tomada, além das 111-
formações colhidas propriamente pelo
poder publico, bastará a exhibição, feita
ao mesmo poder por qualquer particular,
dc prova plena dos actos ou dos factos,
acima referidos.

Art. 2" — Serão nullos c não poderão
ser admittidos a registro e archivamen-
to na lunta Commercial os contratos,
que se" fundarem sobre esses actos de
governos estrangeiros ou de seus respe-
ctivos agentes, attentatorios á Consti-
tuição e ás liberdades civis da ' Repu-
blica, c tiverem por fim a exclusão de
sc con:pi*rem ou se venderem effeitos
a pessoas de determinadas nacionali-
dades. , , .

Art. 3o — Da dala da presente lei,
fica expressamente prohibido no lerri-
torio nacional a propaganda publica e
privada cm quc, por ameaças 011 outros
meios violentos, se procurar perturbar
a boa ordem da vida econômica e com-
mcrcial do paiz, impondo a estabeleci-
mentos mercantis, empresas indtistriaes
e agrícolas, companhias de navegação c
simples particulares, não comprarem,
venderem ou terem negócios com pes-
soas de determinada nacionalidade, e
pela razão dessa mesma nacionalidade.
O infractor soffrera a multa de cinco
conlos dc, réis, elevada ao dobro nas
reincidências. . _

Art. 4" — Rcvogam-se as disposições
cm contrario.

Sala das sessões, ,1 de agosto de 101G.
Dunshee de Abranches, Rafael Cabala,
VaJois de Castro, Erasmo dc Macedo,
Maciel Junior, Álvaro Botelho, Passos
dc Miranda, Castello Branco, Hosannah
de Oliveira c Iiphiticuio Salles."

Na ordem do dia e contra a velha
praxe da casa, o sr. E. de Britlo, ao
ser dado como objecto de deliberação
esse projecto, i.quereu para clle verifi-
cação de volação. Contados os votos,
verificou-se que, contra a acceitação do
projecto pela Câmara, para ultcrior de-
liberação sobre elle, votaram 3 depu-
lados c a seu favor 59- Eetla a cha-
mada a ella responderam apenas 72
deputados, não havendo, pois, numero
para as votações, ,

O autor do requerimento dc informa-
ções empenhára-se e saiu da Câmara a
empenhar-se para que não fosse o pro-
jecto do sr. Dunshee de Abranches
julgado objecto dc deliberação. Pode-
mos. entretanto, conjectura!' que
trabalho resultará inefficaz.

—«O-t-<E» 1» tx.—

CARNES VERDES
SIATADÒUnO DE SANTA C1U2— rornm abatidos liontem:•564 rezes, Oi porcos, 23 carneiros e.(i vitellas.

Marchantes: Cândido E. dc Mello,
38 r. e fi p. ; Durisch & C, i.( r.;A. -Mendes & C, 61 r.; I,im:l & l'j.
lhos, _i r,, 1(1 p. e S v.; Francisco
V. Goulart. 96 r. . 11 v.; C. Sul Mi-neira, it r.; João Pimenta de Abreu
29 r.; Oliveira Irmãos íi G., 115 r. *
24 p., 2 c. e o v.; liasiliu Tavares',
30 iv, -o p. c 1 \.\ Castro & C, .'3
r.; L. dos Retautistas, 18 r, • Poni-
nho & O. 10 r. ; Edgard de Azevedo

E.
r,; Fernandes
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II _|4

P
&

d.i

18 r.

2<t r.; Norberto Ucrtz,
Oliveira & C, 40 r.:
Marcondes, 5 p.Motta, 13 r., _i c

Foram rejeitados
P- ç 3 v.

1'oraui vendidas: 38 rezes.
Stock: Cândido E. de Mello, lífi r.;Durisch & C„ _o3; A. Mendes & C,

7151 Eima & Filhos, 317; FranciscoV. Goulart, 310; C. Sul Mineira, 34;L. Oeste de Minas, fi; C. dos Reta-
mistas. 101; João Pimenta de Abreu,
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Diplomacia

O Brasil e a guerra

resolução do Con
provimento de car-
ela Fazenda Muni-

sySSte Aventa-se a creação de uma
Liga dos Estados

wcren. do Paraná, sob a epigraphe
" O Pu-asi-I c a guerra", dizendo quc
decididamente os Eslndos precisam sc
constituir numa liga que ampare e
defenda os seus interesses contra a
orientação trcsloucada da imprensa e

de homens de. responsabilidade (Ia ca-

pitai da Republica, quc pregam
esdrúxulas o são capazes de
o paiz inteiro nos maiores desastre.,
com as suas idóas. Diz mais que os
cariocas se alvoroçaram com a conte-
rencia do senador Ru>- llarbosa sobre
direito internacional C lêm o desejo
insotfrido dc, por qualquer forma, cn-
volverem o Brasil 110 conflicto curo-

.deza do império britannico
eom- sa antigüidade, o perenne re

do seu poder creador. as profundezas
insondaveis da sua energia moral, a ma-
jestade eterna das suas liberdades, as
profundas correntes da sua circulação, . ,.„,.„,.-,
social, as entranhas grauiticas da sua Cumtyha, 3 — (Co correspondente)
inalterável moralidade, a singular be.e- — O dr. Pamphilo de Assumpçno pu-
za da sua tradição aristocrática, associa-1 blicott hoje ira extenso artigo no Lc,:-
da ao gênio omnipotente da sua demo- .... 

. 

cracia, — se tudo isso quizessem restt-
mlr e symbolizar numa só represem a-
ção, não haveria nada capaz de juntar
essas expressões todas num só corpo vi-
sivel, como uma collccção completa do
Times.

O mesmo poderíamos dizer hoje deste
paiz. Se quizessem erigir tun monumen-
10 á Republica Argentina, onde toda ella
sc estampasse, na evolução que a trou-
xc ao seu estado actual, os seus campos,
as suas culturas, os seus rebanhos, as
as suas industrias, o sen commercio, a
sua immigração, as suas escolas, as
suas transformações de toda a ordem,
o curso do seu desenvolvimento verti-
ginoso, não era ao mármore, nem ao
granito, nem ao bronze quc sc, lhe ha-
vin de ir buscar a matéria prima, não
era nem de cimento, nem de aço, nem
de ouro, que se lhe teriam de assentar
os alicerces, abrir as inscripções, esmal-
tar os ornatos, não era nem ao constrtt-
ctor, nem ao esculptor, nem ao pintor

coisas
arrastar

Apresentou-se hontem ao ministro in-
terino dns Relações Exteriores, o dr.
losé Roberto de Macedo Soares, addido
á embaixada do Brasil em Lisboa, por
ter vindo á esta capital cm gozo dc li-
cença.

O joven diplomata foi depois visitar
o embaixador de Portugal e todo o pes-
soai da embaixada.

O dr. J. R. dc Macedo Soares, esta
hospedado no America Hotel, onde tem
sido muito visitado.

Passou a servir addido ao 47° bMR-
Uião de caçadores o capitão do 43°, Mi-
guel Scixas de Barros.

AS COMMISSÕES DA CÂMARA
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lista vae
legramma n
Paulo ás 1:
cidade no
foi entregtu

-.tu commentarios: um tçi
1.005. expedido de São
•do dia 2, chegou a esta

esmo dia ás 13,10 <• só
.. á .meia-noite.

Rio Grande do Norte
O dr. Amaro Cavalcanti, recebeu de

Caicó. berço de s. e_., no Rio Grande
do Norte, o seguinte telegramma, da-
lado de ic do corrente:"Foi -boje inaugurado, na Intendeu-
cia Municipal, vosso retrato ao lado
do do ministro dr. Tavares de Lyra,
No momento de cair a cortina, ouvi-
ram-sc musica, palmas e frementes
vivas ao vosso r.oine. Senhoritas ati-
rarain flores c recitaram sonetos. Dis-
cursos vibrantes dos drs. João Gurgel
c Nizario Gurgel. Felicitam _ por, essa
justa homenagem. — Grcaorio Nobre-
ge, Vicente Vera, Sosâ Vicente, Ma-
uoet Snvcneio." O Bloco Sertanejo
solcnnizou festivamente o 2" amiiver-
sario dc sua fundação.r

Conselho Municipal
Na sessão de hontem. após a appro-

vação das aclas das anteriores, foram
lidos: um telcgranimá da Assembléa Lc-
gislativa do Estado do Rio conv.uunicaii-
do a eleição da Mesa. e uni ronti.-;
monto de Alberto Gracie. inspector es-
colar aposentado, solicitando melhoria
dc aposentadoria.

Depois de oecupar a tribuna o sr,
Getulio dos Santos, que fez nm grande
elogio á creação da "Assistência dc
Santa Thereza", passou-se á ordem do
dia, sendo approvados:

—o parecer mandando archivar o rc-
querimento cm que a Associação Com-
mcrcial desta capital reclama contra dis-
posição constante do projecto dc orça-
menlo para 1916;

—o projecto proliibindo as corridas,
-por meio de quaesquer vehiculos, nas
vias publicas da zona urbana do D:s-
trteto Federal,

O projecto determinaudo as lioras de
trafego dos vehiculos de transporte de
cargas, foi rejeitado, depois de falar o
sr. Getulio dos Santos, que, apezar dc
autor do projecto, justificou o seu voto
contra, por conter medidas quc viriam
talvez ferir interesses de uma classe
laboriosa.

que .,. lhe deveriam, ir cuscar o* exe-
emores. Nâo. O monumento estaria
concluído c levantado, sem alveneres,
nem mecânicos, sem architectos, nem
artistas, sem escopro, nem cinzcl. Bas-
lava accumular numa pilha os quarenta
e sele annos da edição inteira da Fren-
sa ou da Nacion. Ahi sc acharia, na
maior c na mais verdadeira dc todas as
expressões monumentacs, toda a Argen-
tina contemporânea.

Mas, senhores, no meio das finezas
com que vos dignastes de me obse-
qui.-r, não me seria licito passi- em
silencio o interesse, que tem pari mim
a circumstancía da escolha doorador
indicado para me receber. Não foi,
certamente, casual a designação, que_,
para essa in-iimbenoia, indicou o emi-
nente cidadão argentino, a cuias Sau-
ilações respondo. A s. ex. coube, se
me não engano, a iniciativa da idéa,
que adoptastes, ao convidar-me. Era
natural que lhe tocasse o energo de
me apresentar ao auditório das cjnie-
rencias do Instituto. Sem embarS!, °
nosso encontro neste logar, n-s:a cc-
casião, nestas condições, não deixa Je
sublinhar com um traço de accentuação
o alcance deste acto.

Quando s. cx., o dr. Estanisüo ?e-
ballos, ;ne obsequiou com a sua visita
de boas vindas, ioi com satisfação que
se me deparou o ensejo de conhecer c
tratar cm oessoa um escriptor illustre
e um mestre notável, que, ha, mais de
vinte annos. desde 03 primeiros tem-
¦pos da Republica no Brasii, começou
a me animar com o estimulo dos seus
aoDlausos na minha carreira de homem
¦oublico e. homem de letras, não se c3-
queceu de me brindar com os, seus tra-
ballios mais valiosos nos vários ramos
do saber jurídico, em que tanto s; no-
tabilíza.

Sob este aspecto, de mais a mais,
linha s. ex., para me attrair, a parti-
citlaridade individual de ser um ' dos
mais incansáveis exploradores da in-
Iell«_tua1id__e. argen. nj, om formMt*

articulista aprecia as condições
econômicas e financeiras do paiz ç
concilie aconselhando o Irabaljio para
-possuirmos industrias e nos livrarmos
da dependência, do estrangeiro; critica
a idéa dc um jornal carioca que acon-
selhou o governo a receber os pruuo-
neiros aluados •*«'« se acham na Alie-
manhã, Termina o artigo com estas
palavras: "se não rodemos pagar os
nossos compromissos dc honra, como
poderemos mostrar tanta magnanimt-
dade perante os credores cstrangci-
ros?"

_m ? «—MM»
¦Os srs. loão Carvalho Borges Ju-

nior, Oscar" Varadi, Figueiredo Roclia
c capitão dc mar c guerra Apolmario
dc Carvalho, directores do Derby-Club.
convidaram liontem o sr. Carlos Ma-
ximiliano ministro do Interior, para
assistir, iio próximo domingo, ás cor-
ridas commcmoralivas do anniversario
daquella instituição

-«¦»*__«-"«>-_¦»•

0 D!A DO PRESIDENTE
O presidente da Republica fo: pro-

curado hontem, no palácio do governo,
por varias pessoas, entre cilas os s_e-
nadores Leopoldo de Bulhões, João
Luiz Alves e Bueno de Paiva; depu-
iados Paulo de Mello, Piragibc, Alfredo
Ruy. Domingo.. Figueiredo. Moreira
Brandão, Martins de Souza, Ramos
Caiado. Pereira Braga, Pedro Lago e
Sebastião Mascarcnhas, que trataram de
assumptos dc politica c interesses pri-
vados; o dr. Afranio Peixoto, c J. B.
Xavier, que agradeceram a s. cx., o
primeiro a sua promoção a lente calhe-
d-raiico da Faculdade dc 'Medicina des-
ta capital, e o segundo a sua recente
nomeação para o cargo de thesoureiro
da Escola de Bellas Artes,

O deputado Pereira Leite confercn-
ciou com s. cx., relativamente aos
acontecimentos que estão oceorrendo
em Matto Grosso, mostrando a situação
cin que se encontra o governador da-
quellc Estado.

S. cx. fez-se representar pelo sub-
chefe de sua casa militar, capitão de
fragata Thicr; iFlcming, 110 embarque
do marechal Rodrigues da Fonseca, _ 
qua .partiu li<>_!o._i *>_r_ Jvttroj»» ____, fos citadas linhas.

YJ.VÇtfO li OBRAS ru-
IÍI.ICAS

Sob a .residência do sr. Alaor Prata
e com a nresenca dos srs. Simões Lo-
pes, Erasmo de Macedo, José Paulino,
Pedro Luiz c João Pernoita, esteve hon-
tem reunida a commissão dc Viação c
Obras Publicas da Câmara. Foram as-
signados dois pareceres do sr. Simões
Lopes, um contrario ao requerimento do
sr. Alencar Lima, propondo novas con-
dições para a construcção dc uma es-
irada de rodagem do Rio a Petropolis,
c cr.-ro favoríivcl -'>o nroirrlo n. 13 do
sr. Evaristo do Amaral, suspendendo a
autorização contida no art. po, da lei
ti. 3.0S0. de S de janeiro de ipiG.

CONSTITtIÇÃO B JUSTIÇA
o.,-.- - *"*eso«T. do? _v.. PcJro Mna-

cyr, M. de Figueiredo, Gonçalves Maia,
Ginnercindo Ribas. Arnolplto Azevedo e
Mello Franco, sob a -presidência do sr.
Cunha Machado, esteve tambem reunida
a commissão de- Constituição e Jusliça.

O sr. Gumcrcindo Ribas, que ficara
incumbido de reduzir a escripto o ven-
cido nas reuniões anteriores, leu o seu
tiabalbo relativo ao projecto do sr.
Gonçalves Maia, regulando a responsa-
bilidade dos funecionarios pelos damnos
causador, á Fazenda Nacional.

Asslgnaram o projecio, além dn rela-
tor, os srs. Cunha Machado, vencido,
Arnolpbo Azevedo, G. Maia, vencido, e
de accordo cora o seu -projecio M. de
Figueiredo, com restricções, Pedro Moa-
cvr c- Mello Franco.'O 

sr. Moacyr apresentou parecer so-
bre o projecio n. io, de iqiC, dcíermi-
nando que os empregados, ou funeciona-
rios públicos, dc concurso, não possam
ser removidos para cargos de categorias
inferiores e só possam outrosim ser dc-
tnittidos por sentença. Esse parecer foi
unanimemente assignado, tendo-o feito
o sr. Mello Franco, com restricções,
quanto ao fundamento, e o sr. Gumercin-
do Ribas só pela conclusão. Em segui-
da, foram feitas distribuições de papeis
e lido um telegramma do procurador gc-
ral da Republica, junto ao tribunal de
appellação de Cruzeiro do Sul.
_—  11 llgg-t-^&^^IBr—¦- ——

Funecionará breve*
mente em Santos

a bolsa de Cate
S. Paulo, i de agosto de mu- (Djcorrespondente). — Um saudoso depu-

tado paulista, Veiga Fi.ho, que oecupou
tambem, brilhantemente, tuna catlictlra
na Faculdade de Direito de S. 1'aulo
organ.zou um importante projectocreando a Bolsa Oííicial de Café, na
praça de Santos. Da tribuna da Ca-
mara de que era ornamento, Veiga Fi-
Iho fundamentou, oppornmameiiic, fa-
zendo uma pormenorizada exposição dc
todas as suas vantagens e da sua ne-
ccssidade imperiosa, o projecto quc ar-
chiteclara. O projecto foi apresentado,
votado c sem demora convertido em
lei.

Aconteceu, porém, quc mais
causa determinou o adiaiui
cução da lei, sem embargo dos
dos administradores do Eslado, sendo
talvez das causas mais fortes a con (tu-
gração européa. Numa das suas men*
sagens o sr, Rodrigues Alves, sempre
tão interessado em orientar a po.ilicaeconômica e financeira de S. Paulo, fez
ver ao poder legislativo a urgente pie-
cisão de regular.zar o conunercio de
café, com o funccioiiamcnto de appa-
rcihos que repiitava indispensáveis, e.
entre os quaes era mencionada a Bolsa
de Café cm Sanlos.

Como se sabe, o novo apparelho.
além de legalizar as avultadas trans-
acções que, em tempos normaes, são
realizadas, eni torno do commercio de
café, concorrerá para a valorização du
produeto, que é o nervo da riqueza do
Estado. Actualmente as operações de
café, a termo, independem de quaesquet
garantias. São -mais transacções de mera
conliança, o que deixará de acontecer,
desde que funecione o apparelho ib
Bolsa de Café, organizada de confor-
midade com a lei por executar. Então,
os agentes ou intermediários dos ne-
gocios de café ficarão obrigados a un.
caução, capaz de responder po; quaes-
quer prejuízos que a má fc ou a negl.
geneia possam uccasionar, no curso dai
negociações. Importa dizer que serãc
arriscados capitães. F,' já um antcmural
a especulações, que impunemente se ia-
zem,

A Bolsa de Café funecionará dc pleii-t
accordo com a Caixa de Liquidação.
São apparelhos que sc completam. II
secretario da Fazenda, sr. Cardoso dc
Almeida, trabalha para que lenha breve
execução a tttilissima lei quc creou a
Bolsa de Café, dc Santos, sendo dc cs-
perar que a sua iniciativa se traduza cm
auspicioso facto. O commercio de café
lucrará enormemento, com a adopção
desse cxeclleiite apparelho, caprichosa-
mente gizado pelo saudoso deputado
Veiga Filho c em boa hora rolado I»clu
Congresso paulista,

VAE SEIt AIMMCSEXTADO C
1'ItOJJíCTO KESTABEIiE-

CEXDO O CARGO DE OH.EFE
DE 1'OLICIA

S, Paulo, a de agosto — (Do cor-
rcspondcnic'. — Esia ,por poucos dias
a confirmação do que mandámos di-
zer para o Correio da Manhã, quando
o sr. Altino Arames era apenas o pre-
sidente eleito. Informámos, então, que
sc incluía, no programnia do suecessor
do sr. Rodrigues Alves, o restabeleci-
mento do cargo de chefe ele policia, lia
alguns annos extineto, com a creação
do novo departamento da segurança
¦publica, anncxo ao da justiça. As ra*
zões que determinam a reforma são,
em, grande pane, as mesmas quc em
vários comnientarios cxpeiidemos, com
o intuito de provar, que o apparelho
administrativo dc São Paulo reclama-
va a providencia.

Podemos agora informar, de modo
positivo, que o -illustre "leader" da Ca-
mara, deputado Mario Tavares, está
elaborando o -projecto que restaura s
chefia de (policia, embora o cargo tr-
nha agora outra feição. Ao quc ouvi-
mos, é inesmo .possivel que sc dé uma
denominação nova ao -supremo dire-
ctor do serviço -policial do Estado. (1
(pie se não quer — parece-nos — c quc
esse cargo lembre a antiga chefia d.
policia, mesmo porque será mais algu-
ina coisa. Alvitra-se o titulo dc super-
intendente da segurança .publica.

Vê-se que não andávamos muito
afastados da verdade e do pensr 'lento
do actual presidente do Estado. O
projecto quc vae ser apresentado pelo
deputado Mario Tavares fará uma cs-
pecie de remodelação no departamento
da -policia. As funcções .policiaes con-
stituem, em São Paulo, como sc sabe,
uma carreira. Com a nova organiza-
ção irá além dc delegado auxiliar a
promoção dos delegados? Será o cargo
de superintendente da segurança, ou
que outro nome venha a ter a funeção,
um posto que possa estar nos limite:
da aspiração dos delegados?

Provavelmente o projecto do dapll'
tado Mario Tavares resolverá cora cia-
reza esse ponto. Ha quem entenda,
cnlrt: os rnnis 'influentes políticos, que

ser cargo de confiança politica, e, por
conseguinte, completamente alheio ac
direito das .promoções ou accessos iu-
sumidos para a carreira. Não poucos
desejam que se volt. á antiga .praxe,
cujas provas foram sempre exceiientes,
de- collocar na superintendência da po-
licia do Estado um magistrado. Não é
improvável que venha a predominar
este ultimo alvitre. E continuamos a
informar que até já se aponta um «na-
gistrado para o novo posto.

O ministro da Viação autorizou o go-
verno do Rio Grande do Sul a promo
ver a ligação da linha estadual de Car-
los Barbosa a Bento Gonçalves, com a
estrada de ferro dc Mòntcnegro a Ca-
xias, pertencente á rèdc arrendada á
Compagnie Auxiliaire de Chitnins de
Fer au Brasil, com a condição daquelle
Estado concorrer com a verba necessa-
ria para as despesas de installação, de
nianulcnção e de salários do encarregado
dc um posto telephonico indispensável A
segurança do trafego no entroncamento

Pelos addidos
UM PROJECTO DO SR. LUIZ HO.

MINGUKS
Hontem, na hora do expediente da

sessão da Câmara, oecupou a tribuna o
sr. Luiz iDomingucs, que pronunciou
um longo discurso, justificando o st-
guinte projecto:"O Congresso Nacional decreta:"Art. i". São declarados addidos ao
Ministério da Agricultura, Industria o
Commercio 03 funecionarios da Prole-
cção aos índios e Localização de Tra-
balhadores 'Nacionaes dispensados om
virtude de falta de verba para o seu
pagamento na dei a. 2.042, dc 3 dí
janeiro de r. r4.

Art. 2o. Rcvogam-se as disposições
em contrario".

'S. das sessões, 3 de agosto d; 191.
— Luia Doiiiíiiqmcs",

AS

Ministério da Fazendr
NOMEAÇÕES^-SICNADAS HOM-
TEM PELO SR. CALOGERAS

O ministro da Fazenda nomeou, por
actos de liontem:

José Gonçalves Lobo Junior, para
o logar do 2" official aduaneiro (ta.
Alfândega do Paraná I

Edgard do Souza Barros e Cario.*
Pinto de Castro para Idcnlijp logar
ua Alfândega do Paráj

Eduardo Henrique do Souü.i para o
d- escrivão da Collectoria de Gov-ií,
e exonerou, desse íosar, a pedido, Josí
Barir,,

r.~r-a_«ji^_jl^.-lM__racraK. .'- 2'i.' ..—yr r ' 
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Cartas de Portugal
Em vésperas de sensa-
oionaes acontecimentos

políticos
f~ ——<•

íLisdoa, jatlho de 1916 — (c*- «w-
respondente). — O -ninistro do Fo-
Intento e dedicado evolucionista sr..
'Fernandes Oosta esteve ha pouco no
districto de Bragança, onde -visitou

05 prineipaes centros agrários. Foi
ihospò-- da casa Carvalhaes c Ro-
meu, propriedade dos Alencres, do
Porto, onde recebeu as autoridades
do districto. ,

O sr. Fernandes Costa pouco fa-
lon om questões políticas, mostrando-
*se correcto e amável com os ercnicn-
tos conservadores, eom qudm esteve
em o intacto por causa ile assumptos
agrários _ de 'fomento.

Todavia, o ministro a que nos re-
fcríaios garantiu f|ue estávamos em
vésperas -de sciisaeionacs aconteci-
•mentos partidários 1: que estava con-
vencido que dentro 'da 'Republica se
liavia 'de desenhar em breve unia
tiansformação dc origem conserva-
dora com a 'formação de um partido
em que tinha absoluta coi_iança c
nelle se deveriam agrupar as gran-
des camadas conservadoras, afasta-
das agora da politica, 'de sorte que
eom um programfri-a 'om que se que*
tirassem as arestas que têm separado
essas forças vivas da nação do
actual reg-imeií liaviafcii) dc dar_ ao
novo partido o seu esforço palrioti-
co e o auxilio da sua competência.
.Se tal não sueceder, o s_r._ Fernandes

< Vista abandonaria a politica.;
_b prògranima dosse partido será

apreciada a questão das cores da
baindcira e a lei dc separação do Es-
tado da ligreja, de molde a ficar co-
mo a do llrasil, congraçando-se as-
sim a familia portugueza. Nesse
progralmma serão considerados devi-
damente os altos problemas 'do fo-
mento, tanto no paiz como nas colo-
11 ias.

A par destas informações, é noto-
rio que o sr. Affonso Costa preteu-
¦de reotiar para os conservadores e
do seu partido sairão os elementos
rãdicacs, tendo, 'á frente os srs. 'An-
tonio 'Maria da Silva, Norton de Mat-
tos e I.cotl. <\o Rego.

Na próxima reunião do Congresso
s'e_á votado o principio de solução,
pois que a seu favor tem os votos
dos unionistas, evolucionistas e de-
'iiiocratico.-i que acompanham o sr.
Affonso Costa.

Como dissemos acima, o Parla-
invento rcu.iirá cm breve e o resulta-
do do congresso diímocratico <hs
Coimbra não influirá na votação
parlamentar a que nos referimos.

A 0011 firmarem-se completamente
estas informações, o sr. Antônio
Jos-j iVAlmeida abandonará a politi-
ca partidária.i.a»» m

Auiiiiiliit, 5 do corrente, dar» «
M>TI.KTA _KI._1ÍA_ 200:000$

no portador do hilheto contem-
iilnilo eom o prêmio maior 110 rc-
siM.orivo sorteio.. ¦ w- »i» "¦

O archivo da Cadeia
Vélha^

Os livros apprehendldos em
casa do "Alfarrabista"

Pelo que a policia apurou, nio ha
duvida nenhuma que os livros do ar-
chivo da Câmara dos Deputados vi-
.nham sendo clandestinamente retirados
pelo continuo Francisco Rodrigues de
Paiva, o "Alfarrabista". Este funecio-
nario fazia negocio de livros e «ra
sempre procurado quer .por advogados,
quer 'Por deputados, a quem vendia li-
vros que não existiam no mercado .a
os trocava por outros que lhe ímdes-
sem deixar algum resultado. O A-
•farrabista" tinha -em sua easa, na Vil-
Ia Saleiro, á rua D. Marciana a. S,
casa 5, col-lccções completas de annaes,
relatórios dc commissões, discursos
çollcccionados, collecções dc leis e de-
cretos, que nãu eram, claro esta, para
o scu uso. Mas apezar da confissão
do carroceiro que transportou os volu-
mes para a sua csaa, c ila deolaração
¦formal do carregador que o contratou
a ser.viço do "Alfarrabista", este in-
siste cm negar i|iie absolutamente nao
tirou livros ilo archivo da Cadeia Ve-
lha. ,.

A policia apprehendeu todos os li-
v-rus encontrados em sua casa, remo-
vendo-os para o 1" districto. -Mi com-
pareceram -cedo o procurador da Re-
publica, dr. Carlos Cosia, e o ar-chivis-
t.i ila Câmara, sr. Aureliano Vascon-
ccllos. Procedeu-se então ao arrola-
ineiilo dos livros, sendo separados os
que tinham o carimbo do archivo, na
sua maioria annacs do Coniírcsso, de
18-9 a 18S0, e outros ainda dos 'Pri-
nieiros tempos da monarchia.

Desic arrolamento foi lavrado um
auto separado, visto existirem duvidas
sobre a procedência dos outros livros,
os quacs, segundo o aceusádo, perten-
cem ao deputado Aninhai dc lolcdo.
A .policia apprehendeu lambem dois
grandes; caixotes endereçados á easa
Hildcbrand & C, 'São Paulo, c vários
An naes da Constituinte.

O "Alfarrabista", que antes attri-
buira o desleixo que vae -pelo archivo
ao próprio sr. Aureliano a seu aju-
dante, mostrou-se hontem mais humi-
lliado, procurando sempre defender-se;
ora dizendo (pie adquirira os .livros em
livrarias da cidade, ora que os com-
prára de próprios deputados.

Aceusava funecionarios da secretaria
de desviar livros, o que. se verificou
lia tempos com uni que vendeu muitos
impressos em Paris, ^ nada lhe ..conte-
cendo por ser protegido do sr. Irineu.

O sr. Aureliano fez-lhe sentir que
se defendesse .perante o director da
secretaria da Câmara c -perante a Po-
licia. , 

'''¦: ¦•:-•-• 
jOs livros do archivo só voltarão pa-

ra a Câmara depois de terminado o
inquérito.

O "Alfarrabista" continu'a delido.
— > — « m

QUASI UMA TRAGÉDIA

Quiz levar a mulher do outro
e apanhou uma sova de páo

O estivador Torqualo Josc Teixeira,
morador ein ílonorio GurgcÜ, estação
.1.1 1 inlia Auxiliar, sentiu o coração
ircmclicar sob a, acção da centelha,
partida dos olhos negros da crcoula
Maria da Conceição,

Maria, por sua vez, u_o podia ser
ingrata, estando aos cuidados do Ma-
noel, o querido de sua alma.

Km tal disposição, indignada, rc-
cusoil as declarações de amor da crea-
tura, habituada aos árduos labores do
Cáes do Porto, esquecendo de que elle
ora muito capaz dc ser valente, como
lautos dos seus companheiros,

O que aconteceu foi que o Torqualo,
furioso, com o peito ik-_p_dat;a tia, teu-
•in unia íuic_ ás mãos, pregou dois
«nlpra nu Mariíi e, U-1-a.-ia morto se
11.10 fosse a intervenção de diversas
pessoas,

Mais tarde, ao saber do caso, o Ma-
noel, quasi asphyxiado cm um nó na
garganta, foi procurar o Torqualo,
para vingar-se,

l-.iiaíniente encontrou o 'conquistador
¦¦manque." da sua. querida jabuticaba,

Mem pensou: — íoi vibrando o ea-
-te c, com tanta .-meia, que o Tor-
muito leve o braço esquerdo fraclil-
rado e não poucas manchas arroxean-
do-llic n corpo.

A policia do .,_'' districto, sabedora
da "tragédia" fez medicar os feridos
e esiá :\ procura do Mni.oel que, cm
final de comas, "defendeu a, sua bon-
ra ultrajada",
_. m* um •>_—
Nâo discuta I IRACEMA c a melhor I

mstmnm u __¦¦
L.l (ISIMI. BM AT-AGOÁS

Assassinato ile nm ativo-
mulo 1*111 Viçosa

Mac''ió, 3 -- (.A, A.) — N'o muni-
cipio de Viçosa, o joven Honorato
Mauricio, filho d» delegado dc policia,
ilesfeehou dois tiros de pistolas ma*
tando o advoRailo Mira.iuhi Azevedo,
q ie. recém-chegado de Canliotintio, 110
-I"_._,uíi> do -V._u.tnl_u.11, dirigia ctu Vi-
ç.i-.i uni jnrnalziuho. Diz-se que n cri-
me íoi motivado por questões foren-
srs solire terras. O goveinador do lis-
tado exonero» o ilclcjrado de poHci..,
Para Viçosa seguiu o secretario do In-
terior. Consta que o criminoso foi
yr. so.

200 CONTOS (..ENTRO
LOTERICO

Os vigaristas
O CAPITÃO VEIU DE ITAJUBA' PARA

CAIK NO CONTO DO "VIGÁRIO"
il capitai. Antônio Thcodoro dc Car-

valho ciii-gára dc Itajubá, a terra dc
... E_, e fora se hospedar no Hotel
do Globo, o capitão conhece pouco o
Ria •.' ......t-- vez ouviu _;..:._, vaga-

íonipre julgou ser gou. O du contraria
d«» padres.

Assim, o nosso heróe s-.iii á tua,
andou pela rua 'Marechal Floriano, até
que '.'in moço delle se acercou, cunian-
• i.i uma historia muito cumprida de
nina, missão de que o haviam iiicum-
hido: entregar na Sanla. Casa a impor-
-anciã de .15 cornos, importância, de
uma herança.

O capitão vacílloti. Que fazer 110
.-:¦•:_. ': P:C:a que o procurava o moço ?
Ora, para que o ajudasse, guardando
aquelle dinheiro em lojrar seguro e lhe
emprestasse algum, pois tinha receio
de r.liri-.- r> embrulho, onde o scu di-
nheiro tambem estava, Conunoveu ao
capitão aquella "prova dc confiança"
•-, muito sorrateiramente, deixou cs-
correr doa seus bolsos para os do
moço nada menos de .* :.*So$ooo.

No quarto do hotel, sozinho, o ca-
pilão abriu o embrulho: eram jornaes
<* nada mais.

•Foi cntSo que se lembrou daquella
h--.ti.ri_ de vigaristas que os jornaes
ç.._.._m d-e quando cm quando, o correu
a se queixar ;. policia do 4" districto,
nue SC riu a t".ir'..i.

1 » f l> lt» .
Soffreis do estômago ?

Tomae ENERG1L.

Um homem de sorte

NA FACULDADE DE MEDICINA

A TORRE EIFFEL
97 — O-VTDOn — 09

_*mo8 (lo aliíuns artigos da
secção do ALFAIATARIA

Temos du casaca cotn
forro do sedn 180$

Ternos do smoking com
forro do seda 1G0S

Tornos do framic. . . . 130S
Ternos do cusemira a

coinccnr do  OOS
Ternos de jnqiietítp nre-

to, azul ou de cor. . . 110$

A posse do professor
dr. Afranio Peixoto

O dr. Afranio Peixoto foi empossa,
do hontem no cargo de professor ca-
thedratteo da cadeira de Hygiene, para
í qual íoi promovido cm conseqüência
da recente ju.bil.i_ao do professor Ro-
cha Faria. Esse acto foi realizado em
sessão solenne da 'Congregação da Fa-
culdade de Medicina,

Denois do discurso do professor
Aloysio de Castro, director dã Facul-
dade, que em nome da Congregação
saudou o novo lente, usou da palavra
o professor Afranio Peixoto,

Rememorou o novo professor a his-
toria da cadeira que vae oecupar, de-
pois de exaltar sua superioridade, sob
o ponto de vista 'humanitário, sobre
todas as demais disciplinas,

¦O acto de posse esteve muito con-
'corrido, notando-se entre os presentes,
alím dos membros da Congregação, os
srs. dr. Azevedo Sodré, prefeito; drs.
Augusto Vianna e Aurélio, da Facul-
dade de Medicina da Bahia, muitos
médicos, doutorandos e alumnos de
todas as séries da Faculdade.

Terminada a sessão solenne it
posse do dr. Afranio Peixoto, reuniu-
se a Congregação da Faculdade, eni
sessão ordinária. No expediente foi
lido um officio do professor Rocha Fa-
ria, agradecendo os cumprimentos en-
fiados pelo director por oceasião da
sua jubilação.

O dr. Maurício de Medeiros justifi-
cou cm _ seguida um voto de louvor c
de consideração ao professor recém-
jubilado, que foi uanimemente appro-
vado.

O professor Nascimento Silva, pro-
curando demonstrar a sua homenagem
ao companheiro do trinta annos de
trabalhos, pediu a inserção, na acta, dc
uni voto pessoal do seu preito de gran-
de admiração e apreço. -

O professor Miguel Pereira enviou
á mesa e justificou uma proposta, para
que o aniphitheatro de hygiene da Fa-
culdade seja denominado "Rocha Fa-
ria". Reforçando esta indicação, pra-
poz o dr. Nascimento Bittencourt, que
se inaugure nesse aniphitheatro o re-
trato do estimado lente, que por effeito
de sua jubilação priva a Faculdade de
suas luzes e grande saber. Todas estas
indicações foram applaudid.is e appro-
vadas, por unanimidade.

'Foram tomadas depois diversas de-
liberações, sendo mais importantes as
seguintes:

a eleição do professor Afranio Tei-
xoto para membro do conselho pri-
vado;

a indicação deste lente, para, que
seja de_ tres mezes o prazo para inter-
sticio imposto aos médicos estrangei-
ros que forem reprovados o pretende-
rem submetter-se a -novo exame.

A Congregação resolveu por fim que
as 'homenagens aos lentes vivos, con-
sistindo em installações de retratos ou
denominações de salas da Faculdade,
só sejam permittidas quando 'forem iu-
dicadas pcla própria Congregação.

— Os doutorandos da turma do cor-
rente anno promoveram para lioje, á
1 hora da tarde, uma manifestação ao
dr. Afranio Peixoto, que se realizará
110 «avilhão Torres Homem. Em nome
dos manifestantes falará o doutorando
Toledo Dodsworth, seguindo-se com a
palavra o dr, Pinto da Rocha.

Para esto acto 'foram convidados to-
dos os lentes da Faculdade, alumnos e
amigos _ do homenageado, para quemais significativa sc torne a liomena-
gem que a turma vae prestar ao seu
novo lente.1— > m > m

Pancadaria e berreiro
ROSA E RUFINA SE ENGALFINHAM,
SENDO UMA DELLAS ESMURRADA

O pessoal da rua do Regente andou
hontem numa terrível dobadoura de
pancadaria. 'Foi um berreiro infernal,
Quando a. policia acudiu encontrou a
decaída Rufina Ferreira, moradora no
n, 142, ferida no roslo a soecos, e a
Rosa Naitividado rodeada dc muitas
outras, quo numa gritaria infernal pro-
íligavani o seu acto.

Afinal a policia acabou com a coisa,
trancaficando a Rosa no xadrez,

— m 1

JEAN FONSON

O POPULAR ESCRIPTOR DELGA
CHEGOU HONTEM AO RIO

FILIAL DO SONHO DE OURO
2D6IO

A nossa feliz casa inaugurou hontem uma filial e paracoii-memorar está Inauguração vendeu o bilhete
20610 —premindo com 30:0001000 portanto recoiu-
mondamos aos nossos amáveis freguezes que habili»

tem-se aos 8O0:000$00O cuja extraeçSo é amanhã.
AO SONHO DE OURO
__N__j _________J_^_-\* V-.^: ___IL.-r/--.-P-m_____R«rQgrMgBNHMA^HHBM

Avenida Rio Branco 158
e G. a_Leria> Cruzeiro, 1

Junto á sala de espera da Companhia Jardim Botânico
Oscar & o.

NO SENADO

A segura potência
_BJ______3t£fc_.i. _.'«_._fraj.'Mre__Bit__3.a_i

Em matérias do pérola., brilhantes, fi-
nas jóias e obras de esmeraldas e sa-
phiras legitimas,
COLOCA XO MAIS ALTO GRAO

. a JOALltERIA ADAMO. .
.1 ¦>»

EMFIM, HOUVE VOTAÇÕES!
•Presidência do sr. Azeredo, presentes

33 senadores. O sr. Metello leu a acta
da sessão anterior, que foi approvada
sem alterações. O sr. Pedro Boraes
disse nue não havia expediente.

Não houve oradores. Foram lidos os
pareceres assigiiados na véspera -pelas
commissões de Finanças c Legislação e
Justiça, os quacs já publicamos hontem
e foram a imprimir.

Passaridorse á ordem do dia, foi ap-
provada, sem debates, a seguinte mate-
ria atrazada:

Votação, eiri discussão unica, do re-
querimento da Comniissão de Marinha e
Guerra, solicitando informações do Mi-
nisterio da Guerra, relativamente á pro-
posição da Câmara dos Deputados que
mandíi supprimir aa restricções postas
ús ultimas leis de amnistias;

Votação, cm discussão unica, da in-
dicação para que sc consigne na acta
que foram recebidos com especial agra-
do os agradecimentos do governo belga
pcla sua decisão inserindo nos seus
Annacs a conferência do sr. Ruy Barbo-
sa feita na Faculdade de Direito do
Buenos Aires.

Ininiediataiiiciite, o sr. Miguel de Car-
valho enviou á liga a seguinte declara-
ção de voto:" Voto contra a indicação por me pa-
recer inconveniente se admittir que o
representante de qualquer nação possa
so entender directamente com o Sena-
do, apreciando as deliberações dessa casa
do Congresso, mesmo para louval-as,
pois a quem é pennittido elogiar não
pôde ser prohibido censurar ".

Proscguindo-se nos trabalhos,. fo! ap-
provado, em 2' discussão, o projecto do
Senado, que determina que são nullos
os contraetos celebrados pelos agentes
do Poder Executivo em que náo estive-
reni declarados o artigo da lei que au-
toriza o conlraeto e a verba do orça-
men que autoriza a despesa.

O projecto contém um áubst-ihitivo
da comniissão de Legislação e Justiça
e parecer contrario da de Finanças.

•O sr. Pedro Ferreira 'pediu e obteve
dispensa de interstício para quo elle
entre hoje em 3° discussão.

Em seguida, approvou-se, cm 2* dis-
cussão, o projecto que autoriza aadhc
rir íi Convenção Internacional assignada
em Berlim em novembro de 1908 e a
inscrever o Brasil entre os membros
de í1 classe do Biu-cau Internacional
para a protecção de obras literárias e
artisticas.

O projecto tem uma emenda da com-
missão de Finanças, e para elle reque-
reu e obteve dispensa de intersticio o
sr. M. d'e Almeida.

'Por ullimo, foi votado, em _" dis-
cussão, o projecto da Câmara dos Depu-
tados que* manda considerar como
instituição de utilidade publica o Acro
Club Brasileiro, com sede na capital
Federal, com parecer favorável da com-
missão de legislação e Justiça.

Nada mais havendo a tratar, levan-
tou-se a sessão.

** "<¦___________¦ •'¦

NA RUA DA PASSAGEM

Atropelado por um auto-
movei

O aulomvoel 11. 717 atropelou hon-
tem, na rua da Passagem, Rosa Neves
dc Jesus, de ..5 aunos, portugueza,casada e residente á travessa dos Af-
fonsos, coiitundindo-a gravemente.

O motorista do auto fugiu. A atro-
pelada recebeu soccorros na Assisten-
cia c ficou cm tratamento na residen-
cia.

HOJE !
"PORTUGAL NA GUERRA"

.." NUMERO
(.01110 ;_u»i .mnetilo o imiis com-

nleto mapiw i.u i..i.n...\i. nt_
liojo editado. (.f 921)

A POLÍCIA APPREHENDE 0B1ECT03
FURTADOS

O sr. Moysés Lima, residente á rua
in Hospício, foi victima, ha dias, <K-
aiid.iüt .'>s ladrões, que lhe roubaram
-"i calças. 15 saia', duas africanas,
tres pistolas marca _ . N., um relógio
de ouro para senhora e quatro n.iva-
lhr.*, uido no valor tle qi*o$ooo.

A policia soube do caso c o agente
n. 123 conseguiu prender ós. autores do
roubo, os ladrões Paulo Bi=po e Ca-
mil!.. Alves, apprclicndcndo os objecto*
ro-abado- %¦- ca-_ do árabe Abrabão, á
na do Hospicio 11. 292,

O mesmo aponte prendeu o larapio
Aií-.onl-i Ma<rki_t, -autor /lo furto de
um relógio do sou companheiro de '_uar-
fe los. Cardoso.
. .0 relógio foi »ppr.hcnlido,-

11 sr, l'onsoii no momento <
desembarque

O Kio hospeda desde hontem um dos
homens mais populares da Bélgica, o
coincdiographo J.an François Foiison,
autor de dua.. peças que fizeram sue-
cesso ao tempo em que apparcecram,
Lcniariatia de Mlle. Beiileumaiis c tu
denwiselle dn Magasin, ambas já rc-
.presentadas nesta capital, a primeira,110 original francez, por Tarride, Mar-
tlie Regnier e Victor üoucher, e a sc-
f. u ml a por Aura Abranches e Alexandre
Azevedo, com o titulo dc .1 Cuixciri-
nlia.

Contratado pelo empresário Faustino
da 'Kosa, .Jean _ onsou realizou algumas
conferências em Buenos Aires, sendo
idêntico o motivo que n trouxe pela
primeira vez a esla cidade. O conheci-
do literato belga falará, uo Municipal,
sobre o quo viu 110 scu paiz desde os
primordios dias da invasão allemã até
ao^ dia da oecupação dc Hrttxcllas; os'episódios sangrentos desenrolados na
primeira pliase da luta, a resistência
iicroicã uc _»i_s_í| zí.a ;i >i_r_l -ii^ito uc
fazer propaganda.¦Km palestra com '.un nosso compa-
nheiro, .ousou nos explicou o seu peu-
samento:

— Não me .vaze... n csíc 1..lio paiz
interesses de propaganda, A melhor
propaganda da nossa ..lu.-a está natu-
ralincntc feita. Direi apinas aquil-
lo que vi e senti: o nosso rei fazendo
a sua 'proclamação e todo o povo se
levantando para defender a pa'rin, sa-
bendo, dc- antemão, que seriam esma-
gado.-., o nosso território invadido _ a
nossa população de sele milhões de ai-
mas soffrendo as mais tremendas pri-
vações; i,?o.ooo homens li.-i_ndo-.se
contra-um milhão: o nosso patriotismo
e a nossa dignidade personificados no
nosso joven rei. A Uclgica, exemplo
do mundo' Direi ai" s aquillo que eu
vi e que sinto: — ... -eonsequeucias da
invasão, o civtliusiasmo delirante pela
guerra nas aldeias _ por onde passei
quando da minha visita á França; a
mutação de Paris, por outras palavras,
como uma cidade dc forasteiros c dc
prazer, num momento se transforma
em uma cidade de heróes: o povo fran-
cc. ovacionando as primeiras forças
que partiram para soecorrer a Bélgica,
na estadão de Lc..'o. Vi tudo o que lá
50 praticou, na minha heróica _ clgi-
ca, e soft.i as cortscquenoias pormielambi iu fui prisioneiro dos invasores,
quando estes oecuparam Bruxeüas, on-
de me achava, soli a iniputação <le fa-
voreecr aos alliados, dando fuga aos
desertores allemães <.- conspirar 

"contra

as autoridades ..lleniãs, fazendo propa-
ganda cscripla contra cila. Afinal,
consegui libertar-me c re:irar-nic da
Bélgica. Na. Inglaterra, na Franca e
na Suissa, fiz . algumas conferências
sobre o meu paiz. Agora, volto encan-
tado de Buenos Aires e na próxima sc-
mana espero travar cúiilii'_inien:o com
o >pub}ico carioca. ____n.hi para .hcnin
da minha primeira conferência: — "O

que vi quando 09 allemães entraram
em Bruxeüas",

TIRO CASUAL

Ferido n.Iu iirimi qnc
exuiuiiiiivi*

O sr. José Affonso, de nacionalidade
portugueza e residente á rua Clapp 72,
examinava um revólver hontem quando
o mesmo disparou, indo o projoctil fc-
rll-o 110 iliorax,

A Assistência medicou-o, deixando-o
cm tratamento 111 residência,

: Uma inauguração na Avenida
I i_a Oalcria Cruzeiro os srs. (Iscar
_• iS* C, inaugi" ¦.r.-iin boje a filial de sua

conhecida 1.. .', ioterica "Sonho de
Ouro", estabelecida lia muito em local
próximo á mesma avenida Rio Bran-
cn. Aos convidado, os proprietários d<>
novo l_ ial-_j.c.inie.Tí!ít> joffcreccram do-
ci-s e bebidas finas, Irocando-se saúda-
ções.

rOR TODA A PARTE

A chácara do dr. Lau-
ro Muller visitada

pelos ladrões
O sr. f.auio Miillcr, ministro das Re-

lações Exteriores, presentemente fora
do paiz, tem a sua chácara, eni Jacaré-
paguá, sob a guarda dos empregados
Anioiiio Rodrigues e José da Silva.

_S. ex. guarda, naquella aprazivel re-
sidencia. o que tem de melhor ein tape-
çarias e moveis. Foi isso, naturalmente,
que aguçou a curiosidade dos ladrões
que pela madrugada dc hontem tenta-
raai arrombal-a. Mas os empregados
foram despertados com o barulho pro-
duzido. ponde em fuga os ladrões, quo
não passaram de um pequeno eomparti-
mento ao lado da casa, e de onde nada
puderam carregar, porque não tiveram
tempo.

O caso foi levado ao conhecimento
da policia do 24° districto, que com-
pareceu ao local, onde apprehendeu um
chapéo o uni casaco, não conseguindo,
porem, prender 09 assaltantes.

— » m > pi

Uma tavolagem
cercada

l*oi' diminuto preço pódo-so
adouirir um bülieto meniiailo com
_00:000$000 nu t_t__c.ão da
LOTl-IMA FKDBIIAIj :» íealiznv-so
uninuIiH, 5 do corrente.

Com a Central do Brasil

Não discuta 1 IRACEMA é a melhor I

ABUSOS QUE PRECISAM CESSAR
Não 6 esta a primeira vez que nos

referimos ao abuso de serem 03 carros
de 1* classe invadidos pelos passageiros
de 2', em detrimento daquelles que pa-
param as respectivas passagens para via-
jar com relativo conforto; é esse um
abuso que ji vem durando ha mais
de um anno.

Levamos mais *ima vez o facto ao
conhecimento do dr. Arrojado Lisboa,
afim de que seja tomada uma providen.
cia dando satisfação aos queixosos.

Outro ponto para o qual chamamos
a attenção do director da Central é rc-
iativo ao clatnoroso abuso do surripia-
titento de mercadorias nos despachos
a domicilio. Raro 6 o criador que tenha
de enviar aves ou fruetas para esta
capital qu enão se queixa da falta dc
algumas aves 011 de varias fruetas...

Realmente, torna-se urgente uma me.
dida enérgica para evitar esses abusos,

¦ I IH» » 11

A Oasa Mme. Coulon
Avisa aos seus freguezes que recebeu

os mais recentes modelos de seus afa-
mados coUarinl_9 inglezes.

GONÇALVES DTA_ _7
,.—__—_. i_a» ap ¦»»- '

HESPAXHA-.U-GENTINA

A legação de Buenos Aires
elevada a embaixada

Madrid, 3. (A. H.) — O conselho de
ministros reunido dc manhã resolveu
elevar á categoria de embaixada a lc-
gação liespanhola cm Buenos Aires.

hoje:
SALDOS E

RETALHOS
_NTO

EOYÂL
_SR_i_e_______!__" Í'_Í_________________3_*__5________C

A VKÜDADI': DOS ADAtilOS
"Aiuilíos, niniiios, nono

tios ii parto" |
Pe braço dado, nas maiores nianifcs-1

tações de amizade, Manoel da Costa jSoares, negociante, c Augusto Bastos,'
vendedor cie ciganos, sairam ante-lion-1
tem, á noite, da casa de negocio á rua
Leopoldina liorges, esquina da rua São
José, lá para os lados dc Madureira.

Soares havia deixado sobre uma c.iixa
de batatas unia "valise" em que guar-
dará !00$ooo. ires libras esterlinas c"01 ras cosiias más".

Honieni, pela manhã, o conimerciante
ao regressar á casa encontrou arroin-
baila a porta que lhe dá ingresso, lin-
trou eom o coração a bater de susto, foi
procurar a bolsa do couro _,.,

Desatinado, andou em volta da casa, n.
então, teve mu consolo: — encontrou
a "valise". mas, de "louça nem um
pires"'.

Queixou-se á policia do 23'' districto,
convencido de _ne o autor do seu pre-
juizo (óra, o amigo da noite anterior,
razão por que está sendo procurado o
cigaire;ro.

n— » 1 1. _¦
a _0-I_íi.y r_m:i..U; fnní

niiianlifi, 5 ilo corrente, n extra-
cçfio do t*:*.-_iiil<- 1; evtr.toiiliiiiiiio
plano ilo 200:0008000.

Entre navios inglezes

O "Desna" espera a entrada
do "Glasgow"

Honieni, pela manhã, o paquete in-
glez Desna levantou ferros para zarpar
do nosso porto. Em frente a fortaleza
de Santa Cruz parou, voltando logo de-
pois a fundear airaz da Ilha Fiscal.

As autoridades do porto, estranhando
o facto, pediram informaçõesá fortaleza,
verificando-se então que o Dcsnn perde-
r.i .1 senha.

lista versão explicada pela própria
fortaleza, provocou coiumciitarios, pois
a historia das senhas é um "tmc'' bas*
taníe conhecido, informou-nos pessoa
habituada ao serviço do porto,

Pç facto não se tratava de senha
perdida, mas simplesmente dc uma com-
binação entre navios inglezes, pois íoi
logo notada a coincidência da estação
Ecinaphorica da Babylonia assignaiar
quasi ao mesmo tempo 11111 cruzador dc
guerra inglez, ao norte.

Constou mesmo que o Desna liavia
recebido um radiogranima dc um vaso
de guerra britannico, que mais larde
verificou-se ser o cruzador Glasgow,

K o caso acabou assim: mal o Cias-
acw transpoz a barra, salvou a lerra e
o pavilhão do commandante da 2" divi-
são naval, hasteado no Barroso, e trocou
si .naes com o Desna, este levantou fer-
ro e zarpou.

F.JNHKTÍ.Í. sob i1-'**5 <- cauteJM*._..__-.__.*_ do Monte de soc_
torro, condições especiaes — 45 e .7,
rua Luiz dc Camões, Casa Gonthier.
Fundada e:u 1S67,

Q juiz condemnou na forma
do arbitramento

Antunes Corrca __ Comp., estabeleci-
dos nesta capital, compraram a Tavol
„ C, por seu representante J. T, Car-
reli, á avenida Kio Branco 109, trezen-
tas e cincoenta caixas de folhas dc
fland.es, por tun preço previamente esti-
pulado.

A mercadoria devia ser entregue aos
compradores em janeiro ou fevereiro
uliimos contra saque de noventa dias á
vista, data da entrada do vapor em que
as caixas seriam embarcadas.

Na época determinada pelo contrato
nada entregaram, ainda mesmo depois
de ser intcrpellado judicialmente o re-
presentante dos vendedores.

A' vista disso, Antunes Corrêa & C.
propuzcrain uo juizo da 3a vara eivei
unia acção para haver prejuízos que lhe
foram causados 110 valor de nove contos
de réis.

No acção foi feito arbitramento por
peritos cujo laudo orça a indemnização
cm 8:064.968.

0 dr, Ovidio Romeiro, por sentença
dc liontcm, julgou procedente a acção e
condeiiinoii os réos ao pagamento desta
importância, juros e custas do pro-
cesso.

3E*-._A.XJ3Xri____f_
H O 1 __ ¦<-.« Gl'-*»de venda de rc talhos o saklos"J" 172 — 0UVI1

de todos os raycns
IDOR.

Uma casa assaltada

Falta de transportes
COM A OESTE DE MINAS

Demos publicidade, ha poucos dias,
ás justas queixas dos fazendeiros e
agricultores, e do commercio cm geral, I
contra a suppressão dos trens diários!
110 ramal de Barra Mansa a Lavras, 1
medida esta que trouxe sérios prejuízos'
para todas as classes produetoras do!
paiz.

Voltam agora, de novo, á carga os •
prejudicados, pedindo-nos façamos um I
appello á Directoria da Oeste de Minas I
para que sejam restabelecidos os trens 1
diários , como se fazia antes de ser |
adaptado o malfadado horário actual.!

Registrando o justo pedido chamamos
para o mesmo a attenção da directoria
da Oeste de Minas, certos de que serão
intendidos os justificados reclamos dos,
prejudicados.

— » — » __•¦

MOVEIS
MAGALHÃES MACHADO & C.—

Rim ilos Andradas 1!) c 21. Os
maiores armnzons desta capital.mm < <D > __¦!'

O .KM 1-KRDKU?

N'a nossa redacção estão á disposi-
ção do scu legitimo possuidor tres cha-
ves, hontem encontradas na rua Se-
nhor dos Passos.

UMA FITA QUE ESTAVA FO'RA DO
PROGRAMMA

Os ladrões perseverantemente esltt-
daram a casa, os hábitos dos morado-
res. até quo resolveram o assalto ú
residência do sr. Julio Passos, na rua
Senador Furtado.

Acompanhado da familia, o sr. Vai-
=03 saiu ante-hontem, á noite, cm dc-
manda dc um cinema,

límocionaram-se todos com a trage-
dia desenrolada na tela do cinema-.o-
grapho, sem apji.-ebonsõcs.,. Mem ,po-
diam tel-as, pois haviam deixado, a
tomar conta do seus haveres, uma ve-
lha pretinha, creatura de toda a confi-
.-nica-,

Mas emquanto 110 cinema corria a
fita, na moradia 03 ladrões operavam
na outra fita, extra-programma, que
tanto dissabor havia de causar.

Saítaram. uma janella da sala do vi-
sitas, penetraram nn interior do pre-
dio e "limparam" jóias no valor de
1 :.*ooíon*>.

A velhinha dera pelo caso, mas uão
pudera providenciar porque de susto
quasi morrera,

iA policia do 15" districto está á pro-
cura. dns ç....-adores.

__,_.._. _*__T»-0-i

bxposkiao obraii du
iji:i,_.\s.a_tks

O .iur.v «lo julgamento
Rcune-sc hoje, no meio-dia, o jury

da secção de pintura, afim de julgar os
trabalhos que deverão figurar no_ pro-
ximo Salão, a inaugurar-se no dia 12
ile corrente, na Kscoia de Bdias Artes,

Instrucção Publica
O director geral assignou liontcm pjr-

lanas dispensando dos logares de sub-
stitutas de adjuntas licenciadas as srs.
Maria Bisotio e tida Copalato, e decla-
rando sem effeito a portaria que trans-
feria a auxiliar dc ensino Francisca
Monte Amequim.

_APN_.Í contra os carrapatos 110_I1R_U_ ga(]o Vende-se na Ilor-
tulania; rua do Ouvidor, 77,

XAD.V BSOATA

Roupas o joins que sc^ vão
O operário Renato üochiano. de na-

cionalidade italiana e residente no lo-
gar denominado "Senzala", em Santa
Cruz, foi victima dos ladrões, que lhe
roubaram todas as roupas de uso e ai-
gunias jóias,

O lesado queixou-se ,í policia do -7*,
que está no encalço dos ladrões.

OEN.RO
LOTERICO200 CONTOS

¦-"»_E>*^-<_!_H<_»*__ra--

rr.AXTOI? L.MA • . .(..BIIU"

1-1 foi uavn a . ant;. Casa
com escnlas nela. Assis-
tenda,

Em sua residência, á rua Senhor dos
Passos 11, Ki-', Josephiua Francisca Tel-
les de 20 aiiiios, foi victima dc uma
queda, dc que lhe resultou fraettira do
braço direito.

A Assistência medicou-a. recolheu-
do-a em seguida a 11:11a das enfermarias
da Súnta Casa,-

A policia _ recebida a tiros,
nâo havendo, porém, feridos

:Eui nota de ultima hora contámos
hontem a diligencia que a policia 'e-
vou a «ffeito, ii primeiras horas da
madrugada, num canto escuso da rua
da Santo Ohrlsto, no a, 225, onde unia
tavolagem de ultima classe fira, vist-
tada.

Sabia a 50/licia que na casa referida
se reunia o bando, de <iue faria parte
o famoso falsário Ângelo Evangelista,
ainda lia douco envolvido muna alta
"chantage", para o bom exito da qual
fingiu ter sido assassinado.

A tavolagem fora ali montada por
um outro malandro, -corihecido pelo
vulgo de "Petit", que a removeu não
ha muito tempo da rua de S. Pedro,
logo que foi annunciada. a campanha
contra o jogo. "Petit" receava já que
a sua casa fosse varejada, tanto assim
que teve o cuidado de calafetar iodas
as portas e janellas para que da rua
não divisassem; sequer, uma restea de
luz. Mas ali por volta da_ 1 ij_ hora
da manhã a policia deu lá. Kra uma
canoa, grande, composta de agentes do
Corpo de Segurança, da turma "Pega

Hoi" e de guardas da ,1* auxiliar, sob
a chefia do dr. Armando Vida!, ma-
jor Bandeira de Mello, inspector do
Corpo de Segurança, e do sub-inspe-
ctor dr. Domingues Beruardes, A poli-
cia bateu de leve, e aberta a porta um
indivíduo baixo, de máo aspecto, ca-
bellos revoltos e bigodes eriçados sur-
giu na sombra, empunhando cada mão
unt revólver, descarregando ambos _ so-
bre as autoridades, que se approxima-
vam. Aos primeiros tiros outros se sc-
guiraiu e agora partiam das janellas e
do próprio telhado.

Os agentes, em legiti ia defesa saca-
ram das suas armas, O tiroteio alar-
mou toda a rua, acudindo os policiaes
de ronda e os guardas nocturnos, que
auxiliaram ao pessoal que procedia ao
rigoroso cerco estabelecido. Cessado o
tiroteio, a policia entrou, prendendo
logo á escada o indivíduo que a rece-
hera, que outro não era senão Ângelo
Evangelista, o famoso falsário. .

Dada busca no interior, a policia não
encontrou mais ninguém. E' que o
pessoal ganhara o telhado, por onde
procurava fugir.

Mas a policia prendeu ali 03 nia-
landros Antônio Conrado, Antônio Sil-
va, Francisco Arenas, João da Silva,
Joaquim dos Santos, Joaquim Fclicio,
João Domingos da Silva, Jazeu Braulio
Monteiro, Bonifácio Paiva e Hilário
Pereira da Silva, que com Ângelo
Evangelista foram removidos para ¦ a
Central dc Policia, a cujo xadrez fo-
ram recolhidos."Petit" conseguiu fugir.

A policia apprehendeu na casa petre-
chos vários de jogo, taes como pin-
guelins, roletas c muitas fichas, que «o- .
ram inutilizadas. '

No tiroteio não houve, felizmente,
nenhum ferido.

Bebam só Café Ideal
EXÍE-U- MOTORISTAS B

AJUDANTES

Com «ma fuçada na uião
O motorista Vicente Borges Vieira,

do auto n. 1.503, teve durante algum
tempo como seu ajudante um outro nio-
torista, conhecido pelo vulgo _dc Bebi,
Lá por uni caso qualquer os dois briga-
ram e o ajudante deixou o carro. Hon-
tem na praça da_ Republica elles se en-
contraiam e Bèbè, armado de faca, fe-
riu o scu contendor na mão esquerda,
fugindo em seguida. O ferido recebeu
curativos na Assistência, recolhendo-se
em seguida á sua residência, na avenida
Salvador de Sá 11. -io.

______ > ____> m __
NA í» VARA FEDERAL

A EXPOSIÇÃO DE
AVICULTURA

A "Villa Ideai" bate o"record", obtendo
165 prêmios

A terceira exposição nacional de
aves, que a Sociedade Brasileira de Avi-
cultura levou a effeito nos terrenos do
antigo Convtntp da Ajuda, continua a
despertar o maior interesse, pela ordem
e methodo da sua organizaçlo e prin-cipalmente pela grande quantidade de
aves de raça que ali estão expostas.

, A concorrência tem augmentado dia-
namente, tornando-se o local, tanto de
dia, como á noite, uni ponto de re-
união, attendendo á pequena importan-
cia da entrada e ás distrações que ali
encontram os adultos e as creanças.
Além de uma exceliente banda de mu-
sica da Brigada Policial, que ali toca
as melhores peças do seu repertório,
funçciona um pequeno guignol e um
cabaret lio ''ui- da Hanseatica.

Xo_ pavilhão do Rio funçciona o café•a pilão e nos outros pequenos restau-
rantes e cafés.

Próximo do guignol a Confeitaria
S .l*'ranciseo de Paula insialloit um fiar,
que é um verdadeiro hotel, uorque cm
um minuto o visitante tem almoço,
lunclis, frios diversos e bebidas de to-
das 113 qualidades, scividas por caixei-
ros delicados, sob a gerencia do JoãoBraz Maia, que é o mais popular gar-
fo» do Rio de Janeiro.

Um dos grandes attraclivos da ex-
posição í o chimpanzé "Jack", <le pro-
priedade do sr. Henrique Joppert. O
crande macaco, mettido ua sua jaula,
e o enlevo das creanças, pelas diabru-
ras que pratica. Vel-o fazer gytnnasti-
ca no seu trapezio, atirar areia nos
assistentes, beijar as mãos do scu pro-tector, fumar, comer o acompanhar as
suas pinietas, e ficar esquecido tempo
infinito deante da sua jaula ou quandocm passeio, mettido nas suas calei-
nha?...

O jury já concluiu a sua classifica-
cão Vís aves para a distribuição dos
diversos prêmios. E' uma lista enorme,
de que só amanhã poderemos dar utn
resumo.

Por hoje apenas podemos affirmar
quc_ o maior suecesso da exposição foi
obtido pdo sr. M. Pinto, proprietário
da Villa Ideal, porque conseguiu ba-
ter o record. _ Tendo esse grande avi-
cultor concorrido á exposição com, 3,14
aves de 26 espécies, obteve 7' primei-
ros prêmios, $2 segundos o 3S terceiros,
ou sejam 165 prêmios, relativos a 50 °\°
dos productos expostos,

O sr. M, Pinto, quo esteve hontem
durante a tarde no seu pavilhão, onde
continua .1 vender aves, ovos e tudo
quanto produz de raro e importante a
Villa Ideal, recebeu dos seus collegas e
amigos muitas saudações pelo resulta-
do do concurso, que representa uma
grande victoria.

Nesse pavilhão vimos hontem, desti-
nada3 á próxima exposição canina, duas
'¦'dinamarquezas" com 3 filhos cada
uma, que foram muito apreciadas, por-
que representam dois bellos exemplares
dc raça.

Entre os demais avicultorcs foram
tambem distinguiitos eom muitos pre-
mios os srs.t íclieiano Ferreira de Mo-
raes e Henrique Joppert,

«¦ o -g-j « l—i
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UM LOUCO?

Em torno de uma•grande herança
Não ha muito, fallecctl nesta capital,

Manoel Ventura Teixeira Pinto, deixar*-
do uma polpuda fortuna de alguns mi-
lhares de contos dc réis,

Muito naturalmente, em torno da te-
rança deviam surgir complicações.

De facto, appareccram logo, no juizo
tia 1° vara federal, os filhos naturaes
<lo millionarlo propondo uma acção de,
investigação de paternidade e petição da
herança, >

Entendiam que, sendo permittida es« ]investigação após a proclamação da rc-
publica em Portugal, e sendo elle3 o |
o morto de nacionalidade portugucz.,-1
licito lhes era o excreicio desse direito,,
no juizo federal, visto tratar-se de um
problema de direito privado interna- í
cional. í

Hontem, 03 filhos legitimes de Ma-
noel Ventura entraram ^ com cxcepçf.o
de incompetência do juizo, argumeil-
tando do seguinte modo:

Manoel Ventura veiu para o Brasil 1
em 1860 o por oceasião de proclamar-se
a Republica no llrasil residia e cia e3- j
tabeleeido na rua do Ouvidor.

Com o decreto do Governo Proviso-1
rio. da grande naturalização, Ventura j
não' fez declaração de ordem alguma,
no seniido de querer manter a sua na- I
cionalidade dc origem. ,_ I

Posteriormente, tini officio da Junta1
Commercial, assegurava a sua condição
dc connnercianlc brasileiro. j

Ora, sendo Ventura brasileiro c sen-1
do os seus filhos brasileiros^ natos, não
ha motivo algum para que seja escolhido
o foro federal, visto não_ se tratar de
uma questão de direito privado interna-1
cional, mas de direito civil pátrio. :

E, adeantaram os. excipientes _ logo,'
que o direito brasileiro não admitte a
investigação da paternidade,

A .matéria 6 interessante, razão por
que devemos aguardar a solução que o
dr, Raul Martins dará ao caso.

¦ .¦.--¦'

QUIZ MATAR POR UM
SIMPLES PRAZER

Tendes prisão de ventre ?
Tomae BNERGIX.,

Manobras militares
O EXERCITO ACCEITARA' ATE' MIL

E QUINHENTOS RESERVISTAS
Approvando o que propoz o co:n-

mandante da 7' região militar, o nu-
nistro da Guerra autorizou o general
Pedro Bittencourt a acceitar mil e
quinhentos voluntários para as ma-
nobras do corrente anno, desde que os
mesmos sejam sócios de sociedades de
tir0* tr

Tem assim execução os arts. O-, c 65
do P.egui.mento para o alistamento c
sorteio, elevando-se os cffectivos dc
alguns corpos do Rio Grande do Sul
com proveito para o resultado das
operações.

A proposta do general _ Bittencourt
refere-se ao euthusiasmo reinante ciiire
a mocidade das linhas de tiro uo 'Rio

Grande, que espontaneamente se offc-
rece para tomar parte nas manobras,
incluida na* fileiras ilo Exercito.

As PASTILHAS lf_R_EIl curam
constipações, dores de garganta, grip-
pe e todas as doenças das vias respi-
ratoria. J 9*.

— «»«-**¦ ¦ ¦

A AVIACíO _XTR_ NÓS

0 acrodromo do Santa
Cruz, uronu.to poro -ira-
ccion.ir

Comniunica-nos o engenheiro Nicola
Santo:" Acha-se completamente prompto
par., funecionar o acrodromo do
campo do Santa Cruz, onde foi instai-
lada a Escola Nacional de Aviação,
dirigida pelo conhecido engenheiro ita-
liano dr. Nicola Santo._ _

Já dois distinetos officiaes do nosso
exercito começaram a realizar ali exer-
cicios do vôo.., íom op.__t.os resulta-
dos."

 m t a» - -»
TOSSI? ?
Use Xarope Guaquma
Deiiositmios GRANADO & O.
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BANDOS

TTni;> ann.fdKMii-no do"jinnnm-ís"

O official aduaneiro Jo„i Pinto !a
Fontoura r.ppreherd; 1 hontem, de um
estivador, entre os armazéns !*¦ e 18
do -Cáes do Porto, S chapéos de palha
Panamá.

Mo mesmo posto e tambem Je um
estivador, o ofíicial C.r.idio R. de Fi-
gueiredo, apprehendeu 6 pistolas.

Os chapéos e as pistolas foram rc-
mettiáos para g Guâ.-d,.-_.'5r!a.

_/__u_f

A policia viu logo que não estava
dcante de um homem de perfeito juizo.
Trata-se de lim indivíduo de pouco nic-
nos do 50 aunos, mal trajado, de nacio;
nalidade portugueza, que hontem, ali
por volta da .1 horas da tarde, alarmou
a Avenida, nas immediações da rua dc
S. José, Foi no mesmo local onde 110
carnaval de ha dois annos atrás uma
brutal scena de sangue oceorreu.

Aquelle individuo parou, olhou para
um e outro lado e calmo, eomo se ti-
rasse do bolso a carteira de cigarros,
sacou do revólver e alvejou o primeiro
transeunte. Não deu ao gatilho e os
seus olhos voltaram-se para uma senho-
rüa, que, apressadamente, demandava a
Galeria Cruzeiro, D0Í3 estampidos se
ouviram, houve correrias, gritos, apitos,
uma balburdia, Que suecedera? A sc-
nhorlta, pallida, escondia-se na primeira
porta, emquanto o estranho homem sc
debatia nas mãos dos guardas civis que
procuravam subjucal-o.

O3 projecteis felizmente não attin-
giram o alvo c tudo se explicou na
delegacia. A senhorita, Aurelia Faria
Ramos, de 17 annos, pupijla do sr. Ra-
mon Gustavo, commissario do paquete''Ruy Barbosa", do Lloyd _ Brasileiro,
nunca vira semelhante indivíduo. Elle,
Mathia3 Ferreira, jardinciro e morador
á rua S. Clemente 11. 3.. confirmou.

— Porque atirara? perguntaram-lhe.
Olhou como que apalcrmado e nada

disse.
Viu assim a policia que estava dcante

de um desequilibrado e, syndicando dos
seus precedentes, soube que por -duas
vezes esiivera cüe 110 Hospicio Na-
cional.

A senhorita retirou-se anula sob a
impressão trágica daquelle momento e
Maihi._ foi mandado a exame de sani-
dade para a sua volta ao logar de onde

Cíuarros
í* Art.nlli.n_i
OfldlÜHUGd

A fllrf _uijja
Qualidades finas

AOADKMf.V UE ALTOS

ESTUDOS

Hoic, riío haverá aula de Direito
Constitucional, dc que é professor o dr.
Aurelino Leal,

CASA ALVIM
Agencia de^ Loterias

Pagamento Ímn.ediato
Rui» ila As. 'inblén 05

Teleph., sOtíJ, C.
1 . ep • *¦<

MEOAI-IíA DE DISTJXCÇAO

Foi concedida medalha dc distineção
ao guarda civil Vl-cnte Cazcmiro dc
Oliveira.

No Paraná
UMA GRANDE QUADRILHA DE

AUDACIOSOS LADRÕES
Curityba, 3. (A. A.) — Os ladrões

mascarados continuam .1 (praticar as-
salto -a. cisas das adjacências deste
município. . ,_.,.,

Mo log.tr denominado Rio verde, pio--*i_l a Campo Larí.o, o agricultor ca-
pitão João Mendes teve dc travar luta
com doi=! ladrôe.s mascarados quo lhe
assaltaram a casa.

Durante a luta, Mendes poz c pé so-
bre nm alçapío, cahindo com 03 dois
Ir.drõc.. í rindo-se no crãneo.

Emquanto.so pas_ 1 -.sta scena, r.ou-
:ro compririiment.* !a casa, outros la-
drõ.3 mascarados amordaçavam a cs-
posa do agricultor, revolvendo todos os
moveis.

A DQ-icia procura descobrir 05 Jadrõçs

Resoluções acerca da
situação internacional

Lisboa, 3 — (A. H.) — O Congres.
so Aacioual reune-se extraordinária-
mente, 110 dia 7 do corrente, afim de
ser informado dos resultados da niis*
são dos srs. Affonso Costa c Auguetit
Soares a Londres, Paria c San Sebas.
tian, e tomar resoluçSes acerca da s.
tuação internacional..

O sr. Louoa MoíSoí' o tt
.., sn» í-eccpcflo no PortoLisboa, 3 _ (A. A.) — Do Portalcpiiimuiucam para esta capital que têm-sido muito carinhosas as manifesta-,

çoes de synipathia feitas ao represen.tante diplomático da Hcspanha juntaao governo portuguez, -que ali se et_contra de passagem.
O governador civil oífereceti ao dr.I.opcz Mtiiíoz um Imito banquete, an'

qual compa rece ram o presidente «Ia Ca-imara Municipal, alias autoridades Ia.
enes e, nacionaes, o cônsul da Ifcspa-i
nha ali o outras pessoas gradas, esne-i
ciahiicntc convidadas.

Foram trocados'brindes muito amií*tosos, nos quaes se -*oz cm relevo os
sentimentos que hoje ligam estreita,
mente as duas grandes nações ibéricas.-

Toda a imprensa local faz as mai:.
elogiosas referencias ao ministro tsn¦pez Muiíoz, saudando-o earinhosanicnte,

Povliii.nl na ultiiun con»
ferencins tios alliadosLisboa, 3 — i.\. A.) — Annuncia.

se que na reunião dn Conselho de -Mi.
nistros, hontem realizada, no paláciode Bclcm, sob a presidência do dr. Be_
nardino Machado, o dr. Affonso Costa',
ministro da Fazenda, annunciou aos
seus collegas que já liavia concluído á
redacção do relatório sobre a missão
c-üe, juntamente com o sr. Augusto
boares, ministro das Relações Itxterio-i
res, desempenhou, representando Porttw
gal na ultima conferência dos alliadoá
realizada em Paris, e sobre cs negocia.
ções cntaboladas c-11 Londres, para <3|
ciuprestuno de 25 milhões dc libras es-l
Icrlinas.

2lHwoTS^
RIA PKDERAL :i extwUr-so ama.
nhã, 5 ilo coi'1'eiito.

De emboscada
PAE E FILHO VINGARAMSE, PRK.

GANDO-LHE TREMENDA SO'VA
DE PAO

Os Uoím, Gonçalves, pae c filho, José
e Manoel-, moradores ejn Anobieto, nai-
(listrada Nazardtíi, iinjpHctram com o[
n-egociaiite da localidade, 'Manoel fio-
drigues Ignacio, fazendo Juramentos
de que havia do cliuyr.it* a oceasião cm
quo o homem pagaria a divida con>
traída.

¦Isso aconteceu lioiiten), 0 Ignacio
foi victima da "ignacia", caindo noi"páo da goiaba',' dos dois inimigos.

Saíram os dois, sem que fossem cs-
perados, do interior de uni mattagal, O
foi cacetada de "criar bicho". Depois
os "valentes" dispararam como dois
veados, deixando a victima a gi-nier
dolorosamente.

ISabcdora a policia de :ão grande bru-
talidade, mandou a curativos o ferido,
conseguindo, pouco dej>ois, prender o
José, estando á procura do Manoel,
para envolve, o illtin processo.
UAT.D —. .Remédio e appllcflçi.o ioo^),

91. INSTITUTO EHRLICH — 120,
S. Josf. Vendemoii, tambem, o remédio.

1] -l.i.O

PAJiA FUGIR A' 3_i_EK_\

Tentou suicidar-se com um
tiro no coração

Um moço dos seus 2(1 annos do cda«
de, bem vestido, desceu homem, á tar*-
de, a escada do predio n. 48 da nia do
Hospicio e ganliando-a. saccou de um
revolver o desfechou um tiro no peite»,
do lado esquerdo, tombando gravemente
ferido. A scena foi rápida, impressio-
nando vivamente .1 todos que a teste-
aninharam, aquella hora, 1 da «arde Vai
um telephone próximo foi chamada .1
Assistência que acudiu prompta, medi.
cando ali mesmo o tresloucado rapaz,
que pouco depois foi removido iara _
Santa Casa. Quem era elle? Soube .
policia do 1" districto. Trata-se de Ari..-
tidea dc Azevedo, que na casa acima'
citada, residência do sr. Vasco Pereira
e sua progenitora, oecupava, por favor,
1:111 quarto, Aristides via-se, uKimamcn*
te, desempregado. Fora, ha pouco tent-
po, a Matto Grosso, com apresentação
dc um politico para o governo do ri'fcj
rido Kslado, regressando dcante dos
graves boatos que por lá começaram á
ecoar. O scu amigo recebeu-o e o anl-
mou. N'ão se preoecupasse, pois nada
lhe faltaria cmquanto nada .pudesse ar--
ranjar. Mas o rapaz não sc sentiu coni
a coragem precisa para a luta c hom
tem procurou morrer da maneira aciiní
descripta. Se bem que grave o scu cs*
tado, lia espreanças dc salval-o, jiois 3
bala não feriu nenhum órgão mclindro-
so. Km seu poder a policia apprehendcii
uma carta dirigida ao scu parente co*
ronel I.opo Azevedo, residente no lio.'
tel Victoria, 110 Cattete.

BXl-OSIÇAO CANINA
NA EXPOSIÇÃO DE AVICULTURA

Iv-tilo sendo inscriptos na sede da 'Ur_<
ctoria, 11a cotposlçüo, 03 candidatos an
concurso car.ino, íjue -sü .eaUza-A »o d-.'
iniiigo, entre 15 e 17 'horas,

Os interessados enrontrarlo na. Expciu
ção Avenida, .1" iniorinaçõca que desejai
rem.

ÍC jí notável o numero de c.je* inseri
pios. d 701

EFPEITOS DA CIItOULiVR

I .ocessos por vadln&oirt
De accôrdo com a circular do clici>.

de policia, foram processados liontcm,
por va.liagr.iu, 03 indivíduos dc nomea
Manoel Alves, Antônio de Oliveira Cos-i
ta, Diogo Teixeira Guimarães, João Ta.
vares f.eite o João Ferreira da Silva .1

Os processos foram feitos r.o cartoriij
da 2* delegacia auxiliar.

f/i-:"" O CHICOTE,, 100 n'*is

Lloyd Brasileiro
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS

EMPREGADOS
Da secretaria dessa associação COnW

municam-nos que foram pagos os sc-i
guintes benefícios: 300$ a d. Alcin*.
Pinto Marques dc Sá, viuva do associai
UO tir» \_..i.'-.._ .*.i-»iinl*-_ \i_ -J3, iimuI_-Íi_;
n. Cg.', classe C; 300$ a d. Victorii
Dutra da Fonseca, viuva do associada'
José Pereira da Fonseca Sobrinho, :mi<
tricula 11, 730, classe Ci 3:300$ cm
partes eguacs .1 d. Maria ua Cunha
Badejo, viuva, c a d. Joaquina Beriiqu.
Badejo, mãe do associado Archiminid
do Nascimento Badejo, matricula n. 48,
classe R: e. i :zoo$ a d. Maria Tavarei
da Silveira', viuva dJ associado Timo*
theo Évora Ia Silveira, matricula 11. rij
classe C,

A Sccçíío Funerária pagou cooS ¦!.
funeral do associado dr. Carlos Man
ques dc Sá. I

CIMENTOU. ^
Tel.nlioiio 83-1. Central. — Rn»

Santa Luzia 202
— PAl.r.0 PASSOS &0. —

COXCURSO DE TIRO EM
VAÍiDARATSO

lim convite ilo "El Tir.
lllanco"

Por intermédio do Ministério do E.*_
terior, a Sociedade, de Tiro Blanco/
do Ciiile, convidou as sociedades cou-.
federadas ido Tiro lllrasileiro e otfi-i
ciaes do Exercito para tomarem parte
ou so fazerem rspresentar no concurso.
de tiro a realizar-se em Valparaiso
nos dias 17 c 18 de setembro próximo,

O mtm .
DR APRIGIO DO REGO LOPES _

_i. ii.*:;.itr.l ,-i.i Misericórdia. Moléstias ti
(;arsar.t:i, -.-..-.ri,-, c ouvidos.

DR. OCTAVIO DO REGO LOPES -
Oculísta, prof. da Faculdade tle Mc...ina.
Comulturio: rua Sete dc Setembro 11. 50.

(A 810.1)
 na . m **» -—»

XA AI.PANDKG.V

O leilão ilo liojo
N _s armazéns 6 c 8 do Cães do Por*

to haverá, hoje, leilão de mercadorias
caídas era commiSôO, havendo entre ou-
iras: licor, vinho cm barrÍ3, azei;-
doce, frutas ein calda, legumes cm con-
serva c estojos para barb», loüette «
CO . __>

.-______ -¦_____.
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Sports

TURF
•Ttíf

"GRANDE-PREMIO DR. FRONTIN"
ll D*,mos cm seguida os tempos marca-
: dos) durante ,1 semana, pelos concorreu-
tes ao Grande Premio Iir. Urontin:
Ornatinho _e_"

f

Sultão-  . . --4"
UATTF.RY _.«£>"
iVolu-vté-Chaste .,.-.... 2.0"
T.ontét-Canet ........ 217.-'5
Pierrot ........ 221"
Corncob' _*6"
¦ZIN-ARO -. 2io"
Calepino, não tirou prova,-.foífre 223"
O.FALY 218"

VARIAS NOTAS
Ao contrario do que noticiivam,. o j'o-

elicy Domingos Pereira está pesando 51
ldlos; e não 57, devendo montar- com
eS-Ju- peso vários parelhejros, na corrida
dc depois de amanhã, 110 Itamaraty.

Argentino, trabalhou! huntem, .pela
manhã, na raia do Derby, montado por
indalecio Carneirxi, que jíi se acha bom
«ios ferimentos que reeebeti na corrida
do Jockey, quando montava Trunfo.

O- filho de Delarcy percorreu a milha
em: rcmilares condições, parecendo-nos
que. após o galope, chegou ligeiramente
sentido.

Mcduza, galopou hontem nn raia
ild -Derby, cm' moderadas condições,
inbíitada por M. Michacls.

Pistachio, tralralhou liontcm, jielã
manhã,, na raia do Itamaraty, de galo-
pão.

Seu trabalho, foi apreciável.
Hebe, que fará sua estréa, r.a cor-

rida da depois dc amanhã, no Derby,
trabalhou forte liontcm nesse ir-radô, a
distancia do parco Derby Nacipnal, em,
ws?:

A filha dc Er.crn.lcr Diamond, íoi mon-
iatlii por Dinarle Vaz.

Fábula, trabalhou hontein, no Ita-
maralv, de galope largo.

Lc Voilá c Boulevard, trabalharam
ijuntos, homem, na raia do Derby, tendo
os pensionistas do major Cândido de
Barros feito os i.500 metros, cm 105"
chegando exhaustos.

Offaly, ante-hontem, 110 Derby,
bprbiinptou na distancia do Cirande Pre-
mio. Dn. Promin, cm 218" e nâo 220
como foi noticiado.

Delphim, apromptou hontem ua
raia do Derby, em 1.500 metros, lendo
marcado 105"'.

Pierrot, um dos mais1 cotados con-
correntes á grande prova de domingo,
galopou hontem no Jockey na. distancia
do *.*oo metros em. 221", montado lior
Alexandre Fcrnandcz.

Acha-se á venda o eavallo Goyta-
caz.

Battery trabalhou nntc-hcmtcm,
-pela manhã na raia do Itamaraty, mon-
tada por Domingos Ferreira,

A filha de Ocaso, fez a primeira mi-
lha com Parade (D. Vaz) o a segunda
ao lado de Cascalho (R. Cruz), tendo
estes dois ganho com facilidade da égua
do sr. J. B. Campos.

Dei. apparecer amanhã o- i" nu-
mero da Clironica Sportivo; semanário
dedicado aos interesses do turf e que
conta com collaboração de primeira or-
dem, escolhida entro pennas que ha
íongos annos se dedicam- ú matéria em
questão,.

; 'Além desse importante -elemento, a
Clironica Sportivo offerece-, neste rui-
.-iiero, um interessante concurso de pai-
pites aus seus leitores; com um premio
de 3005000 em dinheiro ao que fizer
maior numero dc .ponto, na corrida dc
domingo próximo.•Não é preciso dizer que a Clironica
Sportivo vae fazer suecesso.

!.. FOOTBALL .

BIBLIOTHML1
- DO -

•SQí!R£IODA MANHA'
Acham-se»ú venda os volumes:

0 MARQUE DE FAYOLLE,
I'oi- Géraril dò- Ner vai

0 TAMANCO ENCARNADO,
Por. Henry. Slnraor

Um aasamento na Época
áa terror,

Por Ml-ccourt

LÁZARO
1 Por Bon Jaciutho O. Picon

DUAS ORPHÃS
Poi- Mictto Mario

PEDRO £ THEREZA
Por Mareei. Prcvost

UM ERRO JUDICIÁRIO,
Por Miu-c Mario-

AMOR VENDADO
Por Snlvatlo. Purina

A GUERRA

0010 IRRECONCILUVEL,
Por Carlos M. Ocantos

Servidão & brio na vida

LIGA METROPOLITANA UE
SPOJRTS ATIIX-ETICOS

.Rcmi-c-sc hoje, ás 8 horas da noite,
o conselho director da Liga 'Metropoli-'tana de Sports Ai.hleiicos.

A' sessão de hoj'e espera-se sejam
apresentadas Boliciit-çãs dos clubs fi-
«iadns: C. R. do 'Flamengo, iFlumirrcn-
se. F. C. c Botafogo 1*. C, afim dc
serem convidados para vir a esta cai ri-
tal respectivamente por iniciativa dos
tres clubs. o "scratch" da Associacion
Argentina de Football,'.'scratcli" da As-
socibeion Untguaya. de Football c aqui:
pc,do, Gimna<sio y Fsgrima,. do Buenos*Aires.

Que fará o concelho ante tantos jo-
gos intornacion-w-s em- perspectiva ?

:l! •'. i*t
A PAKTW.V l)l*J UAI OKA-íBB

Ii-UOTIaALLBU
(Estamos informados de que já -tem

a sua 'passagem para a Europa adqui-
irida o sr. d-Iarry Wblfárc, o grande"ceiner-forward", que defendeu ditran-
le tres annos as cores <lo Fluminense
iP. C. 'o as da Diga Metropolitana;,
íoi o nosso sportman servir na-j filei-
ra3 do exercito ingle.-.

íi! *" *
CAMPEONATO DO BIO DE

¦lANUlltO

1
Por Alfredo do Vieny

Memórias de duas jovens,
casadas,,

Por II. do Úalzac

UM CASO'ESCURO
Por II. ílo BiUzac

Mysterios da Villa F.osa,
Por ... j_. W. Slnuson '

.POR UM ALFINETE
Poi* J. 1*. do Saiut-Ciei-Jiiíiiii

MULHER DE MJ.RMQBE,
Por Ciu-los JI; Ocantos

0 CORREIO DE Llt
Por Mnro .Mario

ABBMBSJ. DE CASTRO,
POi' Stctulhul IH-h-kiuo Besíc)

PREÇOS AV-IiSOS — Xa
Onpitiil: Volume:- brochados,
3S00O; oncmii-riimlos cm nei'-
ciilhm, 3$000; eom cncmle.-
nnoiio de nmuilor (c-iicclnl).
-$O0O.

Xo Interioi'! Volumes bro-
clinilosi, 2$500; oneiulernmlos
em pcrcalinti, Í5$500; eom cn-
ciulernticiio do aimulor (espe-
ciai), 4$500, franco ile lior-
to. Instruccões iwrn nsslunntii-
ras vido minierOB anteriores:
VcnrJcni-SQ eollceçõcs a precosi
reduzidos.

Varias notícias
Foi enforcado sir Ro-

ger Casement
Londres-, 3 — (A. ll.) — Sir- Ro-

;gcr Casement foi. etrforcadoi ás 9 horas
da nianli..

Londres, 3 — (A. JI.) —¦ Amanliã,
cm; todo o iinpcrio-Urítaiintco. será ce-
Iebrado o segundo anniversario da de-
olnração do guerra- á Ailemanha. Nos
milhares de cidades 'e aldeias, desde
a capitai do. .paiz até á mais remota
colônia, sara api-sentada ao suffragio
das, pcpulaçGes uina moção, concebida
nestes íennos:'"Pi-cisamente. no segundo anttiver-
sario da declaração da guerra, a as-
sembléa dos cidadãos, de... (designa-
ção d*o logar)... affirma a infk-xivo-l
determinação de continuar até á vido-
ria final na luta c.m defesa dos idOoos
de liberdade e justiça que são a causa
commuig e sagrada- dos alliados".

Na África oriental o general Smuts,
commandante das forças sul-africanas
que ali combatem, organizará manift-s-
íaçõiKi em todos os 'territórios conquis-
taJOs-. aos aillemães. Os cidadãos bri-
tannicos, reunidos, vdtarão, a referida
moção.

O general Bc-tha, primeiro ministro
da União Sul-Africana, organizará va-
rias manifestações em todo o território
dt- confederação e todos os residentes
on governadores britannicos de todas
as paetês do globo procederão dc egual
fôrma. .

Esta. coivmic-moração fará reflectir
cs allemães e terá o valor de -um ju-
ramenlo solenne, como o mundo já-
mais viu.

Londres, 3 -— (A. II.) — Commii-
íiicaiu dc Corfu (pie a Servia rosaly.eu
convocar o parlamento. O rei- 1'etlro
lia Servia e o governo grego foram
já avisado, dessa resolução.

Londres, 3. — (A. A.) — Aunuu-
cia-se que o- esS-do-maior allemão pro-
metteu ao conde Atulrnssy, que a fron-
teira húngara, dc Jablonica até i fron-
tc-ira rumeiia, será protegida por des-
tacameiítos turcos, que vão -ser _íuvia-
dos para reforçar o exercito austríaco.

-Oil-i-M, 3 — (A- A.) — Dizem d-e
Salonica que a. revolução que arreben-
tou tia Albânia *iugtneivta .considera-
velmeule, lendo se unido aos revolu-
cionarios novos, e fortes elementos.

JIEÃTROS & ______RSj
CARTAZ DO

Theatros
1)IA

k LOIA NO SOMME
Londres,, 3 (A. A.) — Os iiiglfcrosi

apezar dos ce-uíra ataques allemães, con-
solidaram os avanços feitos cm Fo-

Nova York, 3 (A. A.) — Outra nota
publicada hoje nos jornaes . enviadn
pela embaixada allemã cm Washington;
ánnitncih que as perdas francezas. até
.ti dc julho ullimo, nas linhas de bafar
lha do Somme alcançam á somma dc
lóo.oQO homens.

APOLT-,0- — "Sti salva' a pátria." (re-
vista). A's 7 3I4 c 93I4.
CARLOS IIÜMF.S — "O diabo a qua-:tro", (revista)'. A's, ?-.lU - 93l4-
aMUa\iCU'AU — '-Mieiíe", (comedia).

-A'u 83I4.
TAUAlíE TUKATRK — "La Ditciiessa

dei Bali Tiibariu-" (opereta). A's 83I4.
REPU BtICA- — Sessües ciiiematOBraplii.

cas. Trabalhes, da. "Olympian. Troupe'-..
Das 7 is u. . . . ¦

S. PEDRO — ilvsptctaculn da conipar-Jua
Ilctniann. A's 8 .lU.:.! if :l!

Cinemas ,
AVENIDA — "A nilida de rórlici",

(drama).
lDEAÍa — "Jtystcrios de New-York".

(* episódios) — "Eclair JOLirml" (re-
vista).

ÍRIS — "A Tabami-tra dc marfim" c"O amor- que não desanima", (drama)..
ODEO.M — "l-ibcllula Azul", (drama),"GaumotiL Journal" c **Amur mexicano",

(drama) ¦
1'ATUi:' — "Mj-stcrios de New York",

(2 episodies) — "Pafhé Journal", (re-
vista). .;: :- * ,
Circos

jA GUERRA NAVAL I

ESMOLAS
Dc um íinonymo, om homenaRCni á N. S.

I da Penha, recebemos para o_ nossos pobroí
n quantia de 2$po0-

Os jouos ile tlominiio
'não os seguintes os encontros dc

campeonato e res-jectivos juizes assen-
íatlbs para o.-próximo domingo:

;!•' Divisão — S. Chrislovãp "versus"
'Vlanu-ngo: primeiros "leams", vVffon-

iro, do fluminense: segundos
Guilherme Witte. do Ame-

so de Ca"teams",
rica.

Hiingii'"•teams";
''versus" Botafogo: primeiros
Henrique Santos: segundos
Gomes dé Paiva, ambos doICftlllS'America

Andarahy "versus" Fluminense: pri-
aneiros "teams", Plavio Ramos; seguu-
dos "leams", Carlos Viliaça, ambos do
ÕBotafogo.

¦Os embates serão levados a effeilo
nos campos dos clubs que figuram em
primeiro logar. isto é, nos campos do
São Christovão' Bangu' e Andarahy,

2* Divisão — 'Carioca il*\ C. "versus"

S. _, -Mangueira — No campo do Ca-
riora ll"". C, 110 Jardim Botânico.

C. R. Boqueirão do Passeio ""ver-
sus" C; R. Guanabara — Ko campo do
l'iuminen-e F. C, á rua Guanabara,
que vae ser solicitado pelo primeiro.

3"divisão — 1'arc Royal d*'. C. "ver-

sus" S. C Brasil — Mn campo do
'America K. C, á rua Campos Salles.
que vae ser solicitado pela l.iga, para
o encontro uullo do campeonato da 3a
Divisão.

A--GTUOA 
"FUÍvriiALIa 

CíiüJÍ

. O tlTillO

rua

Xaoii Kio-S. Hmilo -
de lioje

¦ iRealiza-so hoje, no campo d
Cau.no-í Snllns. \m\ treino entre o i"
"¦team" do club local e o seleccionado
carioca, que vae disputar a " Caça-iRio-
São Paulo", a 13 do corrente, ein Sáo
Paulo.

O capilão do America pede, por nos-

Seguintes jogadores: J. M. Ferreira,
A P. Nunes. Paulino Silva, A. Dias
De Paiva. G. Witie. B. 1*. de Paula
Ramos, Oscar S. Barrosoi <S?. Ojcda,
,G. de Carvalho, Gaspar Nunes Galvão,
Álvaro Cardoso e Haroldo Domingos.

IA's 2 horas trenarão os ::" e 3o
"•teams", que eslão assim organizados:

_" — Calvente; A. 'Moreira o Pedro
M. Barros; Dialma. S. M. Ferreira c
C. Saiiiiire; Gomes de Paiva, Paulo,
Darey, Curty c Franca

Paranhos SoareBarata. .
Assis, Edgaul e Rodrigo; M. Roque.
Sequeira, Jucminha. Ivo e Nelson.

1 ¦¦T__-^>«<__i>-«e>-'Tr-.» ¦ -

As lesitimns cnsettiirna só na
CASA LONDON

Unico deposito 110 ISio. Ternos
sub medida

50$000, 603009 e 705000
Aviiiini.-nlos (le 1° nunlitlntle.

Cuidado eom os imitadores. A
liu:.'-:i cusa é

".UA ("RUGUAYANA. 13C

AOS POBRES

\mwm
DB

Ernesto Souza
BRONCHITE

Roii(|i!!i!ão, lísllima,
j Tubeitulosc pulmonar.

GnAÍ.BE TONI.O
í ire o aipili" 8 mim a' m muscular.

Hòuleti-t bombardea-
da e oecupada

Londres, 3 (A. H.) — T-lègraranjas
de Mityleiie annunciam que a esquadra
ingleza bombardeou Moulcbit, na costa
asiática, e desembarcou um desíacameu-
lo que tomou conta da cidade.

Ilavre, 3 (A. H.) — Uma canhoneira
belga que cruzava junto á costa allemã,
do lado de Tanganika, poz a pique (a
canhoneira allemã "Graf von Cotzen .

I O navio allemão estava desembarcando
tropas, que foram immedlatamente dis-
persas.

iJoiiia, 3 (A. II.) — De manhã, dois
contra-torpedeiros inimigos boiij|)ardea-
ram 3isceglic, povoaçã. absoltlTamcntc
sem defesa e que não podia offerecer
nenliuma .-anragem aos atacantes. Seis
pessoas ficaram feridas, entre as quaes
duas mulheres, que se achavam em es-
lado grave. Os prejuízos materiitos são
insignificantes;

lioje, de manliS; os aeroplanos ita-
Manos bombardearam- com suecesso o
porto e a cidade d6 Durazzo,. lançando
bombas sobre o aerodromo, pontes e
biv-aqltcs inimigos. O aerodromo, prin-
cipalmente, foi attingido varias vezes.
Os aviões italianos regressaranv inco-
lumes, á excepção de um, que foi obri-
gado a aterrar em território inimigo.

Ea-UINADO * C. t° ds marco, 1.
¦ ¦ ui-i-a-B 0^d»-0_pa6*—

MÉXICO—E. ÚMIDOS

As divergências entre os
dois paizes

México; 3 (A. H.) — Foram nomea-
dos os srs. Cabrera-, Bon.lias c Eani
para represen tarem o México ua confe-
rencia um (juc vae ser discutida a so-
lttção das divergências suscitadas com
os listados Unidos.

Os delegados norte-americanos são
egualmente cm niuncro do tres.

«1«».<_E>-^ÍB_—

Promoção de estimulo
Com muita justiça, o director do th-

stituto Nacional dc Musica, aproveitan-
do o merecimento e as aptidões das
alumnas Didia Corrêa da Costa e Noe-
mia Martins Pinto, classificadas por
concurso muito disputado em a" c .*"
lugar, mandou, pnr acto de liontcm,
transferil-as do curso privado dc piano
para o official do professor Maia. Es-
ias alumnas estão matriculadas nas au-
ias (ie uarmonium do professor Alberto
Nepomuccno-, tendo a segunda o curso
completo de solfejo; cursando a primeira
a aula de solfejo do proi'e;sor Kaymun-
do,

A's distinetas sciihoritas os nossos
cumprimentos. .
•-- --MOtAKI O fip>._tWB-Oa————¦-¦-¦— --¦

ll KUM0S EM PACOTES |||
| MARGA VBADQ |
II Excellontes qunüdadcs |g
jfg R'c'cusao tis iüiilaçües 3E

vh-í't*í??*?r--Wfi>r.rf--ÍTtT-Tt?H-'íi-*t'-'Vt??*t*:J

PIERRE — Espectaculo variado.

¦ PRIMEIRAS

OS FILMS DE HONTEM
Com um prosramma exceUente mudou dc

cartaz o llixuoso cinema Odeon, da Compa-
nhia Cinciuatograpllica Brasileira, com o
apresentação dc mais uma artista de valor,
cm um trabalho dc sensação. LibcUula azul
ossim se intitula o empolgante film, série
dei Fiaiitü, da festejada 'fabrica italiana
Aquilo, De entrecho soberbo que Alexan-
dre Dumas, tratou em um dos seus mcllio-
res romances c que o autor moderno de-
lincou com. as v.cissjtúdça da vida moderna,
Lxbcl.ula- nr»/ é a triste -historia de uma
Adriana Cartier que, zombando sempre do
amor e arrastando na corrente que a cerca
tim milhão de adoladores, qual Margarida
Gauthicr, tambem se sente presa nas malhas :
(Iti amor... Pobre rapariga, pobre "Hbcllu-
Ia" que; vô suas 'azas so crestarem aos raios
dò sol do amor.

Tal é o bello Ctlm que hontem assistimos
no Üdeon. Completando o programma vi-'
mo9 mais Gcumont Journal, ultimo nume-
ro, sempre informativo, sempre noticioso, c
.•íjji.r íí.cv.Víj...*, drama dc amor c dc bra-
Vtíia. em tres loucos netos.

Os dois iiltimos episódios e:n duas par
les CRtla um do cmp_.ijai.ta íilm policia!-
seientifico Mysterio dc Novo. Vork, come-
.aram n ser c.Khibi-Ios liontcm era um dos
nossos mais. apreciados cinemas. Arnold
l-aly, o celebre "Justir.o Clavel" c Pearl
Whitc, a graciosa "Mi.s Klaino" fazem até
-.lemingo as suas. despedidas,, promettendo
roíj-pareccr muu novo filtn dc suecesso ain-
da maior c de aventuras orlginacs. D0Í3
últimos episódios, ri0-e 22o.

O íi/Bmiiriiio X ,,j c A victoria 6c Ciarei,
como os demais, offe-'ccom o máximo inter-
esse c entre os múltiplos o electrizantesqua-
dros, destacam-Eci a descoberta do torpedo,
uma luta encarniçada, a mala verde, o lie-
liograpb, o naufrágio terrível, o submarino
•dos espiões, cie.

O Patlic cxhilio o.. Mystcrics dc No-.-a
York, o ultimo numero do Pathâ Journal!
c o Idual cxbibèj como complemento a pro-
grammii novo: um 7*/rí im* trii-as, 2 lon-
gos c commovcntcs actos, passados no cam*
pot, o o liclair Journal, como extra, na"matince"»

(*) cloganto cinema Ja eiupresa D.-n-lot &
C. continua a espalhar o brilho fulgurante
ci artista da notável bailarina russa Anua
Pavlowa, 110 grandioso drama lyrico histo-
rico do grande compositor francez Aubcr,
A Muda de Partici, quo ha tres dias com

] tanto suecesso tem sido apresentado aos nos-
. 505 disíiueos "habitues"- e, por "ultimo, o

íris, com um iprogrntrtma grandioso, apre.
Ecnt0U-.se hontem cxhibindo duas obras-pri-

; masi Ain°r que não desvanece, drama de
. eiír.odo sensacional c empolgante, cm 5 actos,
j di fabrica Universal, c /( Tabaqueira de
| Marfim, ura dos mais bellos dramas poli.

ciacs que a cinematogrnphia tem feito, cm 5
! longo3 acto.1-, da fabrica D'1-uxp,

THEATROS
I A companhia dramática franceza dará

hoje, cm io" lécita do assignatura, a pri-
mclra <la peca Micttc, comedia em 3 actos,
dt- Dn rio Nicodcmi.

A companhia Vilale dá bojo em ultima
I.-. opereta La Jtichcssa dei bal Tabarin, qiic

amanhã, dará logar ao Bi>«r_c_>, na qual cs.
t'eará o actor cômico Torre.*

Com a revisla-fantasia Diabo a quatro,
fará hoje sua estréa, no, Carlos .oincs, a
compauhia do Rdon.TJi_itro de Lisboa • •

reclamos"
Theatros

'. Km scena do Apollo esti ainda a revista
:Stá salva a pátria, original Ue Ilastos ligre,
llcgo Barros c Carlos liittencourt. musica
<to maestro Ua Junior. A afíliiençia de
.nublico ao antigo .theatro da rua do Lavra»
-dio lem- sido muito iiminadora. e a platéa
nonlaudc sempre entluisiastieamentc a nova
ncça. o os seus interpretes, .lvntra assim
num ireriodo dc maior prosuendade a. com-
uauhia do Polytlieama de Lisboa, que ja
conta, indubitavelmente, com grande pro-
cura do publico..

A Creat Kovelty" Companv Vtoi, Hcr-
man. continua agradando en; cheio, sendo
cada dia maior o suecesso. do mágico clu-
ner. Kusk Liug Toi. eanuo nos «euai ita-
bidhos, que executa com segurança c *-»««•

Sao inmimeras e variadas as sortes feitas
íor Kusl: Ling Toi, que e sempre- muito
ipplaudido. Tambem o nrofessor Hcr-nan,
nos sons exercicios c .nrovas com a electri-
cidade, consegue francos anplau.QS da pia-
téa. Um dos números que mais agradam, pelo
ledo irresistivelmcnlc cômico c o («e «
professor Herman executa, fazendo passar
una forte corrente clcctrica pelo seu cor-

no trai.smittii.do.ao.to o. dt* espeitado.
ros. que estão ligados, caindo a-™**»"
com choques, emquanto outros, deitam.-..a
correr, saltando do mico -¦ platca.

- O Republica dá *.oic o seu esçcctaçulo
com a denominação de Cinema Iam.Jiar.
Nele serão mhibido" a "San.antana" na
Parte cinematograpliica, c, vanos números
interessantes, na parte variada.* * *
Circos

Armado á praça Saçnz Pena. o-circo Fi'r-
re- tem dado uma serio de esncctaculoa que
tèm agradado sobremaneira. _Para hoje esta
aiiiiunciada mais uma funceao cheia (leal-
tractivos. na qual' toma parte o professor.
Cruz Paula. . ... ...

MUSICA

I GUERRA

Judith Morisson, é -uma «ncanladora nica

nina auo .-a flor doa '3 annos. possue ja
um robusto ta'cnto

,Ki*M,™Mn** «Je artista. Atumna,
do Instituto Nacio- I
nal de. Musica,. Ju- ¦
dith Morèsson. acaha |
de completar a "°
anno de piano, com
distineção, executottí ,
do sobretudo Bach,
á perfeição dc mes-
tre, como attestou a
banca examinadora

du que faziam parto. ílcnriquc Oswaldo e
Albcrt» Nepomuccno

Varias*.
Ü!

Sociaes
H'.iWii.i«ii-mi.--i-^_i<i..wi mm%mmw»mmmmtmmim

lístréa sabbado, no theatro S. José,
com cspectáculos cm tres sessões, a preços
populares, a companliia Molasso.

A companhia Molasso foi contratada psl3
empresa Paschoal Segreto para dar uma
pequena série de «speclaculos.

A peça dc estréa 6 o drama mímico, em
um acto c dois quadros, dc G, .Molasso,
musica do 'maestro Henry Hoffmaun —a
Amor 'd'apache 

(La *,elite ffosse),*0- Estréa amanliã, ino Recreio, com a
espir Uiosa comedia — A linda funeciomuia,
a companliia Alexandre Anevedo, já conhe-
cida e feslejada pelo publico carioca.

<? 'Xo próximo sabbado deverá' estrear
uo S. Pedro o notável Íllusi«iista I.a l;oI.
lotte, artista de grande reputação.¦*$> As sessões de amanhã, no Republica»
fierão continuas, das 7 ás 111(2. Xcssa
st-rie de cspectáculos, como de costume, se*
rüo i-noluiílos números interessantes, taes
como as estréas dos artistas Gorbett c Sul-
li van, que jogarão o Box acadêmico, Do-
uiwigo, na tnalinâci serão distribuídos brin-
quedos c bonbútis ás creanças. manttvulo a
cm-presa o mesmo preço habitual das eu-
tradas.¦*$?¦ >fo cinema Iíio, de Nictheroy, estréa
hoje a companhia -de revistas, operetas. co*
mediaa c burlêtas, dirigida pelos actorea
Edmundo Maia e 'Lino Ribeiro.

•ç^ UeaIÍ7.a-se amanhã, no theatro Muni'
cipal, a festa (irlistica do sr. Lucieii Guitry,
d rector -da companhia dramática franceza.

«> Para Pernambuco seguiu hontem o
conhecido actor José Monteiro, contratado
pela comppfihia Adelina Abrauchcs,

Km matinée, domingo, a compauhia
dramática 'franceza dará, no Municipal com
a peça Lc petit cafe, o seu espectaculo dc
desnedida.

«*> Xo dia ir, faz a sua festa artistlc»,
no -Apollo, com uma das melhores peças do
repertório da companhia do Polytlieama dc
ILifeboa, o actor ífinacio Peixoto. Para essa
noite os seus amigos preparam uma mani-
fcstnçSo de sympathia ao c*tÍmado aclor.

O O Palacc-Club, estabelec do á rua Joa.
quiin Nabuco, acaba tle arrendar o theatro
Plienix. l;"sse elegante lluatro da rua Ha-
rão de S. Conçalo soffrcrá uma importante
reforma e será denlro em breve um ele-
gante Casino,•S> Visltararaanos hontem o aclor Ileu-
ri<|r.c Alves e a actriz Mcdina de 'Souza,
ambos <la companliia do Edon-Tlieatro de
Lisboa.

A Ligiit e o caso dos
estudantes

¦Ainda não está terminado o caso dos
estudantes com a I.igbt. Ainda hontem
a policia, deante dos boatos que >cir-
ciilaraiu sobre uma nova attitude dos
nossos acadêmicos, resolveu destacar
para, a praça ila Republica numerosa
foiça do cav-tllaria, que foi retirada
pouco depois; Üs acadêmicos solicitaram
essa ultima medida, diz-se, porque es-
peram unia resposta decisiva da Li.ht,
e que terão segunda-feira.

Segundo constou se a empresa não
recuar no seu propósito dc não r.edur
zii- as passagens par.*, a classe acade-
uiica, os estudantes tomarão uma atti-
tude desagradável.

Diz-se que a !..i*.hí está disposta a
ceder.

aSIl *t0 URI ¦? tVHmn

ü ministro da Fazenda autorizou o
delegado fiscal uo Estado da Bahia a
designar um funecionario para fazer par-
tc da commissão de tomada de contas á
Companliia Cessionária das Docas do
Porto do mesmo listado-.

1 ¦ m.mn^mtyi^S2>^^ia%m.. ., ¦ _.
r.x._»-*NTO_£>*\;_-tr«..-V^^•¦•!Í.\TAMI..V.'<> DO ESTÔMAGO

vis.v.mh) o ri(;.\ifo. urinas
12 INTESTINOS COM O

ES.EHESTO SOUZA

Itnunns <* pão
Comn-.iiiiicam-nos:" A Asso-rlação Protectora dos Po-

bres c Creanças distribuiu no dia 31
de julho ultimo, ;':s 3 horas da tarde,'roupa* e pão aos portadores dos car.
í.es de ns. i a 103. Bastante concor-
ren para essa distribuição d. Maria
de Oliveira Camargo, em viagem dc
Cainpin.il> para esta capital, muito
•jradecendo a 'irectoria á tão deli-
c-da pr_n.-sttor3.*

lO-ilriirto fluido il:>s (•.•cs no-
zes : Sor. ile liulu, Noz Vomica
o Xo-'. Moseitilit, conl.eiulo aluda
11 MULlaSSA, o AM/a e O ('ll!!-
vão—l)vs!'iíi's!a. axk5iia,
debilidade: nervosa, mús
dieoslõcs, máo linliti), poso do
estonuiso. tlfires do cubeçn,

o faltn do npiictitc.
GRANADO&C.-1"doMni'CO, li

**5!Ta6&jrj3Q«__*_tt7«T*C-*t^'^

NA ILHA .IO VIAN:VA
NUM DESASTRE FICAM FERI- i

DOS DOIS EST1VADORF.S
Quando procediam ao levantamento

de uma língada de toros de madeira ¦
para bordo do Ilatiaya, atracado ao
cães da iha do Vianna, na madrugada \
de hontem, os estivadores Manoel joa- j
quim e Antônio José Ferreira, houve
um lamentável accidente, do <|ual rcsul-
tou sairein feridos os dois trabalha-
dores.

Devido .10 seu citado. Manoel Joa-
<in'm foi removido para Nicthcroy e An-
toiiio José '"emira foi removido, no.
rebocador. 7*1/0 Pita, para nossa capital,
sendo apresentado ao sub-inspuetor Al-
manjor Cliavcs, de serviço na Policia
Marítima, que lhe forneceu guia para a
Santa Caca. 1

CENTRO ADMINISTRATIVO
CAMI'0 DOS CARDOSOS .

Com grande numero dc associados
realizou-se domingo ultimo, na residen-
cia do sr- Affonso Coelho Scabra. á rua
|ta--bosa Rodrigues, Campo dos Cardosos.
a eleição para a directoria. conselho fis-
cal o cominissão de Syiidicancia do
Centro Administrativo — Campo dos
Cardosos.

A's ií horas deu-se começo aos tra-
!-::!ho- -iara a eleição, í;ue correram ua
melhor ordem e prolongaram-se .até ás
|8 horas, <|tiando ipelo secrt'ta.rÍo -íla
Mesa íoi apurado n scjiuillte resullndo:

DIRHC-ORU:
Presidente, i.Vffonso Coelho Senlua
Vice - presidente, Coronel Antônio

Mayrinl;;
1" sccrelario, Paulo Scabra:
Io thesoureiro, Francisco José Bokel;
*" thesoureiro. Henrinuc V. Luccna.

CONSELHO FISCAL:
Dr. Francisco Chaves Mendes Diniz,
Dr. Euclydes de Oliveira Alves,
Francisco C. de Almeida Castro.

COMMISSÃO DE S-NDICANCfA:
Capilão Osório Falcão,
Major Antônio de Almeida Mathias,
Domingos F. Guimarães,
Elcuterio da Silva Pinto,
Adão Firmino Maciel.
i° tenente José Tertuliaiio Cavalcante.
Josc Isaias.
Antônio d'Avi!a Bittencourt,
José loree dos Santos,
lEinilio Edpard Bokçl.
Serviram dc escrttlinadores, por no-

mearão da Mesa, os srs. dr. Euclydes
dc Oliveira A!\c; e Domingos 1*. Gui-
marães, sendo, por este ultimo requerido
um voto dc louvor á Mesa. que dirigiu
os trabalhos.

CASC.AT1NHA for over 1

No Circo Pierre
UM FESTIVAL DE CARIDADE

iRcaliza-se llojc, 110 " Circo Pierre"
uma festa cm beneficio do " Abrigo da
[nfaiKiíi", oura d--* protecção ;í mãe e
á creancinlia nobre.

A fesia tem um attraentc pro.sram-
ma. o que dará ensejo, á nossa socie-
dade, de prestigiar uma humanitária e
caridosa inslituição, que tem por cs-
copo dar á infância consolo e atterruar-
lhe as agruras do abandono.

DA.AS IXT1.MAS
O nosso querido compauheiro( redactw

clicíe desta íollia, -deputado Costa Rego, tc*
hoje o teu lar repleto da mala Intensa nhf
gria- lícla passa_-:n do anniversario nata-
licio dc sua esposa, d. Alzira da Costa
l\c_o. A distineta annlvcrsarinntc, que tan-
to se tem feito estimar -pelas familias que
constituem o circulo das suas ralações, rc->
ceberá hoje a. mais .significativa-; demonstra-
çõos dc consideração ~ oniisadct

O dr. Aurclino I.e.il faz annos boje.
Juriscom-ulto, homem de letras c jornalis-
ta dc competência provada, o dr. Aurelino
fl.eal, -cm i>ouco tempo dc actividade profís-
sional 110 foro c ua imprensa da Iíahia c
do Rio, conseguiu affirnar.se numa car-
reira brilhante. Cercado ile estima e syni-
patliiaa pes-nac-i, íi. cx. ha dc rccehcr nes*
le dia as homenagens das sua. innumcraa
relações na sociedade carioca.

Ifazcm annoa hoje :
A interessanto menina Dulcn Ferraz, íi-

lha do sr. João Ferraz e d. Anninda Ifcr-
raa l; sobrinha do sr. Clodomiro Fcrra2P
funecionario do íialacío do presidente da
RepuUto ;ü sr. Jostl iRotticu ;a senhoritíi Muiia da Ciorín, filha áo
.sr. Toaouim Tavares Leito ;A senltorita Violeta Segadas Vianna. fi*
lha do fallecido clinico d.". Francisco Sega*
das Virfina;o menino Odilon, filho do in tenente
_j Líxercitu 'Iístcnhanto I,. dor. Santos:o tei-.en-j Samuel Ribeiro de MeMo
Moraes, da llriga-da rnlici.il;o Sr, Augusto Romano, c:::;jrcg:.do mu-
ircipal;

a senhorita J-ulía Gomes, filha do sr;
Antônio Kcrrciia Gomes, fituccíonario do
Supremo Tribunal Federal!

o almirante Kntza Junior;a senhorita Ai ia Ramos, filha ^o ca*
pilão de fragata Carlos Ramos;

a senhor.ta "Nencsa", filha do sr. V.r-
nanl Pereira da 'Silva;

o .sr. Domingos Uaptista -Nepomitccnoi
chefe do serviço diurno do '•Diário Offi-
ti.,1":

a r*-ra. d. DcoHnda iforeíra, mãe <!->
dr. ilCduordo Moreira c do sr. Júlio Mo-
reira;¦—a senhorrla Carmelita Juracy de OU-
veira, filha do sr. Josc dc Oliveira liucno;

o c° tenente Álvaro «.Muller de 'Cam-
pos; Josc Anionio, galante filhinlto da cí-
rurgifto-dentista Álvaro iKrnesto dc Araujoi

n cirursiSo-dentísla João Bessa de Oli*
veira;

a sra. d. Odcltc Pereira Travassos,
esposa do dr. Lauro Pereira Travassos;.1 .sra. d. Amhhiljã do Lima ílarroi),
esiiosa do major Octavio dc Uma Barros,
funecionario da Repartição dc Águas o Obras
Publicas;o maestro ArnauJ Duarte Gouvêa. pro-
fessor calhedratíco do I-nstttuto Nacicvial de
.Musica;

o coronel Francisco Fcrdinando Cosia.
Dulce, graciosa filhv.ha dn sr. Au*

gusto de Mcnd_:iça, funecionario »da Im*
prensa 'Nacional, o dc d. Julia Jc 'Meu-
donça;

| —* o trav;-*-. Aniaury, filho do sr. Joio
j Joaouun Ptnto e de d. Dorotlica Monteiro

da S;tva;
Passou hontomadala nataíjcía da gentil

senhorita Anna 1 traga, professora adjunta
da «Barra do Prrahv, no 'Estado do Rio*,

A distineta anniver?ariantc, que é filha
do f-r. José I.iuo. estimado escrivão (io juizo¦federal, goza dc serai sympallu. naaue"a
lceal-ladc, tendo recebido muitas felicita-
ções.

i" knr.-1'.e Jo Exercito ílstcphanio I,. dos
Sanlos.

CMJUS B FIÍSTAS*
«Domingo próximo realiza-se, no Anda-raiiy-DIub, unia matinée blanchc, organizada

por um grupo de Rent's senlioritas.
/ 'Para essa festa reina a mais franca ale*
gria.

O festival será intransferível,
¦A elegante sociedade "Rio Club" abriráo. seus salões no próximo dia 12 para uma

reunião intima, que certamente terá o nica-
1110 encanta rias já realizadas.* % *
COXI'URT*XCIAS

O dr. William W. Coelho de Souza rea-
bza lioje, ás 4 Iioras da tarde, á rua Pri.
ineiro de Março 11, 13, sede -Ia 'Soe edadeNacional de Agricultura,, uma confer.nc.
sobre o tliema — "Em prol dos serviços
de cooperação",

NASCIMENTOS
O sr. Alberto Rcbastillo c d. Otlilia.Por-

¦tugal Rcbust.Ho participara-nos o nascinien*
lo de 5'.ia filbinha Dhjla.

nAPTis.vnos
Bapttsasc hoje, r.a ngreja da Santa Cruz

dos ?>(Ü:tar_s, « menino Odilon, -filho do

TOSTAS
O dr. Luiz José da Sil\*à. engenheiro cl«vil c industrial desta e.inital, para solennl-r.ar n anniversario natalicio de sua esposa

d. -eopoMina Soneasaux da Silva, fillia dofa leci.lo construetor Sbiicasaux, realiza boje,a noite, uma encantadora fesía cm seu pa-laccle, á rua Carvalho Monteiro, no Cat-
tcle, 110 nttal tomaráo parto as familias dasua maior intimidade c que offereccrá op-
l'ortiiiiidade para a annivcrsariante recebe;
daj suas amigas muitas deinotiitr.içõe" deaneclfl.

A festa terá iniciei por um concerto, or-
ganiz-ido nelo maestro G. Russo, 110 0,11,-*
tomarão rarlo com a senhorita Aurora Son-
c-isnmt de Medeiros, diversas senlioritasua nossa sociedade.

•T; ;*j ;*.

RPT/TGTOSAS
Serão iniciadas hoje, ás 7 horas tLi noi-te. na Irmandade de S. Pedro e Nossa

Senhora da Conceição do Encantado, as no-
vena*. em louvor a Nossa Sénliora da lioa
í.sKiaiiía.

-í encerramento tc-tá Iò^ar no dia i„ do
corrente, com uma tradicional festa.

Domingo próximo haverá "kerme-sse" cm
beneficio das obras, do templo daquella Ir-
mandade.

y- 9. Joç,: ,J0 Rio Prcln. Eslatln An
Rio realizam-se nos dias 13. 14 e 15 do
cerrento grandes festas cm louvor do mi-'nirro-o S. José _ de Nossa Senhora da
Gloria.

_ Haverá leilão de prendas, fogos de arti-
ficio, diversõea populares, etc. Ag festas
serão-abrilhantadas com unia _>:celicnte
banda dc musica.

VIAJANTES
Belo nocturno tia Lcopoldina seguem hoje

para Campos, onde passarão alguns «lúis o
dr. Miguel Feiíosa e o sr. Theopliilo Gui*
marães,

Hospcdaram-sc hontem na Pcns3o< Tíer-
cules: coronel Paschoal De Grigorío, tc-
nento Miguel Archanjo dc Souza, dr. Uip*
çolyto Kibeiro, capitão Zacharias Vieira, ma-
jor Luí_ Francisco tle Barro)., Sebastião
Trocoli. Antônio Franca Muniz, JoSo Car-
los Pereira Nunes Filho, Arthur Pereira
Nunes c Manoel Gomcj de Oliveira c se-
nhora,

Mi
O dr. Kaul Ferreira Leite, proprietário

dns leiterias Bcl, vae à? Republicas Argen-
I tina o do Uruguay, afim do visitar os cs-
, tabelecimentos de pecuária o de lacticinioí,
! das Republicas vizinhas,

i MI.SPvVS
'Será rezada amanhã, na c.rreja da Lapa,

uma missa' por alma do estudante de me-
dicina Coeli de Carvalho Martins, mendada
celebrar nela familia Stamato.

PAIaliECniENTOS 
'

Falleccu liontcm o dr. Pedro iBosisio, ouc
será sepultado hoje. á? 11 Iioras. saindo
o ferc-rn ..a rua do Riachuelo n, 330, para
o cemitério de S. Jo5o Baptista,

¦¦--¦•*• ¦TZ^à<**-<m1Z>*%*^<&*^^*'^•'• —mm

I.K.A PRO'-GBr*-E_.I*IA
Comiiiuuica-1105 a Liíra Brasileira

Pro-Gcnnania, com sede .4 nia S. José
n. 8-*, que a noticia publicada hontem
por um vespertino não se refere a ella
e sim a uma ouira cuja existência lhe é
estranha.

A BATALHA 00 SOMME
, Londres, 3 (A. II.) — Comtuunicailo
official: —"Continuámos durante a noite a con
solidar o terreno-que ganhámos nestes
ultimes dias c abrimos communieaç.õcs
entre as novas trincheiras;

A nossa artilheria. esteve muito activa
durante a noite( respondendo' ;i do inia
migo.. Naaiossa frente, entre a, herdade
de Maltz e Iaongueval, e tambem no
bosque de Mametz, om Fricourti em
Cecotirt e na aldeia de *Po_ieres o-fogo
inimigo afrouxou, Cela madrugada, o
inimigo fez explodir, uma. m.iia que não
nos causou nenhuma-, perda.

Paris, 3 (A. U.) -—. Coinmunicado
das 15 horas:"Ao norte do Soiuine rcpellimos du-
rante a noite as tentativas levadas a
effeito pelos ailcmãcs contra as nossas
posições na herdade de MDnacu. Or-
ganizámòs novas posições entre essa
herdade e o bosque de Uem, Confirma-
sc que os allemães tiveram de substi-
tuir as unidades que empenharam con-
tra Monacu devido ás grandes nerdas
por ellas soffridas desde 30 de julho."Ao sul do Somme, uni contra-ataque
contra as nossas posições ao sul dc
Estrées fracassou."Na margem direita do- Mosa os alie-
mães por diversas vezes contraTataca-
ram violentamente as trincheiras que
lhes conquistámos hontem. l'or toda a
parte os tiros de barragem e o, fogo
da iiifanter.a quebraram os esforços do
inimigo. Prnseguindo ,1 luta a missu
favor, progredimos, seriamente ao sul dc
Fleury. Attihgimos os arrabaldes da al-
deia . passámos mesmo além, da esta-
ção. O numero de prisioneiros que fi-
zemos hontem na região dc Fleury cx-
cede dc setecentos, ulevando-se, portan-
to, a 1.100 o total de prsioneiros vali-
dos que capturámos depois de 1 do cor-
rente na margem direita do rio. Na
região, de Vaux-Chapitre c na de Lc-
Cnenois, houve intensa lula de arti-
lhe-ria, sem.acções de infanteria."Na floresta de Apreinont dispersa-
mos a fuzilaria diversas patrulhas alie-
mas.

Aviação:— Na Frente do Somme, o
sargento-aviador, Cliainat abateu, dois
apr-arelhos, elevándo-se a oito os acro-
planos, inimigos por elle destruídos.

Outro aeroplano allemão que atacou
um, apparclho francez foi por este alve-
jado o caiu sem governo perto deChauny."

A luta no theatro oriental
da guerra

Pclronrado, 3 (A. II.) — Comniuni-
cado official:"Na região de Smorgon, o inimigo
começou 03 seus ataques com gazes as-
phyxiantes, doa dois lados da estrada
de ferro, á. unia hora da manhã; as
nuvens de gazes somente ás seis horas
so extinguiram. O emprego de gaze?foi .entretanto, descoberto a lempo e os
allemães, que seguiam as nuvens enve-
nenadas tentando avançar sobre as nos-
sas posições, foram recebidos com viva
fuzilaria o fogo dc metralhadoras. Os
allemães soffreram perdas severas o não
conseguiram sair das suas redes de ara-
me farpado, voltando dahi rapidamente
para as suas trincheiras."No Caucaso, na direcção de Trarput,
e na região de Nlirilc, os nosos destaca-
mentos avançaram e obrigaram o iuimi-
go_ a recuar ipara as suas posições for-
tificadas de Mnrtchala, na margem di-
rcila de Euphrates."

Dois navios inglezes
a pique

Londres-, 3 (A. H.) — O "UoyiVs"
annuncia que o vapor inglez "liritan-
nic" e o veleiro "Xlargaret Stitton" fo-
rnm mettidos a pique.*';

COSTUMES CHIC ?...
LaSVIaison Nouveile

O, KUA GONÇALVES DIAS, 9
*

Os búlgaros tentaram apo-
derar-se de uma ilha'

rumaica
Londres, 3 (A. II.) — Tclegrapham

de Bucarest:"Os 
jornaes narram que os búlgaros

tentaram apoderar-se de uma ilha ru-
maica do Danúbio, nas proximidades de
Giurgcvo. Das estações das estradas dc
ferro de Giurgcvo os búlgaros foram
descobertos, dando-se então o alarma.
Houve vivo tiroteio, terminando os bula
garos por fugir.

O facto causou sensação."

O "Berliner" Tageblatt"
suspenso

Amsterdam, 3 — (A. A.) — Tele-
grapham de Berlim dizendo que foi
suspenso pela censura, tendo toda a
sua uliinia edição cassada, o Berliner.
laneblalt, por haver offendido autori-
dadés militares allemãs.

Sabe-se, entretanto, aqui que motivou
esse acto da censura germânica o facto
de haver o Berliner advogado a con-
clusão immcdiata de uma paz honrosa.

Os comícios pela paz na
AUemanha

Amsterdam, 3 _ (A. A.) Sabe-se
por informações fidedignas aqui rece-
bidas que a policia dc Kiel, Koenigsberg
c Sretiin, iprohibiu, kriniiiantemente, a
realização de quaosqiter mcclings pró-
paz, sob pena de serem esses ajunta-
mentor, 'dispersados a pata de eavallo.

As informações accrcscentam que portoda a parte a idéa da tia?, se ecnerali-
za. em vista sobretudo da terrível si-
inação por que esiá atravessando todo
o Império c das ultimas derrotas dos
exércitos germânicos, cujas noticias,
apezar da excessiva censura, já são im-
possíveis de impedir que circulem.

Um "raid" de submarinos
italianos ás costas aus-

triacas
Roma, 3 — (A. H.) — Ha tempo

partiram, em direcção ás costas inimi-
pai vários Btibmersiveis italianos,
Cumprida a missão dc que iam encar-
regados esses na-'ios regressaram á
Itália á excepção de Móis. dns quaesaté agora não ha noticia, Nos próprios
meios officiaes esses navio? sãn con-
siderados perdido?.

Nno precisa ile rociam. "LAMBA-
RY". A_nn mineral natural. Deno.
sito Th. Otto_l 34—-T. 355. N.

O "Vorwaerís" e o anni-
versario da guerra

Paris, 3 — (A, H.) — Os jornaes,
a titulo de. curiosidade, transcrevem u
sotnlirio artigo nublícado no anniver.a-
rio da guerra, nas columnas do Por-
ivacrts, pelo coronel Gaedke, critico mi-
litar daquelle jornal.

O discurso do sr. Briand
na Conferência dos Alliados

Paris, 3 — (A. II.) — Um delega-
do á Conferência do.*, Aluados reconsti-
tuiit, para o jornal "I.e iMatin", a ali-
locução que naquellal assembléa pro-
nunciou o sr. llriand quando luminosa-
mente demonstrou a absoluta ttecessi-
dade que tinham os alliados de servi-
rem uma só causa com um só exercito,
combatendo numa só frente contra um
só inimigo e sob uma direcção unica.

O "Matin" enumera as consequen-
cias dessa collaboração de recursos,
dessa união de vontades, dessa Itanmo-
nia de planos que sc resumem no lan-
çàmeirto suecessivo -e descuvolvimcnto
simultâneo de diversas offcnsivas, des-
tinadas a ateiar o fogo nos quatro pon-
tos cardeacs abrangidos pela zona de
guerra, creando outraâ tanta, fogueiras
que o inimigo tem de alimentar con-
sumindo reservas e assim comlemnan-
do-os á defensiva, n-.ais tarde ao esgo-
tamento.

O "Matin" concilie dizendo que bre-
ve a Bulga.ia será castigada pelas ope-

i rações que Iodos 03 paizes da "Enten-
Ue" vão desencadear ootee ot B-Hcan».

0 CASO DO CAPITÃO FHÍATÍ
j Londres, 3' (Ai IT.)i — E' tal; o: movi-
monto de reprovação provocado em todos"os paizes neutros, pelo assassinato do
commandante 1'ryatt, 'jua facilmente se
comprohciítlein oa esforços que os allemães

.estâo, empregando para. apresentar, áquelle
jacta como. ju-t-ü-avcl o legal.
í Cor, mais. plausíveis que pareçam,, enlrc-'tanto, as excusas 'nvocàdsis pelo governo'aHcmiio- cm sua cícícza perante o mundo»
aquclle acto não pôde -ser visto senão

icomo' uma prevaricação judiciari*. fla-
.Srantei
; Al pratica internacional universal dos
Jdçiia séculos, passados, fornece com cffci*
!to tcsiemuulios irrcíragaveis- que ampla-'mente justificam a- tentativa feita, pelo"llrusscls", paro- escapar, i capturo-, o á
¦dcsfmição pelo. navio, do guerra- inimigo.
1 No sou appcndke ao regulamento rela.
tivo ita Presas dc Guerra, datado de 22
de junho de 1914 e publicado, em 3 de
agosto- 4o. msmo anno, o -próprio almiran-
tado allcmão estipula- que "serão tratadas
como -prisioneiros de guerra os marinhei.*

Iros dc todo a qualquer navio mercante ar-
mado que tiverem resistido a. captura".

O argumento apresentado na versão of-
ficial do processo que teve yor epílogo n
execução do commandante 1'ryatt, é que
esse official, não pertencendo embora ás
forçoas armadas combatentes, tentara dar
um. golpe dc aríete contra u submarino al
lemão. Ora, se o navio do comiiiamhiite
Fryatt- fosse armado c houvesse mcttido a

.pique a tiros o submarino, o próprio rc-
(gnlanicnto, do seu pai:, prohibia aos alie-
uiâcs tratar rryatt senão como pri—oiiei-
ro de guerra. Um navio mercante, pelo
facto de estar armado, não deixa de ser
um navio- mercante, nem pelo (acto de lia-
ver canhões a bordo para a defeza do
navio* passam os respectivos ofiiciaes e
marinheiros a fazer parle das torças com-
batentoa.

O regulamento allcmão conhece como lc-
gitimo o emprego do armamento dus navios
mercantes para dcfc6a de bordo, liavouuo-o
tiiiiibem reconhecido como lcgiumo. depois
de começar a guerra, diversos listados neu-
Iro?, entre os quaes os h.stados Unidos da
America, o Chile c ,1 ílestianha.

Na sua obra Das Scekriei^recht publica-
da no correr da guerra actual, o dr. Ilans
Wcliberg, jurista internacional allemão rc-
conhece tambem o direito de legitima defe.
sa. São delle. estas palavras cscriptns cm
'"¦5: . ."A resistência dos navios mercantes nu.
niigos A caplura só noderia, portanto, ser
piohibida sc esse princiDio tivesse- sido ge-
ralnientc reconhecido, mas n verdade é que
05 precedentes inter nacio naes não fornecem
exemplo algum de um listado, haver con-
testado a navios mercantes inimigos o- di-
uito de se defenderem, contrai um ataque
inimigo, direito osse que elle atei nóde e.-tcr*
cr contra a visita, nois oue a visita, não e,
afinal de contas, senão uma preliminar ila
captura. Um navio mercante, atacado, podo
ate apoderar-se elle próprio do navio dc
guerra, quo venceu c fazer delle a sua
prosa."

O regulamento allcmão estabelece, porém,,
a distineção entre o ataque o o acto dc
defesa, por parte dos navios mercantes nr-
mado", c considera cs ataques como actos
de pirataria,

Que nâo. seja legitimo para um navio
mercante atacar oulro navio mercante 1111-
migo.—é uma theso ouc muitas autoridades
sustentam. Mas como sc ba de distinguir
entre ataque c defesa 110 caso de uma guer-
ra submarina, como a aue movem os auc-
mães, ha mais de dcioito mci-cs ?

Os commaiidantes dos submarinos alie-
mães, com rara9 excõpcões. têm sempre agi-
(lc cm contrario das leis* da guerra e dai
humanidade. O direito daa centos, a me--
ralidadc internacional foram constantemente
e aystcmnticamcnte tacrificadas pelos- auc-
mães. tanto em terra como nn mar. A vi-
slla. a lrasea doa navios inimigos c até; as
vezes, dc navios neutros, foram substitui-
lir.s pelo ataque sem aviso prévio. A obri-
imçfio dc pòr a salvo as pessoas de bordo
üe navios mercantes, antes dc mcltcr a
iiimic. foi constantemente desprezada, e
aliando mesmo foi concedido, um prazo nara
.,; referidas .nessoas: £0 abrigarem no.s esca-
lc-es foram estes deixados á mntroca, a
milhas dc distancia do ponto de terra mais
próximo. .....

Os allemães ncmuitna dlstincç-to razem,
nos seus ataoucs, entre navios mercantes ar-
mados ou 11S0. e nnr conseqüência, os _na-
vios mercantes britannicos. rem sc deixa-
rem inioressinnar nelo íiSBassimito do com-,
mandante Frvntt. continuarão a defendor-se
nnr todos os meios ao seu alcance, dc con-
forniidade com a lei internacional,

*!i

Foi capturado um subma-
rino austríaco

Nova, Yorh, 3 — (A. A.) — A im-
prensa desta cidade idá curso a um
•elegramma official procedente dc VI-
enna, contnmnicaiido que vasos do guer-
-a da marinha austríaca capturaram em
águas do Adriático o submarino italla-
110 "Giaconte Paulino", conduzindo-o
perfeitamente illeso para a base naval
le Pola, aprisionando a .ua tripula-

Um "raid'' de aviadores
austriacos

Roma, 3 — (A, A.) — Os aviões
austríacos realizaram um "raid" contra
a povoação aberta de Discoglie, lançan-
do innumcras bombas, que provocaram

íalgttns incêndios.
iFaltam ainda pormenores dc mais

este attentado doa impérios centraes.

Hs visitas dos "Zeppelins"
í Inglaterra

Londres, 3 — (Official' — Vários
dirigiveis inimigo." ¦ approximaratn-se
dos condados de leste c sudeste da Iu-
glaterra,_ na noite de hontem para hoje.

As primeiras informações da presen-
ea dos dirigiveis chegaram a_ esta ci-
pilai cerca dc meia noite e diziam que
seis aeronaves, pelo menos, estavam
atacando 05 condados de Norfolk, Suf-
fcll; c ÍJãscx, mais ou menos á mesma
hora.

O "raid" dos Zeppelins durou cerca
de uma iliora ..• meia. A não ser num
ponto, os dirigiveis nãa penetraram
muito para o interior do paiz. Contcn-
laram-se em bombardear localidades
muito afastadas uma da outra, lançan-
do varias bombas ao mesmo tempo em
cada uma. A maior ipnrte dos pontos
atacados ficam muito perto _ do mar
onde parece que caíram a maioria das
bombas lançadas pelas aeronaves ini-
migas. Os canhões anti-aereos inglezes
abriram fogo numa das localidades ata-
nadas pelos Zeppelins mas -estes conse-
guirant escapar. Neste ataque um diri-
givel seguia cm direcção ;i costa de
kent seguido ;i pequena distancia dc
um outro, segundo afiirniam numero-
sas pessoas que rrrcscncearain a inetir-
são,

O grande numero _ de bombas arre-
messadas pelos dirigiveis (parece con-
firmar esta asserção, As baterias bri-
tannicas dirigiram intenso fogo sobre
o .pnimefro Zeppelin (pie tudo leva a
crer, foi attingido uma ou duas vezes.

Até agora foram encontrados vesti-
.fios de oitenta líoiuba-.. Os estrago.*;

migos são extraordinariamente insigni-
ficantes. iPoram encontrados mortos
nove cavállos -c feridos tres.

Não se pôde ainda descobrir o obje-
clivo militar dos Zeppelins.

•I'
As populações do norte de

França
Paris, 3 — (A. II.) —• Um. grupo

dc tpaTlajvientaTcs das rcgàocs invadi-
das lançou um velietnente protesto pc-
rante a opinião mundial, contra o rapto,'
pratical_o nas mais atrozes circums an-
cias, de Httc foram victimas as infelizes
populações do norte da França.
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O POOTBAIíIj EXTB-tíTAOIOJfAl

NA ASSOCIAÇÃO C0HRC1AL
. ..

OS NOVOS IMPOSTOS E O CAMBIO
A ia

A! Associação Commercial continuou¦liontcm. a reunião iniciada ante-bontem.
para discutir os. novos impostos, lemr
brados pela. cominissão de Finanças da
Câmara dos Deputados, assumpto quo
prende octiialniente a attenção de to-
das as classes, eni conseqüência da. ele-
vação projectada.

; A'' rcuuifib, que foi presidida pelo dr.¦Pereira Lima; compareceram todos os
membros da directoria e do conselho
deliberativo da. Associação.

Aberta a sessão, obteve a palavra o
sr. Christiano Heclller, que apresentou
a seguinte proposta:"iA- discussão que ha actualmcnte so.
bro a taxa de cambio, ú qual acompanho
com todo o interesse, me levif a apre-
sentar á Associação Coinmercial uni al-
vitre dc possibilidade de abrigar os no-
vos capitães estrangeiros de maior iin-
portancia que procuram coílocação uo
Jiaiz., das oscillações do cambio. Se o
Brasil desejar que novos capitães ostran-
gçiros entrem . absolutamente necessa-
rio estabelecer uma lei ^ie dê plcnii
garantia a esses capitães, contra us os-
cillaçõcs do cambio, e essa lei poderia
ser formulada nas seguintes bases:"Contra o> deposito na Delegacia do
Thesouro, em Londres; ou em um bau-
co de confiança do governo brasileiro
etn Londres, Berlim, Paris oli Neva
Yorl« (dc accordo, com a nacionalidade
do depositaiut*)_ dc uma importância
que deve ser fixada 110 minimo de...
50.000 libras esterlinas para cinta,
receberia o dopositante, ou a. .pessoa por
elle indicada, no Tliesniiro Nacional
aqui, em moeda corrente do paiz, a
quantia equivalente 110 cambio de 16 d„
ficando o dopositante com o direito de
reliaver, contra restituição da quantia
em moeda correnle recebida aqui, a im-
portancia equivalente cm ouro que hon-
vesse depositado 110 ostrangeiro, e respe.
ctivamonte na cidade em que íôra fei-
to o deposito."

Os bancos estabelecidos no Chile têm
a facilidade de fazer esta transacçflo
até ú importância de seu capital dccla-
rado."

Apezar de reconhecida a importância
desta proposta, resolveu, o 'Presidc-nte
adiar a sua discussão para a próxima
sessão ordinária da directoria.

-O sr. Cornclio Jardim tratou a se-
guir do augmento dos impostos ouro,
que d"e 40 °|° serão elovados para
65 °|e, mais .5 "j°, o nue representa
um novo c grande sacrifício.pari o com.
mercio.

O sr. Sampaio Corrêa Iratou' larga-
mente deste assumpto. O augmento
da receita sem a reducção da despesa,
disse não poder ser acceita nem pela
Associação Commercial, nem pclns de.
mais associações de classe. E cousidera
que são trez as soluções para. o cquilU
brio financeiro: reduzir as despesas,
sem anarchisar o serviço administrativo;
auginentar as rendas com os novos im-
postos, sem prejudicar os prodiictores,
nem onerar os consumidores; e reduzir
a despesa e attgmentar a receita simul-
.taneamente.

Considerando' .1. importância do as>
sumpto e a impossibilidade de encon-
trar de prompto uma solução, rcõçlvcu
a presidência considerar a Associação,
cm sessão permanente. 15 suspendeu em
seguida os tralialhos |s 7 horas da
noite. A sala da bibliothcca, cm que
se realizou a sessão, esteve repleta de
pessoas, que acompanharam com o
maior interesse o debate travado.
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DE PORTUGAL
Lisboa, 3 (A. A.) — O dr. Briítí

Camacho, esteve esta tarde no palácio
de Bolem, era conferência com o dr.
Bernardino Machado, presidente da Re
publica.

—4

Lisboa, 3 (A. A.)' — Em seu numero
de hoje, a "A Capital", referindo-se á
conferência une o dr. Britto Camacho
teve com o chefe da nação, diz, cin
consta, que a mesma se relaciona com
uma provável remodelação ministerial.

Ao que parece, trata-se da organiza-
ção de um gabinete verdadeiramente na-
cional.

Essa noticia despertou aqui, como era
natural, grande interesse.

Lisljsa, 3 (A. A.) — O addido mili-
tar portuguez junto á legação na Hes«
panha, sr, Pereira Santos, nor ter de
parlir para Madrid, onde vae nssumit
o exercicio de suas funeções, esteve
hoje no palácio de Belém, despedindo-
se do presidente da Republica.

Lisboa, 3 (A. ll.) —O dr. Britlf
Camacho, chefe do partido Unionisla.
teve hoje de tarde longa conferência
com o presidente da Republica.

O jornal "A Capital ' relaciona esss
conferência com os boatos correntes ds
próxima modificação na situação politi-
ca, da qual resultará a formação dum go)
verno nacional.

PRIMEIRAS
¦H O «-> * —m

"L'EMIGR_", EM 4 ACTOS DB
PAUIa BOURGET

Em recita extraordinária, dedicada por
Lnciun Guitry ao eminente senador Ruy
Barbosa, foi liontcm levada á scena "I_'E
migro", de Paul Boiirgct.

Guitry. quando aqui esteve ha alçiuu
annos, levou-a nesse mesmo Municipal,
cuja platéa ractiíicou liontcm 03 appíau-
í-os com o"? (fliaos }h llie coroara o traba*
lho magnífico no Marquez dc ÇJaviors.

Não. e possível maior nobreza nem ex*
pressão mais elevada dc arte. O marque.
de Clavicrs vive, e avulta toda a sua ma
jostade moral, por todos os quatros açtoí
da literária peça dc Botirget, E Guíbrj
maravilha- commovc fundamente o o-pecta
dor.

Honlcm, entretanto- " L-Einiffrc teve
Um extraordinário rc.ilcc: Joffrc incarnou
o personagem dc Janbourg com tanta ar-
tc, ex-prcssSo c iutclligcncta, que a parti
culta da platca não .puder', esquccel-o já
mais.

A scena do delírio foi altamente emocio-
nante. Joffrc é um actor digno desse no-
me, na mnis ampla accepção do termo.
GuHry e Joftrc foram as figuras cultut*
nantts de hontem.

A sra. Starck, como quasi sempre tcai
acontecido, esteve deslocada no papel qui
lhe deram.

A sra. Torelli, que nos deixou saudade!
do seu tra tralho na mine. Ruliu, em Servir,
esteve distineta na personngcra da Duqueza
dc Charllis,

O sr. Iiscoffier foi-"e bem rcnularmcnt'
no typo dc 1-andrí. Os outros, a contento.

Tal foi o c.:pcctacuIo dc hontem. In.
felizmente, o illustre homenageado, o f-ena.
dor Ruy Barbosa, não nóde comparecer, poi
motivo de súbita enfermidade. S. ex. chç-
rou mesmo a fazer vatuis tuntativas paia ii
ao Municipal, feudo porém ohstado pelo fc-ú
medico. A friza nue Hil- era destinada foi
oecupada por pessoas de sua cisma, familia
A platéa estava linda. 1-rcoar.ára-ce _ nara
saudar, com Guitry; o eminente brasileiroé

DA HESPANHA

O "team" uruguayo não
virá ao Rio

Montevidéo, 3 (A. A.) — A Asncia-
cion Uruguai- de Football resolveu
não acceiiar o ronvile que Ihc foi d ri-
gido peio Fluminense Football Club
para enviar ao Rio de Janeiro um Icini
urugttayo.

0 motivo da recusa í a absoluta falta
de tempo.
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OASOATINHA foi- ever!

O 1.164 atropelou um ven-
dedor de jornaes

Pela rua Visconde do Rio Uranco
passava hontem, á noite, o auto parti-
Ciliar 11. 1.164. quando na esquina da
rua Menezes Vieira atropelou um mc-
nor. vendedor dc jornaes.

Como dc costume, o motorista conse-•ruiu fugir, porém, testemunhas do oc-
corrido, ouvidas pelas autoridades do
!*° districto, dizem ter fido completa-
mente casual.

O menor foi soecorrido pela Assis-
tencia, que depois de pcnsal-o o remo-
veu em estado *it coma para 3 SantaCasa,

A greve dos tecelôes em
Barcelona

Madrid, 3 (A, II.) — A sréve do\
operários' das industrias textis de Bar-
colona, que durava ba um mez e da
qual participavam umas *o.ooo miia
Iheres, acaba tle ser resolvida, recoine-
çando boje o trabalho em quasi toda»
as fabricas.
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EnlouquGceu a bordo
O raáio-telegraphista do" Maranhão"
O triste caso deu-se entre os porto'

de Recife e Maceió. O encarregado do
serviço de ra.io-telegraphia do Mara-
nlião, ainda em águas pernambucanas,
começou a manifestar evidentes sym-
ptomas dc loucura. Os primeiros acces-
sos foram fortes, vendo o infeliz rapaz
em cada passageiro um c-pião a vigiar-
lhe 03 passos.

Os que se accoinmodaram cm sua vi-
zinhança, a principio, recearam nua!-
quer aggressão inopinada, trancando-sc
nos camarotes e pedindo providencias
ao commando do vapor.

Dc Maceió para -cá, o seu estado de
allltcinação aggravou-se.. scismando c
desventurado telegraphista que alguém
a bordo o tinha assassinado. Por isso,
andava elle procurando o mystenosa
homicida.

As pessoas amigas que O -^compa-

nharam, tiveram o máximo cuidado cm
coniei-o, sendo diagnosticado pelo as**
dico d* bordo syphiiij tereiariA.
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Rio, . de julho de i_i6.
NOTAS DO DIA „Hoie, ao meio-dia, devera realizar-se a

i.__mbléa da finlpre.a Brasileira do ^a\•e•
¦acuo.

Na Directoria Geral do Obras ,c Viação
ia Prefeitura, serão recebidas ate hoje, a
> hora da tardo, propostas para a «ní»**;
cç5a do um pontilháo na -praia do oateao,
ilha dí Governador,

Os credores da fallencia de Justino Te-
teira do Pinho deverão reunir-se hoje, a

ASSEMBLÉAS CONVOCA DAS ¦ ,
Empresa Anto-Aveiilda, dia s. as a noras.
Manco evolucioiiista. dia n, ai a «o-

Filhos, e Comp. dia

uma
estação
.üa 7,

Antônio Janiniz-i,
_., is a horas.

c-oNTOiíiíí:n^Ãhxcn.0IAV/,s
Na Estrada de Ferro Central do Brasil,

li.ra a con.tritcclo de um mari
pllasira para portão, no Pateo dn
do Nurle. na cidade, de b. rauio
ai .neio-dia. ... . ,

.Directoria Geral de Obras c \ inçuo mi
•Prefeitura, paia o calçamento a paralleic-
pipedos sobre base de macadam, da rua v,c-
inral Argolto, diu io, il a horas.

Snpeiintendcncia do berviço de. l.mipeza
Publica c Particular, para n u-qui-içao uc
iuo cai.xi_ destinadas i coljeclii do liso ua
limpeza particular, dia iò, a i hora.

Conselho do Compras da Marinha, .sra
_ fornecimento frcral necessário ao s*.:v..o
t consumo ordinário da Armada, dia io.

Siiperintcn.Icneia ilo berviço uo i.iui. c/a
Publieu e Pavtleiilar, para a .ucduisiç.io dc
•jina houiti.l etntutiiRa, .conjugaua, com
.(..CIO de .1 ii-'. «ml motor a vapor çonjil-
V -h. para a lancha "| dc Mono , dia Vi
_ i hora.

I.Í_ü\rÁO DK'"C1S1!1)0HE9 ,
lfatlcncia dc .loai-uim dc Oliveira Duarte,

Vall.nc% de li. Samuel IIoi.inc.ui, dia .,
' 

Fallcncia dc II. I.oitc, dia io. á i bora.
'•allenei-i dc Ztirlcll .Marques J_ L., diau,

Follcncia de Aosiinho dc Souza Mar-
i'.\es, dia -8, i ; hora.

f! A M 11 10
Hontem, < _1 e merendo abriu firme, .'..-.a-

r.imlo os bancos suar a i-n!i6, 1- I9j_n fusiad., c cm scHiiida 11 ia 5I8 o n.!li-'i.
Par,-, ni-o.iiizi.uo das letras dc cobertura,

havia dinheiro a ia-31,12 e uj|,«.
Duranto o dia o mercado firmou-se am-

da mais, vigorando para o-fornecimento dc
enmliiaes as taxas de 1221I32 e l_.w|i..d.i
«• para a compra do papcl particular, as «Ie
ij.|.l .• i__„|__tl.

O II meo do Urasil conservou paia os va-
ics ouro 11 taxa dc 1_.l1l.4d,

A' turde, foram feitos alfiuns saques a
I--*_._-d.

As loiras .lc cobertura eram cotadas a
i.asis-d.

Oa neuocios conhecidos foram rc|*warc_,'.ehantlo o mercado cn calma, vigorando
forii<.cttiit.nto tio cambiacs a taxa d

SANTOS
Km i :
Entradas! 50..(.o saccas.
Desde n 102.19- sacc.s.
Mídia! Si.099 saccas.
Snidas: 19.952 saccas.
Existência: 1.323-504 -accas.
Preço por 10 llilos: SWs".
_fcrc_do: colmo.

ASSUCAR
Entradas em -: 3.450 saccos.
Desde 1: 9-8.7 ditos.
Sai.Ias em 1: 3.557 saccos.
Desde 1: Ú.S3J ditos.
Existência em 3. dc tarde: 140.272 sa"-'

COS.
Posição do mercado: t.ouj.0.

CO IA _-0r«_.
Branco crystal
Crystal amarello ....
Mascavo
llr_i'.i'0, .i" sorte
Mascavinho, .,*...

BANCO ALLEMÃO TRANSATLANTI-CO ,
(DEUT3CHE UEBERSEEISCHE BAKK)

• Capital realizado Marcos  30.000.00a,
Fundos de reserva Marcos  9,670.000.

BA^NOETE^^IUA^OO ^OB^AN^^i ffiULHO 
DE

Acf.vo: tCaixa '«'• • •
Empréstimos, C011U19 Correntes e outras..
Letras descontadas  <• ¦>
Caixa Matriz, Filiacs c Correspondentes..
Valores e Letras cm Caução
Valores cm -Deposito

6.oS_:8_7$o3o
7.1(17-941.6.4
1.937:268$o_o

u .-.:*_.• 184).930
3.856:990.513
S.oo_:52-i$9io

16.90J-.6a1.yi4ifiSSüte"..".."..""::/:::::::.-::::: :¦: *&gm
Rs. _7."4'*-344$''3'"

Passiva:
Capital dccIaraSo
Contas Correntes com e sem J"rus • •' •
Depósitos a prazo • • • •
Caixa Matriz, Filiaes o Correspondentes.
Endossantes de Cobrança .... ... •• •
Depositamos <Je Valores c Letras .. .
Diversas Contas

.000 a $64o
Í540 u. $560
sijo a $460
,'jbo a |;oo
Í500 i> W50

ALGODÃO
Entradas em a: 36 fardos.
Desde 1: na ditos.
Saldas em .: 347 fardos.
Desde 1: 724 ditos.
Existência cm 3, dc tarde: 5

dos.
Posição do mercado: paralysado

COTAÇÕES
Pernambuco
K. G. do Norte. . . .
Parahyba

562 far-

Nominal
Nu-mmat
Nominal

BOLSA
fiincciòiioii bastante

para .1..12 J I
tictilar a dc 1-'

foram a.íisti
oys;
I.omlrcs. . .
Paris. . . .
Uambúrgo. .

A' vi<!a:
Londres. . .
.'..ri-.. . . .
ilamburijO, .
Itália. . , .
Portugal. . .
Nova Yorlo. .
MolUcvMéo. .
Hespanha. . .
ltuen.is Aires.
Suis-íii. . . _.Vales do caie.
Vales anroi .

para a
i.l!4d.

compra do papel par-

labcllfls dos liaH-

A liolsa fiinccioiioil liastanto animada,
Uiiii» sid» r-:di_ados muitos negócios.

.A. apólices Keraes, as do IQ09, as Popu-
la"t'.i. ns ai-cõi-s das Dncai da Bahia o as
dn Manco dó Urasil, ficaram mantidas*, as
da lUile Mineira, as das Minas b, Jerony.
mo, sustentadas; ns das I.ulerias o us das
Tcrrni, frouxas; us apólices do 100.
ilo Compromisso do Thesouro o a
cipac', firnu*,*. 

VKS_A
Afilcci :

Ceraci dc 1:00$, ia
Dita. idem, 1 a. ...... •
Ditas idem. .1, i, S, 5. 8 a , . ,
U. de 1'crro, 1, 1, 2 a, , . • •
-Ditai idein. z, 2, 
Ditas idem. 2, 2, 7, 12, da a. . .
Comp do Thesouro, du :oo.Ç, 3 a
Ditai idem, do 1:0..}, :, -*, 9, 2J a
Duas idem, 41 
Municlpac:) do íC 20, -fort., 11,

S. E. ou O.
Màrgeiilhaièr,

Contador.

,. 3.000:000*000
10.909:2355o32

, .. 4.'-i8:739-59'l*
. .. 6.853:=63?333
. ., 16.903:6218914
, ,. 8.86C:513?4-I3
. ... 5-891:970.409

Rs. 57.142 :_4..Ó32

L, l,czvinl
Director Gerente interino.

03, as¦Muni-

7íl/$000
7.8J000
77tí$ooo
7 ¦',¦.$000

77. .$000
730§o6o
77o?oüo
77 5*í'joo

Renda arrecadada de 1 a 3 ,„„.,.-.,„,do corrente  8o_:5S?*;7.°.1
Em egual periodo de 1915 317:739.^03

iDlffereiiça a maior «11 1916 i^áWi8-8^

Arrecadação do dia Í.Ía*°l_1.
De i a 3. ...... -.'• 5Si»4'»"J7
iKm egual periodo do aiaio ,,,;o,j«'_,

pdssado. . . . , ¦ . 358.81.WJ

MA_.IP_ÍSTO lft) r_IPOIVl'AÇÃO
Pelo vapor italiano _*•*_<••_, de Buenos

Aires. Carga recebida: 4•""•o stieeoí ae in-
rinha dc trigo e' 1.200 de batetair* ordem.

Pelo rebocador Urano., de- Cabo Uio.
Carga recebida: .0.100 lidos de sal, a -•
P-PeIo 

tioníto 0'aHI. de Cabo Prio. Carga
recubida: i.ouo kilos dc cal, a J. 1. oo.
A 

_"¦"' vapor nacional Itanba, dos. portost. ..us.. unia burricas dc
de bala

Ditas do 1906, pon.,
Ditas idem, o, 15 11
Ditas de i.i.|, port.,
ií. do Minas (lera<

_a

tle 1:000?,
M

._? i)\i6 a
$682 a
-.740 a

12'SUô a
é.88 a
$745 a
Sfp.10 a

3$ooo a
4?07J a
4Í190 a-iS-7 a
IS7.1S a

.769 a
$687 e

V,. do Rio U "I") 11, 30, 30 a, .
Bancos :

Draiil, 17 • •
Dito, ?i a.,

Vompúithiús :
loteria S. do Brasil, 300 3. . ,
Docai '!¦". Hãliia, joo 
Minas í. Jeronymo, ioo, 100, 100,

IOO, IOO, 100, ioo, 200, 100,
í ÒO, 1 OO, 100, 100, 2fíO. 20Q.
100, -00, 200, -00,. 30(J a. *

Rede S«l Mineira, 100, ioo a. .
üoias de b-..intos, por;., Ca. .

llclcnturci :
Antarctica Paulista, 403 0. .. •'...

i. 5I8 Mercado Municipal, -*;, n. .
Sôfç Progresso Industrial, si a. ,

1. Santos, ?7 a, , .

31750011
195.000
I9«5$00Ò
: 91.000

;8d$ooo
79*500

_!0o$000
2OJÇ000

1jíooo
.'.($000

J4$50»
t|.|0$úOO

19.4000
lyjSooo
1 (.5501.0

.7-15

$699

3I030 I
4.1.""
4.-X*-

íèjto 1
$7001
.688 I

i-.KM

do sul. 'Carga recebida: i-iol- burricas dc
carnes, 320 saccos de arroz. 7*0-
tns 8í» de feijão, -.950 de turiuna, </j
câikns-de banhai 7. dc,toucin!.o .05 saecos
de iiolvilho, 4 caixas dc conserviis, 17 _ae
maniclga, -6. fardos tle fumo e 300 iaçcos
de batatas, f? ordem; 100. a.Angcl.no; 100,
a Soares Cunha; 200, a rrinc forre». -5
caixas dc banha e _oo saccos tle bala ias, a
Coelho Duarte; 300, a Couto; i.of»^,0*.'»-
rinha e auo do batatas, a terraz Irmuoj.-oo
dc farinha, a C 

'

ifu-s Iriuáo; 40L, _ .
caixas dc banha, a Marques bilva aoo, ~
F llareellos; ',0, a Oliveira Lopes; 15», a

B Albuqueríiuo;' 5», a.Zenha ltamosj im.
-t Castro Silva: 75. a Si.uoro 150. a ai-
va,.,' Poller,; _5.'a jf. C-affró; ao dc pe«e

Ijuàrtolns dc vinho, a D. .M.llcço 1.-71
aaccos üo erma, a Durlscb;, 89

de cebolas, a Oon-

(.'unha Pinto; 35». a Ouima-
uo, a Siqueira Veiga; 100

a Guimarães PinlÇi
joo saccos do bala-

Couto; 100,

:_ 8- caixas
lllil; 2 fardos

LIURAS
foram cotftilos a

I9$0oo.
Oi -.úberni

caiiJo cotn vcinluJoréa
.íores .¦_ i-.-v-t0"*

Caixa de Conversão
i'OK r o * o.

Sfia nu-111 melhor agiu pagam —
AVENIDA 1.10 BRANCO 49 e y--

I.r.TKAS DO THESOURO
A* letras papel foram cotadas aos reba-

i.--. (.0 SiIj n o por cento, ficando com
vendedores aos tle 18 a i8i|a por cento.
e comprador es uos do o a O i|a por cento.

Os negócios divulgados ':;ir.''cr,ini de in-
lerescç.

PINTO. LOPES & C.
Rua Kloiiuiio Pf'";o;_, 174 — Pret-

tam _. n.elhaic. "»ntai de cafí,

C A V H'
MOVIMRXTO DO MERCADO

Sebo
ASvaiacle de

zinco
Enxofre em pe-

dr>a
Qieneiito

Venodem-se na

li li. Mlia 108-1
Clayion Olsburgh & G.

l.Ki..tcnci.i om
tarde
I.ntnufcu cm j

lí. 1'. Central. .
U. V. LcopoWin.narro a dentro.

Total. . .
Kinharaitc-í cm1;. Unidos. . .

de
Kilos

e ti
couros o -•
caixas e 7-.iO'-> restea, _
çalves Neves; .;.eoo, a Mi_ucl; _6.000
Soares llastos; 1.000,
i.ooo. a C. C. Pinto
ína, a Ranialho Torres; -'Oo.. ..
a 1-. Caminha; 100, a Teixeira Carlos.ioo,
a II. Santos; So, a 1- Oliveira;
du coramcllos, a C. 1. Merc. ,
_ 1 rolo de sola. a llrcissan; .so ou itos dt
vinho, a A. Andrade; =.. o. N. Saiitos* 50,

l*e.imndes .Mourao; 1 caixa de cou 10, a

K. Ferreira; so dc ovas, a V. S. Nicola,
u<; volumes dc comestíveis, a Lage(irmao,
! cai'-:as c 1 fardo do couro, a 1. »•
^VoTter* , rolo.a Pinto Ângelo; 4 ardo-,

a lt. Ferreira; 1 caixa, a F. J. JJmc"?>
a 1'. Plácido; 1, a R. Silvo; 1, a A.

ioulallò; ., a C*. R. Lima; -o de.llng,'^!
a Correu Ribeiro; 50 saccos dc treinoços, ¦'

loatinim Coulho; io fardos dc pçixc,
lltTiiiciidoíf; 6 dc xarque, a .Laljc
c 10 caixas de agitas, .a IxnwUes jem.

Pelo rebocador nacional Siif./iiii-iiCi», d»
Cabo Frio. Carga recebida: 110.000 kilos
do -ai, a Miranda Telles. .

Pela chata Bahia, ie Cabo brio. Carga
recebida. 140.000 kilos de sal, & Companhia
ViPclo 

vaTuacional Itepcm. dos portos
do •norte. Carga recebida: -5 fardos de ai-

godlo, l-ó barri, de oleo e iso couro., a

ordÜin; 5oo saccos* dc farinha a le,lha ÍU-
nos: 117 dc ceia. a . J. Ainorim ..111.1,
¦ óo',le cocos, a Soofano Primo; 130, a b.«-
tos Fontes; 25 toneis de álcool, a V. uo*
mes; -' a C. Meiulcs; 7.-o, toneladas de sal,

a II. Albuquerque* 7.1 fardos dc algodão, a

Sioueira. C 08 n Siqueira. ,h 
P ló va.or nacional lloP"o,i dos portos do

sul. Carga recebida: 2 volumes di couros
e v) rolos de sola. a Carlos Leite; 2.. aJ.

, Draga; 10 caixas tle .azeito, a Nilo_Pe-

de xarque, à ordem; 004 ditos, a. ordem,
500 dito., á ordem; 6 caixaü do biscoutos,
•1 P. .Moutciro; 5 ditas, a Pereira Lima;
.1 ditas, a A. Ristb; 20 ditas, a Antônio
Droga; 5 caixas d« conservas, a Martins;
100 ditas, a Teixeira Horgcs; 7. ui'aJ, a
{'arvalho Rocha; 1 caixa tle goiabada, a
Companhio XI. C. Alimentícios*, 40 saccos
do amêndoas, n J. S. Barbosa; 46 caixas
de banlia, a üenha Ramos; 16 dita!, ii
Arcli. Hugo; 15 divas, 11 Thomaz da bi-
va; 50 saccos de arroz, a Thomaz da 011-
va: 200 ditos, .1 O. Moreira; 200 ditos, a
Ileraclito; 4o dito-', a Zcnha- Ramos; 3*
.accos do polvilho, a Ileraclito; 5 ditoí. 11
Zcnha Ramos; 2 caixas do carnes, a,Arcll.
Hugo; 11 ditas, a Thomaz da Silva; 4
caixas do t-boinbas, r. Heraclito; 100 saccos
ile arroz, a Alberto Amaral; ira ditos, a Zc-
nlia Ramos; 50 saccos do stinga, a }'ctM
limão; 15 barricas de polvilho, a Contai-
ves Almeida; 5 fardos tle fumo, a A. ,A.
Martins; 7 rolos de sola, a Q. Moreira;
33 barricas da carnes, a I. R;( *?._ Mata-
rauzo; 3 volumes do nrattc, a C. P. ile-
miiig; 380 latas dc pliosphoros, a D. 1 ul-
len; 209 amarrados do taboinhas, a P. \a_
Otcro; 55 amarrados dc cabos, a J. O.
Tavares.' ., .„.

Pela )v. dc F. Central do Brasil — (Sao
Diogo) — Carga recebida: 100 latai dc
manteiga, a XI. J. Machado; 100 dilas, a
C. ._t. Lacticinios; 10 ditas, a Pmlo _,_.•
pes; 50 ditas, a C. D. .Lacticinios; 23
ditas, a Ilrandito Alves; 20 ditas, a Alves
Irmão; 11 ditas, a João da Cunha; 14
ditas, a Alves Irmão; 1 dila, a ordem; 37
caixas de manteiga, a V. Senra; 19 latas
d., manteiga, á otdem: iu ditas, a A.
Amaraiitc; i.| dilas, n 1., L. ordem; 28
dilas, a iosó Suulo; 11 jacas do queijos, n
Jo5o da Cunha; 6 jacas o 150 eaixas dc
queijos, o A. D. Jour; 3 ditos, a Gaspar
Ribeiro; 3. dito*, .1 Ciiiiiiarüci --Irmão;n 7
ditosr ao niosuio; 4 ditos, n Conta Kl.
beiro; .1 ditos, o Alves Irmão; 10 ditos, n
Silva Lima Ribeiro; ,| tblos, a XI. Ho-
cha; 4 ditos, a Coelho Duarte;. 2 ditos,
a Alves Irmão; 13 ditos, a Xlar.m.i Sarai-
va; 11 ditos, a loão da Cunha; 18 caixas
de queijos, á ordem; 30 dilas, a João da
Cunha; 12 jacjs do queijos, a XI. V..M-
ves; 4 ditos, a Pereira Almeida; .-,.,«'.'«.
a Alves Irmão; 3 ditos. .1 Gaspar Ribeiro;
fi ditos, a Thomaz Pereira: 4 ditos, a C.
Vasqucs; 6 ditos, a XI. Saraiva; 6 dito.,
n XI. F. Alves; 4 ditos, ii Gaspar Ki-
beiro; S ditos, 11 J. Alves Ribeiro; 11 th-
lo«, a XI; F. Alves; 3 ditos, .1 XI. Rocha;
''¦ ditos, a Álvaro llarroso; 4 ditos,_ a Al-

...... ¦-,,. r|f>

Pinto Lopes; 73 latas do mauteiga. a Ld-
teria Boi; ia ditas, a Pereiro Almeida; 8j
caixas de manteiga, a K. M. Welge; ao
<li__s, a Teixeira Borges; 25 latas do mau-
teiga, a Pinto Lopes; 10 dita», a A. Mon-
teiro; 10 ditas, a Thooi_z Pereira; 8 *•
tae. a <-aspar Ribairo*. 8 ditas, » J. AU
vei Ribeiro; iíi ditas, a Julio Barbosa;
a. ditas, a Brandio Alves; 15 ditas, a M.
_l__Iio; 15 diu.1, a Casas Itibcu-a; 3. tu
tas, a Dias Ranialho; 8 ditas, a A. Araa-
runte; 14. ditoi. a üuimaricj Irmio; so
ditas, a Pinto Lopes; y ditas, a B. AI-
buquerque; 43 ditas, a Teixeira Borges; 25
caixas de manteiga, a K. M, Jolgc; 3»
latas de manteiga, a Teixeira Carlos; 30
ditas, a V. Senra; 22 ditas, a Guiniaiaes
Irmão; 20 ditas, a V, Senra; 50 dita*, 11
B. Albuquerque; 30 ditas, a Andr.de 

"don-

teiro; 16 ditas, ao mesmo; 5 dita*, a Pm-
to -Lopes; u ditas, a Brandão Alves; zu
ditas, a Pinto Lopes; 50 oitas. a João da
Cuuha; 25 ditas, n Virgílio Sautos; ÍJ jl}*
tas, a A. Amarante; 8 ditas, a Brandio, Al-
ves; 10 ditas, a Amandio Pinto; 20 ditai,
a A. lt. Oliveira; 14 ditas, a Thomaa ;'e-
reira; 6 ditas, a Julio Barbosa; 5 dita;;
i iLeiteria Xlodclo; 8 ditas, a A. R. OU-
veira; 18 ditas, a Dias Ranialho; 29 ditas,
a Andrade .Monteiro; 10 diias, ao mesmo;
34 ditas, ao mesmo; 23 ditas, uo mesmo;
8 dltas',_ Damazio; 19 tlil,is, a Ãiidrado XIoii-
teiro; ifi ditas, a A. U. Oliveira; 16 di-
tos, a Brandio Alves; 2!' diios.^a Oaspar
.Ribeiro; 13 ditos, 11 João da Cunha; 30
ditos, 11 Alves Irmão; 30 ditos, .1 Bran-
dão Alves; 18 ditos, a Fernandes .Morena;
10 ditos, a Pinto Lopes; iti ditas, a J'.iio
da Cuuha; 10 ditos, 11 Pinto Lopes; ifi
ditos, a A. e\. Oliveira; ifi ditos, a A.
Amarante; 8 ditos, a A. Cl. Oliveira;- 8
dtt<js, ao mesmo; 3H jacas dc queijos^ft *•-.
Caiupornori; i jacü de queijos, a Guima-
rães Irmão; 1 dito, o João da Cunha; IS' 

queijos, a C. B. 'lacticinios;
i. _i-__t__i__; - 1"-_._..*.- Tj;!,- tr...

Botinas de 22$00O
Sapatos de 20$000

jj_uVL.jiPooon.il.iB 11 -«^^_wv.t-»i^ii-i'i**'*,*t,**ggg*^*°,**1T*w*ll'iJ-- ' "-'

é&td&t Botinas de 16$000
Sapatos de 14S00O

'.'í*__^|

'¦'¦'•' 
_Svl

¦ :£m

'Ws
¦' ' 

:!|ií'.- '--'^|

}' "•'¦
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ESTACIO DE SA' 59

ti, u
Ra

J.
Irmão,

i.S.8.5

Cabo igcm.

87,-60
251.64.1
44.100

1.750
1.001
fi. 38.1

30

6.300

a, 160

01'FE-tTA-i
Geraes de inoõ.. Sooiooo
Utlip. liei 1903. , t|00$o-)0
Dito de 1909, , ?7-*"-rra
Dito de 191 í. , ?78$000
Dito de 1913, . ris?'1'"
Dito do i.ii, . .
Judiciarias .... —;
ri. do Kia (4"!") So$ooo
E do Kio, de .-co-,
nom

Dito dc 500.., port. —
Dito, Minas Ger.ics -:fc'u>ooo
Dito do lí. Santo —
Municip. dc 1906 ., I97SOOO
Dito nom —
Dilas dc *._:t. Port. i-.it.oo
Dilas uoui —
Ditas de 1904, . •
Ditas de 1904, port. 3:81000
Ditas B. Horizonte i8o$000

Bancos

dc Itajahy.

H-!iMUV„ C"!., ¦»
lartl-
Kntíuram ilcsdc

lion.th» 157.8:9

do
I...OSS

1 do jiilhp Ate
o embarcaram cm

i.-uí.l periodo -'.-! 1.1(15 ditas.
irontcm, este niercíulo abriu froíwo, com

t:sc.i5K-C2 (ÍC procura e dc lutes expostos â
vritdi», tendo íitdo .iimrattiis- do manhü, ope-
raçCi-s de i.iü>) saccas, nas bases dc o$20o*_¦ 9$joo a arroba, pelo ty.po 7,

V tardei furam rvttHzudus negocio.-. <lc
ccreol dc i.joo sae ira-í ao nreco ile pçjoo,
ír.lt.iiidi) «. mercado em po-Í«:So frouxa.

\ Bolsa dc Nova Vork abriu i.*»m 1 pon-
lo vio alta o 1 .1 a d,: baixa.

Pns-iar.*.m p-ir J.mdiariv 48.soo f.ccas e' 
otanom iüo dilas.

Commercial . *
Brasil. . . .
Lavoura* . • .
Commerciò * •
Nacional Brasil
Mercantil. . .

C. c
Brno-il.
Garantia . . •
>finçr\'a . . ¦
Confiança. . .
Arj/ii-*. . . .
Ur.ião dt>s l1'-.!

òeguresi

cia-

150.000
jfj*:$O0O
1,15S0OO
_60*000
_Qo.-i.000
aioÇooo

.0.000
900,0.; 1

7.
8.
9.

.|S,.-).j .;-o.
gi.oo '/..ioo
• ¦$..m 

8$9oo
SS4.1.1 !i.;-;j

SILVA l.l.M... RIBI31H0 __ C.
Rua M-ureelial rioriano Peixoto, 40.

Ui>icc-_ tiue pru.taiu boas comas rlc c.fá
!.¦_*¦ cominuni

«-'.lie émi•_-
:am 110*1 oue

as segi-intc!
_t

, 1 , .1 io$soo

"-f**" . 95900
<• ..>¦'.-

'ÍJOO
'.90-.1

\}. ....,,. 85>;00

\ ,\g.iu*i.i G.ral das Cooptrativao .'..;
Kstado df Minjs .*o:hi« ii!cj £.*• sejaíntcfl
cotações Af <u'è por .5 küca:

I Cafís do sul s | Cnf.5 .'..- .-•.'.!._.
1 ....1- ,'- Min-. I !r--!aa

r.p.s " i _J_J_
Cor I Commtim -_"crConimum

.». . .1 1100:9 a iiS-.i.)] iiSa.g a n.-'J,J
4. . .1 io$6.i a io$H.*5 I0Í6-I a io$S_j
tt, , ,) l_t*;_!T_: .1 í_*$_| 1 ?I 105.2!.! a ioí-i;
... .1 oSS.ii a lo$oo«| 9$So,| a io$oo8
7. . -I 9>3'.i a .j.'oo| 9$.l.j.j i ..$.'ioo

ObsirrecHis
Mercado: frouxo.
Cambio: u 11] £•_>, firme.
1'aiila: $6-o.
Dc accor.Io com a alta, a?» q;talidadei

kolma dc 7 não acoiU->aruiam os preços
relativos, sendo sempre os dc cor iriüis
viloH^ddos; (jo.n.inuantío depreuíados os
café. baixes devido ás entradas de São
Paulo.

Varegistas . . • .
Cruzeiro do Sul. .
Intecridadc ....
1 ndemnizailora . . .

Estradas ile Ferro:"M. 
_í. leronymoi .

-Voroeste. . . . <
tioyu
K.ilo Mineira. . .
Norto do Urasil. .

C. dc Te-.idos:
13rá*il Industrial . ,-
S. l-fli-*
M 1'lttuiiti-iiie . .
llcni Pastor. . . .
Alliança
Corcovado ....
Pctropolitaiin • . •

1». Industrial. . . •
S. 1'. dc _ Alcântara
America L*abrjl . .

I',triui'.t
Cometa
llom rastor . . .
Covilliã. . . . • 1

C. Diversas:
Docas da Habia. .
|i. d_ •ínnms, 110111,
•Ditai n) port. • •
ü.otcria-'I' ,- C:,i'ruai*cns. .
T, ,.- Carruasens, .
Centros Pastons, .
I. nt.no

Dttienliiret:
(.'. Uraltiuii. . • ¦
Docas ilo Santos. •

M....cc..se. . ¦
\1m1rioa K-bril, . .
T. e Carrnascns., .
Confiança industriai
Urasil Industrial. .

¦ ciJ:- Carioca . ,
Prop. Universal . .
Centres l\i*t ris . .
Tecidos Botafogo. .
Usinai N-* 'ioi-ac-í .
Mercado Municipal ¦
Tecidos AUiança , .

Prog. Ind-.i.trial. .
Industrial Mineira .-
I.nz Ste.iric.i. . .
. . 11. l-.-ib.ll . , .
Banco -.'iiiüi
C. Industrial . , .

Lfh'OA :
n. do B. H. Janeiro
lt. C. H. M. üeraco

j)O|00O
60SOOO

.!¦; ".OOD

]4$000

Li;,'.r,k.'.ssaS.^B-ni;>dc águas,
á Compailliia Antarctlva Paulista

Pela barca nacional iTnuíi-,

nos Aires. Carga recebidas u.to 
|^°-do tritr.) com <)<><>.-.<)u kilos. a Jolin. Aloort-

Pd Vpor im-le. Iloibein,, de I.ivcrpoo'.
C-ii-M recebida; tiso caixas de bacalliao. a

1 &. Megaw 130 -de BCnebra, a Dell. um
Coelho.* .-o dc cer.ca. a SÇ dc ¦'*™™',J!1-_.
II Marti! 50 de cerveja, a Dcliiluni Coelho,"ode 

.lèijls; a Caldas Bastos; «W-****.
n fones Freire; - dc biscoitos, a AOrtpri
Mcff;'« de tebidas, ao M. Ingtel 8_ dc

„„p.l, á Comes Pereira; J. a Vilas BíMi-a-
C.eiàro Dias; 50 dc cha. a Pinto I.ucena:

40 ,1c papol, aj, C. Costa; 1- fardos
goiiima-laca, ao caixnn de. P»j>o
lumes dc mercadorias, a. D. . OiUCs
Comnanlila lf. F. Carioca; 11 1
ff lt, Telle- Ribeiro; so de alva.a
dc, 1 Agostinho Perrara lnuao;
olèo, ,1 fienry Rogçrs; 1 cata dc. couro,

1 barricas do barnllm , p ._|i «it.
cáustica, á Companhia Tecidos Alliança;
á Companhia America .num, .1
èreolina, 1 ''"-'"'cs Castro; c--. •) »,'í"'.1
^"% 

"burricas 
dc toalir... 

;. ^««^Pütronolitaiia; =40 de saes. a üavidson 1.11-

lc»; 50 barr s, a J. Kaiiili*)* 100 barricas,
. íllmo & C.j -o saccos, á çompanila ,h.
CaílocaV 50 barricas, a R. Telles Ribeiro;

300 do oleo, á Companhia _,cOpoldjna
i-,i-,= i mesiiia; 1;. a M. b-. í>. Jya"
Ki-. 7 

"«rricus 
Üc soda. a Ç. Tijuca; 37

ile tinas, á Conipauhia ltacolomj", 100, .1

Ilinic & C. , ...,,. . i_,..
Pelo rapor nacional "Almlraiuo ja.c-

guay" .los* porlos do norte -, Carga rece-
llid.ii 6.Í barris de oleo, a Costa I " ''

i_5.ooo I Maia; 0C0 saccos dc
¦— i mos; 16 amarrados

ves Irmão; 7 cngradndos o 13 caixas
queijos, a 15. T. Leito junior; 1.1 jacas
do carnes, a V. Moreira; 14 dijpí, a A.
ordem; 7 ditos, a Marques; 1 dito, n J..
M. Sobrinho; 1 tlilo, a ferras, IrniSo; o
tlitos, a Uamalho Torres; 10 jacas dc tou-
¦iiiho, a A. ordem; o ditos, a P. ordem;
íj ditos, a M. ordem; io tlitos, o V. or-
dem; 8 ditos, a Prisla; 8 ditos, a 1', Mo-
reira; 21 ditoí, a O, ordem; 30 ditos, a 11.
ordem; 15 di*.os, a M. oruem; 13 ditoJ,
a ti. ordem; 9 ditos, a O. urdem; 10 di-
tos, a I. P. ordem; 10 ditos, a P. 1, or-
dem; 10 ditos, a P. ordem; .10 ditos, n-1.
ordem; 6 ditos, a Teixeira Carlos; 1 dito,
a llcncvitlcs IrmSo; 16 ditos, a Adolplio
Sciiniidt; 4 ditos, tio mesmo; 5 ditos, :.
Teixeira ISorgeá..
7 latas de manteiga, a Pinto I.opes; 7, a
Vieira Monteiro; 6. a Ferraz Irmão; 1, .1
-T. Finlcx; 9, a Coelho Duarte; 7. a Cor-
rèa Vastiues; 10. ti Tinoco Machado; o,
.. Carlos Teveira; 24, a A. Amarante; ir. a
t, A. Ribeiro; 26, an mesmo; -*«. an mes-
mo; 28, a M. J. Machado.; 33. a Caldas
Bastos; 40, a Curiós Taveira; 12. 11 Jça-
quim Cardoso; 10. a Herm btolti*; ij, a u.
5. Oliveira; S, a ordem; 3 o_I5arbosa; -•-.

a A. Amarante; o, ao mosmo! 8, a hclif-Ult,
06, a Teixeira Bor«cs; 3. a I,.. Leopoldina,

SSoSoou
7 7-'tooo
774Ç00O
7;o$ooo¦•¦(JoSooo

745S000
ry>(.'00

410Í000
.(....ÍOCO

;io$ooo
ii;6-iooo
i-jCííooo
_íJlI.QOt_
I92JSOO
;. 10)000
.115$ooo
tyo^ooo

301?00Q
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o.loo

..$000

23S000
34$0tl0
12-fOOO

1855000
30$ooo

isucar, a Zenlia Rn-
pinssava, ao Uoyd;

,o saccos de cocos, a. h. A. Mcl-iros;
83 dc cação, a Manoel D. Souto; 23 de
f-irií.In -v \vellar: s.-. a Manoel I). Souto;
¦&„*« Manoel 1!. Viam-a;'10 

amarrados dc couros, 40 saccos ti- :.i-
caeão. ;i °r*

Manoel D.

,lc Ma
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rinha, 50 du arroz u
«Iem. e d saccas de

, Souto.
I Pelo vapor francez "Paraná
! .,.i!M __ Carga recebida, ioo caixas

verinouth. a Soares de Azevedo; loa ditas,
:i Carvalho Rocha; .'.so ditas, a Dclp.uni

< Coelho- 1 to ditas, a Xobrega Santos; 400"'"i"?° I dSas í orlei;; ino ditas, a Coelho Mar..
I tins'-' 100 .ti;-,;, a Luiz Caninyra.io; 10"
I ditas a Oliveira I.opes S'lva; 100 ditas,

a Carrapatoso Costa; 511, ditas, a Ç, 
'N.

I,,-'livre; co tlilas de azeite, a Corrêa )<.-
beiro; ,.."<lil.is, a Caldas Bastos; 10 iar-

I dos do gua dc flor. a Pinto I.iicena; 10
i fardos e 1 caixas ; Iem, Tranca (..unos; 7
1 fardos, a 11. Marti f. C.j 4 caixas dc pa-
! pel, á orlem; 111 ditas, á ordem; .'.1 dias,

.1 ordem; 27 ditos, j ordem; 1.1 ditas, a
ordem; 1 dita ile cigarros, a A. 1'erna.idcs;

I . ditas -lc oleo, a Araujo _•<-.; 8 diljs
dc sabão, á ordem; 25,000 te lias, a \\d-
son Sons; 1.530 caixas de ladr.lllos, ao
mesmo. ,, . ,., ,

Pelo vapor nacional "Mnyrvick', dos por-
tos do sul _ Carga recebida. 10 caixas .le
banha, a '|'hoinaz da Silva: ft tlt.is. .1
Zí-nna Ramos; 35 ditas, a Pnng TdrreSI
io dilas. a CftKiri» Moreira; i.n duas, a
Álvaro Uarruio; .{¦', di...s, uo incsiuo; t>8
ditas no mesmo; 28S dita", a Siqueira >et-
ga; 160 ditns, a li. Albiit|tierquc; 23 duas,
n Álvaro Barroso; ioo d tas, a "Jiieiroz

Moreira; .on saccos de ftijão, a Martins
I Saraiva; .11 ditos, a Thomaz da hilva;

ioo_.''io I 9c ditos, no mesmo; 50 ditos, no mesmo;
iSnSnoo 72 .1'tos, ao mesmo; 200 ditos, a ordem;

lotiSoo 25 ditos, a Álvaro Barroso; 25 duos, a
-.Soou ' 1'rlng Torres; 78 duos dc arroz, a llioinaz

1 75 diios, ao mesmo; 8 jacas r
de carne, a /lenha Ramos; 1}
Martins 'áaraiva; <>.s j.ncás c S
\lvaro Barroso; : i jacas, ao mes-

..Í.n<a. :-... nipüino: n -tllítis. .1 *Uiei-
ros' Moreira; 

';„ 
saccos dc 

"assucar, 
.1 T'..j-

maz ila Silva; 136 ditos, .1 Aiv.iro Barroso;
70 di-.os. a Tlio.ua/. da Silva; 50 ditos 'to
líoHillio. .1 Queiroz Moreira; iou ¦.! * *

i eiigradado. a Dolmc; 10 lacís de queijos,
a Damasio & C; 13, a Teixeira Carlos; 2,
_ Alves Irmão; 3. a J. A. Ribeiro; 5,, a
ordem; 4. a Cruz; 2, a A.; 0. a l":-Çi"
Carlos! 4. a João Cunha; 4., a A. !•¦ .-!•
a Teixeira Carlos; 3, a Ribeiro; 4. a Joa"
Cunha; 5, a M, V. Alves: 4. a l.err^
Irmão; 6, a Teixeira Carlos: 8. a. Casp.ii
Ribeiro; 3, a M. Rocha; 2, a M. 1'crrcirai
4. a Gaspar Ribeiro: 4 a Damasio; 4, a lei-
xcira Carlos; 5. a M. Rocha; t. a M. Sarai-
va; 8, a Alves; 4. a Vasqucs; 4. a Jo-jo
Cunha; 10, a José M. Andrade: a, a Ko-
clia; 3 do carne, a Kd. Unjó; 4. a Porcira
Carvalho; 3. a M. ordem; 1, .a C. O.,, o.
a ü. zMbuquerquc; 17 dc toucinho, a Icrei-
ra Carvalho; ... a S..te Boa>';sta;
Gaspar Ribeiro; ,|, a l'.d. firljo; 10
t>. D. ordem; 5, a /.. ordem; 0. a II
dem; 5, a C. P. ordem; .1. a M. . .
.. C. G. orlem; -', a P. ordem; a jacas de
mocotós*, a T. ordem; 3 dc queijos. a_Tm o
Lopes; ., a Álvaro Barroso: 8. a João da
Cunha; 5, a M. F. Alves: S, n Gaspar
Ribeiro; 3, a Pereira Almeida: .1. ao mes-
mo; 2 do carne, a ürandiip Alves; ...a -\-
Drasil; 1, a Teixeira Carlos; 1. a D., b.
Oliveira; o fr.r.los, a, 11. A. t .; q taças, a
F, Moreira; 3. a bcr.:-..: Irmão: ?. a ..
C. ordem; 3, a A. ordem: 1. ai. ordem,
2 a Marques St C.j 11, a V. M. ordem,

. de toucinho, a Álvaro Brasil; 8. a n. .1
ordem! 7, a M. ordem: ia. a Dias Rama-
L; ia, a Azevedo Silva; 2. .1 Adolplio
S.hmi.U; 13. a . . A. ordem; 14 jl CA or-
doin' 11 a A. B. ordem; 8. a A. ordem;
o. a'B.'ordem*, .1. a Martiuçs & ç.t 15. o
V. M. ordem; 16. a Adolpho, Schmidt; -',
i, Teixeira Borges; 4 * queijos a Alves
Irnn-io; 7, a M. F. Alves; .1. a João da
Cunha; ajJ. 1'ercira; 10, a Mo da
Cunha; 5. ao mesmo; 1 de carne, a li. Ko-
.-In' 10 saccos do batatas, a Justo ruihçiro;
_!:;• caixas, a Dias Ranialho; 200I2 caixas,
•i"V. T. ordem; ion laças, a H- ordem, II,

, *_iiacliuo; 100 saccos, a R.imalho lorres,
.0' a Martinho Cunha; 30. ti Soares Bas-

tos* 17' a C. Pcréz; 120 a Anl uno Gar-
ci„. 21 dc milho, a Andrade I..ma; 21. dç
fciião, a ÍI. Albuquer-iuc; 19. de.ama, a
ordem; 22 fardos tio carnes, .1 1'crraz Ir.

21 caixas de baniu, a O. B. ordem;
/.. A. ordem; 18. n V. b. ordem; 41.

-, Ca=emiro Pinto; 8. a Benevides; 3 laças
dc mocotós, a V. M. ordem; 1 cesto de
eariit*. a J. Ferreirai 2 laças, a (,. ordem,
3 dc mocotós, a Dninasio; 1. a .lCixei-
ri Carlos 101 saccos dc oca. rXarlos Ivunsler.
io latai do niatitciga, a Teixeira llorgcs'
16 dita', a Brandão A|vc_-.lartins; 4 engradadoa

fcalxos <!c ^......... .. -.
11 jacas de toucinho, a Corrêa Ribeiro
14 ditos, a .V.cira Monteiro; 4 ditos, a
Guimarães Irmão; 2 ditos, a Alves Irmão;
uo saccos dc batatas, a .Soares 'llastos;

237 ditos, a Ranialho Torres; 74 ditos, a
Christ. Peréz; 116 ditos, a Justo Pinheiro;
100 ditos, a Ctuiha Oliveira Pinto; 50 dt-
tos, a C. de Almeida; 12 caixas idem
C. iPcrcira Silva; S_* ditas, a Diris
malho; 70 ditas, a Adolpho 'Schnudt;. 22
jacas ldcm, a Almeida Sicmaan; iti ditos,
a Teixeira Horgcs; 26 ditos, a Justo 

"'*

nheiro; 12 ditos, ao mesmo; 13 ditos, a
M. Angelolti; 22 fardos dc xarque, o V.
SSura; 20 caixas tle banho,;'n V,. C. '*<&-
cticinio3; 27 ditas, a Uencvidcs Irmão; 10
ditas, a Marques S C; 50 ditas, 11. 2 or-
dem; 34 ditas, a R. ordem; 10 duas de l.n-
suíços, a F.-.l. Grijó; 4 cestos dc presuntos,
11 Thomé _. C; 6 caixas dc pa.os, aos mea-
mos; 2 jacas dc miúdos, a O. ordem; 2
ditos dc chispes, a S. ordem; 13 caixas
de banha, a i. P. ordem; 15 ditas, a
V. I. orilcm; 4 jacas de lombo, a P. I.
ordem; 1 dilo, a P..I. ordem; 4 ditos,
a I, P. ordem; 1 dito de chispes, a I. P.
ordem; 1 dito dc fressuras, a P. ordem;
4 ditos de lombo, a P. ordem; 1 dito dc
miúdos, a I. ordem; 2 ditos dc lombo, a
I. ordem; 3 saccos dc fc.jão,-a Fernandes
Moreira; 400 tlitos dc oca, ti M. M. Gui-
mnrã.s; f.o latas de manteiga, a C. Pinto;

dita, a -I.cbrão & C; 1 dita, a Frechnia.m;
Jitas, a Arthur; 1 engradado idem, a

Dolmé; 1 caixa, a C. Campos; 13 latos,
-,i ordem; 10 dilas, a O. Irmão; 1 cesto,
a Duperayt; .¦ ditos, a 'l.icone; 12 laias, n
To*J*cs Kego; 7 ditas, n l.clirüo & C;; 7
ditas, a \:a_'ere; 2 ditas, a Marinho Pinto;

1 volume, uo mesmo; o latas, ti Adolpho
Schmidt; 1 dita, a T. Machado; 7 ditas,
a Hv. Ferreira; 216 tlilas, a Teixeira llor-
ges; 8'jacas tle queijos, a Pinto t'°}"-'',"2 

ditos, a Gaspar Ribcro; ; tlitos, a T.C.
ordem; 4 ditos, a J. Simões; 4 ditos, a
loão da Cunha; 17 ditos, a Damasio _ .V
C; 3 jucás dc queijos, a t. Irmão;

jaci dc queijos, a Ü-, Rezende; 6 ditos.
n Ií. 'Linhares; 2 ditos, r. II, bi va; 2 dl-
tos, a A. Neves; 2 ditos, a A. Duarte; 2
.'"•?. .-. 'IVxeirn -liorges; (i tlitos, .1 A.
ferrr.z; 2 ditos, a 1'. Moreira; 3 ditos,-a
Pereira Almeida; i tlilo, ao mesmo; 2 th-
tos 'ao me mo; 2 ditos, a J. Rodrigues; 3
ditos, a Pinto I.opes; 6 tlitos, a Gaspar
lu e;ro; t» ililos, a M. Rocha; 5 ditoj, no
mesmo: 3 ditos, a C. Vasqucs; iC ditos,
nu mesmo; 4 ditos, a J. C. C; 12 duos,
II C. Vasqucs; ó ditos, ao mesmo; o ditos,
a M. Rocha; ií ditos, .1 Marinho Pinto;

ditos, a A. P.i 3-' ditos, a João. da
¦Cunha; 5 ditos, a Gaspar Ribeiro; 3 ditos,
a D-imazio; 5 ditos, a R. Barreto; 4 ditos,
a M. Rocha; (i tlitos, a Martins Saraiva;
5 tlitos. .1 G. Affonso; 4 ditos, a Teixeira
-Carlos; 21 tlitos, a Martins Saraiva; 4 ditos,
a M. Veiga; 2 ditos, a C. Irmão; 2 ditos,
a C. Duarte; 4 tlitos, a Alves Irmão;, 4
tlitos. a Gaspar Ribeiro; 2 ditos, a Pereira
Almeida: 5 ditos, a Antônio Cbristovão; 3
ditos, a A. Irmão; 5 ditos, a A. Santos;

jaci de carne, a Kduardo Grijo; 1 dito,
ti Torre. Rego; 1 engradado dc carne, .ao
mesmo; 1 caixa dc carne, i-ordem; 1 caixa
do carne, a Seraphlin; 1 jaci dc carne, a
J. Pinheiro; 1 jaca tle requeijão, a ordem;

1 caixa de requeijão, a A. Novaes;'1 caixa
dc frutas, a A. Dias; 7 latas tle biscoutos,
.1 F. T. Santos; 1 jaca de frutas, 11J.
Rodrigues; 3 volumes diversos, 11 Murtinho;
1 jaca üo íHicijo, \\ Constantino Come-.; í
caixa do presunto.( a Álvaro.

Cantareira — Carga recebida: 2p saccos
dc assucar, á ordem; 100 ditos, a ordem;
250 ditos, a Meirelles Zamith; 20 saccos de
milho, a 1.; 4 saccos do feijkão, ai.!

iacã de'irqias, a T- ordem; 1 de meudos,
a '_'• ordem; 1 cesto de lingüiças, a leixei-
ra Borges: 1, a Monteiro; 2, .. Pacheco;
1" a Kd. Grijó; 2, a Ribeiro; 1, a,Souza;

laias tle banha a F. -David; 3 caixas dc
requeijão, a Cru_.

Ilavre e escs., "Amiral N.elly",
Portos do sul, "Itnjiibn". . . .
llhíos e esco., "Arassualiy". .
¦África do Sul. "Uroii_ay". . .
Ria da Prata "Frislii". . . .
Itajahy o escs., "Itapacy". . .
Inglaterra ti t-ses., "Desna". .
Nova York c escs., "Verdi ..
Rio da Prata, "Vcstris'1. . . .
Inglaterra c cJcs., "Ara.uayn .
Portos do norte, "Maranhão .
Itajahy _ ésci., "Itapacy . .

14
14
15
15
15
IS
15
16
lò

O QUE A TODOS INTERESSA SA-
BER, é que a Joallieria E.meralda, dc-
rido a ter de entrar em balanço, «»tá
vendendo por preços tio baratos que
causam espanto I
"¦KS-IGI.-"

Vae apparecer na segunda tiuiiizena
deste mez "Esti_ia", periódico .arcas-
tico.

Gottas Virtuosas d«0 *¦[,"_;
Curam htmorrlioidcs. males do. utero,
ovarios, urinas e a própria Crstitc.

¦101 00 00» 01 — 

MORRO" DB SANTO AXfONlO

O servl.o Uo saueameuto
O sr. Carlos Scidl, director de San-

de Publica, convidou hontem o sr. Car-
los Maxi .liliano, ministro do Interior,
para visitar o morro de Sumo Anto-
nio e observar o serviço de s-iieaincn-
to ali feito.

Dr. Cunha e Mello jgg
seus clientes c amigos a mudança de
sua residência para a rua das Laran-
jeiras 12.. Tel. 5513, Central. Consulto-
rio: S, José 11-'. R. 970Í.

Escola de aperfeiçoamento
A COMMISSÂO JULGADORA DOS

EXAMES DE ADMISSÃO
Tara fazerem parte da commissâo jul-

gadora Uos exames de admissão do
Curso Industrial foram designados 03
professores Mario Bulhão, Mario Pi-
íucntel o Raphael Frederico.

Capital Federal
Resumo dos prêmios do plôno

n. 311 roíiliaadaem 3 agosto de 19'-.
PRÊMIOS DE 30:000. A 1:00050 O

20.111  30:0001000
i_.| 9033....:  3:OOOS'-00' «K}37  1:000.000
4900  ItOüOSOüO
13109  liOOOSuOO

PRÊMIOS Dl. 200800O
3-U. 39170 23044 110 5 ?3i_

110.8 3145 3_i9*i 193-. 5. MO.
15813 .70. 37-íW 26217 30348
37082 21u35 35Í7Ü 'ÍOU 3923S

PRÊMIOS DE lOOJOOO
m G-S9H ÍS2Í.5 16267 -Í3ÍS

7303 16U35 7249 25054 212S
6452 Ki7õ3- 35«4 11390
3-16 200 15079 16311
5255 7100 3.,134 27393

26S72 23211 841 25432
27411 11611 20357 35301

28177 251J09 140-14
.PIM.OXIMA.ÕJ-S
206ll
9034

DEZENAS
20010
9J..0

CENTENAS
20700
9100

Todos tis numoros term-.iii.do3 om
10 tem '.t.0.0

Todos os números torminaaoa em
0 têm 5Í0O. exoe-ituanilo-so os ter-
minados em 10.

O fiscal do governo, .1-aji.íi Cosme
Pinto. , , , .

Ü di.ector-asíis-entc, dr. Antônio
Olyiitho dos Santos Pii'^, vice-pree.

O direetooprííideiite, .Illi_r(_ íaroito ie
Fonseca. . ,-,,„._O escrtvlo, Pi<m,na da Canliiam.

" 20000
| 9032
I

20601
9031

20001
.001

5244
0784

13030
38798
8111

200.000
ioosuoo

405000
20_000

3OS000
20SOU0

Massa oe Tomate- ¦*¦ "-"•*""
ie Conserva» Alimentícia!.

Mamifactora

Prefeitura

AVISOS

Por acto de hontem do prefeito foi
nomeado para o logar de professora de
inglcz do curso commercial do exter-
nato do Instituto Profissional Orsiua da
Fonseca, d. Mary Mansfield.

FLUMINENSE-HOTEL
Reformado sob nova- direevão

üt Apoaeuto. pnra SOO peisoas *
O que mnls convém aos passaxel-

ros tio Interior., —-JP**e_?»í ___
QuartoH com pensão 7S e SSOOO

diiirios. Quartos sem pentio
.$000 u 5$000 iliiirio».

rraca fia Republica 207—Rio ile
Janeiro. Em frente ao Oantpo ilo objectos para i
S_-_.t-A_.i_h o »o lado da B. F. O. \ larde da hoje.

CORREIO— lr'i repartiç.o eupedlrà mt-
lis pelos <r_uint.ii paquetes:

lloj. ,
/'aruiui, para Bahin, Dnkar, Gluraltar,

Oran o Mnrscille. recebendo hupressos lUÍ
_ í liora da tardei oarta» para o interior
até . i i|_, idem com porto duplo o car-
tas para o txlcritxr. ali a I hora da .tarde
e objectos para registrar até ao meio;dia.

i.ltttii!:.. para Santos e 'Buenos Aires,
recebendo Impressos até às 7 horas da raa.
nbã, cartas paro o interior até a. 7M*i
idem com porto duplo o cartas para o exte-
rior até ás 8, ...

Virail, para uvtrpoo), rcocoendo íniprcs-
sos até ás 8 lioras da manliã e cartas para
o exterior até ás 9,

Sírio, para Santos, mala portos do_ sul o
Montevidéo, recebendo Impressos ate as <J
horas da manha, cartas para o interior ate
is 8.1 \2, idem com porte duplo e cartas
para o exterior até Ss 9,

Amanhfi: , _.,
Itaaiba, para Victoria, niahia, .Maceió e

Red-fe, recebendo impressos até is 5 horas
da manha, cartas para o Interior até as
5 i|-\ idem com porte duplo até âs 6 e

registrar até Ss S horas da

mão;
13 •

mas, .1 _'c-
manteiga, a

MARÍTIMAS
VAPORES ÍSPISRADOS

tügiina c eses-, "Anua", . ¦ ¦ v >¦ 4
MaUellia o eses.. "rampa' 6
Tertus do sul, ".'Caplvary" o
Porlos tio norte. "Gurupy". .... 7
Rio da rr.iiu. "Cordova". ...... jj
Santo.1, "llio úe Joneiro". ..,..: 3
Viso e esc*.. "I.--- XIII" »

i" tio norte, "Pará' ..... 9
Intrliitcrra e escs., "Oronsa". ... 9
l'_r:o3 do norte, "O.apock" 9
Gutlicmburgo e eses., "Anníe Jolinson" 10
Kio tia Prata, "Amiral Xielly '. . 10
Porlos do sul, "Saturno". ,. . . u
Xova Vork e c?es., "Minas Geraes", 11
Amstcrdam o esc.., "1'risia" 4
Rio da Prata, "Araimava** 15
Mova York e eses.. "Vestris" 15
Rio dn Prata, "Hesna" 15
Kio da Prata; "Verdi" 15
¦Xova York c escs.. "Wnlter d'.\'oy-s". lO
Pi rtos du nono. "Bahia" i»
Xív-. York, ¦"Tupy" >3

Bonléoa c esc... "Sequana" ao
ItiRlatorr.i e cfrs.. "Demernra"-. . , --
Rio da Praia, "Garonnn' -'^
Ciidl- « escs., "Jacuhy" 2.]
Cal áo c tsc=., "Oritn". .».».. -5
NorfoUt e esc?., "J'ilr.igy' -'5

"APORES A SAIR
?. I-'idclis o c=o«., "Tejxeirinha" . 4
Montevidéo e eses.. " Sírio" 4
Rosário c esi-d., "llorborcnia . ... 5
Victoria 0 escs.. "Philadelphia". ... 5
Recife 11 escs"., "ItiiRÜra".,., . . • .-, 5
S, Statlieus c <•=•*... "Espirito Santo s
li';., d-i Prata, "Pampa" li
Portos do sul, "Ilassucè" 6
é.aeuii.i o escs., "Planeta" 7
llahia e Periuitnliuco "Capivary . . 3
Lacuna e eses.. "Mavrink". .... »
Kio da Prata, "I.eou XI It" S
Gênova e eses., "Cortlova '. . . , 8
Porlos do norte., "Uuv Barbosa '. , o
Aracaju c eses., "Itaituba" ¦)
Cillâo c escs., "Oronsa" 9
Laguna e escs., "Anna" 9
Xova Vork c escs., f.ualiyba". . . io
X v.i York e eses., "Kio de Janeiro ro

VítTol De ficado
de bacalhau

(Sem oleo).

INDICADOR
ADVOGADOS

Rua Uru-DR. AMALIO DA SILVA
grajuru n. 7, i" andar.

DR. ALOYSIO NEIVA — Advogado —
•Rua 

Qiutanda n. 8. Telephone Cen-

S 
'pAULO 

- DR. ASCANIO CERQUE-¦"'RA 
_ Advogado. Rua Direita 8 A, Cal-

sa Postal 799.
DR BERQUO' COELHO. R. do Rosário

Si. Tel. 3037, N.
T.B*. CARVALHO DE MENDONÇA

m I)ie SALGADO FILHO - Ad-

.ogadoí. Rua do Hospício. 27. Tel.

5.30,, Xoitc.

DRS EUGÊNIO DE BARROS BU-

LH6ES PEDREIRA e JOÃO.
D REIRA — Advogadi
' "VlÊKBKRT 

C. REICIIARDT -Cau-
commerciaes c inventomos. .-Adcan-

custas. Lfruguayaua 77. Residencial
,1c Botologo 3S-1. "Pcnsío Mages-

,...'. Sul 93i.
DRS J B FERREIRA PEDREIRA E
Ulí..i.m' B1GUEIREDO — Proceo.os

capitai

PE
Buenos

DR.
saa

p.

DR. JA1R CUNHA — Advogado — Rua
S. Pedro n. 8_. Teleph. j.23. Norte.

DR. JOSÉ' PINTO DE MENDONÇA, r.
do Rosário 159. Tel. .65, Norte. Res.:
rua Alves de Brito 18. Muda da Tjj_ca.

DRS. MARIO A. DA COSTA e AFRA-
NIO ANTÔNIO DA COSTA — Ad-
vogados. Escriptorio: no da Allande-
ca 71 (Tel. Norte, 3373). . .

DR. MILTON ARRUDA—Prncessos cíveis,
.onimcrciaes e crplianologicos ; de apo-
«curadorias, iiioiitepios | tem representan-
ies nos E.tados e cm Portugal e adca.U
custe*. Sacbet 4 (tel, C. J4*o.:.

DRS. OLIVEIRA SANTOS e ALBER-
TO ALVES RIBEIRO — Advogados.
E.criptoi.o; rua do Rosário 103.

DR. PADUA VASÇONCELLOS — R.
BUENOS AIRES N. 35, (»miga do
Hospicio). Tel. Norte 343». ______

DR. OHALDINO DA MOTTA BASTOS
 Escrip. 1 rua do Hospicio, 23, Io.

Tel. jó4ü, N. Rei.: ma Uruguay, 13.
Tel. 169-1, Villa. Eupetliente ¦' ; - ¦

DR. A. MAC DOWELL._(Do.. da Fco.-.
de Medicina). Mole» tia a internas.—AppM
dns raio- X, par;, o diagnostico. (.'0113. ;'/
r. Hospicio Sj, das 3 is 5. — Kes,*.
S. i:icraenie 11. 187. Tel. 1710, Sul,

DR. ÁLVARO OSÓRIO DE ALMEIDA
— P.of.Mor da Faculdade dc Medicina.
Cona.: r. Asaembléa 87, (de 1 ás ...
terias, quintas -s sabbadús, Rceld, tra-
vessa Cruz Lima. 31. Tel. Sul 893.

DR. ALFREDO EGYDIO — E.-p.: Víol.-
das creanças, Via» urinarias. Cons. H-..»
C. Homlim 817 tPh. Freire iPAguu»,
dan 8 ás :o hs, c Sdor. K.ieblo ií, Úi
ii .1. Hes. r. C. Homtim 79.1- 

'". 
785, V..

DR. ÁLVARO DK CASTRO—(Doe, «!.»
Fac, ie Med., me.1. adj. tio Hoép. u»
Miseiicorilia) — Clinica medica c eirov-
gica. Com.: Carioca 8 (à_ - i|->. Te!.,
C. fiou. Res.: Aguiar 77. Tel, 392. V.',

DR. ARTHUR DE VASCONCELLOS-Hi
Assistente dc clinica medica da hãcut-
dade. Cons.: Rosário 85 (das 3 ,n S
h;.) rei. Norte 1114. *'¦¦: r. Voluiv
tarios Ja Pátria _8_. Tel. Sul 1C.9.:

DR. ARAMIS DE MATTOS - Cou*.: r.
P. tose 106, ás terças, quinus c sablKt-
dos." Te!., Norte, 5537- !'«'¦: r. Eupilira-
sia Corria 16. Tel. Central, 41S1.

DR C. BRAUNE — Longa pratica dos
hé-onitacs da E'*-opa, Clinica mediei.1
Esp. coração e estômago. Cons.: fun tít
3. José, 11., de 1 ás }.

DR. CAETANO DA SILVA — Esp. mo.
lestias pulmonares. Cons, rua Urugnayaiia
35. das .1 ás ..ás terças, quintas e sífc-
bades. Rtsid. R. -4 de M-ii>, 1.4.

DR. COSTA JUNIOR (A, V.) - Ue
volta de .ua longa estadia na Europa.
Cons.: r. Marechal Fioriano 99. Tel. Pf.
1957. Esp. em vias urinaria.:, syphilis fl
pei!c Cons.: dan to As 12 c 3 is *{.

DR. CIVIS. GALVAO — Clinica mediei,
íyplülts, vias urinarias. Exames ile pt-í,
escarros urina, etc. App. o 606 e 914*1
Con., e res. 1 r. Cinstltalçüo .is, «obr.
Tel. -tu, Centr.

DR. EGAS DE MENDONÇA — AsiiS-
tente tio clinica na Faculdade. Cnus.a
r. do Rosário no, is -.."s, ,.'s e ..'.,
das a ás 4 hs- (Tel. Noite 3»;o).

DR. FLAVIO DE MOURA — Clinica me-
dica. Cons.: rua 1" de Marco u. io,,
das 4 ás 3 (tel. N. 1531). Res,! rttw
L'riig_av, .08. Tel. los». villa. , .

DR. F, ESPOSEL — Med. do Hospício;.
Doe. c as.ist. da Koc. de Mcdic, Med.-
co esp. doenças inentacs e nervosa».,
Cons.: A.Y-cmbléa 113, terç?.<, quintu e'
sabludoj, ás 4 li^. Tel. da ich. C. i-l?-

DR. CARFIELD DE ALMEIDA — O!"
redor do Hosp. S. Scbastif.o. Docetu
te da Fnf., chefe do serviço da Liga
C. a Tuberculose, Res.: S. Salvador -__
Cons.: 7 de Setembro 176, Tel. 607.

DR. GUILHERME BI8KNI.OHR, Irata
da tuberculose por processo especial t.11-
do coniegnido a cura radical em cenlíiia.
de doentes. Prática o processo de "Fer-
n-iini". Cons. r. tíeneral Câmara st.

DR. GAMA CERQUEIRA — Mol. inter.
nas, gyuecologia, vias urinarias. Long.
exercicio, prol. e pivtlca recente no.
hosp. de Pari* r. Berlim. Cons. e ros. r.
N. S. Copacnbdna 6.1. Tel. 1684, Sul.i

DR. HENRIQUE DUQUE _ Consulto-
.¦io; rua da Assemblèa. 83, residência..
R. Rioeliuelo, 33*.

DR. HENRIQUE PINHEIRO — Pai'0-,
moléstias das senhoras e creanças. Cor.-
su!'._s das 16 Ss 17 horas. Assembl.a
37. Resid.: ma do Lopes 154. (Mc-I'-•
reira).

DR. HILDEGARDO DE NORONHA-.
Clinica eni geral. Trat. e?peci:il d_ hio
norrliagla. Cons.' Sete de .Setembro v.
99, sol)., _.'-, 4.'s e 6.03, das i is 4..
Res.: Gonçalves Crespo .5. Tel ijSi,
Villa.

DR. J. MASTRANGIOLI - Aíslst, do.
Cl, med. na Fac. Ex-interno do Hosb.i
Coeliin de Poris. Serviço 'Io prol, r.
Wfdal, Res.i r. Paulo Frontin, S-i
Tel. 6u(i5 C. Cons. 1 Rosário 140 (j*.?.
5>,s e sabbado», - is 4. Tel. 3070 N.)

DR. LACERDA (Tel. C. .955) c DR.
MAIA (Tel. C. 3848) — Chamados $
noite cotn urgência. Cons.: Con.tilw._c.
n. fi.

DR. MARIO DE GOUVÊA — Cllmí-
medica, partos c mol. tle senhoras^
Cons.: R, 24 de Maio 64, is áa í),
is segunda?, quartas e sext.-s. Res.: r.
Bella Vista 20 (IS. Novo). Tel. ifil.V.

DR PIMENTA DE MELLO — Cônsul,
tas diárias (excepto às 4»s-(eir.n). Ou-
rives, 5i ás 3 fiorss. Resid.: AíiontO
Penna 11. 40. , .

DR. TEIXEIRA COIMBRA — P_rt!._..i
aos teus clientes e anil_o?, a mudnnct
do seu consultório para a rua 5'eie •!.
Setembro 11. 209, sobrado. Das 4 ás J-1
Tel, 165, Central.

3 is

OLINIOA MEDICA

"ÁCRÍSIO 
FIGUEIREDO

iudiciacos e extra-judiclnes, t.esta
e no V do Rio, adeautando custas. Das
10 ir. ti. R. Rosário lao, 1. 1984 N.

DR. AGENOR MAFRA — Residência e
con-ullnric: rua Riachuelo, .-22; tele-
phonc 1.O-14, Central. Consultas das 2
tm deante.

DR. AGENOR PORTO — Prol. dn Fa.
cuidado, Cons, Hospicio, 92, das 2 ás
o. Kes.: Marquez dc Abram.!. 12, tel,
-.8, Sul,

DR. ANTONINO FERRARI — Trata-
mento específico df. tuberculose e da
syphilis; rv.a da _As.-embléa 73. Üe 1
ts 3,

OLINIOA MEDICA. MOT.ESIIAS.
DAS SENHORAS. SYI.IUjIS

DK ANNIBAL VARÕES — Mol. das ie-
nlioros pelle e trat. espec. dn eyph.iii.
App. electr. nas mol. nervosas, do narij,
garg.nt. e ouvidos. Cons.: ,w. Gome.
Freire 90, das _ ás 6 hs. TI. 1202, C.

DR. ORF.GORIO RISPOLI — Medico*
operador da Real Universidade de y..-
polis c da F«c. do Rio de Janeiro. Con.o
e res.: Av. Gomes Freiro .17. Tf...
Central, 1747.

DR JULIO XAVIER _. Clinica mediei»
e de moléstias dc senhoras. Res. R. Ftlin,
da Cunha, 43. Tel. Villa á.19. Coni_l_a__
de 2 is 4 e dns 7 is 9 ns.tln noite, n»
R. BarSo de Mesquita aoi.

DR. JOSÉ" CAVALCANTI —Clinlt» me-
ditü' c syptiitl*. Cons. Sete de Setrmhro
íjo, das io tl_t ás u e das -i ãq $-i|**i
Ke-i. r. Senador Octaviano, 238.

DOENÇAS MENTAES E NER-
VOSA8

DR. HENRIQUE ROXO __, Prol. de cil.
nica da ¥*<?• com fre<piencia dos piir.cf-
paes hoip europeus, Cons,: r. da Ás.em-o
b!.,', 98, das 1 is 6, :.'", 4.,r", e C.'f-
Res. V. da Pátria 355 Tel. SjI 834.

DR. W SCHILER — Consultas, Caia dor
r-.-.ui!e' Dr. Eiras, rua Marquea de OHn-

da, J*s, .i"s e 6»s. Res. r, Baratina
40, Te'ep_. 1143, Sul.

_____
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104:1:;.
M4:«ji.425 ! 4" ditos

¦ j; iliítt'

/*_:i*... Uainos; .1 jacas dc orelha»,
raro lliirroso; 17 saccos dc arr-jz, a Cal.
das Bastos; li di'.o;, .. Zcnha Ramos: 75
ditos, a A..!i. Hugo; (iti ditos, 11 Coelho
Duarte; 30 ditú', a lirandão Alves; 20 tli-
tos, ao mesmo; 21 t!i;os. a Siqueira Vei-
i.i; :5o tlitos, a Siqueira Veiga;;
21 sacco» tle arroz, a Zenha Ramos; Jii
dit.-s. a Coelho Duarte; mo ditos, a Zc
nha Ramos;' 73 ditos, a Siqueira \ ciga-

-¦\i montanlia apresen-

meio diu, la/.ia o
los raios sobre a neve inunaculatla tias altas cn.t.13.
lava-se colorida dc branco e côr dc rosa,

Embaixo, na planície donde ella sairá por volta do _ (>
calor da primavera, mas peno delia o ar mais fresco fa?.ia calafrios, (-on*--
Utdo, feliz con*, a sua solidão não faz:a caso disso.

Havia long-o tempo que estava ali, quando de repente viu surgir um
vulto por eiitre ns rocbedos e a baixo tio ponto onde ella estava.

Visto de lonçi parecia unia creança.
l-o ile novo, pouco 1Perdeu-o t'e vi=ta e tornou a ve

to que estava mais perto
lepois, attgmenladoi

cila

_48:.7ii,45.

II.i

CAES DO PORTO
achavam alraeoáos co yen io Tatt.
dia 3 de r._0it2 de :.'£, as 10 ho-Relação doi vapores c CT.^arc.içÔr-. nu e¦íno trecho entregue i Compagnie du Port )

r-ü -.li manhã.
F.MBAS CAÇÕES

n.

__.Mí2tU I ;_.«!, K.t^.o VOÜ» otSUVAÇ.tS

P. carvão | Va^^
1 | Vago.

| Vage.
I Vago.

Chatas  Nacionaei . . . .Diversas I Clc. do .'Oreseniiiii"
t—i Chatas,...I Nacionaes , . . , | Diverías | C!c. do "Paronà" o

I | Vage.
7 Barra I Por|.,ig-;e.a , , , . | ."Clara" [Desc. d: _cu. d.i

I lab* "•
3 -. • ¦  Pcí;. .le gcn, da

tr.b. TI.)
V. i) Chata.".... Nacior.-ieo .... I Diver.-.-.;  Exp. de maiigjne.T.".. Slag. Chatas  Nacionaes .... I Diversas  Cie. ..; d!v. vapores.

9  •  Vaco.
P, to Vapor  Nacional. .... "Oar.iíi^''!''  Cabotagem.
P. 10 Patacho... Portuguez, . . . "f.o-.n-..," f Rec. carga.

ie Vapor..... Nacional . . . . ¦ "Ur...iV ] Col)o!ai?cm.
V. 11 Vaper  Nacional "Philadelphia'' 1 C_i)ci,i_.„i.
P. 11 Pontuo...,. Nacional . , . * • "Brasil''  Cabotagem.

II PontSo  Nacional "Estrella'  i!_bo:.i_cr_.
9, i* Vapor  Nacional "Ruy 

'lar')'-»4-'  l'cç*. d. trigo.
15  Vago,¦o-.6o_IV'j.,.,r  Inglc.: "Ilolbeiii*  -,._-.

8—17 Chata.  Nacionae. .... Diverías  Cc. do "Dctna"
S—18 Vapor  Inglez "Aíagiiay.' I .*».»«_¦ j 

"-aí».

go; IÍ3 dito*, ao inesini;
,i rertira iU Carv..l!in; \qd ditos,

Terre ra; ;.o cíito-", ;i Rochat & C;
{ 104 ditos, a Teixeira líorges; .o dito-, aa
í ine.üin; Su ditos, ao 1110*1110; j.) ditos, a
I Pereira Carvalho: 25-dito?, ao mcsino; _•
j dito.f, a Castro Silva; „*> dito?, a 1*'o:t.\z
I Irmão; 30 ditos, a (*Siqueira «Vo:».a; -ro;

ditos, ao mesmo; 45 uíto)5, a Coelho Duarte;
66 Jito=. a 

-"cníia Ramo.; -'iS iliio-. a si-
queira Veiía; 15 dito?, a Caldas Hastas;
70 ditos, a Arcli. Uiigo; 4S dito?, a C.tld.s
Bastos; 30 ditos, a Avellar; .ij ditos, ¦*.
Arch. ilufí.; 30 d:tos. a -\. I'. <''a:'.fri':
19 lütos, .1 Teixeira Borges; 35 ditos, a
Pereira Carvallio; ,1.| dito?, a 'Siqueira Vei.
ga; is dilo*. a TeLseira üorges; 30 ditos,
ao mesmo: 17 ditos, a Coelho Duarte; u
dito' a Castro S.Mv,.: *>4 ditos, a Pereira
Carvalho; .5 ditns, 1 Ileraclito .. Ç.: 30
ditos, a Arch. Uu.;,: :-• >lito-=, a V. Caífríi
jj ditos, .1 Coelho Duarte; iS dito», a Pç-
reira Carvalho; 15 ditos, ao mesmo; ;.i «li-
tos. ao mesmo; 132 ditos, ao mesmo: 11
ditos, a Coelho Duarte; 2S1 pecas de ti.C.i.
ã ordem; ;!- de aguardente, .1 R. I.mo:
S saccos dc café, a Rocha ii Ç.; 3: ditos
d», arroz, ao«? mesmos; 5 Ixirrís de a_.;_r-.
dente, aos mesmos.

Dv! It.itír.>'.., pelo vapor " IV..'t tj.-.ú'* —
Carga recebida : 25 barricas de ir.atte, a
Mende. Raiipp; 5I1 ditas, ao mesmo; 5I4
ditas, a Lopes Freire; 50 ditas, a V. Gomes;
..n tlitns, a J-iiiz Camuyrano; -.í ditas, a
T. Mello; 25Í.1 ditas, ao mcs.no; Ca ata-
dos Je taboinhas. a Raa";; -o ditos, .1 Pivii-
dão Alves; 76 ilii-«. á ordem; 60 di'..», 1
ordem: ia .lims. a I.. Castro; jS ditos a
B. Mrver: 40 dito», a V. Silveira Pilho;
Si diios, aí. 1. Ailas; 20 caixas de .-.guas.

I.. n. -\geii-y: 50 ditas, 1 Darbosa Albu-
35 cabos, a Carvalbí. Irm3o.

..i.or nacional "Satellite", .Io Rio
da Prata — Ctirga r»ce!iida: SJ. í.ir.os

| .1 I.. II. .
queroue; 3

1 Pelo va

ncsappareceti ;tiiiit.i por detraz dos rochedo?.
t'r:i ii primeira ve?. que outra pessoa a não ser cita seguia aquella vc-

reda. e era impossível qt:e não pa;s;i?se perto de Mareei**!*..
Ficou aborrecida. Aquillo tira\*a-lhe utn pouco do encanto que

achava naquelle lugar. Roubavam-lhe aquele caminho mysterioso onue sc
Usavam, como tantos outros laços delicados, as recordações dc seu scism.tr.

O homem tornou a apparecer ainda e sempre mais perto, fcstava ape-
nas :i cem metros.

(.) coração dc Marcellina dou uni salto, hnlia-o reconhecido.
—- !•',' cllc! murmurou ella assustada, é elle! . . ,
O recém-chegado não olha para onde cila esia. Nao pude irjesmo v.l-a

ainda, mais passará tão perto delia que poderá tocar-lhe no vestido.
Assim foi. Ao voltar por traz de uma pedra enorme caída do alto ca

montanha, appareceu e achou-se na presença de Marcellina. Esta nao ousou
o:har nara elle, baixou os olhos e apezar disso sentiu que Bcaufort a reco-
ceu. chegando mesmo a julgar que lhe ouvia as palpitações do coração, uo
nerittrbado quanto o delia.

Marcellina murmurou cm voz quasi sumida.
—- Então foi Deus que o quiz!
K elle com, simplicidade e tirando otchape,v._
—• Bem vc. minha senhora, que eu tinha razão.
f>como cila não respondesse; c

luro-lhe que nada fiz para a tornar a encontrar, disse elle. -0 o
a _'i preparou o nosso encontro. E não é preciso que tenhamos,os nl-smos

ds os mesmos impulsos, para nos unimos, deante desta paisagem, des*
licida. quando toda a gente se dirige para as *_cleiras e para os Jugarc.
freqüentemente visitados que se torna banal ir vel-os?

Senhor, disse cila penso com effeito do mesmo modo que o scntior,
este et-cor.t.0 é extraordinário, sc é verdade, como quero crer, qu* n_o
tenha seguido.

Juro-lhe, pela minha honra, minha senhora.
O seu juramento é inútil, lá o acreditava. Nao se ofíenda com o Wt

ftt lhe vou dizer, senhor. A sua assiduidade desagrada-me. , Ignora tudo
quanto me diz respeito, ate o meu norry., o senhor mesmo o disse. Con.Kle-
re, pois, como simules aventura dc viagem o que lhe acontece e nao pre-
cure travar comnosco relações mais intimas. E' a única maneira de, ficai
certo que guardarei tio senhor a recordação de um homem que era anttrado
das melhores intenções e que sempre se mostrou respeitoso. ,

Oh! minha senhora, porque não consente em maior intimidade. Vis-
to que reconhece que nunca faltei o respeito que lhe é devido, qtte tem a re-
criar de min-,? Porque me repeüe sem me conhecer?

'1— Para qne hei tle attentlcl-o?
Seria a primeira vez que um eiicontro comp p nosso, nascwo

110 passeio,
tinha cau-

no theatro. 1
Io em
. con-
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mas,

e olhar meigo o respeitoso,
coisa extraordinária, ficava

gos'
cou
tão

, qUO
nos

._

os jornaes de França. I'icoii impressionado coin o scu ar langtndo, eom a
delicadeza do .eu rosto e eom a tímida reserva da joven.

Ouviu-a conversar com a Sra. de Lepilly e soube então que cila era
franceza.

Tornou a ve!-a todos os dias durante algum tempo, r.hservou-a. segum-a.
encheu*, coração c a imaginação de tudo quanto era delia e dentro emi
pouco não teve outra idéa. outro projecto. ontr 1 desejo, que não fosse o de
lhe ser apresentado, de se fazer conhecer e dc poder approximar-se delia.

Mas, como não era indiscreto, aquella situação podia prolongar-se in-
definidamente.Marcellina 

c a Sra. de f.epilly não se davam com, pessoa iicnlur.ua. não
faltavam a ninguém, viviam como lobos isolados. ,

•\ reciproca af-feição era-lhe sufficiente para que tivessem necessidade
dc intervenção estranha, e Marcllina acabava de soffrer muito cruelmente,
á custa mesmo da sua vida, para não ter uma aversão iiistinctiva por quanto,
pudesse parcccr-sc com ain.or.

Xão lhe passou desapercebida a viva impressão, que
lleauforr. Encontrava-o em toda a parte
certo nas excursões.

Por toda a parte, era certo encontrar
que lhe dizia claramente que era amada;
irritada com isso.

Aquelle amor chegava demasiado tanl,
-• Já não pos.o amar nem, ser ama
Nunca Bcaufort encontrou cm

sombrio, quasi impaciente.
Então comprehendcu que a

o tornaram mais a ver.
Marcellina sentiu-se satisfeita quando soube da partida de Bcaufort,

mas apezar disso não pôde deixar de suspirar.
Porque ?
Não o sabia. ... ...
Ficou triste, e nervosa, durante dois dias. Subiam-lhe aos lábios pala-

Trás amargas. Continha-as com dificuldade. Tinha sempre a 'fronte en-
rogada. _.'— 

O amor acabou para mim. Que vida vou ter. meu Deus!
Deixaram Brcnne e dem.oraram-se em ll.de. ,
O acaso ria-se das relutancias de Marcellina e do respeito de Beau*

fort Este estava rcsidimlo *m Bale. Marcellina, tendo entrado em unia
estação do correio dc Saint-Jean, cruzou-se com elle, que a cumprimentou
recuando para a deixar passar.

'Daquella vez não estavam no mesmo hotel, nus os pontos ,t!e reuna*
4 passe io são communs para os viajantes que chegam á n!|C.ma cida'!'.

Quasi todos os dias Marcellina e Beaufort se encontravam no jardim,
ta exposição na cathedral, no musêo, nas egrejas,

Marcellina habituava-se a elle. pouco a pouco.
Quando entrava em qualquer parte, procurava vagamente, aquelle rosto

«migo. «Se ella o via, baixava logo os olhos, mas ficava durante todo o di.
fem uma alegria n*,ysteriosa no coração, que não podia explicar.

Não lhe sabia ainda o nome, mas todo o seu pensamento se concentra-
ia em beaufort durante todo o dia.,

Se fosse sò de dia... mas de noite também.
A sua quWa, p seu abandono, a sua matcrnidatle, tinham í.:to delia nu*

c cila pensava:
sobretudo ser amada!

resposta ao seu senão um olhar frio t

sua presença sc tomava desagradável e não
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rollo o syphilis — Curas íiolo"Rnilium c 01-1 — Estomaco,
iiiilinOo.p* o doenças nervosas.

PR. ED. MAGALHÃES — Doenças <lâ
pelle e mucosas, ulceras cancerosas, tu-
more.* fibrosos; artliritisrao, sypliilis c
¦morph-.a_neurast.i_ma, doenças do' peitoc dysiiopsia; 7 de jMnUro. 3C, ás 2 lioras,

MOLÉSTIAS 00 ESTÔMAGO. FI
GADO, INTESTINOS El NER-
VOSAS

DR. CUNHA CRUZ — Cura o habito' da embriaguez, por surges.ão e com
03 medi cumeri tos "Salvims" e "Gottas
de Saude". R, Carioca 31, 3 ns 5.

MOLÉSTIAS DO PULMÃO. CO-
«AÇÃO E APPARELHO

DIGESTIVO
PR. ADOLPHO DA FONSECA—Cons.:

largo de Santa Rítíi ri. 10, daa 2 ás 4,.Ues. 1 rua Dr. Dias da Crua li. _oi,
Meyer.

Clinica, mcdlco-cirurgica dos dra
Folix Nogueira c .Tnlio Montei'
ro, á rua Senador Enz-liio, 338
— Telephone, Norto 1.186.

PR. FELIX NOGUEIRA—Op., partos e
jtnol, de senh., hydrocele, estreit, da ure-
fchra, fistulas c corrim. Trat. csi>. da

. Uypliilis; oppl. dc "6o6" e "014", (11 ás
2) Kcs. trair, de S. Salvador an.

PR. JULIO MONTEIRO—Med. do Hosp.
de S. Sebastião. Mol. internas, pulmão,coração, figado, estômago e rins, Mol.

r infectuosss (sypliilis, etc), Das . á. .hs. Kcs rua dc Ibiluifiia 35.

ANALYSE DE URINAS
J1LAKE SANT'ANNA c ÁLVARO

AFKANIO PE'XOTO -- Cliiinicos. La*
uoratorio Chimlço ' *ic analyse de urina.
Analyss completa sej; rua y de Se tem*
.ro n. ios.

DIAGNOSTICO E TRATAMENTO
DA TUHERCUIiOSE

PR. ÁLVARO GRAÇA — Mol. internai
fr. Boca do Matto, Meyer. Trata a tu-
bèrculosc pelos processos mais _T.od-._-
nos. Ke__r Pínzarelh «3 (Mcycl). Cons
As.

1- * i. .1 w -*_ f'*-«.' J.IUI.1..1.1VO 11.11.3 I.IP'II.,1
os. 1'eVr Kaiarelh «_ (M.ycr). Com
.ssemlilef 73, p|as 4 üs 6 lis.

TRATAMKVTO DA TÜBEROULO-
SM PULMONAR PELO PNEU.
MOTHORAX ARTIFICIAL

(Processo do Eovlunini.

DR. Et-GARD AIIKANTES — Cons.:
r, S, .losé n. 106 (. ás |). Tel. C.
í-537- Resid.: r. Barão uc Flamcn_o
n .1*. Tel. Sul 960.

CLINICA CÍRÜRGIOÀ. VIAS
URINARIAS

DR.. A. COSTALLAT — Do Hosp. da
Misericórdia. Com- pratica dos hosp, de
tlerlim c Phtís. Cus, : r. da Carioca
:;o (das .1 .fa . lis.). Resid.: rua das
Laranjeiras. 8o {tel, .....6, C.)

PR. ALBERTO DO REGO LOPES —
Do. Hospital da Misericórdia. Vias urL
narias operações cm geral, Kua Sete de
Setemliro. 99.

PR. CARLOS WERNECK - Cirurgião
<T: "íti. Cnsn. Cirursia dr adultos c¦¦¦' •; mol. das vias urinarias e dãi*c >ra_. Cons.: r. Ourives 5, das 3•p- j In. Res.: r. Senador Óclaviano
11. 5-*. Tel, Cent. 10.13.

US. CAKLOS NOVAES—Mem!). dl Ass.
Franceza dc Urologia. Trat. da blcnorr.
ajfiida e C-irnnica e_tr.it. c prostat.lcR
dirouicafl pelas correr.tcí. tliermo-clectri-
i*.is. Con.-. : Carioca so, d:is 12 ns 17.

])R. CAMILLO niCALHO — Cirurgião
da Santa Casa, Res,: Conde d^ Bouv
fira 15.) (Tel. 1.7a Villa). Cons.: rua
Ourives -o. 3'.», 5*.. e s.bb-ilo., ás 4ilioraa.

PR. .TOAQU*M MATTOS*-Do ITospitnl
da Saudc. Moléstia* de senhoras, vias
urinarias, hérnias, ..ydroccles, tumores
dos seios c do vcutre. Rua Rodrigo
Silva n. s.

PIt I.I.AO O*7. AQUINO — Da Acad, dc
Med. do ITosp, da Garubóa. Esp. vlaa
urinaria-», mol, ilaa senhora., oporaçõw
cn f;rrtíi. Res.: Costa Bastos 45 Tel,
-3_, C. Cons.: Cen. Cornara 116, das

DR, NELSON MARCOS CAVALCANTI-— Dos Hosp.: Mi.cr, e Hcncf. Port.
Cirurgia, mol. d_s senhoras c vias uri-
narias. Con.i.: 30, Ourives, 3 ;ts 5 lis.¦ lie...: Pcsr-o*. Manoel 34. T. 3107, C.

V""-—¦-¦-— —— —

_-OL_ST...S DAS SENHORAS,
OPERAÇÕES, PARTOS

l'RA. ANTONIETTA MORPURGO — Da
Soe, c_c Me<i. e Cirurgia, com pratica doa
!.os(\ da Kuropa. Ues, e con?. R. São
José, .;g. Consultas n>* r'3, 4"j c t"***., de
1 íis .. Ik. Tel. 31R. C

f)R. ALFREDO DE MATTOS — Parto»,
mofa. /i.i inullier c das criança». Cons.
e residência: rua Cattete s (te!. ....06,
Ccnt.). Chamados por cicrlpto.

PR CASTRO PEIXOTO — Cliele do
serviço de parto* de Polycliuica dc Cie-
tii-Ç-is da Santa Casa- Tel. V. -.-.69.
F-cj. : iI.i-.lJ. Lobo 4O2, Cons.: rua
UrtigiiiyiiiM, 2$, das 2 is . Loras.

DR. CAMACHO CRESPO - Partos e
moléstias d\c «eiihoras. Una Conde de
líomíin. S7?, Tel. 1.171, Villa.

DE. DACIANO GOULART — Da Poly.
clinicii de Creanças, Cons.: Ií. Uruifiiaya.
na 25 dou 4 *rs 6 hs. T. 3762, C. Res.
Rua H-dd. I.ppIio 130. T. nao, Villa.

DR. DANIEL DE ALMEIDA 
'— 

Cura
radical das hérnia.. Residências rua do
Hospicit* «. ó8 e Faranl n. y,

PR. MASSON DA FONSECA — Docen.
le da i_e. de Mcd. e medico adj. do
Uosp. da Ki.ericordla, Cons, rua Uru-
t;!u*.y;.!_.i .'.7. das .\ ás .. Tel. 104.., C.
Kc_: Laranjeira, j_'. íel. ;S,.8, C.

JfOLE-TIAS MAS SENHORAS,
PARTOS. OPERAÇOBS, VIAS
ORINARTAS

DR. OCTAVIO DK ANDRADE — Cnm
hemorrh. uterinas, corrimentos, fluspcnsiío,
•-fe., bcqí operação, Nos casos indicados,
evita a gMvidc, Cons,: ÍI. y àe Setembro
iSf., de o '*> 'i e de 1 ás ..Tel. ¦ .591.

PR, ROBERTO PREIRE — Cirurgião
da Misericórdia. O;*cr..-;0_'*, appa-rclhos c
vi;;. urinarias. Coni*.: r.Csriocíi i.'. llc_.
lí. i). I.uíai ;,(,. Tel, .noi C,

PARTOS í* MOMSTTAS DA Mt*
IiHER — TÜMOB-íS DO VE.V-
TRE II !M)S SEIOS

PR. MAURITY SANTOS — I.. docen!"
Oa Faculdade. Ues.: ma Riachuelo n.
¦*4;' (tel. C. 9..H), Cons.; rua Carioca
n, 47 (dns .. tm dMtntc.!. Te!| Ccnt,

TRATA MENTO DA CUTIS
MME. CLARAZ — Suocossora dc iiims.

Stanmit/. .¦• . < ciçõe.. uo c.c»*t.te.«..üii
para CínticUezamento do rosto e do cor-
po. Ksp, na tclucçao dc gordura csclü*
¦iivamente da_ senhoraa; rua da Quitan-
di ., t-J.-.ti ll Ss 15 hc). Tel. ..,-0, C.

Cn..I.GIA OERAIi, MOLÉSTIAS
DAS SENUOKAS, VIAS DIM»
NAIMAS

DR. NABUCO DE 'DOUVSA — Profeaüor
da Fac. de Medicina. Chefe do serviço
cirúrgico do Hosp, da Saude. R. i° de
Marco, io, das * is 6. Tel. 816 Central.

DR. OSÓRIO MASCARENHAS - For*
mado e laureado pe.a Faculdade de
Med, de Paris, ex-interno dos Hosp. de
Paris. Cons,: Av. Rio Branco 257, 2 .

_ ás s. Tel.040 Res. V. da Patrmn.aag.
DR. C. i DE ROSSI — Cirurgia geral.Moléstias dos senhoras. Vtas urinaria,.

Cura radical das hérnias. R. Quitanda,27, dc i ás 4. Rea: R, Visconde Silva,
38, llotaíogo.

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS B
PAKTOS

DRS. FRANCISCO DE CASTRO ARAU-
JO e CLODOMIR DUARTE-Assist. da
Mat. da Santa Casa. Cotn pratica doa
Hosp. da Europa. Cons. r. Carioca Oo, 3ás 5 hs. Tel. -727, C. Kes.: Alzira
Brandão il 9. Tel. 2838, V. TeL Ma*'ernidade 955. C.

PARTOS, MOLÉSTIAS DE SE.
NHORAS — TUMORES NO
VENTRE

DR. ARNALDO QUINTELLA - Docente
livre da Fac. de Mcd. Cons. R. Assem,
bica, a3, terças, quintas c sabbàdos, ás
4 lioras da tarde, Res. R. D. Carlota C3,
(Botafogo).

DRA. EPHIGENIA VEIGA _ Molcstlat
de senhoras e partos. Cons.: Assembléa
18. Res. rua das Laranjeiras 374.DR. QUEIROZ BARROS — Cons.: rua
Primeiro dc Março 18, de t ás 3 lio-
ras. Residência: praia dc Itotafogo 104.

DR. RODRIGUES LIMA — Professor do
Faculdade de Medicina. Consultório: r.
Asscnihlra G6, resid.: Flamengo 88.

DR. TIGRE DE OLIVEIRA — Cons.:
Assembléa, 38; 2.Btí, 4*8. e 6.Ds, das 2
ás 4 hows. Tel. C. 1000. Res, Praia dc
Uotafogo n. 100.

DONEXOAS DA GARGANTA,
NARIZ. OUVIDOS E ROCCA

DR. EURICO DE LEMOS, prolcssor liv.
da Faculdade de Medicina do Rio, com
30 annos de pratica. Cura garantida e
rnpida do O.ena (fetide. ius.il), por
pruccsiso novo. Cons.: rua da Carioca,
1.) sob., dc 12 ás 6 da larde

MOLÉSTIAS DA 'GARGANTA,
NARIZ 13 OUVIDOS

DR. CASTRIOTO PINHEIRO — Ex-.As.
sistente da clinica dr Prof. Urbants-
chitech, dc Vienna. Rua Sete dc Sc-
tembro Bi*, das 2 ás .1 hs,

DRS. PECKOLT E PECKOLT FILHO— Especialistas: ouvidos, narlu, gargan-ta, vias urinarias c operações. Cous.
rua Sete dc Setembro Gj, íc andar, de 1
ás 5, Res, r. Felix da Cunha 29.

MOLKSTOAS DA GARGANTA,
NARIZ E OUVIDOS, BRON-
CIIOSCOPIA B liSOPUAGOS-
COPIA

DR SILVA ARAÚJO (PAULO) — Sy.
philis: 914 — 606 Mol. infectuosas: vacc.
de Wriglil An. de urinas, sangue (ty.
nho, malária, syphilis), escarros, etc. 1" de
Março i], g Ji 11 e de 1 ás 5.T. 5303, N,

CIRURGIA LNPANTIL
DR. PINTO PORTELLA — Memb. da

A. de Med. e do hosp.*S.Zacharias.MoI.
med. cirurç. das creanças. Cir. geral,espec. e infantil e orthop. Res.: pr. S.
Salvador 61, C. Quitanda 50, 3 ás 5.DR. SYLVIO REGO — Do Inst. de As
«ist. á Infância. Cirurgia ceral. partos,cirurgia de creanças. Res.: V. Itauna
141, (tel. 2666, Norte). Cons.: Gonçal-
ve* Dias 41 (tel. C. 3061).

MOLÉSTIAS DE OLHOS
DRS. MOURA BRASIL e GABRIEL DE

ANDRADE — Consultório 1 largo da
Carioca, S (de 12 ás 4), todos os dia-s.

DR. PAULA FONSECA — Consultório*
r. Sete de Setembro 141 (das 2 ás 5 lu.
diariamente).

DR RODRIGUES CAO* — Especialista
de doenças dos olhos, Cons.: rua dt
Assembléa 56, 2 ás 4 hs. T. Sul, 1840.

_ MÉDICOS IIOMOEPATHAS
DR. PEREIRA DE ANDRADA — Cons.r. 24 de Maio 186 (das 6 ás 7 hs.,

e r. Eng. de Dentro 26, das 8 1.2 ás
Q1.2 hs. Res.: r. D. Anna Nery 328,(Rocha). Tel. 1684, V.

OURA DAS PERNAS
DR. HENRIQUE MIEHE — Especial..

ta uas doenças das pernas. Consulto.-
rio: 111a Uruguayana 5. das a ás 5 hs.

VETERINÁRIOS
RAUL GOMES VIEIRA — Veterinário.

Telephone 2377, Villa; rua Uarão de
Mesquita n. 797,

OURA DAS HÉRNIAS
CASA GERALDES — R. Hospicio nS,

(em frente á praça Gonçalves Dias).
Trat. das vias urinarias com o emprego
das sondas e algavias dc borracha, de
i$5-"-o a _r$5oo. Para as hérnia*?*, as fim*
das dc z% a I-.3000.

OCULISTAS
DR. MARIO GO'ES — Assistente da l*a-

cilldadc. Consultório: r. 7 dc Setembro
11. 38, das 3 ás s lis, Tel. C. 5510. Re-
sid.: Barão Flamengo 32. Tel. S. 1.140,

DR. FRANCISCO CASTILHO MAR-
CONDES—AsfísI. ila F. de Mcd. Eu.
assist. do Prot. liricger (Breslati) c do
Prof. Killi.in (Berlim). Uruguayana .15,
1 ás 31|_. T. 3762 C. Res. Russell iu.
(T. 3750 C.)

MOLÉSTIAS DA GARGANTA,
NARIZ E OUVIDOS — CURA
DA GAGUEZ

DR. AUGUSTO LINHARES — Chefe
de clínica na Poli clinica. Ex-asStst. dos
Profs, Kiliian, Giitzinann c Tlrulil.
Cura da gaguc: (proc. Gtttzmann, ile
Berlim); rua Uruguayana 8, ás 3 hs.

MOLÉSTIAS DA P.OOOA E SEUS
ANNEXOS

AUBERTIE — Clrurgiaò-dentista — Es-
pcciaíista — Rua 15 de Novembro 33.
Teleph. iSj8 — S. Paulo.

MOLÉSTIAS DA PELLE E
SVPHIMS

DR. ALFREDO PORTO — Com pratica
Jos Hosp. da Eur., memb, da A. dc Mcd.
Subs. no serv. de mols. da pelle, da
Polyel., etc. C. Rodrigo Silva, c (tel.
2271,C. R. sr. Atlântica,372, t. S.t.103.

DR. F. TERRA - Prof, da Faculdade ds
Medicina, director do Iíosp. dos Lázaros
R. Assembléa n, 20. d ps 2 ás 4 horas.

DR. SILVA_ ARAÚJO FILHO — As__
tente da Faculdade de 'Medicina. Itua 7
dc Setembro 38, ás .. hs. Tel. C. 5510.
Kes.: Marquez de Abranlcs 67.

PROF DR. ED RABELLO — De volta
da Europa, reabriu o consultório. Trat.
pelo radium os tumores c nutras d**»c- ¦•¦
da pelle cons.: rua Assom*''.'"! 11. 8...

FERIDAS E EOZEMAS

DR. GONÇALVES LIMA — Consulto-
rio: Alfândega 158, dai q ás n. Fai
o tratamento radical das feridas dc t(iial.
quer natureza e doa cezetnas. Resid,:
Frei Caneca aó8«

Serviços niütlicos, iilinrmnccnticos,
(l(*iitai'ioa c visitas ii douifcllio

CENTRO MEDICO — 
"•)c~Í'un.os, 

Õíõ*
pathas e homoepatlias dc rcsjjcitabtlkLadc
moral. MensalkÍJmIc ü$ooo. Dirêct.: drs.
liraulc Pinto c Ernesto Passos. K. Frei
Caneca 153.

MOLÉSTIAS DIpí CREANÇAS

DR. 1». CARNEIRO LEÃO — Medico
do Inst. de Protc, c Assist. ú Infan cia»
Mx-ini. do Cons. dc creanças da Mise-
ricordiai Cons.: Gonçralves Dias. 41,
(Tel, .lofpi C.) das io ós I.. Kcs.; Süra
Manoel i._. (Tel. 0*68. C>

DR. MONCORVO — Dircclor fimd. do
I. dc A. A Inf. do Hio de Janeiro. Cn,
do Serv, de Crcíuiças da Polícll. Ksp.
tlDcnças da3 creanças e pelle. Cous,:
r. 11. Dias 4t, á3 13 lis, Kcs.: Moura
Brito 11. 58.

DR. PEDRO DA CUNHA — Da Fac. dc
Medic, c do Inst. de Assist. á Inf. Cl.
medica c tias creanças. Cons: Gonçalves
Dias 4'. T. ..dói. C, das .t ás 5. lim,:
S. Salvador 73, Caiteíc. T. 1633, Sul.

A-ÍALVSES CL1K10AS E
MICROSOOPIA

DR. ALFREDO , A. DE ANDRADE —
Prol. da espccialill. na Fac. de Mcd.
do Inst. Pastcur de Pari*s. Trabalhos
para diaKnostico med., analyses chiml-
cas, exames microscópicos» etc. Uru*

DR. HENRIQUE ARAGÃO e ARTHUR
MOSES—Laborai, Largo da Carioca 24,
_°. Tel. ,?7-, C., tel. du res,: 1013,
S. c S. 196. Hk. dc mina, escarro,
le*cs; 1'ejc. dc Wa-sermann, etc.

OIRURGIGES DENTISTAS
EMÍLIO DEZONNE — Cirurgião.dcntls.

ta. Difiíomado, com longa pratica. Pre.
ços e condições Ue pagamento ao nlcatv
ce de todos. Cons.: elcctro-tlcntario.
Alto ila Cunfplilaria Japão. Est. do
Meyer.

DR. MIRANDOLINO M. DE MIRAN.
DA — Especialista cai extracções sem
dor e tratamento dc fistulas. Das 8 ás
17 horas, 1103 dias uteis. Conçalvcs Dias
13, sob., tel. s.6.0, Central.

DR. LUIZ FERREIRA DA COSTA —
Diplomado pela Escola Livre dc Odon-
lo.ogla do Uio dc Janeiro, cotn 10 an-
noa de pratica, Cons.: r. Urugitayana
11. ,ii (lei C. io;.).

DU. THEOPHILO PESSOA — Diploma-
do. Premiado Exposição 1908. Traba*
tlia om rapklez. Consultório eleclro-
dentário: r. 7 de .Setembro 133 (por
cima da rasa Cai.). Tel. iS,jd, Ccnt.
Nas 3-*-s, s;as c sabbàdos, das 8 ás 2 hs.

DR. GALILEU CARNEIRO PINTO —
Especialista no tratamento dos denics
das creanças. Consultas ít3 segundasi
quartas c s<a;tas-fci-.is, Am S ás 5 da
tr.rdc; i ru_ da Assembléa n, ;-|.

PARTEIRA..

MME. MARIA STROCCHI — .artelra
c massagista diplomada p.ela Rcil Uni-
vcr-idppplc de Rolosna (lulia). Rcsidca-
cia Praça Tiradentes n. ¦*"*.

MME. HELENA DIAS PARODI — Tar-
lelra formada pelas Kac. de Medicina
dc llucnos Aires c Kio dc Janeiro, lies.
e cons.: rna Marquez dc Olinda 11. __,
Uotafogo.

EUPLINA — Formula de Orlando R>n-
gel. Na toilette da« «euhoras nio tem
rival. Usa-se no banho; como dentllri-
cio; mis feridas e mol. da (elle; em
Rarearcjo e em itikalações.

DARGEOL — Cura anfjina e moléstias
da sargaiüa em gargarejos e inbalaçõ».
Recommendado por todo* oa clínicos,
que attestam o seu valor. Artliur Coe-
lho; ma Theonliilo Ottoni n. 88.

IODOLINO DE ORH—Diz o dr. Wultlter
Gomes Ribeiro:... "era vUta dos excel-
lentes resultados obtidos com o lodolino
de Orb ua anemia, lympliatismo, raclii-
tismo, etc. renunciei ao empreso do

Olco de Fígado de Bacalháo..."
SYPHILIS — Cura definitiva, séria, sem

injeccüo, pelo Sigmarsol, destituído a re-
volucionar a therapeutica. Cada caixa
qo comprimidos, informações: E. C.
Vautclet; 22, i°; i° de Março.

CONSTRirCXORES

DRS. NUNO OZORIO DE ALMEIDA
e SERZEDELLO BENITES MENDES

 Engenheiros construetores. Avenida
lüo Branco tio. (Tel, Central 3150).

AS PM-iOIPAES OARAGES

GARAGE SUISSA — Avenida Salvador
dc Sá, 6. Recebe automóveis cm esta-
dia e faz todo e qualquer concerto,
para o que dispõe de modelar offieina
mecânica.

JÓIAS, RELÓGIOS E OBJECTOS
DE ARTE

MANOEL TEIXEIRA — Joallicria e rc-
lojoaria. Compra ouro, prata c nrdras íi.
nas. Off. de ourives e relojoetro. Con-
certos garantidos de jóias e t_lo_os.
l.odrieo Silva 40. perto da r 7 de -t.ro.

AS MELHORES PENSÕES
PENSÃO BRASILEIRA — Rua Hapldock

Lobo 1*3, tel. 171(1 Villa, a 20 minuteis
da cidadi bondes á toda hora, ofierece
boas .-icconimodap;õcs a familias e cava-lheiros de tratamento

PENSÃO IA TABLE DU COMMERCE—Av. Rio Branco 157. T. 4138, C, Para
familias c cavalh. de tra. Serviço (á la

carte) c a preço fixo (i$5oo). Acceita
ticn-íio. f01*11. a domic. e vendem-se vales.

PENSÃO NOGUEIRA—Marechal Floriano
193- T. 1834. C; Esla Pensão continua

a offerecer aos srs. vialanlcs c cxmas. fa-
nt(tiás commodos confortável.: cm condi-r"p= livíticnir-c.—Rabello Vareüa j. C.

PENSÃO CAXIAS _ Praça l)ti<|i.e de
Caxias 6 c 8. Tel. C. 5115. Optimas
accommodações para familia.. c cava
Iliciros dc tratamento. Cozinha do i«
ordem. Preços cottfornic ne aposentos.

PENSÃO NOVA FRIBURGO — Praia
Botafogo 214. Tel. 1718, Sul. Confor-
taveis comniodos com frente para o
mar. dJariás de 7$ c 8$. íoruccc-sc
comida para íôra.

PENSÃO CANABARRO _ Excellentcs
aposentos pa-na familias c cnv.dlEic.r63.
Casal. 260?; sollc:ro iso^oc-o. Bondes
dc: Anthrarty c Aldeia Campista. Rua
General CanálxirrÒ :yi, Tel. 1212, Vitla.

MOVEIS A PRESTAÇÕES
CABA VEIOA _ Tabrlca do moveis. Pre*

cos e condições ao alcance de todos-
Serviços de carpintaria, ormaçõis. divl*
»5es e balcSes t r. S. Euitblo, ííí, (Av.
do Mangue). Tel. 5234,

PRAÇA TIRADENTES 7a — EMa "Em*

firesa" 
offerece as suas vendas era me-

hones condições do que qualquer outra.
Moveis bons c baratos, a dinheiro ou
a prestações, sem tiador. Visite-nos e
vená.

ISIPORTABORES
J. FERREIRA _ C. — Praça Tiradentes

«7. Tel. C, 698. Molliados finos c uni*
cos impoFt_$>ro9 do «.crciliiado vüiilio"Rio Dão".

PUBLICAÇÕES A PEDIDO
DELLE MATTOS

MANICURE
Especialidades em preparos pari

unhas.
Sete de Setembro u. 58 (2° andar).

GRANDES HOTÉIS

HOTEL AVF.NIDA — O mais importan.
tc do Brasil. Accommodações para 500
pessoas. Confortável. Distincto, Central,
Serviço dc elevadores dia c noite, cn-
de«"eco le'e<*"* n' :c-. Avenida,

HOTEL METRÓPOLE _ Confortável c
luxuoso no s.hi.ierrimo bairro das Cxi-
ranjéíras a 20 m.nutoo t do centro da
cidade; rua das Laranjeiras n, 519.

OS MELirOHÉS CAFÉS

PHAltMAOIAS E DROGARIAS

PHARMACIA E DROGARIA F GAIA—
Lobotii torio dc produetos chiniico.. c
pliaruiac. F. CAIA. Completo sortiuien.
to de droga... Secção dc houioeopalhia.
R. Secador Eii.cbio 23R, Tel. i.iSó. N.

PHARMACIA E DROGARIA SANTOS—
Conde Bomfim 436. Drs. José Ricardo,
das í> 5a ti. Almeida Pires, de 1 ús 2.
A 1:110 quinai, para o_ íraco.-i. Cyano,
Gonol e Hletio-íli.-uaio. para eonòrrlnSa.

PHARMACIA CAPEI.LF.TI — Humaylá
140. T. io^B, S. Compl, sorl. dc dro-
íías e pre-duetoa pl.ar.ti., Cous. Dra.:
Emyitdio Cabral (_ ás io) c Saiitrs
Cunha (10 6s 11). (iratts aos nobres.

PHARMACIA CRESPO — Conde lloinfim
-'..o T. Í470, V. Cons. : dr. Camacho
Crespo, 9 As li; dr. P. do Sc-ura. 8
ás 9 da m. e .j as 5; dr. Linjuu Silva,
pias 7 ás 8 u.: dr. P. Lima, -_s .I.

PHARMACIA ALLIANÇA — Dc ísaias
P. Alves. Lar.itijcii.is 1..1. Tel. C. 2141.
Cou..: Ür_. Souza Carvalho, (9 ús 10);
C. Sampaio Corrca (.0 á»'ti); l.aul
Pacheco (i:* ás i_); A. da Cunha c
Mello (u ág 14). Dep. do "Üron-
cliiol" para consttj.açõcs o tói-acs.

PHARMACIA LARANJEIRAS, Tel. 57M,Laranjeiras .js-S. Con..: Drs, Lcopofílo
do Prado (9 á."* to*); Souza Carrallio
(10 ús ti). F.-.bncn e dep.—dõ "Vau-
toformio"; para tòssos, resfriadoi, "Co*
miehictic".

PHARMACIA HADDOCK LOBO—CM.
Capeleti) — R. Had. I.obo zò.t, T. V.
13!?;. Fab. do Carbo-vicirato tle Uorges,
do r.lixir de Citrò*vÍeÍrnto' c Dermrsair,
í-ons.: dos dra. A, Alves c* !.f. Autran,
Otliou Pimentel e Ti.ão Coin.bríi.

PHARMACA MACEDO SOARES -- R.
Senador Euzebio 123, Direc. de Samuel
de Macedo Soare*!. Cons. dc t ás a.
Deposito do DERMOPHENOL, efficaz
uas ulceras, eezemas, mol *.yi>hiUíte.s,

PHARMACIA REGO SOARES" — Rua
Cattctc 77. Grande sortimento dc dro*
gas nacionaes e estrangeiras. Produetos
chtmicos c pbarmacetiticos. Garante a
boa manipulação dos seus preparados #eile qualquer reccituario medico.

PHARMACIA SÃO THIAGO -- Rua
Conde de Bonifim, 240. Tel. Villa 1.189.
Consultas diárias c grátis. Dr. Ernesto
TliibStt Junior, das 8i|_ ás o i'j. Dr.
Ernesto Possas, das o il-* ás 10 t|2.

PHARMACIA COUTINHO — RUA
CONDE DE BOMFIM <j*i. TELEPHO-
NE. VH.LA, _3.

IIOMOKOl-ATÍHA

PIIAlílwAClÃ^HÕlãoiioPÁTICA — Dc
Araújo Nohrega & C, Completo sorti*
mento dc tlrouna homoeopat recebidas di
icct. Esp. pliarm. "Nimphca Virilis",
para a cura da impotência; \'. Pátria, **".

ESPECIATjTOADRS P.I..I5MA.
OKÜTÍCAS

MY0STIIKN10. formula do dr. J. M.
de Macedo Soares—Melhor tônico recon-
s ti tu w te, e indispensável ás creanças, ve-
lhos, donrc.las c á-; senhoras durante, o
gravidez c após o parto, is amas dc leite

CAFE' GLOBO — Cliocolatc Itlicinfr
Ronbons finos. Rua 7 de Setembro, ioj
Fabrica: rua 13 dc Maio, 19, Tel. Cen-

tn>l. US.
CAFE' MOINHO DE OURO — E* o

melhor cafú, dc gosto agradável e de
optima qualidade. Chocolate e bonbons
finos de primeira qualidade.

CAPE' TRIUMPHO — Praça Tiradentes
5(5. Tel. C. _,-io(>. TorrcÜi.ccãu c mon-
gem. Chocolate, chá inatlc, ho.nbons,
assucar, balas, etc. Teixeira & Fóiiscca.

lilVUAHIAS

LIVRARIA" ALVES, livros collègiijes e
acadêmicos, Rua do Ouvidor tfif». Rio
de J:;ucir<*  tí. 1'auio, rua S, liento ,|I.

1-SCOI/AS, OUBSOS
13 GYMXASIOS

CURSOS PARA A ESCOLA NORMAL
-_ DlrccvÜo do Tnyp. lí-sc. Francisco
F, Mendes Vianna c da Prof. d. Rachel
de Moura. Matrículas c ínfurmações das
3.1(3 ás 6; f. Gonçalves Dias 11. 30.

ESCOLA DE HUMANIDADES — Av.
Rio llranco 1.1.1, a». Director: AIplicu
Portella F. Alves; Éter., Francisco Ma-
lheiros. Corpo docente dc _rt ordem.
.Ií*-.*.. .-.(.í;, 2.J. ¦.•t. icS c jo$ooo.

CURSO DE MATHEMATICAS —Dircct.
Capitão Dr, Mario Itnrreto..'Preparnui-so
aluiniios pata oa exames das Escolas
Xormal, Naval, Militar, Pol>-tcclinica c-
Gymuasío, Av. Passos nt>, 1". Informa*
ções das iü ás ~i Iií:.

I_.C01.AS 1)13 CORTB
ÍIMÊ. TELLES RIBEIRO — _n_nã"a

cortar sob medida. Moldes. ¦'TaiWcj-rs'.
meio confeccionados. Aulas de chapeos.
Avenida Uio 13ranço 13?, 4o audar.
Elevado. Odeon.

tit.ti;i;ai:ias
TINTURAR1A RIO BRANCO .— Av.

Mem dc Sú 2*!. Attende hmneiUatamcn*
te aos chamados pelo lei. Cent. /.9....
para buscar roupa c entrega nas resi-
dencias, depois dc p.-.go o trabalho.

r_1.rr.1OBH.os
ALBERTO IGI.E-ÍAS — Leiloeiro pu-

blico — Escriptorio: rna Hos-plcio 78»
Tel. Korte 1701. Iícsid.: rua Haddjck
Lobo, 260. (Tel. Villa 1747).

MIGUEL BARUOZA — Casa fundada
cm ili-),*;: rua do Rosário n. 158, (au-
tipo i-í.A). Tel. Norte 105.1,

T-OTHP.IAS

AO TRIUMPHO DA AVENIDA — Bi*
Uiclcs dc lotcriar-. lástamptllsaa ,dc to-
do. os valores. Cartões postaes. ^ Ave-
nida Centn 1 ..g (porta larga). Telep»
u, .•mm, Arthur A, Metidos,

Centro turfista — ouvidor 1115,
Apostas sülírc corridns c billictes.de l.tc-
rias. Filial casa Cliauteclcr; Ouvidor 139.
Par-anies Scunn ,**. Comp,

O LOPES é ntiem dá fortuna rápida, ms
!ot_-n,.3 e ofierece maiores vantagens au
publico; R. Ouvidor iji, R. Quiianda-
;y c 15 dc Novcmliro 5» (S. Paulo).

A MfiNINA 1)0 CUOCOtiATR

ES3E0IALIDADES cm bontun. raJi-
mellos o cljocolatbfl unos. Aquino &
Dias, lt. S. José !.;, prox, au largo da
Carioca, Tel, C, íi".

ULTIMA NOVIDADE
Novo Systema' do

JIACHIXAS DE ESCllEVEit
Hoje apresentou-se no nosso escripto-

rio o sr. Ernesto -festrofí, que mota
nesta cidade, e mostrou-nos uma inaclii-
na de escrever, que c, como parece, de
systema mais simples e pratico que os
demais systemas. — O mecanismo <los-
t_ machina é Ião engenhoso, que qual-
quer pessoa, que pódc ler, tamliem sc
elle nunca viu nina machina dc escre-
ver, pode escrever com cila imnicdia-
lamente, com rapidez c correctamente.
— lista machina c muito elegante c
trabalha com typos de uíct.l c com fila
de côr, dá até 15 cópias e é própria
para toda a lingua do unindo, para a
língua portugueza, conio russa, turca,
grega, ou chiucza, etc. — A velocidade
i de 250 até 300 letras por minuto e a
-scriplura ó visível ao mesmo tempo que
sc vac escrevendo, — Garantia 5 annos.

O preço desta machina, que c ao mes-
mo tempo portátil para viagens, é muito
razoável c ao alcance de cada pessoa
oue tem escripturas commerciaes ou
particulares. — A MACHINA CUSTA
_U' 1X0 MIL RÉIS, com níala dc ferro,
para escriptorio, com fechadura, só
200 mil réis.

A machina é feita _e uma sociedade
anonyma estrangeira que tem filiaes cm
todos 03 paizes do mundo c que tra-
lialha com 350 loooSooo c com machinas
especiaes para esle artigo, qne garaa.
tem trabalho de precisão optima. —
Quasi todas as partes da machina são
do aço temperado c quasi nunca tem
concertos. ATE' HOJE ESTA SOCiE-
DADE JA' VENDEU MAIS DO QUE
100.000 DESTAS MACHINAS QUE
TÊM AS ME_.fIOI.ES REFERENCIAS
DE TODA PARTE DO MUNDO.

Informações c explicações nâo custara
liada para pretendentes,

Encommendas, pcçani-se pelo bilhete
postal 011 carta para

C''\',V TOSTAI, I..RS
1110 DE JANEUÍO

Este nr. uo é muilo vantajoso para
revendedores que se procura para todos
os Estados do Brasil. ("05 J)

«ri é ¦» ii —11
FÒRMIÇIDA MERINO

O unico extirminador A13 formicas.
'ferino & Mnury, v.:a Ouvidor n. 1113.

A "Emulsão dc Scott" stibsuiuie com
itiltumeras vantagens, o uso do olco dc
figado de bacalháo, leia-se o seguinte
certificado. "Atlesto que lenho usado,
aliás empregado a "Emulsão de Scott"
cm minha clinica especialmente de
creanças, obtendo sempre bons resulta-
dos, nos casos de debilidade orgânica.
Tendo o olco de figado dc bacalháo um
gosto desagradável, este preparado, a"Emulsão de Scott", faz ilesapparecer
este inconveniente, tornando faeil o
seu emprego. l'or ser verdade, passo o
presente attcstadò, que poderá scr nl.i-
Iizado como melhor convier aos srs.
Scott & Ppowhc."Dr. Luiz de F. Loureiro."Recife, Pennambueo."

"¦•at itt* <3_>****<W-iP****"'--'* — ¦-¦*—

'. c .¦-"•i^>^i__,-_fi_&_>-- "-'a.

Ç» £/<ey  ^í^

^ oxbtQ-fia 40 anno. VL
'$-WS& **'

CURA BHEüMATfSSO,
"Ir. *"x. * 8 tumbago /f.«.

^% V'íi®*-___B.i=***%-..,.0

¦gJÍS-WM- - —

Hvmiór,
lEórnitila do especialista dr, f.conidio

Rib.üro.
Poderoso regulatívo empregado nas

hvdroceles. Iiemaloceles, sarcoceles, or-
chiies e tumores de qualquer natureza.
Dcposilo: rua S. Francisco Xavier, 367.
Telophone, Villn, 2186.

<__Mg_-_BgaiMM-lt----*(-_-_^^
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HEAJj ASS001A0W DE SOOOOR-

HOM jrUTUOS JIE.MUHIA
A D. Lin*. 1"

Edi-ficio próprio —RUA 'UO NÚNCIO
N. _G — Expediente, das 11 á r
•hora
lioie, ., ás 10 horas, reune-ae cm

sessão o conselho administrativo. —
O 1" secretario José Fernandes dos
Santos. (R 836)

O m_AIY_,TO DE «.l_*JO„ JUIiES "1IARV lOl.HKTIM DO "COHUKIO DA MAMIÃ" ::;*

llicr conhecodora jíi dos segredo.* ilo coração e fazendo previsões sobre o
futuro.

— Para onde vou eu? pensou cila um, dia. Estou louca? Esqueço que
não poderá acontcccr-nv: maior desgraça do que amar esse liomem? Oud'
me levará esse amor?

E quiz partir de novo, repentinamente.
Tinlia tido a cautela dp; não confiar a Sra. ile Lcpilly o feti novo s?

gredo. Occultava-Uic aquella*. lempcstadcs que liie iarn na alma. A Isca se-
nhora ficava muito admirada com áquellas deiermmaçCos repentinas, qu;.'
a faziam saitar de um itigar para outro sem motivo, antes mesmo que ti-
yessem acabado dc vêr as curiosidades locacs_.

Mas já dissemos que ella liderava .Marcellina. Não fazia a menor re-
fiexão,

Na cslação central, na oceasião em que a Sra. de Lepilly tomava o*
bilhetes c tratava de fazer registrar as bagagens, um, homem _approximou-sc
de Marcellina. não sala de espera, com o chapéo na mão c inclinou-se dcanlc
delia.

Naquella attitude havia mais do que respeito: havia timidez, dòr c tam-
bem irui.ía censura,

Picou assim durante um segundo.
E Marcellina, assustada, paílida, desejava fugir, mas senlia as pernas

negarem-sc aquelle movinvcnlo.
— Minha senhora, disse Beaufort. pois era elle, com voz tremula, sei

quanto este meu passo é ousado e inconveniente. Queija perdoar, mas já
não posso resistir ao poder que me domina c que é mais fortc_ do que eu.
Sei que v:ip.* partir c que talvez nunca mais torne a ver. Não sei quem a se-
nhora é, pura onde vae, ignoro alé o seu nome. Se soubesse, proseguiu elle.
profundamente perturbado, mas não lhe •posso dizer... não, não posso!
Peço-lhe que me perdoe, sou um louco. Procurei por toda a parte alguém
que pudesse fazer a minha apresentação. Xão encontrei ninguém que a co-
nlicccsse, pois parece fugir da sociedade, parece querer escapar-lhe, como
se lhe tivesse horror _oi preciso que eu mesmo... Sei que vae partir...
Se a febre cm que me vê não a assusta, diga-mo o sc-ti nome, diga-me onde

posso, cm França, tornar ;p encontrar sua familia. Ali alguém ha de apre-
sentar-me, cnm certeza... Emquanto a mim, cbam,o-mc Pedro Beaufort,
minha senhora. Se não quizer fazer de mim o mais desgraçado dpis homens,
não se zangue com o que acaba dc ouvir c sobretudo não me julgue in-
justamente.

Marcellina não respondeu c levantou _c. para se afastar.
Emão, rapúlair.ente.qun.si com ar desvairado dc um louco, elle pro*

íegjill:
—• Minha senhora, se se vae embora, perco-a, perco-a! O acaso fez

com que a tornasse a encontrar duas vezes. Pelo menos, não seja sem
piedade para m 111. Olhe. não Sei para onde vae, não lhe peço mesmo qne
m'o diga, mas tenho confiança... Sim... sc Deus quizer, — porque não
strá mais o acaso desla ve?, m;.s a mão de Deus a guiar-me _— que eu a tor-
ne a encontrar, pela terceira vez, permilta-mc que me dirija a si,., afim
i!'.- que me possa .fazer conhecer melhor.

¦ :\ joven conservava os olhos baixos. Lcvantou-03 e encontrou o oihai
_rdp.iue de Pedro. Sentia-fc invadida por um grande cansaço. Um, sorri;»
*e desanimo e de incrc*dul-'df,dc passou-lhe pelos lábios.

—St* Deus o 'juizer! disse ella. como uma resposta.
-ouilk* sra pouco, porque para Beaufort seria tentar um impossível?

eu qiu-

da neve. da* montanhas inaccessivtis

apezar de tudo, a esperança fe.*. brilhar nos olhos do mancebo uma fetiei-
dade por tal modo repentina, que 'Murcelina ficou assustada com o que tinha
feito, com o que tinha dito.

Que loucuraI t|tic loucura! murmurou ella. -ciizmcnlc não ha de
íomar a encontrar-me. Saberei evital-o.

Beaufort tinha-se retirado. A Sra. dc Lcpilly voltava.
Ora bem, disse cila, 'está ludo prompto.
Registrou ns bagagens para Zurich?
Registrei. Não foi isso que tínhamos combinado?
Mude: o nosso itinerário, minlva boa tia, Já não

*.óâ vamos.
Eslás doida!
Talvez! Quem sabe? disse cila suspirando.

—* E para onde me leva5 lu?
Para um paiz perdido, 110 meti

c de geleiras intransitáveis.
V. como se chama esse paz?
Griudchvald. Vá trocar os bilhetes, vá depressa.

lí emquanto a boa senhora abanando a cabeça branca, mas obedecendo,
ainda assim se apressara o mais que podia, Mnrcclina pallida c mordendo
os lábios *_i_ia de si para si:

Se clle for lá . me tornar a encontrar, disse a verdade: foi Deu*
que o quiz.

Grindehvalil é nina aldeia no meio da montanha, entre geleiras c gar-
ganías selvagens. A casaria fica dispersa, spibre grande extensão de terre-
no. Ali foram construídos numerosos çhalets nas vertentes mais baixas,
onde a aridez natural do sólo deixa assim brotar a verdura _ :li seiva ás
arvores.

Desta vez Marcellina não quiz ir para um'hotel. Tinha medo de l!c-
atifort. O rapaz parecia por tal modo certo de a tornar a encontrar, que
na verdade ella recciava que i;'o acontecesse c tomava todas as precau-
ções para evitar tal desgraça ,

Porque seria de facto uma grande desgraça, que a mergulharia cm no-
vas angustias.

Fez com que a tia alugasse um chalet mobilado para se 'demorar quinze
dias, contando cm seguida partir para Benavant.

Gostava de fazer as cxcursiães sosinha pela montanha, indo o mais lon-
ge que podia arriscar-se sem guia e deixando a tia em casa.

Aquella natureza agreste fallava-lhe ao coração, harmonisaj-a-se-lhe bem
com o estado do espirito. A sua tristeza encontrava ali, por assim dizer,
com que alimentar-se.

'A's vezes sentava-se em uma pedra, perdida cm qualquer logar, longe
das veredas transitadas, no meio das neves eternas, debaixo do sol limpido.'Não tinha deante de si senão montanhas, por -detraz de si montanhas, por
baixo e por eim;i delia, montanhas. .

'Nem um ser humano, nem uma •casa. Nada de vivo a não ser ás vezej
uma águia no ospaço, pairando por -cima Ao ninho.

¦E adormecia ali com as suas reflexões c com a sua melancolia.
Desejava, murmurava ella, viver toda a minha vida aqui, não ver

mais ninguém, psosinha com o meu filho, com o meu Gcrardol... Tenho
medo da sociedade, de mim, do meu coração I

Um dia pelas duas horas, tinha ido para ali. com,o sempre, para entre-
gar-se aos seus pensamentos. O sol brilhava e reflectia seus deslumbram

"A BARBACTENRXSB"
}*', 71*. 7*' » 75" fctilios pagos nt Sirii

A; 69: 70», 71» e 7a». pagos na SirUB
Sio convidado) todor ot aocio» Primeiroí

Contribuinte» e Contribuintes, da Série de
10:000.000. inicripios respectiramente-té*01
dias 24 de março de 191 ., 29 de marco de
1.15. as de abril de I.i.. e _. de maio de
1915; da Série de ao:ooo$ooo. inscriptos
respectivamente até os dias s de abril de
101... 12 dc abril dc içt... io de maio de
1915 e -o dc maio dc 1915. a mandar pa-
pai. dontro do praso de 30 dia*, a contar da
presente data, dire-tauicnte á Sede So.
ciai. em Barbacena. as quantias respectiva,
mente de sete, quatorze c trinta mil réis
(7S000, 1.$000 e .ojooo). quotas devida»

Selos 
falleci men tos do nossos consocios srs.:

osé da Costa Keis, oecorrido cm Villa Je-i.iiiiiiihonlia, neste Kstado; losé da Silvei-
n Campos, oecorrido em Santa Rita de
Cüiisia, neste Estado; Tiberio José da Silva
«corrido cm Franca. Kstado de S. I'aulo.
c d. Maria de Carvalho Santos, oecorrido
om Ar.igiury, neste Kstado (SÉRIE A);
Cicero Ferrai de Oliveira Dantas, oceor-
rido em Bello Campo da Conquista, Kst_.dc
d* Bahia; d. Rila Ventura oecorrido ein
I.iigüa Formosa de Fatos, neste Estado;
d* Sct'.._ti.u... StcIIa, oecorrido em Falmi.
tal, Kstado do Espirito Santo; JoaquimMarques da Silva, oecorrido cm Theophilo
Ottoni, neste Estado (SÊRIF, B).

Aproveitamos a opportunid..de para ícietv
tificar nos consocios dc aue. todos os pa-
jumentos devem ser d'ora avante, feitos
dliectamentc ue!o Correio (com desconto dc
respectivo porte), visto como furara aupnri-
niiilas todas as Agências Bancarias d'"A
BAKB.VJKNKNSE".

Barbacena, 15 ds julho de 191S. — A
Direciona,

Veneravel Ordem Terceira
de S. Francisco da Pe-

nitencia
Nu iiaeiulorln desta Venerarei

Ordem miíauii-.sc no sabbado, 5 do
corrente, ns nensões «os nossos
irmãos soccòrriQos, nriiiciiiiando
ás 10 horas, sendo nttentlidos em
primeiro lociu* os arudiuidos o os
siimilcs «tó ás 12 horas.

líio de Janeiro, 2 de acosto do
li'lG. — O irmão syndíco, GON-
CAIi\_.S .GUIMARÃES.

Veneravel e Archiepisco-
pai Ordem Terceira de

Nossa Senhora do Monte
do Carmo

Heali/.a-so na próxima sexta-
feira, -1 do corrente, das 10 ás 12
horas, o naüamonto das nensões
vencidas aos nossos irmãos soecor-
ridos, sendo,iiriiiieiramentc, atten-
(lidos os irmãos graduados.

Rio du Janeiro, 1 de anosto de
1!H6. — O irmão thesoureiro,
JOAQUIM A1.__.I0 DE ASCEX(,V\Q

GREMÍO 11. A' M. DE 0AI.ni/LO
CASTELLO BRANCO

Secretaria: tua dc S. Pedro ll. _oG.
Ua ordem do sr. presidente, convido

os srs. sócios a sc reunirem cm assem-
bléa geral, sabbado, 5 do corrente, ás
6 i|_ horas da larde, nesta secretaria,
•para leitura do Relatório e eleição da
comniissão de contas animal.

Rio, 5 de açtosio dc itjiG. — O sc-
cretario, dr, Augusto Diogo Tavares.
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encontro da travessa Barão de Petro-
polis, com a rua do 'mesmo nome;
da rua Goulart (exclusive) com a
travessa do Navarro; •dahi por ou-
tra linha recta atié o ponto terminal
da ima Agra Filho, seguindo por
esla (inclusive) rua dos Coqueiros
(inclusive), largo de Catumby (in-
clusive) alé "á_ rua Visconde de Sa-
pucaliy, ponto inicial.

Confina este districto com os 6",
10' c 14" districtos.

E, portanto, convoca a todos os
jovens da edade de 20 annos, com-
plctos 110 anno anterior, e domicilia-
dos neste municipiò, a virem se in-
screver até o dia 15 de setcmhro <lo
corrente anno, das 11 ás 15 horas
dos dias uteis, c, bem assim, todos
aquelles que, tendo 21 annos ou
mais, ainda não estão inscriptos nos
registros imilitares, como determina o
regulamento para a execução do alis-
tamento militar serão convocados
não só os jovens dc 20 annos com-
pletos como todos os cidadãos de 21
a .o annos.

Convoca tambem todos os intere-
sados a apresentarem esclarecimen-
tos ou reclamações a bem de seus
direitos, afim de que a junta possa
bem orientada ficar da verdade c
dar as informações precisas a escla-
recer o juizo da Junta de Revisão
que tem dc apurar este alistamento.

E, para conhecimento de todos,
manda lavrar o presente edital, por
mim feito e assignado, e rubricado
pelo presidente capitão Raphacl Ve-
rissimo, e secretario, Jorge Joaquim
da Cunha.

Freguezia do Espirito .auto, 28 de
julho de 151C. — Capitão Rapítael
Veríssimo Vianna, presidente.

CAIXA AUXILIADORA DOS
GUARDA-VREIOS DA E. F.

CENTRAL RO URASIL
(/i'híi Genernl Pedra n. 235)

ASSHMBLICA GERAI.
EXTRAORDINÁRIA ,•De ordem do sr. presidente, convi-!

do os srs. associados quites c cin foso ;'os seus direitos fura se reunirem cm
assembléa geral extraordinária, no dia
6 do corrente, domingo, ao meio-dia.

ORDEM DO DIA:
1* .parte — Leitura, discussão e vo-

tação do parecer da commissão, eleita
na assembléa de 8 de abril do corren-
te anno.

2' parle — Cem geral c interesses
sociaes.

.Secretaria, 31 de julho dc r916. —
_mí. Antônio de Oliveira, 1" secreta-
rio. (..Sú J)

A. R. DOS EMPREGADOS NO
CAIJH DO PORTO I>0 RIO

DK .TVVRmO
ASSEMBliEV. GERAL

EXTRAORDINÁRIA
1' convocação

A Commissão Directora acclamada
pelo Conselho Deliberativo, cm reunião
tle 30 de junho p. passado, cm cum-
primento ao que ficou resolvido nes-
sa reunião, «ouvida os srs. associa-
dos quites c no (joso de seus direitos
sociaes paia a Assembléa 'Geral, ex-
traordinaria, a realizar-se no próximo
ilomimro <í do corrente, ao meio dia,
110 edificio da Praça Mauá, 11, 1, 2a
lindar, afim ile tralar dc assumptos

dc interesse social.
Kio ile Jau.iro, 1 dc Aijosto de ioiíí

— _ Commissão Directora. (.;.. R)

IRMANDADE DA SANTA CÍ!U_
DOS MILITARES

Dc ordem do exttio, sr. coronel pro-
vedor .ouvido todos os irmãos desla
Irmandade, e bem assim 03 devotos de
N. S. da Piedade, N. S. das Dores c
S. Pedro Gonçalves e aos fieis, em ge-
ral, para assistirem aos septenarios cm
louvor ao SENHOR DESAGGRAVA-
IDO. os quaes precedem as festas com-
promissaes que at* realizarão cm si,

, ~,i e 2.) <le setembro, e terão logar
em ., ti, _.- do corrente, e i, 8 c 15
do setembro, .._ 19 horas, ..ii uosso
templo.

iConsislorio, 3 de agosto dc imO.—
O irnião de capella, capitão Litia de
Gottvía Ruvasco.

DAI. 1II MA \ DA DE Dl. N. S,
GLORrA DO 0UT13IR0

COMMUNICAÇÃO
De ordem do C. Irmão Provedor

commutiieo a todos o-. Irmãos, Irmã.a
e aos fieis devotos de N. S. da Gloria
do Outeiro que as novenas a essa
Exccisa Padroeira terão inicio no dia
5 do correnle. ás 19 ij_ horas.'Secretaria da Irmandade, em .1 de
agosto de 'DiC*. —O secretario, Albino
Bandeira. (R S7.I

VIÍXI.RAVEI1 IRMANDADE DO
GLORIOSO MARTVR S. BRAZ
A administração communica aos Ir-

mãos o aos devotos de S. Braz que
a missa de seu Padroeiro será ceie-
brada nos domingos c dias santos, á3
8 lioras e 45 minutos.

iRio, 3 de agúílo de 19ió. — O sc-
cretario, A. Pcnna. (R 85.*)

__XM.:, FRATKLLAN/A ITA-
LIANA

Quarta-feira, 9 do correnle, "sessão
plc eleição dos cargos vagos e commis-
são permanente, — O _" secr.:., Tor-
lori. i 930

ASSOOIAOXO n_NEFICKN__ A'
SUJMORIA DK D. PEDRO

1>K ALCÂNTARA
RITA iMC S. PEDRO N. 206

Tendo de realizar-se no dia 5 do cor-
rente o sorteio animal pr.ra a ilislri-
btiição de dois donativos dc 50$ cada,
a duas meninas até i_ annos. orpliãs ile
socio*. convido as pessoas interessadas
a enviarem a esta secrelaria un seus rc*
çpicrimcntos.

Secrelaria, 3 dc agosto de ioió. —
Joaquim Pinlo Sampaio, secretario,
— w———*————mmm—mmKm ¦_____-__¦_——
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12o MUNICÍPIO ,
Oi convocação para o alistamento

militar
O capitão Raphael Veríssimo

,T*anna, presidente da junla de alis-
'"liento militar do 12° municipiò da'•-[íuezia do Espirito Santo, á Ave-
nida Salvador de Sá 11. 101 (ageuciü
da Prefeitura), ele.

Faz saber aos que o presente edi-
tal lerem ou delle tiverem conheci-
mento, que nesta data foram instai-
lados 05 trabalhos desta junta c.
portanto, convoca a todos os jovens
da edade de vinte anuos, completos
uo anuo anterior, e domiciliados
neste municipiò, <_tie comprehendem
os limites (l-° distristo — Espirito
Santo) Rua Visconde dc Sapucahy,
(inclusive) da ma Frei Caneca, até
encontrar a rua Visconde de Itauna:
seguindo esta (exclusive) avenida
do Mangue (inclusive) boulevard de
S. Christovão (inclusive), até o co-
meço; dahi pela rua Haddock Loiv-p
(inclusive) até a rua Aristides Lo-
bo; continuando por esta (inclusive)
até o fim e principio da rua do Bis-
po; deste ponto subindo a linha di-
visodía pdas a.çuas até oncontrar a
linha de ferro carril do Sumaré, se-
g-itirt-o esta ao fim da rua Lagoinha
(exclusive); daHI em linha recta, zo
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19o Municipiò
Edital dt convocação para. o alista-

mento militar
O major Podro Íldefonso. Freire

Galmejro, presidente da Junta dc Alis-
tamento Militar. Faz saber aos que
o presente edital lerem ou delle tc-
nham conhecimento que, nesta data,
íoram installados os trabalhos desta
Junta c, portanto, convida a todos os
jovens de 20 annos completos no
anno de 1915 e domiciliados neste
municipiò a viram se inscrever até o
dia 14 dc setembro do corrente anno
e, bem assim, todos aquelles que ten-
c'o 21 annos ou mais, ainda não estão
inscriptos nos registros militares,
como determina o regulamento para
a execução da lei do alistamento mi-
litar.

Convoca tambem todos os interes-
sados a apresentarem esclarecimentos
ott reclamações a bem de seus direi-
tos, afim de que a Junta possa bem
orientada ficar da verdade c dar as
informações precisas a esclarecer o
juizo da Junta dc Revisão que tem dc
apurar este alistamento.

A Junta funecionará cm Iodos os
dias uteis no edificio do Quartel da
Guarda Nocturna, das n vás 15 horas.
E para conhecimento de todos manda
lavrar o presente edital, por mim
feito c assignado, rubricado pelo pre-
sidente c que será fixado junto ao
edificio em que funeciona esta Junta,
tt rua Goyaz n. 328, estação da Pie-
dade (municipiò de Inhaúma) c pu-
blicado no Diário Official, sendo nos
sabbado affi.xadas, na porta do -edi-
ficio cm que funeciona esta Junta, as
relações dos alistados durante a sc-
mana .

Este municipiò tem os seguintes li-
mites:

— Estrada da Fcnha (exclusive) a
partir da estrada de Santa Cruz, até
ao bifurcamenlo da estrada do porto
de Inhaúma c caminho da Freguezia;
seguindo por esta (exclusive) e ra-
minlio de Itararé (exclusive) até en-
contrar a linha divisória das águas da
serra da Misericórdia; por esta divi-
soria ao alto do unorro do Caricó;
dosle alto, por mna linha que, sc-
gttiudo pelo divisor das agitas da ser-
ra da Misericórdia, vá cortar a cs-
trada da Pavtina, _na garganta entre
as ^estações do 'Engenho do Matto

e Vicente dc Carvalho; dahi, por uma
linha, subindo ao alto do morro do
Juramento, em frente ao Campo do
Dendê; deste alto, continuando a li-
nha divisória das águas até ao cume
da serra conhecida pelo nome dc
José Maria; deste cume, em linha
recla ao 1° cruzamento 'da rua Tguas-
su' com a rua da Estação; por esta
(inclusive) atravessando a Ií. F. C.
do Brasil alé ao principio da rua do
Campinho; deste ponto, subindo cm
linha recla, a divisória das águas
que, passando pelos morros da liica,
Ignacio Dias, Serra do Matheus, vá
terminar na rua Dr. Dias da Cruz,
pelo contraforte comprehcndido cn-
tre as ruas Camarista Meyer c Ma-
ranhão; continuando pela' rua Dr.
Dias da Cruz (exclusive) até á rua
do Engenho de Dentro; e pela mesma
(inclusive) c Dr. Manoel Victorino
(inclusive) ai<é o começo; dahi atra-
vessando a estrada de F. C. do Bra-
sil cm direcção á rua Padilha; por
esta (inclusive), estrada de Santa
Cruz (exclusive) até ao cruzamento
da estrada da Penha, pponto inicial.
Eu, TJieodoro Viegas da Silva, capi-
tão-secretario que o escrevi.

Capital Federal. 15 de jullio de
1916. — Pedro íldefonso J7rcirc Ga-
meiro, major presidente.

QUINTA REOTAO MILITAR
DÉCIMO PRIMEIRO DISTRICTO

MUNICIPAL — GAMBOA
Dc coireocação para o alistamento

militar
O major Francisco Álvaro de Son-

za, presidente da Junta de Alista-
mento Militar deste districto muni-
cipal:

Faz saber aos que o presente edital
lerem ou dellc tiverem conhecimento
que proseguem os trabalhos desta
junta dc alistamento militar, cujos
limites são os seguintes:

Praça Municipal (exclusive), se-
guindo pelo Cáes do Porto, canal do
.Mangue, leito da listrada üe Ferro
Central do Brasil, estação Central da
mesma estrada (exclusive), raa Dr.
João Ricardo (exclusive) até á de
Marcilio Dias. esla inclusive; rua
Visconde da Cavca (exclusive) alé
á rua Senador Pompeu, e po*; esta
(exclusive) até á rua Senador Pom-
pene por esla (exclusive) á rua Ça-
merino (exclusive) c praça Mttnici-
pai, ponto inicial.

Convoca, portanto, a todos os jo-
vens da edade de 20 annos comple-
tos :io anno findo de 1915 o domici-
liados neste 11° districto municipal a
rirem se inscrever até o dia 15 dc
setembro do corrente anuo e, bem
assim, todos aquelles que, lendo 21
annos ou mais, ainda não estão in-
scriptos nos registros militares, como
determina o regulamento para a exe-
cução da lei do alistamento militar.

Convoca tambem a todos os inter-
essados a apresentarem esclarecimen-
tos ou reclamações a bem dc seus
direitos, afim de que a junta possa
bem orientada ficar da verdade c dar
as informações precisas _ a esclarecer
o juizo da Junta de Revisão, que lr_r
il_ apurar este alistamento.

Nos sabbàdos serão af fixadas na
poria principal do ediíi.io <-.*n qm
funeciona esta junta as rclaçi"cs dos
alistados durante a semana.

A junta funecionará todos os dia*
uteis r.o quartel do Corpo de Bom
beiros, no Cáes do Porto, (estaçãc
Marítima), das 11 ás 15 horas.

E, para conhecimpp-pnro dc todos,
manda lavrar o presente edital, que
*erá affixado na parte externa dí.
entrada deste quartel c publicado nrnjario Official; por mim feito e as
signado, e rubricado pelo presidente

Rio de Janeiro, quartel do Corpp
•ie Bombeiros, 110 Oács do Porto, 2'
Ir* julho de 19:6. — 2' tenente I.eo
nidas Hermes, secretario. — Major
Álvaro de Sou:a, presidente.

M.f.__-_K-0 iM _L 1.-UÍ..
INSPECÇÃO PERMANENTE DA

S» REGIÃO MILITAR
Edital dc convocação para o atistf

mento militar
O imajor José Albino _c Souza PI-

mentel, presidente ua Junta de Alis-
tamento Militar do 5° municipiò —
districto municipal de Santo Au-
tonio:

Faz saber aos que o presente edi'
tal lerem ou delle tenham conheci,

onento que, nesta data, foram instai-
lados os trabalhos desla Junta e,
portanto, convida â todos os jovens
dc 20 annos completos no anno de
1915 e domiciliados neste niunicipo
a virem se inscrever até o dia 15 dc
si tembro do correm, auno e, bom
assim, iodos 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 'Uter-
essados a apresentarem- esclarecimen-.
tos ou reclamações a bem de seus
direitos, afim de que a junta possa
bem orientada ficar da verdade e
dar as informações precisas a escla-
recer o juizo da Junta de Revisão
que tem de apurar este alistamento.

.iA Junta funecionará cm todo.; os
dias uteis, das 12 ás 14 horas, na
sala da arrecadação do Corpo de
Bombeiros.

<E para coniiooimeuto Ae iodos
manda lavrar o presente edital, por
mim feito c assignado, rubricado
pelo presidente e que será lixado
junto ao edificio cm que funeciona
esta junta, na praça da Republica, c
publicado no Diário Official. — Ca-
pitão Arthur l.uirj Teixeira Campos,
secretario.

Capital Federal, 15 dc julho dc
1916. — Major .'. .-:/. de Souza Pi.
mentel, presidente.

MINISTÉRIO DA GUERRA
QUINTA REGIÃO MILITAR

DÉCIMO OITAVO MUNICÍPIO
— MEYER

De convocação para o alislamento
militar

O capitão Asccndino Moinem dc
Carvalho, presidente Ua Junta dc
Alistamento Militar:

Faz saber aos que o presente edi-
tal lerem ou delle tenham conheci-
mento que, nesta data, foram instai-
lados os trabalhos desta Junta c,
portanto, convida a todos os jovens
de 20 annos completos 110 anno dc,
1915 c domiciliados neste municipiò
a viram se inscrever até o dia 15 de
setembro do correntu anno c, bom
assim, todos aquelles que, tendo 21
annos 011 mais, ainda não estão in-
scriptos nos registros militares, cimo
determina o regulamento para a exc-
crção da lei do alistamento militar.

Convoca tambem Iodos os inter-
essados a apresentarem esclarecimen-
tos on reclamações a bem dc seus
direitos, afim de que a junta possa
bem orientada ficar da verdade o
dar as informações precisas a escla-
recer o juizo da Junta dc Revisão
que tem de apurar este alistamento.

_A Junta funecionará em todos os
dias, das n ás 15 horas, na agenci,,
da Prefeitura, á rua Dias da Crus
n. 185.

O 18o municipiò lem os seguintes
limites: rua Miguel Ângelo (exclu-
sive) a começar na Estrada de Santa
Cruz, seguindo as ruas Baldraco
(exclusive), Ferreira do Andrade
(exclusive), antiga Mauá, Capilão
Rozendo ('exclusive), Propicia (cx-
clusivc), Souza Barros (exclusive),
ç praça do Engenho Novo; e desta
inclusive cm direcção á rua Barão do
Bom Refiro (inclusive) e rua Vis-
conde de Santa Cruz (exclusive); e
do encontro desta com a rua Bella
Vista por uma linha recta ua dire*
cção S. E. no alto da serra >do Etige-
nho Novo; deste alio pela divisória
das águas que passa pela Serra dos
Tres Rios c vae terminar na rua
Doutor Dias da Cruz pelo contra*
forte coiuprcheudiil. antro, as ruas
Camarista Mcyor e Maranhão; con-
tinuando pelas ruas Dr. Dias da Crur,
(inclusive) até á rua do Engenho

dc Dentro; seguindo esla (cxclusi-
vc) á do Dr. Manoel Victorino (ex-
clusive) até ao^ começo, atravessando
a Estrada dc Ferro Central do Bra-
sil cm direcção á rua Padilha; por
esta (inclusive) c Estrada de Santa
Citiz (inclusive) alé o encontro da
rua Miguel Ângelo, ponto inicial.

iE para conhoahncnto tle todos
manda lavrar o presente edital, pot
mim feilo e assignado, rubricado
pelo presidente e que será fixado
junto ao edificio em quo íunccion-i
esta junta, á rua Dias da Cruz 11. 185,
c publicado no Diário Official.

'Capital Fcd,cral, 26 de julho di:
10,16. — José Feliciano da Silva Mon-
tiiro, secretario. — Asccndino lio-
mem de Carvalho, capitão presidente.

MINISTÉRIO DA GUERRA
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município do alistamento militar,
funocionando no edificio da agen-
cia da Prefeitura Municipal do cf
districto da frcgue.ia da Gávea.

Edital de convocação para- o alista-
mento inililar

O capitão do Exercito Tilo Con-
rado Niemeyer, presidente da Junta
dc Alistamento Militar:

Faz saber aos que o presente edi-
tal lerem ou delle tenham conheci-
mento que, nesta dala, foram instai-
lados os trabalhos desla junta e,
portanto, convida a Iodos os jovens
de 20 annos completos no anno de
I9'5 e domiciliados neste município
a virem se inscrever alé o dia 15 de
setembro do corrente anno, c, 

"butn

assim, todos aquellc-s que, lendo 21
anuos ou mais, ainda não estão in-
scriptos nos registros militares, como
determina o regulamento para a exe-
cução da lei do alistamento militar.

Convoca tambem todos os interes-
sados a apresentarem esclarecimen*
los ott reclamações a bem de seus
direitos, afim de que a junta possa
bem orientada ficar da verdade c dar
as informações precisas a esclarecer
o juízo da Junta de Revisão que lem
d.e apurar esle alistamento.

A Junta funecionará em todos oj
dias «leis das n ás 15 'horas, rt»
agencia da Prefeitura do <f districto
municipal.

E para .oniiec.intento de todos
manda lavrar o presente edital, por
mim feito e assignado, *-;tbricado

pelo presidente c que será fixado
junto ao edificio em qao funeciona
cíla junta, á rua Jardim Botânico
n. IS.Í. c publicado 110 Diário Offi-
doi, 110 Imparcial, no Pais, no Jornal
•lo Commercio e no Correio da Ma-
nhã. — -2" tenente secretario, Amado
Mclllta Farreio.

Capital Federal, T.; dc julho de
lOtO. — Capitão Tiío Conrado de
Vicmeyer, prcsidcnl e.

N. B, — O 9" município compre-
hende as seguintes ruas: "Ruy Bar-
bosa (antiga de S. Clemente) dos
números 35.. c 388 até ao final; Vo-
hintarios da Pátria, dos numeros 341
e J22 no fina!; Real Grandeza, do
nrincipio até aos números 229 e 218;
Marechal Hermes, Conde de Irajá,
V'.sco'.uI..i de Caravellas, Marques,
Hulma.vlá, Viuva Lacerda. Maria Eu-
ncnia, Capitão Salomão, Macedo So-
'-rinho. Visconde Silva. Dionysio
Cerqueira, Pinheiro Guimarães, lar-
¦lim Botânico, Maria Angélica, 'daria
Amélia. Faro, Ippcs Quinta. D. Lati
ra Stella. D. Emma, Vicente Souza
Marquez de S. Vicente. Duque lis
trada, Dr, Dias Femira. Páu, Quin-
ta c Doze. Escola. Velha do Jardim
•Vecacia, Oitis, Maernolias, Jcquitlba,
Operários, 1" de Maio. I). Castorina,
'r.ncamcnto, Henrique; travessas —

.onorina. Leandro. I-agôa. João Af-
'V,r,so. Fernandes. Floresta, Fonte da
Saudade. Praia da Font.; da Saúda-
'¦c, do Pinto, Ldilon, Estrad_»da Ca-
•0.. Varg.m da Tijuca, Vidigal,

' 
ap'0 da' Memória, Praça S. Jero-

_ymo."
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Edital de convocação para o alista-

mento militar
O capitão _ loduardp da Cunha

Martins, presidente da Junta de Alis-
lamento Militar. Faz saber aos que
p presente edital lerem ou delle te-
nham conhecimento que nesta data
foram installados os trabalhos desta
Junta c, portanto, convida a todos
os jovens <Ic 20 annos completos no
anno de UJ15 e •domiciliados neste
-município a virem sc inscrever até o
dia 15 de setembro do corrente anno
e, bem assim, todos aquclles que,
tendo 21 annos ou mais, ainda não
estão inscriptos nos registros milita-
res, como determina o regulamento
para a execução da lei do alistamen-
to militar. Convoco tambem todos os
interessados a apresentarem esclarc-
cimentos ou reclamações a bem de
seus direitos, afim dc que a junta
possa bem orientada ficar da verda-
de c dar as informações precisas a
esclarecer o juizo da Junta de Re-
visão que tem de apurar este alista-
mento.

IA Junta funecionará todos os dias,
na Estrada da Freguezia numero 70,
(Jacaiépaguá), das u ás 15 lioras.
liste muniepio de alistamento tem
cs limites seguintes: Do começo da
rvfi. do Campinho (inclusive), em
írente lá estação de Cascadura, cm
linha recta ao divisor das águas que,
passando pelos 'morros da Bica, Igna-
cio Dias, serra do Matlieus, serra dos
Tres Rios, vá ter ao pico da Tijuca,
dahi cm recta suecessiva, ao Bico do
Papagaio, morro da Taquara, morro
da Marinheira, ilha do Ribeiro c na
direcção sul até á praia; contornai.
tio esta até ao pontal de Sernambe-
tiba; deste ponto, por uma recta, ao
encontro do rio Vargcm Grande, c
subindo por esse rio até as suas nas-
.entes, dahi por uma recta ao alto
tio morto dos Caboclos c pela divi-
soda díis águas, que passa suecessi-
vãmente por este mon-o, morro da
Pedra Branca, morro do Barata até
a garganta onde passa o caminho do
Barata; seguindo este e o rio Pira-
quara até o ramal da estrada de
ferro de Santa Cruz, c por este ra-
mal c Estrada de Ferro Central do
íBrãsil_ «tá a estação de Cascadura,
110 principio da rua do Campiniio,
ponto inicial. Confina este districto
coin os i,.*, ió*. 18., r9°, 20", 22" c•-.__" disliiotoi e com o Oceano Atlan-
lico. Nos sabbados sorão af fixadas
11a porta principal do edificio cm
qtfe fur.cck.ia a junta as relações dc
todos os alistados durante a semana.

15 pura conhecimento dc todos
manda lavrar o presente edital, por
mim feito c assignado, rubricado pelo
«residente c que será aífixado jttnto
10 edifício em que funçciona esta
junta, c publicado 110 Diário Offi'
'.'lal.

Capital Federal, 15 -tle julho de
/ .16. — Tenente Virgilio Ieopes
Vieira, secretario. — Ploduardo da
C. Martins, capitão, presidente.

COBREItf tm MÀNHX — Sexta-feira, i de Agosto fle Iftlâ =;v :
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fi* IM-lCilÃO MILITAR
MUNICÍPIO DO 13" DT

TRICTO
áão Christovão

Edital il convocação para o
mento militar

O major Deocleciano <le .........'Dias, 
presidente da Junta dc Alista-

menti» Militar. Faz saber aos que o
presente edital lerem 011 delle tenham
conlic_«iicnto que, nesta data, foram
insinuados os trabalhos desta Junta
t-, portanto, convida a todos os jo-vcus <ic a» annos completos 110 anno
de. .915 e domiciliados neste muni-
cipio a virem, sc inscrever até o dia
'. -:1c setembro do corrente anno e,
bem assim, todos aquellcs que, tendo
2t annos ou mais, ainda não estejam
iusciiptos nos registros militares,
como determina o regulamento para.1 cx.ctt<_ão da iei do alistamento mi-
lilar,

iCotiTOca tambem todos os interes-
sado.". a apresentarem csclarecimen-
ie>3 011 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 dc Revisão
que lera dc apurar este alistamento.

A Jiu*t_ funecionará em todos os
dias ukis. no quartel do 13o regi-
mento de cavallaria, á Avenida Pe-
dro Iyo, «Ias 11 ás 15 lioras.

lv para conhecimento dc todos
manda lavrar o presente edital, por
mim feito e assignado, rubricado
pelo presidente c que será fixado
iunto.ao edificio om qi:c funçciona
esta junta, em diversos logares pu-
blioos c publicado no Diário Official,
em 0 Paia. Jornal do Comnicrcio,
O Imparcial e transcrever abaixo os
limites dà circumstripção a que sc
refere o presente edital, para conhe-
cimento di.\. interessados. — Limites:
Seguindo pela Avenida Pedro Ivo
(incinri.e), Quinta da Boa Vista
(exclusive), rua Paraná (inclusive),
Umbelinn (inclusive), Paula e Silva
(inclusive) travessa Alice (inclusi-ve), rua Chaves Faria (inclusive),
até a rua Mnthi Grosso, por esta cx-
elusiic, au fim; deste ponto em li-
iiha recta até ao alio i!o Morro úo
Telegraplio — -teste alto, por outra'¦ecta, á rua Capit.ão Salomão, nolargo d_ Pe. begulho (exclusive),
por esta até ao fim no largo de Bem»
.Va (extliisive), dahi pelo canal de
Bemfica, littoral, canal do Mangue c
SAvcnkla Pe.lro Ivo, ponto inicial.
Confina este districto com os 11°,
14° c 17" districtos c com a balüá
dc Guanabara.

Capital Federal, r.-; de j«lho de.010. —.0 secretario, Dr. Mello -l/d-
raes Filhe. — Senna Di.is, major
presidente.

HmVlRTR. 10 D. GU13HR _
r REüfAO MILITAR - 15" MC-

NTCIPIO
F.dilul de convocação Para o alista-

mento militar
O coronel Ernesto Dornelies, pre-sidciite da Junta de Alistamento Mi-

liiaf;
"•"a- saber aos que o presente edi-

tal lerem ou delle tenham conheci-
mento que, nesta dala, foram instai-
iaclos os trabalhos desla Junta e,
portanto, convida a todos 03 jovensde 20 anuos completos tio anno dc
'...í e domiciliados neste município
a virem se inscrever até o dia 15 tle
sclçmiiro do corrente anno e, bem
assim, todos aquellcs que, tendo 21
anuos ou mais. ainda não estão in-
criptos nos registros militares, como

determina o regulamento para a exe-
cução da lei do alistamento militar.

Convoca tambem todos os interes-sidos a apresentarem csclarecimen-
ws 011 reclamações a bem de seusdireitos, afim de que a junta possa'em orientada f_ar da verdade ouai as informações precisas a escla-

que tem de apurar este alistamento.A Junta funecionará cm todos osdias, no Collegio Militar, das 11 .15 horas.
E para conhecimento t.e [0(]osmanda lavrar o presente edital pornum feito e assignado, rubricado

r<lo presidente e que será fixado
J11 Mo_ ao edifico em que funçciona
esta junta, c publicado 110 DiárioOfluial, Jomnl do. Cotnmercio O-__.-, Correio da Manhã c Imparcial— 2 _ tenente Francisco Lemos se-
cretano.

esta divisória, que passa peto pico da
Tijuca, Serra dos Tres Rios e Serra
do Engenho Novo (comprehendendo
estes limites a bacia do rio Joanna)
até á rua S. Frandsco Xavier; por
esta (exclusive) ao seu cruzamen-
to com o rio Joanna, e dahi pcla
imesma rua (inclusive) á rua Barão
de Mesquita, ponto inicial. Confina
este município com os 14o, 16", 2I°_
18° e 17* _istrictos.

MINISTÉRIO DA GUERRA
S" REGIÃO MILITAR — 6" MU-

NIOIPIO
Edital de convocação para o alista-

mento militar
O capitão Francisco do Rego Mon-

teiro, presidente da Junta de Alista-
mento Militar:

Faz saber aos que o presente edi-
tal lerem ou dflle 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 de
1015 e domiciliados neste mtinicip:o
a virem sc inscrever até o idia 14 de
setembro do corrente anno e, bem
assim, todos aquelles que, tonílo 21
annos ou mais, ainda não estão iu-
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 csclarecimen-
los ou reclamações a bem dc seus
direitos, afim dc que n junta possa
bem orientada ficar da verdade c
dar as informações precisas a escla-
recer o juizo da Junta dc Revisão
que tem de apurar este alistamento.

lA Junta funecionará cm todos os
dias, no edificio da agencia da Pre-
feitura, á rua Aqucducto mi "o, das
12 ás 15 horas.

'E para conlieoimcnto de todos
iiKiiida lavrar o presente edital, por
mim feito e assignado, rubricado
pelo presidente e que será fixado
jinilo ao edifício cm que fiuicciona
esta junta, em -diversos logares pu-
blicos c publicado uo Diário 'Offi-
ciai, Jornal do Commercio, Correio
da Manhã c lmparc;al. — rauliiw
van Erveu, secretario.

Capital Federal, 31 dc julho dc
1916. — Capitão Rego Monteiro,
presidente.

Ruas
Aqueducto — Silva Manoel, dos

ns. 48 c 49 inclusive para cima —
Francisco Muratori — Chefe Divi-
são Salgado — Senador Cândido
Mertdcs,_ dos ns. 83 c 117 inclusive
para cima — Benjamin Constant,
dos ns. 10S e 113 inclusive para cima

Santa Christina — Curvcllo —
Marinho — Mira-Mar — Joaquim
Murtinho — Corrêa de Sá — Victo-
ria_ — Santos Lima — Tritim.pho —
Phüadelphia — Fonseca Guimarães

Maíia — Junquilhos — Aprazível
Monte Alegre — Francisco dc

Andrade —• Petropolis — Aurca —
Therezina — /Constante Jardim —
Cruzeiro — Augusta — Oriente —
Progresso — Costa Bastos — Valeu-
ça — Cunha — José Bernardino —
Magalhães — Eleonc de Almeida —
Padre Miguelino — Miguel de Pai-
va — Ermclinda — Vista Alegre —
Concórdia — Laura — Idalina —
Gonçalves — Paula Mattos — José
dc Alencar — Santo Alfredo — Nc-
ves — Fluminense — Paraiso — Sil-
vestre — Lagoinlia — Barão dc Pc-
tropolis, até o n. 146 — Navarro —
Prazeres, até a travessa dos Praze-
res — Sumaré — Marco do Inglez

Pico de D. Martha — Paineiras
Corcovado e Cerro Cora.

Traivssas
_ Francisco Muratori —Santa Chris-

tina — Cassiano — Bandeira — Ali-
ce — Oriente — Occidental — Con-
stante Jardim — Vista Alegre —
Fluminense — Barão de Petropolis

*— Prazeres c Navarro.
Ladeiras

Santa Thereza — Castro — Mei-
relles — Durão — Senado — Vian-
na — Ascurra — Guaranípcs e Pei-
xoto.

Largos
Guimarães c Neves.

Becco
Salgueiro.

Praça
D. Aiiloni.i,
O secretario. Van Erven,

QÜEVTA REGIÃO MTMTAR
QUARTO MUNICÍPIO

D'e convocação para
militar

o alistamento

O tenente-coronel Cicero Montei-
ro da Silva, presidente da Junta de
Alistamento Militar:

Faz saber aos que o presente edital
lerem ou delle tenham conhecimento
que, nesta data, foram installados
os trabalhos desta junta c, portanto,
convida a todos os jovens de 20 au-
nos completos 110 anno de 1915 e
domiciliados neste oiunicipio a virem
s; inscrever até o dia 14 dc novem-
bro do corrente anno, e, bem assim,
todos aquclles que, tendo 21 annos
ou mais, ainda não estão inscriptos
nos registros militares, como deter-
mina o regulamento para a execução
da lei do alistamento militar.

Convoca tambem todos os interes-
sados a apresentarem csclarecimen-
tos ou reclamações a bem dc seus
direitos, afim de que a junta possa
bem orientada ficar da verdade e dar
as informações precisas a esclarecer
o juizo da junta de Revisão, que tem
de apurar este alistamento.

A junta funecionará em todos os
dias 110 edifício do antigo Arsenal
de Guerra, dc 11 ás 15 horas.

E, para conhecimento de todos,
manda lavrar o presente edital, por
mim feito c assignado, ; rubricado
pelo presidente, e que será affixado
junio ao edificio em que funçciona
esta junta, em diversos logares pu-
blicos c publicado uo Diário Official
e transcrever abaixo os limites deste
districto municipal.

Capital Federal, 13 de julho dc
1916. — Capitão Luiz Fclippe Mas-
carenhas IVildhagen, secretario. —
Tenente-coronel Cicero Monteiro da
Silva,- presidente.

Limites — Praça Quinze dc No-
vcnrbro (exclusive), rua Sete de Se-
tembro_ (exclusive), praçaTiradeutes
(exclusive), rua Luiz Gama (exclu-
sive), rua do Senado (exclusive),
rua do Lavradio (exclusive); rua
Francisco Belisario (exclusive), rua
Visconde dc Marang*uape (exelusi-
ve) até á avenida Mem de Sá; des-
cendo por esta (exclusive), através-
sando o largo da Lapa (exclusive),
e^ seguindo pelo antigo becco do
Campo dos Frades (exclusive) cm
linha recta ao cáes da avenida Beira
Mar e dahi pelo littoral até á praça
Quinze de Novembro.

O secretario, Luiz Fclippe Masca'
venhas IVildhagen.

MINISTÉRIO DA GUERRA

5' REGIÃO MILITAR - 7" MU-
NICIPIO - "" "MSTRICTO

(Gloria)
Edital de convom^uo para o _/_!«.'

mento militar

MINISTÉRIO DA GUEJIRA
QUINTA REGIÃO MIUTAR

Oitavo raunScipu. — Lago».
De convocação para o alistamento

militar
O major. cffectivo do Exercito

Luiz Furtado, presidente da Junta
de Alistamento Militar:

Faz saber aos que o presente edi-
tal lerem ou delle tenham conheci-
mento que, nesta data, foram instai-
lados os trabalhos desta junta e,
portanto, convida a todos os jovens
de 20 annos completos no anno dc
1915 e d.omioiliados ueste município
a virem se inscrever até o dia 15 de
sctcwvbro d ocorrente aimo, c, bem
assim, todos aquellcs que, tendo 21
annos ou mais, ainda não estão ia-
scriptos nos registros militares, como
determina o regulamento para a exe-
cução da lei do alistamento militar.

Convoca tambem todos os interes-
sados a apresentarem csclarecimen-
tos ou reclamações a bom de seus di-
leitos, afim de que a Junta possa
bem orientada ficar da verdade e
dar as informações precisas a escla-
recer o juizo da Junta dc Revisão,
que tem de apurar este alistamento;
e, para que os interessados possam
ter pleno conhecimento dos limites
da circumscripção a que sc refere o
presente edital, segue-se o seguinte:

Limites — Avenida da Ligação
(exclusive), partindo da avenida
Beira _!ar, praia dc Botafogo (in-
clusive), rua Marquez dc Abrantes
(exclusive), da Piedade (inclusive),
D. Anna (inclusive) c Farani (in-
clusive), até ao encontro da rua
Guanabara; dahi subindo a linha das
águas c seguindo por esta que, pas-
sando pelo morro do Mundo Novo,
vae ter ao ponto mais elevado do
pico de D. Martha, deste pico uma
linlia recta ao cruzamento da rua
S. Clemente com o .principio da rua
Sergipe; seguindo por esta (exelusi-
vc) ao ponto terminal da rua do Ge-
neral Polydoro; deste ponto em li-
nha recta ao alio do morro da Sau-
de; dahi seguindo a linha divisória
das águas que, passando pelo alto do
morro dos Cabritos, vae ter á ponta
do Pires; dahi por uma linha recta
qtte> atravessa a lagoa Rodrigo de
Freitas o termina na entrada do ca-
nal da boca da barra (lado da la-
gôa); seguindo por esle canal ao
Oceano Atlântico e contornando a
praia deste c da bahia Guanabara até
o principio da avenida Ligação, pou-
to inicial.

Confina este districto com o f e
9° districtos, com o Oceano Atlan-
tico c bahia Guanabara.

i.V Junta funecionará em todos os
dias uteis, das n ás 15 lioras, no
predio n. 20 da ma Voluntários da
Pátria, sede da agencia da Prefcitu-
ra da Lagoa.

E, parti conhecimento de todos,
manda lavrar o presente edital, por
mim feito e assignado, rubricado
pelo presideittc, que scra affixado

,»,-,, -, . 1 JuMo ao edificio em que funçciona
O .coronel _Alfrodo F. dc Sampaio esta Junta e publicado no Diário

Ribeiro, presidente da Junta de Alis-
tamento Militar.

Faz saber aos que o presente edi-
lal lerem ou delle tenham conheci-
mento que, nesta dala, foram instai-
lados os trabalhos desta Junta, c,
portanto, convida a todos os jovens
dc 20 annos completos no anuo de
1915 c domiciliados neste município
a virem se inscrever até o dia 14 dc
setembro do corrente annq, c, bem
assim, todos aquclles que, tendo 21
annos ou mais, ainda não estão iu-
scriptos nos registros militares, como
determina o regulamento para a exc-

Capital Federal, 1- .'<!e julho".16. — Tenente-coronel Ernesto FDoraeUes. presi.leme.
IS* municinio — Andarahy — Li-mitcs: Rua Barão de Mesquita (in-clusive), da run S. Francisco Xa-vier; ma do Urtiguav, até o encon-tro da ma Maria Amalia (inclusi- Ive), segtifcvtn deste ponto, em linha '

recta, em direcção desta ultima até!encontrar a divisória da- águas; por

MINISTÉRIO DA GUERRA
5' REGIÃO MILITAR - 22" MU-

NICIPIO
Edital de convocação para o alisla-

mento militar
O capitão Alfredo Flor Cantalier,

presidente da Junta dc Alistamento
Militar:

Faz saber aos que o presente edi-
tal lerem ou delle leiiham conheci-
mento qtte, nesta dala, foram instai-
lados os trabalhos desla Junta c,
portanto, -convida a todos os jovens
de 20 aunos completos no nnno de
1915 c domiciliados neste município
a virem se inscrever até o dia 15 dê
setembro do corrente atino, e, bom
assim, todos aquellcs que, tendo 31
annos ou mais. ainda não estão in-
scriptos nos registros militares, como
determina o regulamento para a exc-
cução da lei do alistamento militar.

Convoca tambem todos os interes-
sados a apresentarem csclarecimen-
los ou reclamações a bem de seus
direitos, afim de que a junta possa
bem orientada ficar cia verdade c dar
as informações precisas a esclarecer
o juizo da Junta de Revisão que tem
dc apurar este alistamento.

A Junta funecionará e:n todo3 03
dias 110 edificio do Tiro 102, Realen-
go, das 11 ás i.i lioras.

•E para conhcainicnto Je todos
maneia lavrar o presente edital, por
mini feito e assi-j-nado, rubricado
pelo presidente c que será fixado
junto ao edificio cm que funçciona
esta junta, e publicado no Diário
Offiiinl, Jornal do Commercio, Pai::,
Imparcial. — 2" tenente Arthur Be-
nites Guimarães, secretario.

Capital Federal, 2_ dc julho de
191Ú. — Capitão A. .-'. Cantalier,
presidente.

Limites do 22° município de alis-
lamento militar do Districto Federai.
— Da passa ..cru do ramal dc Santa
Crr,?, com o rio Piraguára, cm linha
recta ao principio da estrada dc En-
íc:;!:,. Novo; íor esta estrad-, - cela
do Cabral, até o rio do Cabral (prin-
cipio do limite com o Estado do
Rio) ; dalíi em linhas rcclas sttece-
sivas ao ponto denominado Cancclla
Preta, na estrada de Agna Branca,
ao alto. do morro situa-lo cm frente
a Gericinó, na serra do mesmo 110111c
ao alto da serra dc Gericinó ao alto
do morro do Guandu, ao cume do
morro dc Manoel José, ao pico de
Marapicú, ao rio Tingtiy ou Guandu-
mirim, ponto em írente ao morro tia
Bandeira; dahi, pelo citado rio Tin-
guy até o começo do rio ltagttahy
(fim do limite do município com o
E. do R'o), deste ultimo ponto por
uma recta ao marco limite na ostra-
da dc S. Cruz: deste marco por ou-
tra recta em direcção su!, á ilha tle
Guaraquczaba até ao ponto cm fren-
te ao extremo occidcntal da serra do
Cantagallò, deste ponto por uma re-
cta na direcção do oriente até en-
contrar a linha divisória das águas
da serra de Cantagallò. seguindo esta .
divisória á da serra do Inhohavba .ate a parte mais oriental; dahi, poruma recta que vae ter ao .marco li-
mite da estrada do Monteiro, proxi-mo ao entroncamento das curadas
de Magarça e Morro Alio. destemorro por uma linha recta ao alto domorro do Cabuçú; dahi pelo divisordas águas passando pelo alio domorro dos Caboclos. Pedra Branca,iM-rr.i do Barata, vae ter á gargantapor onde passa o caminho do Ba-rala: por_ este pomo pelo mesmo ca-
mnrho até o rio Piraquara c por eaterio até a passagem do ra,mal deS. Cruz, ponto inicial; confina este
município com os 20°. 24°, 2*t* <¦ 21*
municípios c cora o T.nz-'..-, do vJa.

Convoca tamboai todos os interes.
sados a apresentarem csclarecimen-
tos ou reclamações a bem dc seus di-
reitos, afim de que a junta possa
bein orientada ficar da verdade e
dar as informações precisas a escla-
recer o juizo da Junta de Revisão,
qtte tem de apurar este alistamento.

A Junta funecionará cm todos os
dias das n horas da manhã ás iõ
da tarde.

E para conhecimento de todos
manda Javrar o presente edital, por
mim feito e assignado, rubricado
pelo presidente e que será fixado
junto _ ao edificio em que funçciona
esta junta, á rua das Laranjeiras
n. 557, e publicado no Diário Offi-
ciai desta capital, Jornal do Com'
mercio, Paiz, Correio d<i Manhã c
Imparcial. — Capitão João Pereira
Martins Ribeiro, secretario.

Capital Federal, 15 de julho de
191o. — Coronel Alfredo F. de Sant-
paio Ribeiro, presidente.

Official.
Capital Federal, 27 de julho dc

I.916. — Carlos Belliestcr, secretario.
— Major Luiz Furtado, presidente.

MINIS-TERIO DA GUERRA
5a .REGIÃO MILITAR - 26" MU-

NICIPIO
Edital de convocação para o alista-

mento militar
O major Julio Canavarro de Ne-

greiros Mello, presidente da Junta de
Alistamento Militar:

Faz saber aos que o presente edi*
tal lerem ou delle tenham conheci-

cução da lei do alistamento militar. \ mento que, nesta data, foram instai-

MINISTÉRIO DA GUERRA
5" REGIÃO MILITAR — 14» MU-

Ni-CIPIO-ENGENHO VELHO
Edital de convocação para o alista-

mento militar
O capitão do Exercito Epa/minon-

das Teixeira Guimarães, presidente
da Junta de Alistamento Militar.

Faz saber aos que o presente edi-
tal lerem ou delle tenham conheci-
mento oue, nesta dala, foram instai-
lados os trabalhos desta Junta e,
portanto, convida a todos os jovens
de 20 annos completos 110 anno de
1915 e domiciliados neste município
a virem sc inscrever até o dia 15 de
setembro do corrente anno, c, ban
assim, todos aquelks que, tendo 21
annos ou mais, ainda não estão iu-
scriptos nos registros militares, como
determina o regulamento para a exc-
cução da lei do alistamento militar.

Convoca tambem todos os interes-
sados a apresentarem csclarecimen-
tos 011 rcclaimaçõcs a bem de seus
direitos, afim de que a junta possa
bem orientada ficar da verdade e dai
as informações precisas a esclarecer
o juizo da Junta de Revisão que tem
de apurar este alistamento,

_.A Junta funecionará etn todos os
dias na Avenida do Mangue 11. 14o,
Limpeza Publica de São Christovão.

(Este município de alistamento é li-
tintado pela fórnia seguinte; Limi-
tes: — Seguindo pcla Avenida Pedro
Ivo (exclusive), Quinta da Hoa Vis-
ta (inclusive), ruas Paraná (exclu-
sive), Umbelina (exclusive), Paula
e_ Silva (exclusive), travessa Alice
(exclusive), rua Chaves Faria te:-:-
clusive) até ao encontro com a rua
Matto Grosso; por esta (inclusive)
até ao fim; deste ponto cm linha rc-
cta até ao alto do morro do Tele-
grapho; por outra recta até ao fim
da rua Visconde dc Nicthcroy; do
fim desta por outra recta que, atra-
vessando o leito da Estrada de Fer-
ro Central do Brasil, vá ter 110 cru-
zamento tto rio Joanna, cnm a rna
de São Francisco Xavier; por esta
(exclusive), rua [Iaddoc!; Lobo (in-
clusive), rua General Delgado dc
Carvalho (inclusive), rua Barão dc
Itapagipe (inclusive), até ao encon-
tro da rua Felix da Cunha, dcsie
ponto por unia recta em prolonga-
mento, á referida rua Dr. Felix da
Cunha até encontrar a linha diviso-
ria das agitas; por esta ao Sumaré
(exclusive); dahi pcla linha Ferro
Carril do Sumaré á linha divisória
das águas; por esta linlia divisória ao
começo da rua do Bispo c fim da
rua Aristides Lobo (exclusive), por
esta á rua dc São Ohnistovão (ex-
clusive); Boulevard São Christovão
(exclusive), canal do Mangue até á
Avenida Pedro Ivo. ponto inicial.

Confina este districto com os 10",
"°. tJ°. 17°, 15o. ió . 6° c 12o dis-
trictos.

E para conhcciirtjnto de todos
manda lavrar o presente edital, por
mim feito c assignado, rubricado
pelo presidente e que será fixado
ji:nlo_ ao edificio em que funçciona
e.ta junta, das n horas ás 15, c pu-blicado no Diário •Official. — O sc-
cretario, José Moreira da Silva,

Capital Federal, 31 dc julho deToifi. —. Epaminondas Teixeira _._t*moraes, capitão presidente.

lados os trabalhos desta Junta c,
portanto, convida a todos os jovens
de 20- amtos completos no anuo dc
1915 e domiciliados neste município
.1 virem sc inscrever até o dia 15 de
setembro do corrente anno e, bem
assim, todos aquellcs que, tendo 21
annos ou mais, ainda não estão in-
scriptos nos registros militares, como
determina o regulamento para a exc-
cuç.,0 da lei do alistamento militar,

Convoca tambem todos os inter-
essados a apresentarem csclarecimen-
tos 011 reclamações a bem de seus
direitos__ afim de que a junta possabem orientada ficar da vendado c
dar as informações precisas a escla-
recer o juizo da Junta de Revisão
que tem dc apurar este alistamento.

_e_ Junta funecionará cm todos os
dias-uteis, das n as 15 horas.''E para conhecimento dc todos
manda lavrar o presente odital, pu
miun feito e assignado, rubricado
pelo presidente c que será fixado
junto ao edificio em que funçciona
esta junta, á rua Barroso 11. 71
(agencia d.a Prefeitura), c publicado
uo Diário Official c transcrever abai-
xo os limites deste município, —
Acliilles Marianno dc Azevedo, ca-
pitão secretario.

Capital Federal, 15 de julho de
191C*. — Major Julio Canavarro de
Kcgreiros Mello, presidente.

LIMITES
O 20o districto çomprcliendc todo

arrabalde dc Copacabana e estende-
se da ponta do Leme, pelas vertentes
dos morros desse nome, da Babylo-
nia, dc S. João, da Saudade, dos
Cabritos, até a ponta do Pires, sc-
guindo dahi á margem da Lagoa Ro-
drigo de Freitas e desta cm linha
recta até a rua da Barra, c por esta
exclusive ao mar, na praia tio Ar-
poador. — Major Julio Canavarro
dc Xcgrciros Mello, presidente.

QUINTA REGIÃO MILITAR
DÉCIMO MUNICÍPIO

(Sant'Anna)
Edital dc convocação para o cüsla-

incuto militar
O major Antcro Aprigio Gttalber-

to de^ Mattos, presidente da Junta
dc Alistamento Militar:

Faz saber aos que o presente edi-
tal lerem ou delle tenham conheci-
mento que, nesta data, foram instai-
i.-iílos os trabalhos desta junta e,
portanto, convida a todos os jovens
dc 20 annos completos 110 anno de
1915, e domiciliados neste districto,
que comprehfude as praças da Rc-
publica e 11 de Junho,' largo de
Saiit'.-\iina e ruas Visconde da Ga-
vea, Marcilio Dias, Nabuco de Frei-1
Ias. João Caetano, General Pedra,
Senador Eusebio, Visconde dc Itatt-
na, Bcnedicto Hyppolito (parte), São
Leopoldo (parte), Frei Caneca,
Areai, General Caldwell, Sant'Anna,
Marquez do Pombal e Visconde de
Sapucahy, a virem sc inscrever até
o dia 15 de setembro do corrente
anno e, bem assim, todos aquclles
que, tendo 21 aunos ou mais, ainda
não estão inscriptos nos registros
militares, como determina o regula-
mento para a execução da lei do
alistamento militar.

Convoca tambem todos os interes*
sados a apresentarem csclarecimen-
tos 011 reclamações a bem de seus
direitos, afim dc que a junta possabem orientada ficar da verdade c
dar as informações precisas a escla-
recer o juizo da Junta de Revisão
que_ tem de apurar este alistamento.

Nos sabbados serão aflixados na
porta_ principal do edificio cm quefunçciona esta junta as relações dos
alistados durante a semana.

A Junta funecionará cm todos os
dias uteis, das n ás 15 horas, no
quartel general do Commando Supe-
rior da Guarda Nacional, á praça da
Republica 11. 197.

E para conhecimento de todos
manda lavrar o presente edital, por
mpiu feito lc asslignado, rubricado
polo presidente c que será affixado
junto ao edificio cm que funçciona

MINISTÉRIO DA GUERRA
5' REGIÃO MILITAR - 24o &FU-

NICIPIO DO 24o DIS-RICTO
No Curato de Santa Cruz, n»

quartel do destacamento na praçaGeneral Deodoro.
Edital de convocação para o alista-

incuto militar
O major Carlos Peckolt, presidente

da Junta-.de Alistamento Militar, faz
Saber aos que o presente edital lerem
ou delle tenham conhecimento que,nesta data, foram installados os tra-
balhos desta junta, c, portanto, con-
vida a todos os jovens de 20 annos
completos no anno de 1915 e domici-
liados neste nnunicipio- a virem; se
inscrever até o dia 15 de setembro
do corrente anno, e, bem assim,
todos aquellcs que, tendo 21 annos
011 mais, ainda uão estão inscriptos
nos registros militares, como deter-
mina o regulamento para a execução
da lei do alistamento militar.

Convoca tambem todos os interes-
sados a apresentarem csclarecimen-
tos ou reclamações a bem de seus
direitos, afim de que a junta possa
bem orientada ficar da verdade c
dar as informações precisas a escla-
recer o juizo da Junta de Revisão
que tem dc apurar este alistamento.

_A Junta funecionará cm todos os
dias no quartel do destacamento da
praça General Deodoro, no Curato
de Santa Cruz, das 11 ás 15 lioras.'E para conhecimento do todos
manda lavrar o presente edital, po
mim feito e assignado, rubricado
pelo presidente e que será fixado
junto ao edificio em que funçciona
esta junta, c publicado no Diário
Official.

O 24o districto e 24' município são
todas as praças e ruas comprchendi-
das nos limites do ponto cm que co-
meça o rio Itaguahy e até sua foz,
na bahia de Sepetiba; desta foz, pelolittoral, até o porto cm que passauma linha nesta, cujos extremos são
a ilha dj» ¦ Guraquejaba c marco limi-
t_ na Estrada de Santa Cruz, deste
porto 110 littoral por uma recta ao
referido 'marco e deste marco poroutra recta ao ponto inicial.

Fazem parte deste districto as
ilhas da Pescaria, do Tatii e Guará-
quezaba. Confina este districto com
os 22o e 2.-° districtos, com a Estra-
da do Rio de Janeiro c com a baliia
de Sepetiba.

Capital Federal, 13 de julho de
1916. — Hcnriijuc Fialho, secretario.—• Ct7i7__ Peckolt, major presidente.

MINISTÉRIO DA GUERRA
5" REGIÃO MILITAR

TERCEIRO MUNICÍPIO
Edital de convocação para o alista-

menh militar
O i° tenente Julio Prooopio Cal-

vão,_ official reformado do Exercito,
presidente da Junta dc Alistamento
Militar:

Faz saber aos que o presente edi*
tal lerem ou delle tenham conheci-
mento que, nesta data, foram instai*,
lados os trabalhos desta Junta, c,
portanto, convida a todos os jovens
de 20 annos contipletos 110 anno de
1915 c domiciliados neste município
a virem se inscrever até o dia 15 de
setembro do corrente anno c, bem as-
sim, todos aquclles 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-
lilar.

Convoca lambem todos os interes-
sados a apresentarem esclarecimen-
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 dc apurar este alistamento.

A Junta funecionará cm todos os
dias uteis, no edificio da rua dos
Andradas 11, p.í, agencia da Prefei-
tura do 3° districto do Sacramento,
das 11 ás 15 horas.

E para conhecimento de todos
manda lavrar o presente edital por'irstm feito e assignado, rubricado
pelo presidente e que será fixado
junto ao edificio cm que funçciona
esta junta, nos edifícios do Thcsou-
vo Nacional, do Ministério da Justi-
ça e Escola Pofytcclmica e publica-
do uo Diário Official, 110 Imparcial,
Correio da Manhã, 110 O Paiz c Jor-
nal do Commercio. — 2" tenente
Taiicródo Faustino da Silva, secre-
tario.

Capital Federal, 15 de julho de
1916. — i" tenente Julio Procopio
Cialvão. presidente.

N. B. — Oi" município é compre-
hsndido pelas seguintes ruas, largos,
praças, beccos e travessas:

Avenida Passos
Rua Alexandre Herculano
Rua dos Andradas
Rua da Alfândega
Rua Barbara de Alvarenga
Rua da Constituição
fina Gonçalves Dias
Rua General Câmara
Rua do Hospicio
Rua Luiz dc Camões
Rua do Ouvidor
¦Rua dos Ourives
Rua Padre José Mauricio.
Ruu do Rosário
Rua Sele de Setembro
Rua de S. Jorge
Rua Senhor dos Passos
Rua Tlieatro
Rua Tobias Barreto
Rua da Uruguayana
Rua Vasco da Gama
Largo ão Rosário
Largo dc S. Domingos
Largo dc S. Francisco de Paula
Praça General Osório
Praça Teixeira de Freilas
Praça Gonçalves Dias
Praça Tiradentes
Becco do Bom Jesus
Becco do Rosário
Becco do Tliesouro
Travessa das Bellos Aries
Travessa Dias da Costa
Travessa de S. Domingos
Travessa dc S. Francisco de Paula.

MINISTÉRIO DA GUERRA.
QUINTA, REGIÃO MILITAR -

PRIMEIRO MUNICÍPIO
De convocação para o alistamento

militar
O tenente-coronel Rapliael Gemeu-

te Telles Pires, presidente da Junta
de Alistamento Militar do Io muni-
cipio, districto da Candelária:

Faz saber aos que o presente ctfi-
ta! lerem ou delle tenham conheci-
mento que a referida junta funecio-
na todos os dias uteis, das n ás 15
horas, am uma dás salas do antigo
Arsenal dc Guerra, onde so acha
aquartelado o 3° regimento de infan-
teria.

Convida todos os jovens de 20 an-
nos completos no anno de 1915 e do-
miiciliados neste município a virem
se inscrever até o dia 15 de agosto
do corrente anno, e todos aquelks
que, tendo 21 annos até 30, ainda não
tenham sido inscriptos nos registros
militares, como determina o regula-
mento para a execução da lei do
alistamento militar.

O 1° município abrange as seguin-
tes ruas e praças: avenida Rio Bran-
co (inclusive) até á rua Sete de Se-
tembro, descendo por esta inclusive;
praça Quinze de Novembro (inclu-
sive) até ao cáes, seguindo por esta
até ao começo da avenida Rio Bran-
co._ ponto inicial. Confina este mu-
nicipio com 03 20, 3" e 40 municípios
e coin a bahia dc Guanabara.

'E, para conhecimento de todos,
manda lavrar o presente edital, por
mim feito c assignado, rubricado
pelo presidente, _ e que será affixado
junto ao edificio cm que funçciona
esta junta, no antigo Arsenal de
Guerra, e publicado no Diário Offi-
ciai.

Capital Federal, 25 de julho de
1916. — Francisco M. de Amorim
Carrão, secretario.— Tenente-coronel
R. C. Telles Pires, presidente.
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I LLOYD BRASIL
PKAtA _____ _____.__._i.i_
RNTRE OUVIDOR E ROSÁRIO

I LINHA DO NORTE I LINHA DE LAGUNA
O PAQUETE

Ruy Barbosa
Sairá quarta-feira, 9 ilo cor-rente, ás 12 horas, para Victoria,

Bahia, Maceió, Recife, Cabeikllo,
Natal, Ceará, Tutoy,., Maranhão,
Parintnis, Pará, Santarém, OU-dos, Itacoatiára c Manáos.

LINHA AMERICANA
O PAQUETE

«io de Janeiro

O |-..Q_l_Ti

MAYRINK
. Sairá terça-feira. S do corrente,
as 16 horas, nara Angra dosReis, Par.-ity, Ubatuba, Caragua-
tatuba, Villa Bella, S. Sebas.iáo.
Santos, Cauanca, Iguapc Para-
nagui, S, Francisco, Itajáh., Fio-
nanopolis e tapuia.

LINHA DY SERGIPE
O PAQUETE

OYAPOCK

I

Sairá quinta-feira, 17 ,\o cor-
rente, áa 15 horas, para CaboFrio, Victoria, Caravellas P.Areia. Ilhéus, 11,-ihia, Aracaju,Penedo. Maceió e Recife.

possons au o oueiram ir u bordo dos traque.ro.*i deverão solicitar cartões

Sac, no dia 10 do corrente, ásI. horas, para Mova York, esca-laudo na Bahia, Recife, Pará e-an Jitan.

fl« ln_ _1' °U receber P-WWironuo Ingresso nn secção do Trafego
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Propaganda
421
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UEI1AM HONTEM
Antigo
Moderno,,,
R"
Salteado....
2* ptemio
3
4- .
5,

r>10 Rurro
219 Cachorro
170 Porco

Coelho
 031
 90.
 937
 109

Agava
Garantia
A Real
A Hera

CASA FELIZ
10C, EUA DO OUVIDOR, 106Filial _ praça 11 de Junho n. 51 - Riode JaneiroCOMMISSÕES E DESCONTOS

Bilhetes de Loterias
Aviso:,— Oa premiu» sio paro» noBosino dia da íxt_c{.*._i.

FERNANDES & C"
Tdcpliouo 3.051 _. Norte

L0_1BBlQâS
Sjo ("-ociliJiil

eom o UICOK li.\á
CR1-..NÇ..S (T_naceto campo. to>#

do dr. Monte Go*
(linho, ap provada

pela Directoria Ge-
ral de Saude I-uhli-
ca c Assistência Wu-
blica. do listado ilo
Kio.

'li' o mellior f«'
mediu contra ul
lombrigaa c mo-
lestia» devida- i
vermes. E" infallí*
rcl e nÜo ee altera*

cl, n _a exige _...._
sciu_ purçtmtcs. .Nao i vrtienoso, uão irrita
cs .iit__.j_io5, -H' tão bom que c multo re-
ceitaJu pcios médicos. U.uyan. tto 1'o.d,
rua do S. José n, 61, c cm todas ai dro*
g.irla-,

f_t_£A REOlSTAABâ
1:

22.
330
.93

S 9.3

AO MONOPÓLIO
DA FELICIDADE

BI_HETES DE LOTERIA
Rcmettem-se bilhetes para ointerior mediante o porto do

Correio. — FRANCISCO & C.
I-im Snclict 11. 14
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«O QUAOlFfQ.
Resultado de hontem:

Antigo, . . . dobra
Moderno . . Cuehorro
Rio  Coelho
Salleado. . . C;imelIo

Variantes
15—20—40—19

Rio, 3-8 — MG R- OS'
___¦.¦_______¦ __w_.ii._ii_i-._iii ¦mi— ui wssmm

BANCO LOTERICO
U. I.osnrio 74 o II. Ouvidor 7G"0 PONTO"

130 — li. OU._DOR — 130
6iio n_ rusns ano üfferocem us

niiiioros viii-taeeii. o sarnu-
tias no publico.

SIM!.,; Mas La-
banciiíi G.
são os que
têra pago

m;ús prêmios e quo mais viuita-
gons offereeem a sons fregue-
zes Lnrgo do S. Francisco de
Prtula, 3(5. A casa mais antiga
neste gênero. S 1005

DENTADURAS
As dentadura., [eitas pelo (!9|iecliiliS-

ta Dr. Sllvino Mattos não têmnetiliu.
ma di£fcreni;a daidos dentes uaiiii-acs. A,
confecção dc taes trabalhos obedece a um
H.VKtenia coiimli-litiiiüiitc novo, cujo
effeito é .realmente agradável. Refor-
mani-se. cm 24 horas, dentaduras ve-
lhas, ficando perfeitas c «ovas. Con-
acrtun-sc dentaduras, por mais quebr*-
das que estejam, em horas, bem como
se llics dá pressão quando nio .1 te-*ihatn; Os seus preços são os mais ira-
-oaveis possíveis, s;m competência e ao
alcance ds todo. e os seus trabalho»
garantidos nor muito teuino.

3-RUA URUGUAYANA-3
Canto da rua da Carioca

J 89$

ARMAZEM
Frccis-,-se grande armazém ou ga!-

oão oara fabrica e deposito, ilá-si* pre-
ferencia 110 cenlro da cidade. Cartas
com todas as -indicações .par., a rua
Salgado Zenha 34, ao sr. Joaquim PI.
res. ÍS .¦....¦_}

ESCRIPTORIO

Da G0X0I5IIII_A CU.KONIOA ou
RECENTE), em poucos dias, por pro-
cessos modornos, sem dór, (.arame-Sc o
tratamento. Tratamento da syphilii.
App. fiofl e 914. Vaccinas de Wright.
.ssembléa, s.. das 8 ás 11 e 1. íí 18.

BERVICO NOCTURNO, S ás IO—
— Dr. Pedro Magalhães. R 8549

Aluga-se uni, grande, exceliente, hy-
gienico, arejado, com salas dc espera
c teleplione, por módico preço; 11a rua
Uruguayana 11, ,-_, sobrado, lado da
sombra. S S04

Caridade
881

s ora

Fluminense
6926

GRANDE HOTEL
- LARGO DA LAPA —

Casa para familias 3 cavalheiros de
tratamento. Optimo3 aposentos rica-
r.ente mobilados de novo. Accessoms.
(cntiladores e cozinha dc 1" ordem.

F.n.1 Tfl.ffr "(irar. _.i.f_T'

MAS
I

SCfiO

Opepaina
7083

S OGl

Variantes
2G-83-S1-2T-9.

RÍO-3-8-9K) S 902

Americana

cstit junta, nos logares públicos deste
districto e publicado 110 Diário Offi-
ciai. — O secretario, capitão .sfradu.-
do Antônio Martins Vianna E-ttigar-
riu ia.

Capital Foilcral, 15 de julho de
r .ró. — Antcro Aprigio Gualberto

i de Mattos, major presidente.

MINISTÉRIO DA GX-ERBA |
II-TSPBCÇAO P-E'_.\lA\'liXTE DA

5* REGIÃO MILITAR — -..*"
MUNICÍPIO - 23° DISTRICTO'
— GUAKiATÍ—_i

F.dilal dc convocação para o alista-
mento militar

O tenente-coronel Alfredo Carlos
4„ Luz, presidente dá Junta de Alis-
tauicnto -Militar:

Faz sabei* aos que o presente edi-
tal lerem 011 delle tenham conheci-
mento que, nesta data, foram instai-
lados os trabalho.! desta Junta e.
portanto, convida a todos os jovens
de .o annos completos 110 anno dc
191.*; c domiciliados ueste munteipto
a virem se inscrever até o dia r.( de
setembro do corrente anno, c, bem
assim, todos aquellcs que. tendo 21
anuos ou mais, ainda não estão in-
script-, nos registros militares, como
determina o reguiakraento para a exe-
cução da lei do alistamento militar.

Convoca tambem todos os inter-
essados a apresentarem esclarecimen-
tos 011 reclamações a bem dc seus
direitos, afim de que a junta possa
bem orientada íicrir da verdade e dar
as informações precisas a esclarecer
o juizo da Junta de Revisão qtte tem
de apurar este alistamento.

A Junta funecionará am todos os
dias, das 11 horas da manhã ás 16
lioras da tarde.

E para conhecimento dc todos
manda lavrar o presente edital, por
mim feito e assignado, rubricado
pelo presidente e que será fixado
junto ao edifício em que funçciona
esta junta, na 26' delegacia poi'ciai,
e publicado no Diário Official desta
capital, Jornal do Commercio, Paiz,
Co rcio da Manhã e Imparcial. —
Oscar César da Silva, secretario.

Capita! Federal, r.í de julho de
roí fj. — Tenente-coronel Alfredo
Carlos da Luz, presidente

-^67
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NASCIMENTO
nàu sempre ob melhores.

I(_A UKUCUAYANA, 143
(esquina da Theophilo Ottoni)

JUROS DR ..POMCTOS K CONTAS
1)0 _H_.SO_UO

Dcsconta-sc em boas condiçííes. para
tratar das 11 ás .1 na rua do Carmo,
40 sob., sala fl direita. (Cüj S)

VAREJO PARA CEREAES
Vende-se c muitos mais objectos

para qualquer ramo de nesocio. por
preços muito baratos. Praça da Repu-
blica :i. 25. S -jóli

3-S-9IG
:_¦¦¦„: -G ¦'_,-_

S957IHiBlSDBSlSffiH

AVISO IMPORTANTE
Pódc v. ... ler este ..viso, collocan-

do-o na distancia do 14 policiadas?
Sc não pódc é por .uc ,_us oMios eslão
fracos e precisam dc lentes. Queira
dirigir-se á rua da Assetnbl6a n. 56,
Cisr. Rocha, que examina a visla gra-
tis c vende óculos barato, S 331

ALFREDO MACHADO
Precisa-se falar coin o mesmo, para

negocio dc familia . Natural 'lc Ce-
lorico de Basto, Portugal. José de
Souza Campos. Rua Archias Cordeiro
11. 338, Mcycr. 613 J

SILVINO DE OLIVEIRA
Deseja saber de sua mãe I'crciiiaua

.Ie Oliveira; nueiríim dirigir-se á rua
Visconde dc Nicthcroy 166, citação dc
Monziu-ira. |{ So,l

VIAS URINARIAS
Syphilis c uiolc.lius uo

senhoras
Dl.. CAICTAXO JOVI__

Formado nela Paculdutlo deMeiliciiia dn ..imoles e luiblli.
tudo nor titulos da do Itio do
Janeiro.

Cura especial c rápida de ev
treitamíntos uretlirac (sem opera-
ção), itonorrhéas clironicas, cysti-
tes .bydrocelcs .tumores, ímpoten-
cia. Consultas das o ás 11 e dai 2ís 5. barco ila ònrlocn 10, sob.

Acção entre amigos
IDc uni ea-.allo russo, novo. marcha»

dor c bem tratado, a extrair-sc 110 dia
S dc agosto, ffcn transferida para 25
do incz corrente. (R f;,-.,)

a _____;
384

ruo, ?¦-•—olo. SE63
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741
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!- AMERICANA
391

RiO-3-3-ai6 i; 03S

Hoje
Rio :t-

L.s
3S7

ás 0 lioras
-3—916. S _.

Agnia de Ouro

"ANTISEZOÜO JESUS"
CURA EM 3 DIAS

Febres lntcrralttentcs,
sezões, maleitas, paliisl.es.

Rua Marechal Floriano 173
— Esquina Tobias Barreto"ÕÊSEÜSTA

Precisa-se de um co;n lar£_ .pratica
de descnlio de ornatc, para unia fabri-
c a dc bordados. Propostas ao sr. Ser-

¦na, neste jornal, !_.S_____!

PENSÃO ALPHA
Or,!ir.;o3 apo-cn'.o.. mobilados, parafamilia e cavalheiros diítinctos. Dia-

ria desde 5$ a SSooo; fornece pensão
a domicilio, r.a rua do Caitete n 186.
Tel. C. 4.,3.. <¦<-.-.-.-.

Rio—3

C2S3
1.-1.-10-3-8-U16

MS
Quem qnlier comprar mal;

baratas, so na ".Madril-nha"
tbal Florijng 149.

s boas c
— Mate-

Alugam-se aposentos

PREDIO
Vcndc-so na Alicia Cainpi.st.-i. um piediapara íamilia de tratanxinto, lodo reforma-do 1.2 novi, assobradado, tendo tre-, ja.iu-!i._ de .fiei-.U', entradn ao lado, portão.le ferro, varanda corrida na estensão do!>rc_o. iardim ao lado e mm-i-il .__._ >_.'.!-

rado, tendo 2 grandes e_ln_, 4 quarto;:,sendo ires grandes c uni pc_uctio, uma
saleta toda tcoberta dc vidro," ..-_. copacom lnvntnrio, boa cozinha, dispensa, c!iu«
veiro, 2 reservadas, sendo i interna e ou.
tra externa, ilknn. nação a electr-cMa-dd
por 14:500$, Informações no __cr_i_d_
Novo, _•_, — 81, açoligtie, das 6 Iinras ila
rr.__.i_ _. io c daa 4 ;._; C tia tarde.

dco; _,*) .:

«X____}___j_?_«_m__2__^,,.

I GONORRHÉÃS
cura Infallivel tro ,. dias, «em
ardor, usando "Üonorrhol". Ga-
rante-se a cuia cumpleta com
uni só fiasco. Vidro, 3$ooo, peloC.r.eio 5?5on, Deposito gernl:
Pliarmacia Tavares, praça Tira-
dentes. 6a — Rio de janeiro.

LOJAS PARA NEGOCIO
Alugam-se duas lojas

ou dcnosilo. Aluguel
uma. Rua dc SamWhna.

pnra negocio
i oo?o,io cada
.o. (Ií 849)

MOVEIS

cora bella
rua do Ca-

jardim <_¦ mar na
pensão Glorin.

(íi 872)

.'en-ie-se unia commoda dc rcrobs,
om fiiialio __a* elas unia cima para

casado, de car.e.ia, com estrado e col-
1 clião c um ¦ iavatoriii amercano com

todos 03 pirienccs. jarro, bacia ,- b. He
dc porccllana, tudo ,-.1 períeilissim.estado; ua rua )Vr.. d_ Itapaiope 49.

(!< C.._

Vende l!_,n_.gra??. P"r Pre^a muii.em cont-. P. Repvblica n. 71. (jjj S)
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Ü OÓWREIO »A MANHA «¦- 8êií»-fcira, 4 dc Agosto ile 1916
____m____m___m__àm________^f___^^ ., 

PEQUENOS ANNUNCIOS
J. LAGES

I8CRIP'ÍORIO H ARMAZEM, RUA
BUBNOS AIRES (ANTIGA RUA

DO HOSPÍCIO) N. 85
Tf lephone n. 1901, Norte

fyilões a se effectuar na semana de
31 a 5 ae agosto de 1916

AMANHA, SABBADO, 5, á 1 i|a bo-
ra:

Leilão de moveis á rua do Hospi-

7PÉNHORES
7 LEILÃO DE PENHORES
36 — Hoa Lula de Camões — 36

CAMPELLO & G.
Vazem leilío no <Ha 11 de agosto de

1916, dos cautelas vencidas, c previnem
ms senhores mutuários, que podem resga.
_(._. ou. reforrual-as até á liora dc come-
çor o leilão.

LEILÃO DE PENHORES
_ DE AGOSTO DB 1916

SIMON ETTINGER
6G—Kua Lniz de Camões—55
leilão de todos os penhores com

o praso de 12 mezes vencidos.

Leilão de penhores
KM 8 DK AGOSTO DE 1916

GUIMARÃES &SANSEVERINO
TRAVESSA DO THEATRO N, 5 E

I.UIZ DE CAMÕES N. 1 A
4» cauttlaa vencida,, podendo ter reforma-
4tt ou resgatadas ati i hora do Ia!lâo.

"SUL AMERICA"
9EC0&O DE PROPRIEDADES

Run do Ouvidor 80*
ALUGAM-SE

Os seguintes prédios:
S., CHRISTOVÃO — Rua de S. Ja-nuono n. .2, com 4 nuartos, 2 salas, quin-tal, etc., luz electrica. Aluguel 120I000.
S: CHRISTOVÃO _ Rui General JoséCnristiuo, 44, com 5 quartos, 3 salas, etc,luz electrica, porão habitavel e grandechácara. Ahiiruel 370Í000.S. CHRISTOVÃO — Rua Costa Gui-

marács aa, essa 3, com 2 quartos, 2 salas,etc. Aluguel 55^000.
NICTHBROV — Rua Visconde de Mo-

raes 42, com 4 quartos, 2 calas, copa, dis-
pensa, etc., grande quintal e luz electrica.
Aluguel 150*000, (tambem ee vende este
predio).

BOTAFOGO — Rua Coado de Irajá,
i3S, com 3 quartos, «alas, etc, tem luz
electnca. Aluguel i3!$ooo.

ALTO DA HOA VISTA — Travessa
ila Boa Vista n. 20, coin 4 quartos, 2 az-
Ias, luz clcctrica, etc. Aluguel 250^000.

PRECISA-SE 
de iustradores de marmo-

re; Hospício 11, 35, com o sr. Ara-
Silo. (878 D) B

PIIECISA-SE 
de unia menina 011 meni-

110 de qualquer cor, para serviços lc-
ves cm casa dc pequena üaiiiitiaj bom tra-
tamento e ordenado, na rua Magalhães
Couto n, 44 — Meyer. (851 D) It

Grande liquidação por motivo de obras
Calçados por todo o preço

CASA BmUAZIL
Rua 7 de Setenatoro KT. 135

TiCLH.PHOISE 5438-Central

ALUGAM-SE 
dois excellentes gabinetes,com duas saradas cada um, ou toda sala

com cinco sacadas, tendo telephone, luz e
mobília; na rua da Corioca n, 44, 1° an-
«lar. ' (438 E) J

AIiUGAMv-SB 
cozinheiras, amas seccas,

, copeiras, arrumadeiras, meninos e mo-
cmhas; na rua dos Ourives n. ns, i4 an-
dar. (721 E) J

AIAIGAM-SE 
dois bons quartos a moços

solteiro?, com ou strn pensão, em cai»
de familia; ua rua da Alfândega 11. ufi, f
andar. (1009 E)

ALUGA-SE 
uma 6ala mobilada 011 sem

mobilia, frento do rua; na rua I.uiz
Gama n. 14, antiga Espirito 'Santo, junto4 Malson. (073 É) S

}RBCISA-SE de uma saleira, paga-se o
ícecoj praia de Dotafogo 11. 390.

(805 D) R

PRECISA-SE para casa de pequena fa-
tniHn, <Te uma empregada que cozinhe

e faça outros serviços, na daa Paulo üri-
to n. da — Andarahy. (934 D) J

A'LUGAM-SE sala do frento o quarto¦í*separado, mobilados, com ou sem pen-s!o, a pessoa séria; na rua General Oa-mara 00, esquina Avenida, (580 E) S

IMPLORANDO Á CARIDADE
For intermedia desta rtdicçlo, appellam

Eita a caridade publica, ai seguintes s«-
nliorai:

VIUVA ANNA DO AMARAL, cega, e
alem disso doente e tem ninguém para lua
companhia, recolhida a um quarto;

VIUVA ANGELA PECORARO, com
Ij annos de edade completamente caga, e
uralylica;

VIUVA AMANCIA, com CS anno» da
«dade, (jiiaii cega;

ANNA EMILIA ROSA. ipobre Ylllli-
«ha, tíiivii, com 70 innoj de edade;

ELV1RA DE CARVALHO, pobre, cega
f Gfin amparo <!e familia;

TRANCISCA DA CONCEIÇÃO BAR-
ROS, cega de ambos os olhos e aleijada;

JOAQUIM FERREIRA CHAVES, cn-
Irevado, «em recurso»;

VIUVA LUIZA, com oito Iilhos uia-
nor es;

VIUVA MARIA EUGENIA, pobre ve-
lha sem o menor recurso para a lua aub-
lielcnoia;

SENHORA ENTREVADA, da rua Se-
nhor dc MaUosmlio», _4, doente, impeis*-
tifílaita de trabalhar, tendo d»us (ilhas
lendo uma tuberculosa;

VIUVA SOARES, velha, sem podertrabalhar;
VIUVA SANTOS, com «8 annoa de

¦dade, gravemente doente da moleiOa in-
iiiravtl:

THEREZA, pobre ctguinlia lem euni-
lio ile mngueb;

VIUVA BERNARDINA, eom ?8 «11-
r,os.

_ZWMm«m»Nm_
117.AR m
Guaranesia 1

H' PROLONGAR A VIDA %
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PRECISA-Sí; 
de uma moça seria paraajudar todo serviço doméstico; praiadc 'S. Cliristovão n, 140, escriptorio.

(937 D) J

PRECISA-SE 
dc um rapaz de 16 a 18

annos, sadio c lorte, com bastante pra-tica da armazem e para . servir freguezes
íóra, dando boas referencias dc sua con-
dueta, á rua do Lavradio ns. 18 c en,
casa Cüorclti Ss CA (99C D) S

PUECISA-SE 
dc uni rapaz de 15 a 18

annos, bom comportamento, par.i fa-
zer pequenos carretos c outros serviços
em pequena offidna; rua General Cana-
barro 11. ai. (953 D) S

PRECISA-SE 
do um empregado eom

pralica de rouparia, para um collegio,
na rua Mariz e Barros 11. 258. (949 X>) S

PRECISA-SE 
de aprendizes de flores,

ua rua Marechal Floriano Peixoto 41,loja. (948 D) S

CASAS E COMMODOS, CENTRO
ALUGA-SE 

um espaçoso quarto cm casa
de familia, com ou sem mobilia, a ra-

pazes do commercio ou a casal sem filhos;
¦1 rua do Riachuelo n. 383, sob. (308 F.) j

ALUGA-SE 
uma esplendida sala de fren-

-te, com 3 sacadas, a rapazes do cominer-
cio, no 2" andar da rua General Camara 113.

(7.10 lí) /

A 
l.UGA-SE uma boa sala do frente, a
casal sem filhos ou moços; na rua São

Pedro Ü64, sobrado, (737 E) J
LUGA-SE um hom quarto, com ou sem

Lpen9ão; 1 rua da Carioca u. 47. sobrado.
(754 E) J

LUGA-SE uma boa sala, qara rapazes,
Lcom ou sem peucão, na rua Municipal
8. 2° andar. (755 ]•) J

AMAS SECCAS E DE LEITE
PRECISA-SE 

de uma mocinha brasilei-
ra, para ama secca; rua dos Bandei-Jantes n, 48. Do meio dia .3 .1 da tarde.

(592 A) 1

IJiRECISA-SIJ 
de uma ama secca, Urano.

Ou parda, que entenda do serviço; á
Avenida Pedro Ivo d. 188, (712 A) J

IJRECtSA-SE 
de uma menina dc 12 a

14 ar.nos, r«ra ama «ecci, em easa de•im casal; rua Theophilo Ottoni n. 20, .'
andar. (338 A) T

COZINHEIROS E COZINHEIRAS
ALUGAM-SE 

cozinheiras, amas secca»
o .le Idtr, meninos lavadeitvu, eri-

lioiiimaijtiras; rua doi Ourives 113, 1» an.<!ar. <.,Kü Ci s

PRECISA-SE. 
,ie nnui creada que saiba

lavar e co?Jnhflr, na rna Prancâsco Ma-
nocl 11. 21 — Estação do Sampaio, dormiu-<lo n. aluguel. (84) B) U

PREG'SA*SE 
de uma emi>regado paracozinhar o lavar para um casal semhlhos, r_ rua liarão de Mesquila n. 494,Anilarahy. (812 B) R

PKECISA-SE de uin.i boa cozinheira:
rua do Ouvidor :i. .-.-. (969 B) S

)>lllll'.ÇISA.SE 
de tinia perfeita cozinhei-

ra dc forro e fogSOi nia&sas e doces;.* rua dc S. Clemente n. .'93. (7C7 U)J

1)RECISA-SE 
,'e uma eozinlicira do tri-

vial, lavando alíunia roupinha, asseia-da e dormindo .".o ohtgucl; Guanabara 47.
tB)

|)REf.'ISA-SE de i-.ma cozinheira, perfei-I. !.. e a!:ançada; rua Garibalill n. 1)7—
Muda. (í:, ___ j

1JRECISA-SE 
ilo uma cozinheira quedurma no aluguel; rua Riachuelo nu-"iero j"5- (608 B) J

PRECISA-SE 
de ninai boa cozinheira,

asseiada, de forno e focão; informa o'Armazém Fiel", á ma Voluntários daTatiu 11. 4.17. 1,006 B) S

jpI.tCISA-9E de unia cozinheira, na rua*¦ BarSo 'lc Mesquita «. fj.-U bondo An*larahy, _r,3n 13) J

IyiiVA 
ISA-SE dc «ma cozinheira, na ave*. nida Salvador de Sá n, 187, «obrado.

Í429 B) J

ÍJRECISA-SE 
,le uma boa cozinheira,braii-.-i, .'* rua Paysaitdti' n iia,

(s6o BI R

CREADOS E GREADAS

i LUGA-SUj no predio novo. apalacctado,
l~\-d-a rua do Rezende 19,1 um csnlendido
nuarto, reatado de janellas o com lodo con.
furto. (75a F.) J

A LUGA.SE o magnifi:o orodio do beco
_\d.i Balalha 11. íü; eslá limpo c fica pro-ximo ao Mercado Novo; oara ver c traiar,
na rua da Misericórdia n, 58. (744 E) J

A 
I.UGA-SE, cm ca.a dc familia de traia-
mento, um quarto, c pensão, a rapazc6

senos. por 80$; Quitanda ai, sobrado.
(758 E) J

A I.UGA-SE uma nova casa; rua Riachue-•fjVlp 3*14.A; as chaves estão ua venda da
esmilua; trata-se largo S.
botequim.

1'ranciscn 36,
(73a E) J

,4 LUGAM-SE, em casa dc familia estran-
ligeira, a n.imrtos, mobilados e com tele-
ultoue: ma livaristo da Veiga n. so, pro-ximo a Avenida. (707 E) J

ALUGAM-SE 
commodos. co nitodo o con-

furto e asseio, na Villa Fernandes, rua
I.uií Gania 44. antiga do Espirito Santo.

(7" E) }

___ LUGA-Slv nina casa ii rua Cos-'-* »í.i Ilnstos: iuforumcões o chave |uu rua Kiaviiuelo 11. _\_3. Garn/ie
Çiiivi-i-sal. sr. Teixeira. (.1 788) JB1

A LUCA-Slv a casa ioo da rua Menezei
-fi Vieira (antiga Inválidos), com jardim
e boas accommodaçÜC3 oara familia de tra-
tamento, (784 lí)

¦«¦^¦^iiiiKaiiiiaiiiKWiRiintisii::!»
AO LEVANTAR. . . TOMAE 1

UM PEQUENO CALIX DF §Guaranesia I
K|^í|l|Sw!|!l::lSMi.l

A 
I.UGA-SE um commodo com quintal, acasal 011 senhora só; ira run do Eseor-rega n. z;. _____ («83 li) S

A fLUGAM-SE a famílias o cavalheiros,
£lnuarios mobilados a 31$ o ;s$; na praçaMaua n. 67, 2" andar. (983 E) S

AILUl.AM.SE por 50$ c fio$, quartos mo-bllados, lodo o conforto; na avenida RioBranca 11. ai andar. (i)3ó E) S

ALUGA-SE 
i rua da Assembléa fi.|, a"andar, bons c confortáveis commodos, a'ea-ac?j-.ii rapazes distinetos. (991 )-|) S

A 'líl^GA-Slí um quarto para moço de fa-XVinilla; nu rua da Assembléa n. 58, 3"andar. (99J ir)s

LA' FEMSNA
A' RUA URUGUAYANA N. 144

« 1 casa que maia barato venda si artifOí
ahaixo mencionadot corno ieja.ni: litinaa
eoatu t elarlt «m tuboi e carretei de
todas ac «ores e numeroa, machínaa de
coitura, oleo, borrachas para Machinas,
retroz, torçata, agulhas, rendas, ponto
ruiao, iregs, bordados, etc, c árticos
para alfaiates c modistas.

M4. RUA URUGUAYANA, 144

ALUGA-SE 
um esplendido quarto mobila-

do, em casa de íamilia, a moços soltei-
ros; tem electricidade e telephone; na ave-
ta Luzia n, 222, sob. (881 E) R

A ÍAIGA-SH na 111a âo 6. Dento-£*-ii. 30, 2" andar, esquina dn
Avenida Rio Bwinco.grando quar*
to molitlndo o pensão, 2 pessoas
200$000; nina 130S000, casa
de finikilia. (S 314) _}

ALUGA-SE 
um exccllente predio novo,

com seis quartos, além de dois rara
creados, sala dc visitas, de jantar, despen-
sa, cozinha, banheiro, tanque para lavagens
a bom quintal. Sito á rua do Riachuelo
n. 333. Trata-se - rua D. Marfanna cio,
ou pelo telephone Sul 1993. (571 10 B

ÂLUOA-SE 
uma sala mobilada, com pen-

são, a casal ou a cavalheiro de trata-
incuto; ua rua Senador Dantas n. 33. .

(753 K) J

AI,UGA-STC 
uni grande armazém, próprio

para qualquer negocio, com accommoda.
ções para familia, na rua Senador Ponipeü
11, 329; as chaves estão no armazem ao lado,
c para tratar, ua avenida Rio Branco ns.
9.1 c 97. (613 lí) .1

ALUGAM-SK 
fommoilns, na rua dc São

Pedro n. 370, a casal.sem filhos ou
moços solteiros, tem electricidade. (oo.]E)S

— m___r______mm-__t________m_m____m m_*_________wm___________________mm^_____Â______*m2_Q_____M_______

Extractos Opotherapicos
cm guttas, comprimidos'!: jiavà injeccões Iiypodvnniciis
ENDOHEPATINA — Estrtfcío Hépatíco, Supra Kchal,

E.xtracto Renal, Corpo Amarello Uo Oviuio, Extracto Espie-
nico, Thymus, Extracto Pulmonar, Tonsillar, Pancreatieo,
Glândula Mamaria, Orariauo, Cerebral, Thyroidlano, Hypo-
phisc, Orchitico, do
* * Laboratório Paulista de Biologia * *

KVA QUINTINO B0CAYUVA 2-_ — S. PAULO
Rua da Assembléa 7, sobrado — RIO DE JANEIRO

Encontram-se nas principaes pliarmaciiis, drogarias c casas
do artigos do cirurgia.

«an

ALUGAM-SE 
bons commodo:

solteiroa de 35$Pedro 145, i».
para moços

40$; na rua dc S;lo
(716 E) J

A 
(LUGA-SE uma
um cavalheiro

Mcm do Sá n. -'o.

sala bem
distineto;

mobilada,: a
na avenida
(74.1 K) J

A .LUCA-SE
xCmiiartxJ-Cumara

mesmo.

i° nndar da rua General
162; trata-se na loja do

(9" E) J

ALUGA-SE 
uma bonita sala de frente,

em casa dc 11111 casal sem filhos, prefe-rc-sc outro nos mesmas condições; na ruu
Frei Caneca n. 376, sobrado; para tratar
da) 1.' . 1 hora. (32J E) R

ALUGA.SE. 
aliás, _

(me mais barato vende
tigos de sport. Carioca,

Casa Lord' c a
calcados c ar-

30. £JS57E) R

Mulheres havidas
uuaaaaaaaaaaatataMwaaam %_¥ u^i:tX_____^__y__Bi_'*_,

Toda mulher grávida deve usar, antes
do parto, O PI10MCT0R.

Terá um -parlo rápido e feliz, forta-
lecc o tonifica o feto, evita as hemor-
rhaglas, as incitações, a salivação abun-
dante, os vômitos, a prisão de ventre <•'
o aborlo, lisajo ainda depois do .parto,
augmenta consideravelmente o leite ma-
temo. .EXIJAM o nome de KRVIvUO-
fiA & DANXiBR.

A' venda em todas boas pliarmacias
1: drogarias. Depositários: GRANADO
& COMPANHIA — Rua Primeiro de
Marco 11. 14. Kio da Janeiro. S 981

A LUGA-SE a casa 13 da rua Darão do
xXKiü Branco, a cinco minutos do centro,
com quatro dormitórios, duas salas c danais
accommodações para familia. (783 E)

ALUGAM-SE 
03 prédios da rua Prci-

.lente Barroso 85 o 87! aluguel 130$;
as cliaves estão »u venda da esquina d.t
avenida Salvador de Sá, e trata-se á rua
livaristo da Veiga a, (;6.i E) 1<

A LUGA-SE unia casa, com cinco quartos,
Àiduas salas, Rrandc (minta! luz electri-
ca. corredor 'io ladoj rua Senado u. .120;
Irata-se no ,n3. (76- li) .1

ALUGA-SE um quarto, srande c claro;
rua Larga 136, sol). (7<í.í 15) K

,(. I.I t.A.M-, uma creada, levando umaJ ».:n-.11,4.1 dc ü mezes, p.-lo aluguel de.;,$ mensaes; na rua Commcndador Leo.
-'_____ ____ t5"'J C) J

IWlEClSA-íi; 
Je '.:111a creada hcspanholaou portugueja, com pratica de hotel,

íl.ir.l lltl.irf.-i-. r-;n-v.« i rtt 1 A-. [...-,•j- 7'1-' " i,:7õ m'"i

A LUGA-SE a parte dos fundos do ." an-
-TVdir da rua da Assembléa i,\ com a
quartos, sala, banheiro e cozinlia, (?&______

1. TiUGA-SB 11111 bom sobrado r.0111
-í^Kliias Iioiih salas, quntio nuar-
tos, iiiiíirto para creada, terraço n
terreno e mnis dependências. lina
do Liivriulio 118; trata-sc 1111 lo.in
por aSOSOOO. (S 137)12

4 LUGA-SE um bom quarto a moços,
jcjtcom o;i sem pensão; na rua dc 55o
Pedro, us. (503 E) S

PRECISA-SK 
dc uma creada, na rua Co- '

rontl Figueira dc Mello n. 393, 5l,.irado. (193 D) I

i LUOA.sK uma lioa sala; aluguel -io$;
ijVrua do S. 1'cdro II. 324. (43O li) I

DRECISA-SE de lima creada para todo«¦ sci-vico para um ca->„ 1 sem filhos; rua
lei Invalide» 1S4, íob., fundos, (123 C) S

pHKCISA-SE di) uma creada ua-* ra torto serviço; ua rua da f.a-
vradio 11. j{0. (J iíSl) I)

1JHBCISA-SE de uma pequena, branca,de 15 a ro armi?, para serviços le-
les, cm ca«a dc familia; rua da Aliando
M 11. 56, (077 C) S
bllBCI9A.SE de uma mocinha o.v meni-». na dc coniiancn. ivira serviços levesI' um casal sc.ti Kthos; rua Riachuelo 11.,s"- (9C7 C) S

EMPREGOS DIVERSOS

,i LUGAM-SK dois arejados c espaçosos
xXquartos, independentes, a ca&al sem fi-
11*05; luz eleclrica, etc.; Inválidos iS.i,
scb., niiulos. (ias K) tí

A LUGA-SE um grande sobrado, na rua
ijV.i.1 Constituição 31: irata-sc na loja.

(470 li) S

com boa
rua da

(io3 li) S

il-, bons quartos,
pensão, em casa ^e familift; rua d

4 LUGAM-SE bons
_C\ pensão, cm casa
Alfandcea i.|4, ^° nndar.

t LUGA-SE, a rapazes do conuncrçio, uma
xisala ii*.: írciiíc, com ou sem mobilia; (rua'!,) Riachuelo :,-'j, sobrado. (.110 K) J

A LUGA-SE um bom q-.iarto. com limpe-
jiza, a moços solteiros: rwa (ítncrol Ca-
mara 325. (ms E) S

(>UEC1SA*SE 
il_ uma moctnh.i para caso

de um catai; rua Conde de Lace .14,¦¦"¦-a .-. (;do 1)) .1

ÍÜKECISA-SE 
dc ama rapariga de i^ a•5 anno?, para serviços leves, á na¦4 de Maio n. 315— E*tação do Riacluudo.

(603 in .1

IJRKtlSA-SE 
de um official barbeiro,

I«:a sabbado, r.a rua Dr. Manoel Vi-
rtormo ii, 84 — E. dc Dentro. (sj.( D) R

1>R1-.I':.-*.VSF. 
de -..ma coüinheira; traves-

. • s. Santa Christina n. .-3 — Santar|icrez.i. (-27 II) .1

PRECISA-SE 
de em.i crcad.i para todoo «civir.» dc pequena familia. na ruasenador Butébin n. 49, sob. lio 10 D)

PRECISA-SE 
de ::m oilícial |iara seria

orculsr, na n-a General Camara. nu-
oieio -511. liou 13)

1>Hi-:i:.'SASF. 
de um rapuí octivo, para/ender a commUsão, um proihicto de'*cil iaida. Trata*e A nia do Rezende 11.

lít, ii, 11 «1 drttil», 1970 XI) S

l LUGA-SE uma hoa sala dc fronte, a
X\.moços solteiros; A travessa das Bellas
Artes 11. 5. (25. V.) J

i LUGA-SV* uma sala. com ou sem mo.
xV.btlia, em casa de casal decente, a outro
casal; praia Santa Luzia M*. Cioi H) J

4 LUGA-SK um bom e=crii>torio, com di*
J^Xreilo ú sala de esoera, na avenida Cen-
trai U5. i" andar; trata-se com o .Ir. T.
Lima, das .1 ás 5; oreço lio$. (íSS li) J

i LUGAM-SE d-.i.-s fala», tendo quatro sa-
XSVcadas, S rua S. Josí 11. 1. Io andar.
defronte a egreja Josí. (100a E) S

i I.UGA-SE um bom nuarto, com 0:1 sem
/Vj>í>!Hão;-i ma da Alfândega 11. iro. 2"
andar. (.\6o E) S

i LUUAM-SK, Para escriptorios, boas sa*
^Vlas. eom sacadas para o iardim da praça
15 de Novembro; rua Claop *. (366 E) S

A LUGAM-SK, nor a;5 e noS. dois bons
_t\.c arejados commodos, juntos 011 ?cpara-
dor., para fsmi.ía, -;e;ii creaucas, tendo todo
o conforto; na rua Costa Uastos n, 10,
nroximq â dn Riachuelo; entrada tn depen-
drntc. ao lado. (,i.)7 E) S

4 LUGA-SK um auarto do frente, mobi-
XVlado, a um homem decente; rua 13 de
Maio 3?. casa, d« faaiiK», (9Í8 E)S

CAFE'

CAMA» A
Moendo sempre

ALUGA-SE, 
á rua .ia Quitanda il. =7,

.nm bem e arejado salão, com boas ac-
cúinniodaçücs uara ocquena familia; trata-so
na pliarmacia. (04.1 K) ÍS

VLUG.-VM-SE 
tuna sala dc friiilc e dois

gabinetes, juntos, para escriptorio, na
rua Julio César n. 57, i° andar, próximo á
rua do Ouvidor. (0*17 E) J

LUGAM-SE sala e .iitarto de frente, emA LUG/
IliOü, á rua da America 11. kji; com luz ,

(on E)

ALUGAM-SE boas
-Íjluovo, com quintal c
Visconde de Sapucahy

casas, pintadas dc
muita amia; na rua

ti. .no. (682 E)S

A 
LUGAM-SE uma sala de frenie c um
quarto dc frente, juntos ou separados;

na praia de Santa Luzia, 182. (so4E)S
A LUGAM-SE nuiiiiiificos quartos-t*e salas com on sem mobillos

para casaes e rapaz solteiro e «lá-
se pensão de 1' ordem; na rua do
lavradio SO, sobrado. (218) B

ALUGA-SE 
«ma magnífica sala para«soriptorio ou officina, 110 i° andar

do predio novo do largo do S. Francisco
do Paul» n. 4*. (302 E) R

ALUGA-Sí, 
em casa de casal estrangei-

ro, tres quartos completamente mobila-
dos, um optimo local, próprio para cava-
lheiros estrangeiros de iino tratamento,
tem pensüo. A tratar na Gasa Watson, -
avenida Rio Branco 103. (3S5 E) J

ALUGA-SE 
o 2" andar do predio da

rua do Uosario 115, próprio para ate-
ller ou familia. Trata-sc ca loja.

(3"3 E) J

ALUGA-SE 
um lindo commodo com ja-•nella liara a rua, a dois rapazes do com-

mercio; na rua Sete de Setembro 11. 155,
esquina da travessa dc Si Krancisco.

(373 E) .1

ALUGAM-SE aposentos com pen-
-íl-s5o, confortáveis, desdo 4S000
por diu . 100$ ntensues, luz ele-
ctrica. telephone, etc. o uma bella
sala de (rente. Pensüo Familiar
Praça Josó do Alencar 14. Cattete

(R 500) G

¦ll|i.;ar:fii!!!ilB!!!!lli!lii!1«íB!il»!:i!!i!;í«;í*
1 A'S REFEIÇÕES... _

UM CALIX OS IK Guaranesia 1

AT.UGAM-SE 
por preço raasavcl, as ho-

nitas casas da rua Jardim Botânico 73,
e III, com entrada pelo 8.1: ai chaves
no local; trata-se sa rua do Hospicio 144,
1* andar. (743-1 G) S

LUGA-SE uma casa, a rua Delfim 96:
ünformacões no barracão. (758 G) J

ALUGA-SE 
o predio da rua Jtunrriue de

Mlaccdo n. 18, perto da avenida Ilcira.
Mar; trata-se na rua Machado de Assis 3.

(S8S G) B

ALUGA-SE 
uma sala dc frente, mobilada,

etc., independente, em.casa de família
socegada; rua dos Voluntários da Pátrio 4-O4

ALUGA-SE 
optimo sola dç írenie .mobi-

lada, independente, com luz,electrica* e
um nuarto. por 40$; casa dc lamilia:: rua
Correu Dutra ?3.  (35» t») h

ALUGA-SE 
uma sala indciiendcntc, para

rapazes: travessa .João Aiionso, 11. n.
Botafogo; Informa-se a rua <lo Hospício ij9-

(1001 G) h

A'LUGAM-SE 
bons quartos com pensio,muito cuidada para familias c cava-

lheiros, casa com jardim. Rua Christovüo
Colombo, 134. (334 G) J

ALUGA.SE 
a casa da rua de S. Cie-

mente n. 490. com bons dormitórios,
banheiros, jardim, etc.; trata-se na rua da
Quitanda ?4. S56G) iR

HUm li» BRASIL
(NOME REGISTRADO)

Cura a inflammaçâo e purga-
ções dos olhos

Eixxi tocaias as p>lasLi:ma*cia3
*e drogarias

A LUGA-SR uma boa sala tle frente, com
x&Kabinetè o alcova, -próprio para escri-
ptorio, consultório ou atelier de costura;
na rua du Carioca 11. 43, i" andar; ira-
ta-sc na loja. (335 E) J

l ILUGA-SE excel'entc escriptorio; Rosa-
Irio, 173, com telephone. 55$ooo.

(36- E) J
AiLUGAM-SE um bom quarto e sala,

XVniobilados c coni ou sem pcnsiio; na
travessa Muratori 16. (333 lí) J

ALUGA-SE 
um commodo a casal on n

moços: na run Visconde dc Sapucahy
n. 37, sobrado. Ifion E) !
AliUGAM-SH bcllii saía ilo frente¦**.c quarto, eni casn do fiuuilia

de tititiiinento; rua 1" de Março

A LUGAM-SE opiimos conimod.is inteira-
Cimente independentes, com pensão, em
casa dc pequena íamilia, onde iia todo o
conforto e asseio, ponto muito acradavel,
« ma dc S. Manoel n. 20. Botafogo.

US* .) .1

ALUGA-SE 
Por (ír$ uma boa casa, lem

grande quintal; tu rua llcnio Lisboa
n. 80. Cattete. Cií3 G) J

A'LUGA-SE por 130$ uma casa com tres
x\.'!n.-irtos, duas salns e grande quintal!
na ma do Cailcte 314. ___________

\ I.UGA-SK pnr iao$ uma casa çom tres
JuLquartos, duas sala3 o ^i.tn.li; área; na
rua r.euto Lisboa 11. 89. Caltete.

(.157 G) .1

n. 20. S" andar. (8 301.) 1:

LAPA E SANTA THEREZA
A IíUGAJI-SIC íiuartos mobilados ou nüo,

XjVcoiii ou sem pensão, á rua Taylor 47.
(.108 1') .1

A J,UGA-S1; em Santa Tliercza üm-a capa
com 3 nuartos, a salas, c mai.s pertences,¦para familia de tratamento; iuforma*se na
rua Müuâ n. .4. (..161 V) S

ALUGA-SE 
Krau.lc sala_ c::n visla para

o mar c jardim da Gloria, paia uma
011 mais pessoas solteira"; na ladeira da
Gloria 37. I.156 10 }

ALUGA-SE, jior 50S, uma boa sala paracasal sem fillios, com entrada indepen*
dente, tendo cozinha, muita agua o luz,
querendo; nn rua Costa Bastos 11. lo, pro-.\imo i do ltiachuclo. (133 F) jj

ALUGjUSE o 2" nndar do predio da ave-•tinida Passos n. 32, com optimas accom-
modações para familia; trata-se na loja.

(60; lí) J

ALUGA.SE 
uma boa casa para uma pc-

quena pensão c vcndem-sc os niavels
quo auamecem
o sr. Amaral,
1* andar.

rua Sete
Jnformaçíies com

dc Setembro 95,
(107 E) S

AiLUGA-SE 
um quarlo que serve .consultório ou escriptorio, tem sala

espera, mobilada; na rua d'
(sobrado).

ira
dc

.. JoSã 64
(587 E) J

ALUGA-SEfamilia
um pequeno sobrado parana rua da Constituição n. 64.

(59i E) J

ALUGA-SE no centro da cidade, umaXJLesp'enJid.i sala eum duas janellas, cm
casa onde não ha outro inquilina; infor-
mes íi rua dos Ourives 11, 07, 2a andar.

(563 E) U
A ILUGA-SE,

.iTLfrt-ntc, cm
uador Uantns
comi.Ia

com pensão, boa sala dç
casa dc familia; r.a rna Sc-
ti. 76, tambem se fornece

ã nitó-i. (345 E) R

; da
Ca-

A LUGA-SE a casa da IraVessa Di
XVCosta n. 8 (entre Alfamfcga e C
mara); ns chaves ua rua do Hospício 144.
d" andar. (7422 E) S

A 
ILUGA-SE por contrato o maRiiifico
predio com todo o conforto moderno

d,t riu Francisco Muratori n. 43. Pude
ser visto fl qualquer hora c trata-se na rua
da Quitanda 11. 157, t° andar. JÍ

ALUGA-SE a
XjVUrugiiayana.

loja n.

A'LUGA-SE uma bou sala para escripto.
XVrío; ua rua do Iíoípicio n. :2p, quasiesouina da Urusuiiyaiia. Aluguel 140$.

(751 E) J

ALUGA-SE 
um hom nuarto. a senhora

seria, em casa dc familia, com honila
visla para o mar; ladeira de Sanla Therfv.i

!___ •!£• (óí.i |0 S
AiIíUGA-SK o predio da rua Condo LageXl.11. sfi rtrata.si; na rua do Hospicio ,i»,com o sr, Jorge Pinto. (879 l-) II

Juventude
Alexandre

l;az com <>:ic os cabellos bran-
cos fiquem pretos, 11S0 queima,
não mancha a pellc.

A Juventude Alexandre desen-
volve o crescimento tio cabello
c extingue :i easpa com tres ap-
pllcações,

Veude-sc em todas as perfu-
manas — pliarinacias e droga-
rias. Pree.0 3$ooo rs.

A-LUGA-SE, 
nor 170?

so predio ila rua Pedi,) Américo ti.
com duas sala?, cine
para creados e mais
cas, tom bom terrènd,
rua, liiida vista para
pensão
mostre

ou* familia
informe.

menfací-, o espaço-
3J,

quartos, dois ditos
dcnemlcncias Iivríciií-

ORua nascente e da
mar. 1'rcsta-sc paraestrangeira. Tem quem

(347 G) S

,i LUGA-SE o sobrado da rua do Cattete
XI11. 45: as chaves estão na rua da Carioca
11. 41, onde se traia. (931 G) J

GRÁTIS Rico c feliz será quem co-
nhecer o Supplemenlo
illustratlo do IUTNnA-
GEIRO DA FORTU-
NA», onde são explicados

os rafios para obter bom-estar, conforto, saude o posi-
ções sociaes invejáveis. Revela o que fazer para scr
amado, vencer difíiculdades e embaraços da vida, fazer
buns negócios, ganhur rnuito dinheiro, obter bons empre-
gos e a sympathia dos poderosos, assim como impor
vossa vontade aos demais. DA'-SE GRÁTIS e en via-se
pelo Correio para toda a partos Escreva ao Sr. Arislote-
los Itália, Ruu Senhor «los Passos 98, sobrado,
Rio,' aixa Postal 604. Dá-se em mão á rua do Callfle,
223,loja. 2Bg j

ALUGA-SE 
'POr 150$ a casa nova, com

trea quarto, a rua Fernandes Guima-
r'es n. 7,|. (Si? G) R

ALUGA-SE 
um bom riuarto com luz ele-

ctrica, em casa de familia; na riu liam-bina ii. 129, Hotafogo. IrpS G) R

ALUGA.SE 
a hoa cisa da rua Benjamin

Constant n. 152, com bons commodos,
gaz c electricidade; chaves na mesma rua108, armazém; traiar no !arp> da Batalhan. i. Armazém. (goi 0) R

ALUGAM-SE 
a 90$ duas casas na tra-

vessa Commendador Oliveira, ilotafogo,
ns. 1.1 c 16, trata-se tia r-.n dn r.issageiu"• '1°, __^_ 

Oou G)
A LUGA-SB s(5 piim raviilliclro¦Jsnm oiitlmo dormitório muitofresco e bom mobilado num ele-cante nredlo moderno. AluEUCl903000, coiu banhos uueuteso pequeno almoço. Casn multo

eoccKfldft de familia. «striwicelra,sem creanças; rua I)r. Corre» Du-
tra n. 66, Cattete. (S 124)0

ALUCA-Slv o b„m predio .'1 ma SuiiSxxciara 11. 100 (Copacabana), constante dlondar erreo, 1» c 2» andares, on. csnacosoiouosentos c terraço com macn ica vistapôde scrvisto a quelqiicr hora. e para trataiua avenida Rio Branco 171, ou rua UraKuayana 11. 9, 2" andar, (,35 n.

SAUDE, PRAIA FORMOSA
E MANGUE

ALUGA-SE, por prt\-,i barato, hoa cn<i-«.com dois. ouartos.. duas salafi. bom quin.tal e electricidade; 111 forma-se ó, rua Car.ooso Marinho 11. 7. escriprorio Praia t'-ir
(jçi I) J

, LUGA-SE uma hoa sala de frente, em
Lcasa de familia; rua do Cattclc 303.

(399 G) J

ALUGAM-SE 
hons auarto», a mocos sol-

teiros; preços módicos; á rua das. La-
rruiiriras n. ;, (9M** *-*) ^

ALUG.A'.\f-SE 
niaBiiiíicas e nmplas casas

na avenida D. i.ui/a, coin. boas accom-
HinrÍn<;Scjt e installação electrica; ua rua
Kiw.lmsia Corroa 41. próximo ao largo do
Ma. liado: trata-sc eom o enenrremado. Alu-
«nel, i.io*o'M. (8187 G) J

\ LUGAM-SK magníficas casas na aveni-
XVtta liei!a Vista, com accommodações hy-
cienicas; na rua n)viphrafiia Corrca n. 4-»
próximo uo larco do Machado. Aluguel
«n$; Iratasc com o enearresatlo.

(8189 G) )

AI.IIG.VM-SE 
bons commodoa com mo-

l.iü.i, a moços do commercio; ua rua
D. Luiza 11 i 31. Gloria. (9483 G) U

ALÜGÀ.M-SE 
linda sala ou um aposento,

com pcnsilo; na rua Machado dc A«sis
ii. s. Canele. (879a G) R

A í.tT.AM-SR maRnlfícos cômodosta ca-
^jLvaüiciro-; c moços do commercio, na
confortável avenida Commercio, :ia rua
iChrifitovao Colombo n. 38, próximo .íos lar*
ao do Machado; trala-se eom o encarrega-
do a Qualquer hora. iS-'K4 G) .f

ALUGASE por 45$, cm casa. dc fami-
lia, vim quarto de frente, mobilndo; gaz

roupa de cama; na rua D. Carlos J
«4. Cattete. (71-80 C.) J

ALUGA-SÍ* 
a casa III da Villa S. Cie-

mente, á rua de S. Clemente 08, eom ,\
nuarto?, 2 salas, cie.; trata-se 110 04; aluguel
iioSouo, (6;.) G) S

ALUGA-SE, por 160$. a'casa da rua Ge.
ucral Meiina Barreto ifii: trala-sc m

rua da Alfândega 13. Peixoto & C.
(459 (!) S

A LUGAM-SE. a casal sem filhos ou a
Xiduns senhoras, Fala c n:\arlo de fronte,
com pensão; rua Ypiranga .17, Laranjeiras.

<6;.' G) S

VlaUGA-SK uma casa nova. com cinco
XXcompartímentos, iustallaçõcá electricas,
fonã.i a lenha 011 í_r.. nor 100S. sita á rua
19 dó Kcvercirò n. 56, Botafogo' trata-se
na rua Sete, das 4 ás ,_. (óso G) S

,4 LUGA-SI-!. por 8oS. n casa da rua D
ürolyxcne ?ò-lV: trata-se
fandega 12, Peixoto & C.

rua da Al-
(4Ca G) S

ALUGAM-SE 
uma hoa sala dc frente,

com 6 janclliis, linda visla para o mar,
com ou som mobilia, com ou sem iiensão,
c dcfroiitt* ,do5 banhos dc mar; assim como
un) esplendido c arejado aposento; na Prata
do Russell I9*\ (645 G) K

ALUGA-SE, por preço tarato. boa casi
, tom trcs_ ouartos. duas salas, hom quin.

.' e ,*'«etrieidade; informa-se 6 ma Cir.do:j .Marinho 11, 7, osctlptorlo. Praia )'or.™^J (39= I. J
A.W^SE por 80? a casa da travessa-»>.io Aguiar 11. ai, tendo duas salas,dois ,j!-arios o mais dependcnclas.

(20? I) K

A Í,UÇA-S1?, por otS, n easa 2S5 ila ru»XX1I.1 Gamboa; trata-se na rua da Alfan.dega 1-', Peixoto & C. (461 j) g

ALUGA-SE 
o grande armazem da ra»v íflconde do Itauna n.*. 3a <_ 34; tra«ta-6e 110 "Fluminense Hotel". d)

ALUGA-SE 
a casa da rua Sara n. rr.tem bons coniniodos amplos o arejados, a

tem bons commodos amplos c arcjsdos, acliave está no n. 25 o trata-so 11.1 nia*
dos Ourives s-l, Aluguel, i3ofooo,

 _R

ALUGA-SE 
por 160$ o predio novo, ui-

sobradado da rua Dr. Ezcquiél u. ,-,j;as chaves 110 mesmo, onde se trata.
("8i I) J.

ALUGA-SE 
um oposento da frente, n-.o,hilado, a um casal que trabalho foraou a um senhor do respeito; na rua Dona

JullaroS. _9__I) S

ALUGA-SE por 120$ o excellentc pavi-mento «ssobradado da rua Coronel Pc-
dro Alves 11. 375. Mangue, seis grandes e
arejados commodos, quinial, bonde dc .-™
réis. (S^S I) R

li»t«^!R'IS!!!!«linnili!!!|l:|!ai>!|!|!:ii*|:;!,IÍ
[ -AO DEITAR.;. *£

TOMAE VM CALIX DF. I
Guaranesia i
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(J4TÜMBY, ESTAGIO
E RIO COMPRIDO

ALUGA-SE 
ura quarto, cm casa de f«-¦imlia. a unia senhora ou i\ um cava-Hiejro, Dii-sc pensão, querendo; ua ru.i Ca-rohna _______ 27. (düi J) .1

\ I.UGA.SE espaçoso quarto com janel-•iUa, com ou sem pensão, casa Ue pe*iuc-na familia. Mattoso 204. Ilondc de cemreis a poria. (173 J) R
A LUGA-SE KU'a familia decente r* stirtXcreançXXcrcanças, o sobrado Ja rua Itapirii' i8;.

com ires nuartos, duas salas, luz clcctrica
no mesmo,
(557 j) Rdas

dcpendcnciasi trata-;
lioras ;«.s 4.

A 
I.UGAM-SE l.oas casinhas, assobrada-

. das, pintadas e í.,rr.::i:.s dc novo hon-.ies de 100 reis, próprias nara familia ;r.
seUi: ua ma Frei Caneca 2^2; trata-ie 11.1
avenida 1 alvador do Si 114. (;oó .1) j
ALUGA-SE por módico preço, a casa-iVjiimada dc novo; na rua -.loa Coquei-

ros 11, 84, Catumby. Chaves no sobrado.
(-'73 J) «

AI,UGÁM-SLÍ, 
a ioo$. t.uaa canas novas,

com exccMontc-i accommodações, clectri.cidade, quintal, cie.; :);, riu Campos da
Pa;>. i.'S-i,io; trata-sc no U.-r.taiir.-in:e l',i-
rij. Uruguayana 41. (0^3*1 .1) !

A 1,U(*»A-SK a casa da rua Visconde de
xjLSapueahy 11. 330, tendo duas sal*..", (re.
quartos, c mais dependências. ,.\s chaves
estão por favor, 110 n. 3jj c traln-so com
Jacobina, na avenida Ui., üi-anco n. m.i-
1" andar, das 2 As 4 horas. (314 J) K

À TyUGATlI*Sl5 bons quartos mobilaílosf
JTXem casa dc todo respeito, a cavalheiros
ou a rapazes; na rua Ferreira Vianna, .%?.

(570 G) R

AMíGAJU-S15 duas portas, bastante
rj-ijaçoâílSi por ipreço bastante razoávelr.

cm hom
gocli na

ponto; presta-se nara qualquer ne-
rua da Lana 7t. (669 1?) S

AIAjGA-SE 
o predio n.

nio Regadas (Lapa);

AiLUGA-Sl-çuayana.
andar

¦KULl í

-r\casa
I,UGA-SE um esplendido quarlo, em

•a de família, a.moços dc tratamento;
avenida Rio Uraaco 127. 2". (424 K) j

A LUGAM-S13 2 osoríptovins jun-***tOS ou seuai-iiilos, no Io niuliiv
do li.vuiouie.ü iii'1'ili.) il» run Sete
do Setembro 20í>. Tel. 165, O.

(.T »57r>) K

1
;i( da rua da

(759 E) .1 A LUCA-SE em casa de pequena familia,
~— X.Vv.ma sala com bonita visla para o mar,

da ma Uru. a casal ou moços decentes; na rua dc San-
(7<io D J ' Ia 'Luzia "^2lLso1'' ^88' __ K

I
PSEyá^JBffSEaCy^flía^SPJPBtWHJB 7__l_fff£ " '

SE

iS íi rua Tlieolo-
. ..... .,, trata-so á rua

Theophilo Ottoni n. 76, i° nndar; aluguel
200$; a chave está no Grande Ilotel.

(66j 1:) S

A 
I.UGAM-SE uma excellentc sala dc
frííiitc e um hom quarto, bom banheiro,

luz electrica, serviço
rua das Marrecas

dc limpeza, casa nova
15. (360 10 s

AI 
UGA-SE unia c.iccllentc sala de frente,

com duas sacadas e t.m bom quarto, bom
banheiro, luz clcctrica o demais commodi*
d&dos. cm frente ao Passeio Publico; rua
das Marrecas n. 18. (3$9 I')S

A LUGA-SE uma casa nova, com dois
A"V]uartos. uma sala, luz clcctrica e quin*
tn!, por ooí; na travessa Cassiario ". ò.

(1006 1-') s

Drogas uovas
Remédios garantidos
Dos mais afamados fabricantes
Preços sem competência

Temos em nosso arinazom: uma balança americana, sensivel aI gramma, para pesagem graluita da uossa íreguezia.

Artigos para alfaiates e
costumes de senhoras

Vindem-sc a preços de importação,
do Hospicio 11. 9-1. Casa J. C.

Soares & C. (J 13

A I.UGA-SE
XlSantn

casa da rua Oriente 33,fhereza; tem commodos para -a-
1 milia regular; trata-se no 31. (oro Kl J

BejUiraefe

ALUGA
XAsu, c.

um quarto uara senhora
; .  ~a stm pensão, cm casa de

Xniiiilia dc tratamento; na ma dos Inválidos
n. 53, 0:1 Menezes Vieira. US3 E) R

A LUGAM-SE
^Vda Constituição
C;ts,T seria.

sa ws
n.

c quartos; na _ rua
-'/. preços módicos.

(263 i:> R
\ LUGA-SE

-f3L.dcocndcr.tcf
r.i do' Gastelln

unia boa sala dc frente, In-
cm casa socegada; na ladei*
li. ie, imundo. (--5^ K) J

con-
este

Tira os cabellos supttfluos do rosto,
collo c braçoB, Bncontra-ce nas casas; Ba*
ain, Harmanny e Cirio.

\'t*TJGAM*Sl5 commodos especise
Xjlciu nredio novo*. ..

cm frente

de
(l 40$,

esquina, todos |>pesa

estação ''entrai.
(Sjti E) .1

i LUGA-SE. tm casa
-tXquarto mobilado,
com ou sem ocnsão,
rc; av. Passos -*o,

lc família, ttm
com todo o conforto,

a um ou dois cavalhei-
oii. (;i6 E) vS

RepublA LUGA-SE a casa da P-nça di
-t\.Cí\ 11. g.í, loja. ár. chavw estão no so-
bradí» e trata-se na rua da Candelária, -'^
com Paulo A. dc Sou?.*. (2011 E) J

BIIM»ffi«!»IS!J»!
1D

ALUGAM-SE na Villa AdJo, oposciitoaXArl.i primeira ordem, com o maioríorto, construída especialmente pzr*fim, a quo ainda nã.» ha effusl ,,*o,'i **a-
filai, systema parisiense, pois o seu dis-tincto proprietário qm'2 dólar c?U cidadeda 11:11.1 moradia dc primeira ordem, ondeoa srs. cavalheiros encontram o maiorasseio a .preços baratos, com direito A üm*

Io oposento, !uz_ clcctrica, telephoneccr.U1.c5, iúbiií ucitirui; na rua dos ínvá-lidos n. 11, próximo *i rua Visconde doRio Branco. (i0, 1*1 s
i LUGAM-SE um bom quarto, uma boa.nsiia de frente, bem mobilada, com ousem pensáo; na praça, -Mauá n. ;j. 2"andar. . (^-q g) c

ALUGA-SE por 80$ a casa
cisco Eugênio u. .12-;:

327 e trala-se
ia rna Fran-

as cliaves no
rua da Quitanda. 130.

(-175 E) .S

A-flíUGAM-Sfi cm casa dc nata senhora,
Xiunia sala c quarto para descansar; 111*
forma-se na rua da Gloria n. íos, sobrado.

Ç6igg F) J

A 
LUGA-SR a moços do commercio ou a
senhor dc todo resneito, uma sala dc

frente, cm casa <Ie familia; na avenida Go-
riics breiro n. iu. (8.1S .) R

A. LUG»\*Sl3 a espaçosa loja com mora-
-íL.lia para familia da rua do Lavradio
n. :;4, chaves no sobrado; trata-sc na rua
Ci'ár<|Uo d.; Macedo 50. (8.18 10 U

A LUGA-SE um esplendido commodo mo-
-tibiíndo, a um senhor dc tratamento, cm
cíisa muito confortável, com boai lianlieiro,
Iu7 o tcleplionc. Avenida Mcm dc Sá 0.",
peito da praça dos Governadores.

(806 l')_R
.4 I.UCiA-Sli um bello commodo, contplc-xxt mente independente, com luz o todas

as commodidades; rua do Cattete S5, c.-ri-.ii-
nn da rua Barão de Guaratiba. (.148 G) S

ALUGA-SE 
o predio ila rua Sanla Chris-

tina (Santa Thercza) 100; as chaves cs-
t;io no oG; trata-sc na rua do Rezende oo.

(gaS 1-') R

ALUGA-SE 
a cusa n. 42 di rua Yp|.

ranja (Laranjeiras), com bons commo-
dns para lamilia; as cliaves no 11. --2. ar-
ináicm, (_>oG G) 1<

ALUGA-SE por 9»! uiii.-i boa casa com
•íi-duaa salas. doi« quartos, grande quin-lal; na rua Visconde dc Silva n. 60, tra.
t.i-s< 110 6?. (j:fj G) J

rua Silveira Martins ao, |familia, uma confortável
(281 G) R

A'LUGA-SE na rua General Polydoro
jXn. adi avenida, uma casa; as chaws n.-i
mesma u uara tratar na rua <la Passagemn:'_sS. (su G) R

- '¦ 
\ LUG\.-S1J a cxcellenlc vivenda cot

. j xXconforiaveis accominodaçScs, mafjuific

ALUGA-SE 
a

em casa dc
sala do frente.

A I.UGA-SE n casa 11, 6 da rua Bento
-fl-Lisboa n. ;o; as chaves 110 n. 81,
tem tres quartos, duas salas, cozinha e
quintal! (30a G) R

ALUGA-SE uma boa
-iXrtifi T). Marciana n.
Ias, tres quartos, peruoctrica, caz, etc.

casa por iío?, a
5, com duas sa-

habitavel, luz ele-
ijii G) R

A LUGA-SE o
ií..Assumpção n.
aiuirto, c duas
mais necessário,

:halct n. ui dn rua da
.10, tem tree «nletas, um
sialas. chuveiro, e Ilido

(,13o G) J

\ I.UGAM-SE
x\\os I *:a2 (1te; aluguel 6i?

t I.UGAM-SE cc
_.\A ^2^ (antiga
aluguel (11$.

insinhos, na rua D, Car-
(antiga Santo Amaro). Catte

(127 G) S

sinhas, na rua TI. Carl"3
Santo Amaro). Cadete!

(128 G) S

Corrimentos
curam-se om 3 dias coin

Injecçao Marinho
Uu» 7 do Setembro, IS6

A I.LIjAM-61'. os predios a rua Piedade.Í2L11. 49, com 5 nu.ntos boas sala?, uara-
Ke, etc, 250$, o o da praia Botafogo 92,para pequena familia de tratamento; Irata-
sc a praia Bom íoi,-,-, ;8. (130 G) S

» LUGA-SE. poi
Xima General Tjly
elcctricidade.

<!"» 0 predio n. IX, da
íi Botafogo; tem

(411 ci r
A LUGAM-SE boas casas, com todo ojtXcoiiiorto, para pemicnas familias; rua

D. Polyxcna 70, BotafoRo. (432 G) .1

MíXHIMHIIill
O

A f-íUGAM-St! a. casa*) da rua JoaquimXiSilva us. oa o 94i Laju. complelameii-
te reformadas o modernamente preparadas,contendo cinco magníficos quartos, luz ele-cinca e ga/ para lua o cozinha; tratar na
mesma rua, canto do beceo do Império,
venda, com o sr. Valentim. (355 F) S

A LUGA-SB un» palacete. cou-- -••ciriiri.-iiK iiuvii, com toilas nscoiiiinoilldniles o melhoramentos
modernos, pura grando íiinillln
de tratamento; centro ilo terreno,entrada paru automóvel, etc.; ííarua Voluntários ila Pátria l-ill.

(,T 102) (l

vista paru n bahia dc Botafogo; na rua
Macedo Sobrinho 11. 07. Para Iralar n«
travessa Jo"i'i Affonso 11, 19 (Tliiniav-lál.

(563 I.) I!

ALUGAM-SE 
desde :.?)$ inensnes, opti-

mas salu3 de frente o quarto?, para ca-
saes e cavalheiros de tratamento, ricamen-
te moliiiados, com pensão de primeira or-
deni, garantindo-se todo conforto^ á rua
Buarque de Macedo n. 71, próximo dos
banhos do flamengo. Telephone n. 435P.
Central. (124 G) J

A TAJGA-Slí um quarlo de frente, molií-
xjLlado, eom pensfto, casa de familia, a um
senhor distineto; na rua Buarque <lc .\facc-
do II. !?. (.:-•; G) J

ALUGA-SE Por 100S n boa casa da rua
Nova de S. Luiz n. Ca- Trata-sc

na mcsnla rua 11, 59, onde -ko acham ai
chaves. (:,oi .1) S

AJvVGA-SI*! 
um liom porílo a casal nu

a senhoras sós, honestas, educadas, níio
hi: fluer creanças, nem bichos; na rua <ia
ICstrclla n. 2. líio Cojnprido. (G13J '.1

A 1 I -GA-Sh a casa nova do beceo do
iJ.Motta n. 14, 110 Mattoso, com duas
«alas. dois quartos, cozinha, biníiciro, <l«.
ctricidade e pequeno quintal, Acha-se aber-ta das 11 ás -I. Aluguel, ioo$ooo

(627 .) .1

ALUGA.SE 
o predio assobradado da ruaUr. KodriRucs dos Santos n. 56. Preço160J; as cbaves c mais informações, i

niesnni rua, n.' 58. (&-2 J) )
LUGA-SE uma casa com cinco quarto'.trea grandes salas, tom quintal, abuu-dancia dc agua c mai= dependências; naxlda da rua Dr. Agra n. 11 (Catumby),Aluguel, iooí. Chaves na ruo dc Co-'":»''>• "• ^05; (59:) 11 r

A

A I^UGA-Slí a casa da rua D. Mariamia
r.; trata-se uo ti, 117. liòUifosro.

(538 G) R

A 'I,UGAM-SE 05 dois armazéns iiovos,2,\.e nia da l'.strcl'a ns. 47 c 47-A, UioLi-.mpridn: as chaves no 43. (58,1 J) !!

ALUGA.SE 
barata, leda ou parte de uma

casa nova com mobilia, banheiro, clectri*
cidade .: fogão _ Raz. mui perto do largo
d-} Machado 1 Informações, rtia Cristóvão
Colombo, r.ti, armazem esquina Bonto Lis-
boa. (301 G) J

«i ÍíUOA-SE uni oiiarfco om casa<t*do familia nara casal ou nara
uniu nesson s<'>, bem mobilndo, com
on sem pensão; na rua Christo-
vão Colombo 121, Cattete. (SG9G

LUGA-SE optliin sala de porão habi-
Li.ivel e tambem um _ bom quarto com
lelía, ambos ?cm mobilio, a senhor ou¦ço dc tratamento; na rua Corrêa Dutra
172. (531 G) K

CONSTIPACÃO
Tome PEITORAL MAR1XTI0
Kua Seto de Setembro íStí

LEME, OOPAGABÂNA3
IPANEMA E LEI»

ALUGA-SE 
uma

â rua Pedro America
a^i na Villa Jacylo,

n. 84; a cliave
11, 100 e trata-se na rua do Hospicio
i.|,i. -,* nndar, Í7422 (!) S

Ii
DE S.

BMiSiMtWlMISHMlOTIlIlffi^
DEPURAT1VO E ANTÍ-RHEUMATICO |

JOÃO DA BARRA

SYPHII.IS,
ULCERAS.
FERIDAS.
DORES,
EMUlGENS.

RHETOIATISMO
ARTICüL*VR,
MUSCULAR
c CEREBRAL.
ARTUR mSMO.

MOLÉSTIAS
DA PELLE.
DARTHROS.
ECZEMAS,
ERUPÇÕES

3

9 e o-iii qualquer molcstia ilo funilo cseroiiliuloso, herpotico, o.sypliiliUco o uso ilo "TA\'UVA' tio S. João ila Burra
lj ta.joso. Sua aeção íavorece o regular funcfionanicntó ilo ESTÔMAGO, FÍGADO BACO e INTESTINOSV VENDA EM QUALQUER PHARMACIA E DROGARIA — ARAÚJO FREITAS & OOMP. — RIO DE JANEIRO
iiBiiiiiiiuwMieiiiMiiaiiMíBiiiiiiiiaigiiiiMiHii

v sempre i*n-

ALUGAM-SE 
os i*

predio da rua

IKMjlMWM!^^
3o andares do

dc S. José n. 7-', lendo
espaçosos, claros e bem arejados commo*
dos r-aru família de tratamento. As chaves
estão na loia c trata-sc com Jacobina,
avenida Kio Branco n, 103
a ás 4 horas.

A LUGA-SE
XXimia boa sa
ncllas; na rua

rapazes do commercio,
, eom luz electrica e ja*
enador Dantas «? Ss.

(297 E) R

ALUCA-SE 
na prapi

Io nndar,

armarem c.
92. Trata-sc

com o sr. Al-
(2.7 E) 1<

loia e sobra-
da rua Saiu'A nua 210; trata-sc na
Alfândega i-\ Peixoto .& C. (.|6oE)S

1" andar, d.is j A LUGA-SE por contrato,
(310 E) K ; XJLsobrado ^d.i rua Acre n.

A'LUGA-SE 
uma saía de frente: na rua ! fre I.i Osório,

do Rosário n. 147. (S57K) R 
 A LUGAM-SE. por 1Í0S.

A LUGA-SE, n.i Villa Rio Branco, ave- | üdo "
XXiiida Mem de SS, esquina de Inválidos,
uma boa casa, por mo?. (749 E) S

i LUGA-SE nano de cisa. -i família «0-
^iria, com 'V-iatro quaitos c Sala dc jau-
tar; rua do Senado *;i-A, sobrado.

(9S4 E) S,.

Tiradentes 11. 53,
aia sa!:i com janellas, scr-

va pi.ro casal nue trabalho fora, moco. do
commercio on escriptorio, prcco .>i, tein
lui clíítrica, banho, casa <íe ca:»!, (97^E)S

CATTETE, LARANJEIRAS,
BOTAFOGO E GÁVEA

A LUGA-SE, cm cas
XjLum bc:;i ;;;obü,-fcJo
ctrica, todo conforto i
um moço distineta ou
trabelbe fora; rua r.i
Vüla Pacheco*

dc familia distineta,
tuarto. cem luz ele-•antar, uor roo$, a
;: uma senhora que'íandú i6.\ e__ 51.

(.183 G) J

ALUGA-SE 
1,

do!
1.10$.
milia)

luarto. com pensão, a
rapaztV ou a caiai sem fillios, por
rua Camcrino 11, iqi (casa dc fa-

(6.ió E) J

ALUGA-SE 
o importante predio coai tres

•pavimentos, oom luxuosos aposentos,
próprios par.-, familias dc tratamento c mais
uni arando armazém, acabado de construir,
trabalho de primeira ordem; na rua Vis-
cond» do Kio Branco íj. . .(103 E). S

. A LUGA-SB íí -10$ um esuaçoso
j *r*-t)iiarto iudoiiciulcntc, om onsii
! do fiuiiilJa, nom lu/. electrica e te-
í lenlione. II..ndo á iioi-ta o nerto
j dos banhos de mar. Run Pedro' Américo 80, Cattete. (J 778) G
I A IXGA-SE, com ooiisão, um excellentc
! xXchalet, annexo A oetisAo Russell, fami-
{ Har. próprio para familia; a tratar, ua praia
1 do Russell n. 94. (73$ G) J

A MT.A.Sl;, em casa de familia. esplendi'
Xxdo aposento, só a rapazes, mobila-lo. com
ov. su» otiiüoi rua Silveira Martins M9>

(74« <í) i

\ LUGA-SE um bom
j"Vcom 0.1 «em pensSo,
Constant .io.

quarto mobilado,
rua Benjamin

(roí G) J
na

t LUGAM-SE, a e.-;s.,I dc tratamento, uma
aXnua e um ouarto com ou sem mobilia,
era '-r,s.i de uma senhora estrangeira; nar-.-.i BarJo dc Guaratiba -9. Cattete. (703OJ
ALUGA-SE a casa

XjJhelro Pereira da Fi!
cbaves estão no n. 4C
iratasc ã rua Buarque

•t8 da rua Conse-
por 150$; as

undos com .1 n. 4;d. Macedo n. 50.
(6910 C) J

ALUGA-SE por 103$ u-.insaes a .-asa da-Arca daa Lar.inieirss n. 2t$. _TraJa-9çru <;ta Y-- (it* G) J

\ LUGA-SE, por 3;oS a casa da avenida
xXAtlantlca S.to; trala-sc na ru:. da Al.
iandega 12. Peixoto tc _. (101 II) S

,1 LUGA-SE o predio n. 52 da rna Kgrc-
xTLjiulia; .| nuarlos. 2 salas cie., electrici-
iladc. íosão a üm, cie.; as cliaves, porobeequíu a rua KRreitnlia n. í8, armazém;
trata-se â rua da Alfandcea n, 30, _:> and.

(O.181 II) M

A 
LUGA-SK uai bom predio, tm centro
dc terreno, perto da avenida Atlântica,

com cinco nuartos, duas salas, gabinete,
copa, cozinha, et'-.; as cliaves estão na
run Marinlio 11. $4, onde so traia,

(a68 rn íí

ALUGA-SE 
a casa da rua Nossa Se-

nliora de Copacabana n. -$9: Irata-se
na mesma, it'c$ mensaes, com tres quartos,
tres sala-, cozinha, despensa c um quintal
d» 80 metros. (31' II) J

A LUGAM-SE 03 prédios da rua Ipanema
Xlns, 83 c 91. (342 II) J

A LUGA-SE a easa da rua de ei. Sc-
XJuiliora de Copacabana n. 1012 (casa I);
tem duas salas, dois quarlos. cozinlia. .|u.-irto
com banheira esmaltada, W.-C. c quintal;
illuminada ú luz eleclrica; rt3 chaves retão,
por favor, na casa IV; aluguel ia2$ooo,

(MO II) S

A LUGA-SK uma cisa com dois (.iiartosj
^íi-duas salas, cozinha, etc., cm Copacaba-
na, á rua líarroso n. 67, Villa Mimi; ai•oara 'informações, ú rua dn lAlíandega,
«buves tstão no u, 73, onde sc trata c
1::, Trcie, i!0$')oo. (oj:;! 11) J

A LI. OA.SJv a confortável casa da travessa
XXl.rii7. Lima, 29 casa II próximo aosbanhos .Je r.:ar. as chaves estão no nrmazem
dt esquina e traia-sc na rua da Candeláriaij com Paulo A. de Souza. II

ALUGA-SE 
um ou dois ouartos de fren-

le, i rua Salvador Corrêa n. 43, Leme.
(Si- II) S

ALUGA.SE por 100$ boa casa com duassala--, tre? "íui.rlos, it**z, electricidade c
teus ,-,& dependências, a rua Pereira Pas-
sos n. 38, Copacabana. Iníormaçúcs .1
avenida Atlântica ?íj. (8^3 11) n

AIíUCA-SJÍ 
uma boa casa no Leme» ;iro,sfano aos banhos de mar, mobilada ou

nlD, preço medico; lnforma-tt na rua Sa!-rtíor Conte a, ». paduit. (t.t Hl R

ALUGA-SE. por 100$. a casa assolirada-xàViln do rua 1>. Ando n. 17 (Catumby),próximo Jo bundo; tem o salas 2 nuartos,aolela, cozinlia, quintal c electrlciiladc; Ira-
Jar. rua Ooutalvcs Dias so.A. (751 J) .1

i l.l.'GA-SE o predio da rua Dardo da«i*»-ltapa(!ipii n. 190, ponto dos bondas,
por 100$, com cinco quarlos, duas sala-,
porão, jardim .; quintal: trata-so na rua
Sampaio Vianna tio, casa VI. (J49J) S

ALUGA-SE 
a confortável casa nova, sita

a rua Dr. Cosia Perraz 11. 68, KioComprido, com duas ca'ns, dois quartos,despensa, banheiro, cozinha, llluininaçãu
eleclrica, quintal o iardim. <8io J) R

ALUGA-SlC 
cm casa dc familia. unia boa

sala dc frente c dois quartos, a pe?-soa decente. Travessa Navarro 11. 52.
(818 1) H

A LUGA-SE por 100$ mensaes uma cusoxl muito limpa, com Uu electrica, própriaaté para viverem duas familias independen-
tts; na travessa Leste n, 2., líio Comprido:
trala-sc na mesma, (8f>8 J) R

A LLCA^LSE no Leme, süiiicntc a fami-
¦fjvlias escolhidas, as excellentes casas Ja
avenida Margarida, â rua Salvador Corrêa
n. .2. ( 891H) T

ALLGA-SI', 
por módico alURucl uma coa-

fortavel casn pintada c forrada dc novo,
cou-, dois grandes quarlos. duas salas, co-•inha, pia, tanque, quintal, clc.i inforuia-S!-
na rua Itapirú n, 90, armazém o trata-»
na mesma rua n. 27.1. (752 J) I

> rua
riime

A LUCA-SE. por i.iaí, a casa ila nXS.ncrat Belâi fíardu u, su, nu íinftw...,
Novo; jcin 2 salas. 3 quartos, Rrandc po-rão. quintal, iardim na frento. cnz. luz cie-
ctrica, etc; rata-se com o sr. Aharo Mottn,
na mesma ru*i 11. 011 Municipal 1.1. loia.

(71 ti) J
A LCGA-SE por 45? a casa 11. .1 da rua

i".VUi-, Campos da Pa.'. 11. 48. boa sala,
zinha; está limpa; c_ cliave r.o 6\

(199 J) Rquarí-

KADDOCK-LOBO E TfJUGA
AíLUGAM-SK doía l-ons quartos, mobile-

com todas ar, commodidades c com
pensão. ;i pessoas de tratamento; rua tl;><!-
dork Lobo 1.1, (isSo K) J

A LUGA-SE uma oasa elcRanlc. mi es-
JtX.l.\o moderno, tendo ar, aceommodaçucs
nrocisas á pequena íamilia dc tratamento;
na ma lladdock j Lobo n. 333; aa chaves
estão na padaria, á mesma rua ti. ,3:37; trata-
se com Jacobina. nn avenida Rio llranco
n, ioj, i° andar, daa 2 \\z ,| horas.

(3üi K) 11
ALUGA-SE uma casa npalccetnda, ter..!'-.

XJLtres rjuatroa, bom muito coin quuatro
quartos u mais cominoilidades. rírupria parafamilia dc tratamento; na rua 28 de Setcin-
bro n. 2f)\ as chaves no 11. 25, Miuir. da
Tijuca; tambem se traia na rua i° dc Ãfar-
ço u. 127, sob., telephone 59-ú X.

(•.: Ki S

A LUGA-SK uni predio. edificação Diiya, á
XXtravcssa, Soares da Cosia .|S (1'raeo íi^etiz
Pena,) está aberto uara scr examinado.
"A 

LUGAM-SE. i rua Haddocl! Lobo, 4".
/Ã!'iiiií aposentos, com ou sem ueii^m, -a
cavalheiro dd tratamento; dà-se coini«;» *
domicilio. l'<-t M_ _

A LUGA-SE 'i predio da rna i" '<' n"-
Atubro n. 57 (Muda da rijnca). r-<"
nrl.i i-'ia pequena família, tendo pirão r,i.-
bit.-.vel __z, elcclricidade. ia.dim c quin-
tal; trata-se no rua do Rosário 

^artacm.

{ n'GA-SE uma casa eom «ala, tres
Aquartos e cozinha fora, 5:?; m. r.ia
Delphina 11, 59. fundos; a* chaves estao :,.>
ru..' Conde ío H.v.ivfiiii 11. 6%. fraiii-í»
na rua ITritRuay n. IS&6 K) 1

l 1 1 GA-SE o predio ,í rua 1'inui Gue.
^\,if-: n. 7*:. Muda da Tiiuca, j ftrande
ouartos. dvü3 salas, despensa. banheiro, eic
A!uiriiei_i5C|: chiVíS, QuiUodi <la «q.,i-
a». ¦"' m H I

^-^à3i!mm_miAf'^iiivMí2ím
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Acaba de sair á luz e já se acha á
venda a nova edição d e 1916

z=._DÔ— :

0 CoMeiro f op
Qü ~

A 
LUCA-SE uma casa por -otooo na rua
topes Souza n. 6, S. Cliristovão. aa

«iliavcs' eslão uo D. <4.' (so8 W J

Ã LUCA-SE uma coca ooquona, por so$ooo
ÁA-Qtx rua Lopes dc Souza o. «4. São
Clinstoy»». 1299. li) I

ALUGA-SE 
a cata III da rua Visconde

de Itamaraty 88, com luz electrica e to-
dor. o> melhoramentos modernos, ís cbaves
estio na casa VIII com queo se trata. í

ALUGAM-SE 
s caziiibas novas, com sala,

quarto, cozinha, tanque o quintal. Preço
4S$ooo; Informa-se & rua ti. Luiz Gonzaga
n. 04. S. Christovüo. (i8j L) J

MANUAL COMPLETISSIMO DA ARTE DE COZINHA
Verdadeira encyelopedia culinária onde ha receitas para todos Oi ao»-

«íos, todos oi paladares. Além da» receitas estraneeiras, como FRANCE-
ZA. PORTUGUEZA, INGU.ZA, ALLEMÃ, OHINEZA, POLACA, TURCA,
RUSSA e de todos os paizes da terra, com as suas especialidades, lia tambem
« coiinha verdadeiramente brasileira.

Guixados mineiros, quitutes bahianoB, gênero paulista, icuariaa do nor*
le, manjares do sul, principalmente do Rio Grande. Tudo quanto se quiierl!

Muqitécas, caruru'., angu'a, feijoadas á bahiaua, com leite de coco; zo-
*«•, sarapateij, can~iquinlia, etc,

OBRA DIVIDIDA EM CINCO TARIES A SABER :

-, PRIMEIRA PARTE — Cozinha estrangeira — CoHeowo completa, e
Variada de centenas de receitas das mais afamadas e saborosas iguarias
das cozinhas; Portugueza, Italiana, Franceza, 'Ingleza, Allemã, Russa, Tur-
ca e Polaca, precedida de uni vocabulário dos termos francezes mais empre-
gados na co-i-.faa, nos restaurantes e nos banquetes.

SEGUNDA PARTE — Cozinha brasileira — Centenas de variadissi-"
mas receitas para se preparar com perfeiçüo, qttaltjuer prato da cozinha
brasileira, tanto de comidas do trivial, como de iguarias finas e de prepa-
ro pouco conhecido. Especialidades da arte culinária fluminense, cearen-
se, mineira, paulista, nortista e do sul do Brasil. Não existe nenhum outro
livro, que trate tão desenvolvidamente e com tanta exactidão da Cozinha
Brasileira, como O Cotinlieiro Popular — Todas as receitas são verdadei-
ras, garantidas, experimentadas.

TERCEIRA PARTE — Manual do Pastcleiro •— Formulário completo
para se preparar qualquer espolie de massa, pastei!, pastellinhos, «empa-
da», empa-lões, tortas, croquetes, "vol-au-veirl", dariola», Jiugás, panque-
ess, poços de «mor, etc, etc.

QUARTA PARTE — Manual do Copeiro — Arte de bem servir e pôr
_ mesa, tanto em casas de familia como cm banquetes, á franceza ou á
americana, seguida dc uma collecção de "menus" á européa e á brasileiro,
em francez e portuguez, de fôrma a facilitar os "maitres d'hotel", a orga-
nizareni qualquer banquete; arte de ti inchar os assados, distribuição dos
vinhos, nas differentcs partes do banquete, etc, etc.

QUINTA PARTE — Inteiramente nova — Accrescl.a a esta edição.

O LIVRO DOS DOOES

Contendo innumcras receitas de Fãcs dc Lot, pãss leves, gateaux, pu*
«Uns, petits gateaux, tlielinlias, bunnuelos, bolos, lunchs, mayonneises, „aiet-
tes, tortas, toninhas, babás, manjares, doces de frutas, cremes, geléas, mar-
meladas, bolinhos, mães bentas, bom boceados, fatias da China, bolo branco,
trouxas de ovos, fios de ovos, tabefes, baba de moças, queijadinhas, Bolo
dos Alliados, bolos de amor, Vacs não vens, doce de queijo, compotas de
melão, de caju's, cidras, laranjas, ananaz, morangos, pecegos, coco, ameixas,
«etc; biscoitos de vinte qualidades; pudins, de vinte qualidades; cremes de
vinle qualidades; dooes de frutas de todas as qualidades; uvas, pêras, abo-
bora, limão, figos, marmelos, etc, etc, etc.

ALUGA-SE 
um bom oredio, com * quar.

tos. por >!-$, na rua Gonzaga Bastes
n. <Ml as cbaves estáo no n. iji. Aldeia
Campista. (to X.) R

A 
CUCA-SE a casa para pequena família,
da rua Bom Rcliro ao; chaves no n. 33,

onde se trata, «Ias io ás n. (54a M)R

ALUGA-SE 
a confortável casa,-oara-oe-

_uçn_ familia de -.rataraento, » tua :.D.
RsiMna 33! chaves no o, 35; trata-se na
mesma, das trás ia. .(54- Mj-K

A05 DOENTES
OURA radical da g-norrhéa ehro*
«rica oa recente, em ambos os sexos e
em poucos dias, por processos moder*
nos.iieni _*)r;_ar»nte*~e o tratamen-
to. Impotência, cancro arpbilltico,
darthfo», eezemas, feridaa.nleeras.
Aiml. 606 e 914 — Vaccina de
Wright—estreitamento de uretlira: appl,
.0 poderoso especifico contra moléstias
venereas, etc. Pagamento após a cura
Consultas diárias, 8 ás 1Z: 2 ia
10 da noite—Ar. Mem de 8» 115.

A LUGA-SE á rua S. Francisco Xavier,
JA.63%, boas casas para 80S. com 2 salas,
2 quartos, cozinha e quintal, tem installação
Avenida Almeida. (55 L) R

A TiUíIAM-SE as caaas da rna
-a-T). Mnrla TI (Aldeia Campista).
transversal ú rua Pereira Nunes,
tiovaa, com doía quarto*, duaa
salas, cozinha, banheiro e tanoue
de lavagem, todos os commodos
Uluminados a luz electrica. Aa
chaves no local. Trata-se na rua
Gonçalves Dias 31. próximo da
cidade, a poucos passos dos bon*
des de Aldeia Campista, cuia pas-
«niceui cm duas suc.uea 6 ue -\i*)
rói*. Alu-ueis 100- o OOSOOO. _

ALUGA-SE 
o loia da nta de S. Chris-

tovão n. 13-A, as cliaves eslão no 17
¦e trata-so na rua da Alfândega n. 4J U"
andar. 3. 4). Alugue! i7u?ooo. (9731) '«

Vm grosso volume encadernado, d e*
500 paginas, contendo as cinco
partes reunidas

_____

A Livraria Quaresma

5$000

ALUGA-SE 
por 100$ o predio assobrada-

do. de esquina, da rua Bahia 8, tres
quartos, duas salas, porão habitavel, -por
00$, da rua Matto Grosso n. 62 c tra.
vessa Alice 11. 23 c 80$ o XIII da aycm-
dn Umbelina 23, pintados dc novo, bons
quintacs, electricidade; na Cancella.

(íiii li) B.

ALUGA-SE 
o sobrado da rua de Sa»

Francisco Xavier n. 4°4. acabado dc
construir, com quintal, ga- c electricidade,
duas salas, Ires quartos c mais do.icuilcn-

com lodo o conforto moderno. As

A 
LUCA-SE, por .contraio, a 3 minutos do
trem c 10 dos banhos de mar. a confor-

tavcl casa da ma Lygia n. CXXVI estação
de Olaria, E. F. Leopoldina, com 2. quar-
tos, s salos, cozinha, luz electrica, .muita
água, grando terreno cercado e maia de-
pendências. (.547 M) K

ALUGAM-SE 
os oredios da rua Consc-

lheiro Jobim ns. 15 e 10. com bons
commodos, quintal e iardim; as ohavea es-
tão na padaria & rua Bom Retiro n. 150;
trata-so na rtta do Hosnicio n. 144, sobrado,
das 10 is 2 horas; fiador. firma commer.
ciai; aluguel loit. (081 M) J

CAMISARIá FRANCEZA

ALUGA-SE 
o oredio da rua Barão

E
de

Bom Retiro, entre os sn. 113 e, na,
dc n. 2, com bons commodos e bora ouiutal;
trata-se na rua do Hospício n. 144. sobrado,
da9 10 ãs -; fiador. firma commercial; as
chaves estão na padaria, n. i's: alusuel,
101S000. (081 M) J

* LUGA-SE o prodlo da rua Bario dc
ÃBom Heliro iu J27. tom bons commodos
c grande quintal; trata-se ua rua do Hospi.
cio n. 141, sobrado, das 10 as a; fiador,
firma commercial; as chaves estão na rada-
ria n 156; aluguel !32$ooo. (981 BI) J

ALUGAM-SE 
os nredios da rua Barão de

Bom Retiro, entre os ns. 113 e noi «jc
ns. o o «8, com bons commodos e quintal;
as cliaves na padaria, n. 116: trata-se na
rua do Hospicio 144. sobrado, das 10 as a;
fiador, firma commerciat; aluguel Bijooo.

(qSi M) 1

ALUGA-SE 
uma boa casa. com porSo ha-

bitavcl, tem luz electrica. gaz, etc; a
rua D. Anna Nery 6-0 E. do Uiacbuclo;
IV chaves estão na mesma, oude se trata.

(tio MJ J

A LUGAM-SK do 58$ a 79S ca-
**-sas modernas, com 3 quartos,
2 salas, cozinha e banheiro, mnita
acua. esgoto e luz electrica. na es-
tacão do Olaria, subúrbios da Leo*
poldina, com 80 trens diários a
35 minutos do centro da cidade,
locar alto o multo saudável:. tra*
ta-se na rua Leopoldina'Reco 403
na mesma estação, ondo estilo as
chaves. (J 7»S5) M

ALUGA-SE 
o predio da rua Conselheiro

Ferraz 88, com boas aceonimodaçocs;
cliaves na ru» Cabuqíi 4«i armazem: trata-
se na rua Uias da Cruz 06; aluguel 142S.

(8017 M) J

ALUGA-SE 
um grande predio, para fa-

milia dc tratamento, tendo 7 auartos. 4
salas c demais commodidades: para vor e
tratar, á rua Assis Carneiro u. 16. railana
Porta da Lua, E. Piedade. (640 M) b

Roupasbranoas parasenhoras e homens.Roupas de oama,mesa,
camisas Bertholet •

133-AVEN1DA RIO BRANCO-133 &.«-«.«*>..,»
(__:.obn™__, z__:_3__r___.

lodosos artigos desta casasão vantajoeiaraeute co» lhado.nliecidos nâo somente pela. sua superioridade como Punhos o collarlnhos,pelos seus preços, que desafiam toda concorrência. ete., eto.
AOS DYSrKPTICOS

i Pessoa que esteve atacada horrível-
mente deste mal c que conseguiu a cura
radical com o uso de um poderoso iue-
dkatncnto que é, ao mesmo temao, um
excellente tônico nervino c muscular, in-
forma gratuitamente o seu nome para
bem da humanidade. Escrever para :
DYSPEPTICO. Caixa Tostai n. 1781.
Rio. J 9305

A.LUGA-SE o predio _ nu Paim
¦^¦rainplona n. 49; as chaves es-
tão 110 niesmo predio. Atucucl
1508000: trata*so a rua do Ou*
vidor 11. 04. (Ií 842) M

ALXJGA-SK 
unia esplendida casa, para fa-

milia de tratamento, com iraa. electrici.
dailw, porão habitiivel; á rua liunbrasia «-'or-
rea n. 26. (325) S

ALUGAM-SE as casas 11 e V da rua
X3Ll_im Pamplona «io, Sampaio; sala. 2
quartos, cozinha com pia; 51$; trata-se no
n. 9a. (327 M) S

ALUGA-SE 
a casa da rua Francisco Fra.

coso 53. Kncantado; 3 quartos, 2 salas,
cozinha, despensa,
Paraná 42.

electricidade; trata-se ru»
(321 M) S

ALUGAM-SE, 
casas para famílias, a 45$;

na rua José dos Reis; trata-se na mes.
ma rua n. 59. (S02 M) E

ALUGAM-SE, 
por 30$, sala c quarto

grandes, com asua c cozinha, 5 iniuu-
tos distante da estação Quintino Bocayuva;
trata-se na rua Republica 75. (829 M) R

AkUGA-S*. 
um terreno para vendas es-

tabulo, 50 m. por 55 do fundos; duas
casas de zinco; estação dc Mcrity, com João
.-_si_ (756

1 Io:
M)

A LUGA-SE ou vcndc-se uma grande cha-
__.cara, era Mcrity. tem grande chalet,
pintado dc novo; aluguel 80$; trata-so com
M. Lomba. (S9I M) J

ctas
choves r.o 390. (7<3 UJ

A LUtíA-SE o predio novo da rua
•ttrfíarão do CotCf-ipo n. 82, 3
quartos. 2 salas, «iiiintal e jardim
As chaves no n. 80, Villa Isabel.
Preço módico. Ii

LUGA-Sli a casa nova ria rua
.li. Cordeiro n. _

tacãu Hercdia de Sá
lio 

"CÒrdèlro" 
n. 

"Cp, 
Riachuelo

•Brau-
)U cs-

Trata-se no 71 •
«".73") M)

remette para o interior com a luaxi-
ma brevidade possivel t livre de

«lttpesas com o Correio, bastando, tão somente, enviar a sua importância
(5$ooo em dinheiro, uSo se acoeitam sellos), em CARTA REGISTRADA
COM O VALOR DECLARADO e dirigida a PEDRO DA SILVA QUARES-
MA, rua de São José ns. 71 e 73 - RIO DE JANEIRO.

A LUGA-SK um cnnrto ?» rapnz solteiro
rt.ua rua Conde de Iliimfim n. Õ54. Alu-
>:ucl 31)10110; trala-se na mesma. (162 K) R

: A LUGA-SE o predio da Estrada Nova da
J\Tijuca 157, com duas r-alas, dois quarto..
Rraude porão, Installação electrica. cozinha,
tanque banheiro, etc.; as chave, ua casa
«.7 com a sra. d. Albina; aluguel louf.

(00 10 J

S. CHRISTOVÃO, ANDARAHY
E VILLA ISABE'

ALUGA-SE, 
por 120$, a casa á rua Fe-

Uppe Guinarão u. ns; as cliavty estão
ii rua Santa Luiza n. 54» onde se trata.

lano L) J

ALUGA-SE, por is«>S . 
XXinor.idia, a rua S. Christovão n. 5-5

armazém, com
.il.t, .1 i Ul *1. V.IH 1_.VVUU >l. "lOt

-próprio para ttCROcio decente; as chaves
o/-lit*-*l/** t- mtfi.e- ^ *-ii. (j-i Oil 11;. TT_,

c Cigarros
(.ioo L) J

, I ' ' 
t 

' ¦ ¦ ' Jj'1-lll ...*hV-,_ \>Vl.....^. T... _v

estão uo sobrado; trala-se á rua da Ouitan-
da ii8, Maniiíacluru de Fumos c Cigarros
1'enna Fiel. '-¦- ' ' '

A1,UGA.M-SK 
3 ou i commodo tndepçn-

dente, com luz electrica. a pessoa Seriai
S. Januário 185. (7.10 D J

o pnt-Ho da rua Felippe Ca*"no armazém,
esquina do Boulevard -*8 de Setembro. Vil-
Ia Isabel. (120 L) J

A 
LUGA-Sl" .
inarut) 6o; as chavCfl estão

ALUGA-SE 
ura quario liem mobilado,

com electricidade e íancllas á frente e
.10 lado, nu saudável rua tlris e Vasconccl-
los 23.fi liotide L. Vasconcellos na portu;
preço so?. («48 I.) K

ALUGA-SK 
uma casa, com

dos com janellas; 2 salas
dencinsi aluguel
isa 45,

4 quartos, to-
c mais depen.

o$; na rua Luiz Barbo-
(3.17 Dli

ALUGA-SE 
boa_ casa assobradada, com 4

quartos com Íancllas. 2 Ralas, porão,
í-ramle terreno arborizado, etc; por 112Í;
.is chaves :'i rua Chnvoi Faria 72. nrmnzcm
Cancolla, S. Christovão, (61c. 1.) J

ALUGA-SE, 
por 60$ uma casa. com 2

quartos c 2 salas; rua Jorge Rudge 53;
fiança ou deposito. (129 L) )

\ LUGAM-SE as casas ns. I e VI
¦HÀlda Villa Mui-iilió, sita á rua
General Silva Telles ti. 60 (Barão
iio Mesquita),com 3 salas, 3 nnnr-
tos, 2 W. C., cozinha, bunlieira
esníaUnda, luz electrica e ouintal:
as chaves estão nu casa 11, 11. ondo
se inforiun.Prcco 10-1$ cada uma.

(9 310) li

LEIAM AMANHÃ
O EMOOIONANTE ROMANCB"

Mysterios de Londres
A' venda noa pontos dos j*oinacs.

S. o?i.

-_-

ALUGA-SE 
a casa da Eslrada de Santa

Cruz n. 2.0S3. com boas accommoda-
cOcs c bondes 6 porta; as chaves estão com
o sr. Braga, no 11. S.Q77. próximo,-e .trata-
oa ú rua S. Pedro n. 69. armazém. (Z95MJB

/C*NT0Ü£X

ALUGAM-SE 
as casas ns. 170 o 181 da

rua Dr. Garnier. lockcy-Club: trata-sc
un mesma rua 181, casa 13; aluguel 12.J.

(303 
L) R

A LUGA-SE, cor iicS, a hoa casa ,sita
tC%i\ rua do Bomfim n, t.jt. S. Christo-
víloi chaves no armazém da esquina; trata-
se ua rua Cciteral Roca St, Fabrica.

(-•17 D J

/ 7 \mV
BOR TCR usado o

/NFALLIVfL NAS ÕM.VCH/ffl. TOSSES j*
MOL EST/AS cW Pf/ÍO M GFKAL

Jc.-rz&t Çornte: MA (JJQ FH£lTA5 ( C.:*.p frb á'J<tnet.-v.

ALUGA-SIJ 
t.m armazém,

molhados,
para seccos c

 rua Wencesláo n, .3
(Mt'yer), logar dc 1" ordem não tendo ne-
gocio deste gênero oerto; passa-se contrato.

(873 M) R

ALUGA-SE 
uma casa, oor 50$. com fia.

dor, á rua 1). Maria ii. 71, estação da
Piedade, com dois quartos, uma sala. cozi-
nha « quintal; trala-se no u. 73. (SS8 M)J

X/pnrlí* cn bamtc. ura grande predio,V CJ.IUC-&Ç em frcnte a0 oáes do Por-
to e Moinho Inglez; informa-se á rua
Theophilo Ottoni n. 83, 1» andar, fim-
doe. (479 N) S

VENDEj_E 
o terreno da rua Barão dc

Cotegipc *n. 123, próximo á praça Sete
dc Marco. Villa Isabel, com 17X60. Preço
4,:ooo$; trata-se 4 rua do .Navarro ü. 8-,
-atumb)', das 17 horas cm deante.

O 5*4) St

VENDE-SE 
por preoç de oceasião, a di-

nheiro á vista ou a prestações, um bom
_>red.o, dc construcção moderna,- com toda
solidez, contendo: tres quartos, duas salm.
copa, cozinha, \V, C, banheiro, tuu.ue e
uma boa varanda, tem Uií elcctrca e gazi
ponto um dos mais salubres do logar, vista
inuito alegre. Fica ao lado da E. de Ferro
do Corcovado; para iuferma"_i.es ou tratar
na mesma (Estrada de Ferro, com o agente.
Hobdes dc Águas Férreas. (J 31S) N

Vende-*?., cm Botafos. um prediov cnuç-sc com tres (ílI2rt(>Si duas sa.
Ias. prd'.m na frente, etc, fica próximo
á rua D. Marciana; informa-se: rua Theo-
lihilo Ottoni n. 83, ." andar, (mulos.

(478 N) S

V'ENDEJSE, 
cm muito boas condições de

preço* um magnífico predio para mora*
dia, edificado na Boca do M.itto, em logar
alto e de clima superior, localizado em cen-
tro dc grande terreno arborizado, tendo

Íiuatro 
quartos, duas salas, coz nha com

ogão a gaz, despensa, chuveiro, banheira,
aquecedor, tanque para larar, galHnheiro,
viveiro pana pássaros c água encanada pa-
ra o jardim e horta; traía-se na rua
Acre n. «56. O 7-to) N

\r_\UiE-_E uma casa, sendo duas mo-
T radas, com o terreno, ua beira da Li-

nha Auxiliar, entre Sapé e Inharaji; in-
formações na Villa Santos. (R 54IÍ) «N

Vriv.Vn.E-_E uai terreno com HX56, tem
V residência, por 2:000$; vt.r e tratar, do*

iningo, rua -Gomes Serpa «, 91, Piedade;
com o sr. Lopes. (R 5lo) N

VENDEM-SE 
por 20:000? duas casas, si-

tuada-j a vinte minutos do contro, que
rendem -por contrato -Üo$t novíssimas, sen»
do uma oecupada por «negocio e outra por
família; informações 4 rua Sacliet u. 7,
sobrado. (S «177) N

VENDEMjSE 
por 43:000$ cinco casas,

ein .Botafogo, que rendem 450$; infor-
mações â rua 'Sachet, 7, sobrado. (Só77)N

VBXDRM-SE 
as casas da rua Dr. Silva

Rabello us. 56 e 58, Meyer, com dois
quartos, duaa salas, cozinha, jard ra o quin.
tal arborizado; trata-sc nas -mesmas.

Ü -\18> M

V_N_)EJ_E 
um preilio novo, para fa-

milia de tratamento, na melhor rua da
estação do Riachuelo; trata-se á rua Sete
de Setembro n, _i( sobrado, da • ás 5 da
lardc. (3 651) N

VEXUE-SK, 
cm

m ei h
S. Chrislovão, num dos

melhores pomos, com biyides dc $100
perto, cs prédios assobradados, quasi no-
vos, da rua- Frnnci.-o liugeuio 413. 114 e
11S; trata-se i rua d.i „uiuinda, 83, sobra-
do, das 11 is 5 horas da tarde, com o
sr, Koiiuc. CS 649) N

\7TE'XDE-SE 
unia boa casa, com 3 salas,

3 quartos, banheiro, luz electrica e ter-
reno, que lem 9 ms. por 60 a 2 minutos
da estação; ver e tratar á rua João Ro-
mara n. ;4, estação de Ramos. Preço
7:ooo$ooo. OS 635) N

\/í»nrlp c#» um róaghiftco terreno, no
VC11UC-_C melhor local da rua das
Laranjeiras; informações á rua Theophilo
Ottoni n. 83, 1» andar, fundos, (480 N) S

VJtNDEWoSE por
dr *¦¦"' --..-, 7:000$ dois terrenoi
dovolutos c duas casas com porão ha.bitavcl, rendendo 135$, á rua liarão Mo.

gucira da Gama n. ¦; (S. Christuvão);
tnita-se i rua Hdz Carneiro n. 06 (Ein.cantado), das 6 is 10 horas da inatihã.

 (R 43) K"yENDEM-SE 
na fraudo venda

J nno ora so inicia, esplendidosloli_;s do tcrroiios. distantes da cs.itaçao do Anchlcta 10 iiiihütbs,« Pt', a IOO!*. em peoucnas uics*itaçocs mensaes. tomando o eom*ut-ador posse na X' prestação:construcção 11 vontade o livre deimpostos o licença; Terrenos fer*teis. de 1* ordem, pára chácaras 1bellos locaes, multo saudáveis pa-ra morada, rassaem de 1\ .S500.Xem iisua encanada o luz eleclrleae.in Ancliieta, em frente aos terre*nos. Os lotes modem 12X50. In-formações na Pharmacia Romárioem lVento á estação. (j S")N

VENDE-SE 
um bom predio, em laciiré-

pogua, a rua Dr. Cândido íleniciii"-, 36o, com 6 quartos, sala.", banheiro,Vt. C, lu- electrica e porão halvtavcl, liocentro de grande chácara arborl-adai i»raver e tratar no mesmo, .

-7"'ENDE*SE por 55 contos
V tavel casa, com o quartos c mais depen.

dencias, na rua Martins Ferreira n. 77;
trata-se á rua illento Laboa u. 174. com a
proprietária. (5 1004) *N

TTENDEM-SE bons lotes de ter*» renos de 12X50, lo»ar alto «•saudável, a 100$, cm prestaçõesdo 10$; «5 bom empreiro do ciipi-
tal; o loirnr é de erande futuro,

_ passaecm do ida o volta, Ia. 500
uma confor.! reis: liinlia Auxiliar, estação doS. Miltlious, escriptorio om frrntn

a estação. (lt 0028) N

\n*iXI>I.-9Ií 
uma casa pequena, na rua

D. Clara, estação de Todos os Santos;
trata-se na praça Marquez de Hcrval n. i,
E. do Meyer. (J 755) N

NICTHEROY
ALUGA-SE, 

em S. Dominaos de Nicthe*
roy, uma boa casa. muito perto do ba.

nho de mar; altiçuol 106$; informa-se na
rua Passo da Pátria q. Q3. S. Domingos.

(619 T) J

ALUGA-SE, 
na rua Cruzeiro n. 3. Canto

do Uio, Icarahy, uma boa casa. muito
perto do mar; as chaves ua venda da rua
Vera Cruz; trala-se na rua Passo da Pa-
tria n ..*;. (fiao T- J

ALUGA-SE, 
por 133$. a casa da rua de

S. Christovüo n. 447. bondes de cem
réis, com cinco quartos o outras dependen-
cias, pintada e forrada de novo. e com ele-
clricklade; chaves no ti. 445; |>ara tratar
ua rua do Hospicio n. 01, (915 1-*) J

A ÍjUGAM-SE casas quasi novas
-*"l-a familias de tratamento, tendo
nimtro (juartos, optima Installação
electrica com tomada do corrente
ein todos os compnrtlnicntos, ba-
nheiro com anua ciuente. dois fo-
_ões, sendo um n línz. dois \V. 0.«
bltlet. etc. Avenida Pedro Tvo 01;
trata-se na casa n. 3, Dii-se um
mez de bonificação depois de doze
mezes do residência. (S lií7)T«

, . ••'-, \.si-_ ;\ rln (!c lteiufica to. uma
^J-esplendiila chácara, tendo casa com 7
quartos, snlas, quartos tinra creados. etc.;
tem entrada ocla rua Joclicy-Club; trata-se
fi rua dos Ourives 131. (1.14 L) S

loja do nredio da rua Siío
izaga n. ,136, para qualquer

negocio; trata-se na rua 7 de Setembro n.
166; aluguel 80$. (SSq I.) J

ALUGA-SELuiz Oonz.

A LUGA-SK o -prodlo de sobrado, cnni 4
XXquarlos, jardim, entrada ao lado hanhei-
ra, luz electrica, 110 proloiiRamcnto da rua
Mariz c Uarros 517, fim da rua Barão de
Amazonas; trata-se 110 514. onde .'stã*) aa
chaves. (-34 L) J

AMIG___" 
a cas,

Cri
_ da Estrada dc Santa

.Cruz J.921), com duas salas c dois
quartos, despensa, água o luz; bondes dc
Cascadura á oorla. (834 M) J

ALUGA-SE 
a casa da rua Cascadura 19.

com duas salas, dois nuartos, cozinha,
acua, luz, iardim,
etc; rua calçada.

mm í VENÜA DE
PREDIOS E TERRENOS

COMPRAM-SE 
prédios ainda que neces-

sttem de obras; bem assim fazem-se
hypotlieea3 sem commissão, na rua Ur.
Rodrigo dos Santos n. 76, das 10 ás 12,
e das 17 ás 19 horas, (101 N) J

i C. Jfi L .!¦ ES

COMPRA-SE 
um terreno próximo ao

campo de S. Cliristovão, pequeno- tra*
ta-se na rua do Ouvidor n. 108, .ala 3,
com o sr. Cândido. (341 N) J

t»UMl'RA-SEI centro; II.
pequeno predio perto do
Coelho, caixa postal 1051.

(260 NJ R

Rradil de ferro, quintal)
(8.14 M) J

ALUGA-SE 
a casa da rua da Republica

SP, com duas salas, dois quartos, varam
da. jardim, água c luz. (8.u M) J

uma cisa, com d tias salas,
quartos, cozinha, anua c quintal;

pfra ver c tr.itar, á rua Sylvio n. too; 45$;
csiação de Olaria. (134 M) S

ALUGA-SEdois

Grande Fabrica Cerâmica
iiiacliinisinos, para
ditas canal, Miolos,

Vcnde-so nma bem montada, com todos os
Cabricacão de TKLHAS FRANCKZAS (systema),
etc ussiiii eoiiio Installação completa para o fabrico de M.VXILHAS

Tem «mude «umntiilndo de terras próprias para toda cultura o
pastaiícus para niinierosa criação.

1'ara mais Informações na Avenida Mem do Sã n. 50, ondo so

___*••¦ ¦ '"m.ixfttwwiw nfwjwmmmwm-vmtmmmv

G-omorrhéa-
o 1*1-?"! ¦! ni :.l dia. com

ínjecção Marinhe
Kua 7 lo ííotouliri), 18>

ALUGA-SE . .
rido Bom Uctiro n. 8o.*i,

bom predio ,da rua Barão
... com erande ter-

reno c accominodaçõoa para familia; ostá
aberto; tratar, ua rua Senador Euzebio ri.
.-.io, armazera. (437 M) J

,4 tUGAM-SK confortáveis casas, de 41$
__.à ^6i$; tratam-se con Alberto Rocha,
rua C. Dontcio 501*; lacarépaguá, 134ADJ

na
traiu. Não so mliniiiem intermediários. (J 770)

\ tUGA-SE por »lí$ a eus» n. 90
•i'5-ula 1-1111 José Vicente (Andara*
liy). As cliaves no ti. 93, cnsn 1.
Trnta-se na Avenida Central 1!Í8,
sobrado. (,í 339)L

' A LUGA-SE a casa «Ia rua Liberdade 34
__T_L(FcdreRulho). As chaves estão par obse-
«mio n.i ii. 33 c trata-se na Cas.i da Es-
trcll.1. á rua do Ouvidor n. I'.|, com o
sr. Marinho. (,í.>i 

"/ 
J

i cnsa di rua Maior I?onsC'
S. Chri_tov;.o. com cinco quar-

tos, duas 
'salas, 

luz, electrica e mais dc-
pendências para familia de tratamento» as
chaves esüo na rua da Quitanda 195. oude
se Irala. (121 I.) S

A LUGA.SE
,__.ca n. 23. S

A IjUGA-SH a casa da rua GoilQ-
Librai -Silva Telles n. 5. (Barão
do Mlesqulta), cotn li snlas, 1 bons
nuartos, 2 \V. (."., dispensa, cozi-
iilin, luz electrica e bom nuintnl;
as chaves estão no n. GO (cnsn ti)
Diule se informa. 1'rcco 17S8O00.

(S 317) I>
, A'LUGA-Sli uma ca^:i indcpcndiüitc, com
Xj_quarto. sala, cozinha, por 40$; n» rua
llclla de S. Joio i;,3. (50C I.) S

Ã LUOA-SK tun bom p bem crojado
_.Vqiiarto, cm m*?n de fnmilín «léria; t»-. run
llclla Ac tí. Ju.io 3:1; aluguel ...$ouo.

(3»S D .1

\ I.UGAM-Sl. as caras ns. 44 e 46 da
Xxiua Gonzana llasios. ?í da rua Consc-

vier 312

A LUGA-SE uma pequena cisa. a rua fcc
üjiador Nabuco u. 67-A; aliiKUcl.40?;
truta-so na cnsa 1. (855 '•> K
"Ã 

LUGAM-SE, por 90$, ú rua Uruguay
Aioi, Villa Marina, casai novas, com
duas «alas, dois grandes quartos, clectriçi-
dade e quiulalj :ii chaves ua mesma villa.
casa Vil. Cgjj •¦) k

ALUGA-SE 
uma casa. por çoS. na rua

Argentina 70, S. Cliristovão. (831 L)B

A LUGA-SE tuna esplendida casa. com .2
randea quartos, 2 S3las. cozinha, banhei-

ro quintal, etc, com luz electrica. todo p
lheiro Tlmmaz Coelho 

' 
(Aldeia Campista); I conforto o hygiene, com terreno para gal-

as chaves estão no n. 5? da rua Gonzaga linliciro, ua rua Oito dc Dezembro n. i$6,
llasios; trata-so i rua S. Francisco Xa- avenida, e outra cm fre lc dc rua, no^ rua

(im Ll u I Visconde Santa Isabel n. ai; ruas muno
saudáveis c livres do qualquer enchente;
preço 7i?ooo. (oit h) K

casa da rua Dr.
6í; as chaves estão

Antônio «les Santos 11. 50. onde sc
teleplione 1131. Villa. (7ií L) J

A _..GA-SE a boa casa da rua Es-
¦fVperanca n. 14, om S, Christo-
vão, com ti salas c 2 quartos, po*
rão habitavel, luz electrica. ba-
nheiro o erande «ininlal. Aberta
das 12 ás 5 da tardo: para tratar
fi rna (lo Ouvidor 1G2. com o sr.
Duarte Felix. Ii

ALUCA-SK, 
por =0o$.

José Uj-gino " ¦'

A LUGA-Sli a casa n. 62 da rua llitleu-
-uLcourt da Silva, Sampaio; as chaves re-
tão na rua S. Paulo n, Go, onde se in*
forma. (317 M) J

A 
l.UGA-SE o predio da rua D. Anna
Nery n. 287, cm S. Francisco Xavier,

com grande chácara, luz electrica o boas
accommçdações para familia de tratamento;
as chaves estão no n, sqo. (2S0 M) j

* LUGA-SE, por 160$, o lindo predio no.
_fXvo. ú rua Francisco Manoel ití. li. do
Riachuelo; $ quartos. 2 salas, luz electrica,
erande quinial; lr:ita-so á rua Vivtor Mel-
telles 3-. (364 M) J

A LUGA-Stí. por 101$, a boa casa da rua
— -.Alice Figueiredo n, 15, estação do Ria-
chuelo; está aborta. (106 M) Ií

A LUGA-SK uma cnsa. na rua Barão do
XXBom Kotiro ti. 24,1; aHlRUCl 101S; traia-
sc tia mesma rua 11. 2,10. (-iooM)J

A LUGA-SE a cara nova. tres quartos,
_ÍT_duas salas, luz electrica. foiíão a gaz,
iardim, quintal; rua de S. João u. 113,
Cachamby, Meyer; as chaves na mesma rua
«os: nlucucl 101S. II

A LUGAM-SE, por it:_ boas casas com
_£"__.tro_ quartos, fluas salas,__ etc. bonde de
ctm réis S. Luiz Durão, ás ruas Monrão
do Valle e Tnnnutzi; as chaves ua praia
dc S. Christovão i6t. e trata-se na rua do
Hospicio 144, i° andar. (74.C I.) M

^!Hl'W_KiUHUK^tK_«n!r^ jj

TOSSE
Tome PEITOBAIj MARINHO
llua Sete de Setembro 18G

Solução pstQrilisada para ancstliosia local cm __.  |
poiiuoria cirurgia o cirurgia

dentaria —

EXii-a

1i
1
is¦ H

Dire 3loria
^deVl__5i- - 1dO »_i

_-0vã_o pela,1'-*"*'^ ""'" Effeito.immo-linto, seguro e 1
?** " ¦— íiirtfrnnciA'/. —m tpíün p.nnif»m n.rxonin-, npni «Ana |_J

A LUGA-SE a casa da rua S. Chrislo.
Xi-V.ío n. sji). com auatro eraudes «luar-
tos, duas salas, cozinha, desijensa, banheira

quintal; trata-se na mesma rua n. £57.
(.1.11 l.l

i LUGA-SSE um bom predio. novo,
XVfrcnte de rua, com «luas E.-,bs, dois

cozinha e quintal; na rua Bella S.
: tilueiiol n.i$, (jao L^ J

inoffensivo. — Nâo contem coc.iina nem seus
1 

" 
. derivados — A* venda nas casas : Hermany, Cirio, Moreno, etc
IUo de Janoiro - Preço caixa de 21 amp. SSiO)

tVae í':a:i !_i'b::¦.lil!!Hi;:¦:•_;,!,i_ll:, ;_3;ü iEJii: 'ss^si" ien i*aui*_;;i:__i::.i_i.,!::Bi:;:iffi'
11 200!» I

.:ii'_;;;!S!':;iB..i'a;'a:: ;*S::'

COMPRA-SE 
uma chácara .rande ou

terreno, nos bairros de Bota.fogo ou
Copacabana; trata-se na rua do Ouvidor
n, 108, sala 3, com o sr. Cândido.

(884 N) B

COMPRAM-SE 
prédios

rua Uruguayana n.
Central, com MichalsUi.

1 terrenos, na
Teleph. S33<3.

(8.17 N) B

(lOMPRA-SE 
um lerreno no Districto

J Federal, até Maxambontba, de ioo
i*;o mil metros, com água corrente; indi-
ciuido preço e logar, cartas nesia reda-
ccão, a J. P. Santos. (608 N) J

CCOMPRA-SE 
um predio até ia:oooSooo,

J com 3 quartos, a salas, etc, nas im-
mediações dc Haddock Lobo c Rio Cora-
pridoj tratar com MichalsUi, na rua Uru-
guayana 11. 8. Tcleph. 5336, Central.

(93G N) J

COMPRA-SE 
uma caisa com 5 quartos

c outras dependências, oté i^ioooÇooo
entre Rocha c Meyer. a tratar á rua da
Matriz, Engenho Novo 11S. (426 N) J

\/-.i;'N'I)E.\I-SE por 15:000$ ,tres predios
\ novos, no K. Novo, com bonde c trem

á porta, em frente á estação; informa-se
com o sr. Machado, ajudante do tabellifio
Cruz, na rua do Rosário, 115- (R 584) *N

VENDEM-SE,ca
¦bonde

no Z, de Dentro, tres
, por 9 contos, com ngua-

porta; e mais duas por 7 con'os,
com muito terreno; trata-se na rua Ma-
noel Victorino, conteitar.a do sr. Leite cm
frente A estação do E. de Dentro, com o
sr. Fcijó. (J 4=7) N

^,^I',M}E••S-$ 
um predio novo, assobrada-

do, bou.ta nppareucia, muito perto da
estação do Riachuelo, com duas grandessalas, tres espaçosos quartos, despensa, co-
zinha, banheiro com água quente c fria.'
Uio rcz-d-j-clião os mesmos compartilhemos
que no sobrado, tanque de lavar, grandeterreno, etc.-, trata-se na rua da Cousti-
tuição n. 38, charutaria. (S 9151) N

VENDEM-SE, 
em Vijario Geral, E. dePerro Leopoldina, *. 35 minutos dc via.

gem, lotes de terrenos de 10X50, 10X67,50
c maiores, desde 350$ a 1:500$, à vista ou
em prestações, conforme tabeliã nliaixo.
Tem água canalizada do rio do Ouro, pa»-sa.em de ida e volta em 1* classe 500 réis
e em a° classe 300 reis:

Preço
Lote de 11500$" " j:.uoi" " i:oooi" 800$

l »00f¦ 600I
ft If I„ 5°°}

'«o local se encontra pessoa wcarregad»
de mostrar os terrenos e trata.se com o
proprietário, nos dias utei», i rua S. Ja-nuario 11. 80, das 4 ie 7 Ae tarde, e 1105
domingos, «ias 8 hora, da manhã â 1 hora
da tarde, em Vigário Geral. (K6:87)N

Signal PrutoeUo
?5$uoo 37$oo»
6o$ooo 30ÍUU»
So$ooo 35J000
40^000 30fü_0
35$ooo I7*S<«
.1o$Doo i5$ooo
jjSuoo ujjoo
a-$soe iiiooo
»7$joo pSooo

VENDEM-SE. 
na Boca do Matto, Meyer,

6 lotos dc terrenos, muilo baratos, de-vido íl grande crise; r. da Alfândega
i° andar, das 2 ás «S, (J ;

130.
5) N

VfíNDE.SlE 
um predio por 6:4005, r_

rua Valcntim da Fonseca, Riachiieló;
tem 2 salas, _ quartos, despensa; cozinha*
tanque, VV. C.. g.17, Installação electrica,
agiw com abundância e está situado em
terrono que mede 11X126. Negocio urgem
te; r. da Alfimdega, 130, 1» andar, das a
as 6. Não se acceitam intermediários.

(J 77«) N

VENtDEj9i; 
o predio da rua D. Anna

Nery n. 85, construcção solida c moder.
«lo; tem duas salas, qimtro quartos, sale-
ta, banheiro com pertences, coziulia, des-
pensa, etc. no centro de bom terreno da
10X57; pude ser visto das 4 horas da tarde
ein deante. Bondes 4 poria, Jockey-Club e
Cascadura, (R ;5.|) X

"VTIKDE-SilC 
por

t Real Grandeza
8:500$. prox;mo á rua

_ (Uotafogo), um predio
novo, assobradado, com 2 quartos e 2 salas,
dando bom rendimento; rua do Rosário
n. 115, cartório, com Carvalho. (J891) N

VENDEM-SE 
diversos prédios e avenidas,

nos bninros de Uotafogo, Tijuca, Villa
Isabel e Aindaralty, próprios para rendas dc
capitães . e r.Eidencias de famil.as. Preços
de oceasião; trata-sc á rua do Ouvidor, 108,
sala 3, com o sr. Condido. (1! 885) N

VEXPiE^SE 
uma bonita casa, na rua Pau-

Ia Brito, com 5 quartos, 2 salas, centro
dc terreno, nova. Preço 20 contos; trata-
se á rm. dn Ouvidor n. tolí, sala ,_, com
o sr. Cândido. (II 8S3) N

>./ üXlrE-SE. na Saude. rua da llarmona,
y uma cnsa oecupada com negocio, c uma

avenida com 17 casas c mais qua'rn pre-
dios U3 rua do Propósito, rendendo tudo
i;aon$oon. Preço 60 contos; trata-sc_ com
o sr. Fcijó, em frente á estação do 'K. de
Dentro, rua Manoel Viclorio, confeitaria do
sr. Leite. O 425) N

V'ENDE-SE 
um chalet com dois quartos,

duas salas, cozinha, muita ngua e n
metros dc frente por 50 de fundos, bonde
á porta, no E. de Dentro. Preço 4:000$:
trata-se na rua Manoel Victorino,. cm frente
á estação, confeitaria do sr. J.eite, com o
sr, Eeijó, estação do E. de Dentro.

(J 4-6) N

VF.XDE-SE 
por 14:000$ um lindo -predio

para familia regular e dc tratamento,
a 5 minutos da estação do Mcycr, tendo:
grande terreno arborizado, jard 111. caraman-
chão parrciral e quanos paru creados (í
urg.vite): trata-se á rua Manoela Barbosa
ri. 37 (Mcycr), lado da Boca do iMat^

(J 502) 'X

I e 111 p 111-
I gens. dar-

thros, eezemas, sardas, pannos, co-
1 niichões. etc, desapparecem rápida

mente usando Pomada Luzitana.
Caixa i$ooo. Deposito: Pharmacia
Tavares. Praça Ti-adentcs n. 6a.
(Largo do Rocioi. (A 4030)

"frEN-DíE-iSE uma casa nova, com plati.
% batida, com 2 quartos, 2 salas, cozinha

c mais pertences, paredes dobradas, esgoto,
flgila e bom quintal, perto dc bondes e da
estação de Todos os Santos; informa-se á
rua Senador José .Bonifácio ti. 8t, arma*
zem. Preço s:ooo?ooo. (B BCq) N
"\TIONDIv-iSlv 

um terreno na rua Zefer*tia,
V com 22 ms, dc frente por 110 de com.

prido, orom-pto para edificar, servido por
bondes que vão á cidade c multo perto da
estação de Todos os Santos, escoro, água
e logar saudável. Preço de oceasião; infor-
ma-se á rua Archias Cordeiro 11. 452, Casa
Branca, em frente A estação de Todos os
Santos. ÍB 870) N

A LUGA-SL nor 80$, no Boulevard Vinte
*Vc Oito dc Setembro, uma casa cotn dois
quartos, duas salas, cozinha elcctrieÍJade,
jardim, quintal, etc; pintada de novo. In-
forma-se 110 11. g, do mesmo Boulevard.

<.*¦*-» .; J

quario

,1 LUCA-SE, rm Villa Isabel, 111 rua
--.Rufino do Almeida aS. Villa Aldn. uma

..ai rasa com 2 quartos. 2 talas c mais depen-
: dencias, luz electrica c bondes á port**"
| próximo ao Boulevard; as

ma rim n. 5a, armazém.
chave

|MCTiíIff'«.T_il«C.;-»lrVT

m iMirifn
¦BWSBBiswtifitiBBWi mnaiH_n__P3Qn9i •:

A tndos ós quo snf-
frem do cjtialquer -uri-
lestia estn suoiodurto
enviará, livre «le qual-
qiwr retrlImlçAo, os
meios do curar-sii RN-

riTiia.inoiMil i, syinpto nis mi

S U B U R e i O s
casa da travessa do Rio

do Norle S--, Jleycr, próximo ;«
estação, com duas salas, tres nuartos, cosi*
ulia. jardim c bom quintal; a3 chaves uo
n. 79. (.150 M) S

Rocha
.,*)g; c perto da estação; as chaves no 41,

onde so trata, ou rua do Cotovello .7.

(6.17 
11) }

A LUGA-SE a casa da rua D. Anna Nery
Xln, 365, cum 2 quartos, 2 salas, hom

ALÜG<V.SEGrande

ALUGA-SE 
o prcdto á rua do

39

quintal e luz electrica,
na mesma rua n, 40-1.

X00$: trata-se
(410 M) J

>».-. r*.-. 11. •
jVIEM PELO COIUIUIO, en carta fooliadi
jmiiníC«J3tu«;ô--. da i-Hestin —i salb) pura a resposti, qua rocabei-ió na"voltado 

Gurrato. C.wi.iá aos IN Vl.lVIilá—CaUa Gjrreio ll'_3.

A LUGA
Xisiilas,

AI.'J-.A-SK. 
por 8?S, a casa nova da rua

Padre Roma 2. tendo 3 nuartos. 2 salas,
cozinha, despensa. luz electrica, gaz. etc,
própria para ocquena familia dc tratamento;
local -»audavel e aconselhado uelos médicos;
o bonde de Lins c Vasconcellos passa nn cs-
quina, próximo da rua do Cabuçu. c as cha-
ves c-lão em frente. (_f>3 D S

ALUGA-SE 
uma casa. com

tres quartos. íoniio _ na*, b
i\i\ rua Bella de S. loãu n. ,"í_íí;

duas salas,
m quintal;
trata-se uo
(St. L) S

¦ A LU
X Vca.-;'

LUGA-SE,

6 quartos, etc.;
«das 2 ús 3.

sem contrato, a
com

Uruguayana 116,
(313 L) K

A LUGA-SE n boa casa (lo run Ks-
14, cm S. Christo--^--"HTilIlCll 11,

vão, com 2 salas c 2 ouui-os. po-
líio habitavel, luz electrica, lia-
nheiro o anuído quintal. Aberta
ilus ia iis 5 da tarde! parn tratar
ú rua do Ouvidor 162, com o sr.
Unartc Felix. Ii

A 'LUGAM-SE quartos a 20$, _;$ c 30$,
rua Bomfim yS, tem muita apua e
terreno. (567 L) R

ALUGA-SE. 
nor 130. a casa 4a da rua

Eniercnciana: trata-se na rua da Alfan-
deca ij. Peixoto & C, (4.8 L) S

' A r«UGA*S_ a bon rnsa da rna Es-
b^ncrotica n. 14, em S. Christo-
¦.ão, coni " salas e 2 «íuai-tos. po*
rão habitavel, luz electrica. ba-
nheiro «: erande ouintiil. Aberta
ilus 1__ ás ." «lu tarde: nara tintar
fc run dn Ouvidor 1G2. com o sr.
Duarte 1'cllx. I.

c. sa da nraia de S. Chris-
163; .1 chave no n. 161- e tra-

«a-se Da rua do Hosiiicio n. 141. I- andar.
«174.11 L) b

h»',_ V 
'¦ pot "'"• uma cnM "a *"'

Xxnida Anna, rua liarão «Io Mesquita 127,
tun todo .5 conforto e a cliave está com
o encarresado; tr_ta.se na rua do llosoi-
cit, 144. 1" an.l.ir. f74n t) S

•A LUGA-SEj
4tXtov£o n. 16

A LüttAM*SK pc^uienos armazena, á rua
JHLBarSo de Mesquita i ."i e t4.t: as chaves

encarregado; trata-se na rna do Hos.
(7426 D S

com
picio W4. i° andar.

LUGAM-SU boas casas novas com 2
quartos com fancllas, terreço,

lavatorio, W.-C. cmn chuveiro, bom quin-
tal, por 05$ c 7!.$. A rua Silva Rego .15»
Riachuelo, no largo do Jacaré, bonde linha
Cascadura. (618 M) J

AT.UGA-SK 
a familia dc tratamento, uma

caso com duas salas, Ires quartos, gran-
dc cozinha, despensa, -pia, fogão eeonomíco,
banheiro, Ianque, gallinheíri fechado, ogua,
I112» doia W. C. c grande quintal na cs-
tação de Ramos; nn rua Roberto Silva 31,
E. V. Leopoldina, distante da estação tres
minutos, 1*4$ mensaes; trata-so defronte no
n. 26. (352 M) _i

\7*0NDE-SIÍ um terrono de 10X50, t\ pra-
t ça Ferreira Viatma, em Ipanema, pon-

to dos bondes; trata-se í rua do Hosp cio
n. 12, í" Ciudar. (li B6o) _
"T7.^XDE-Síl2 

grande chalet ^c esquina,
V com muito terreno; tia lísíradn Xova da

Pavuua a, 17C. __(« SCj}_.X
"ÍTKXPIt-P-E 

um bom terreno, prompto pa-
T ra edificar, mede 11X74. á rua 'Padre

Lapa, jun;o ao 'n. 7... Pódc ser a presta-
ções; trata-se á rna Dr. Padlllia 11. 139.

(I! 611) X

Ai
«lc 15$
mesma

liUOnM-bL. em frente á estação
Clara, rua D:

. <k D,
. Frontin n, ;-}, casinhas

iS$, 20? c 25$ mensaes; trata-se ua
com o encarregado Fernando.

(.146 M) S

A LUGA-SE ou vende-sè a magnífica casa,
xXbona aposentos, com janellas, o mc liot
logar clíi rua D. Anna Nery n. 406, pnrão
habitavel, banheiras, chuveiros, latrinas, bom
quinta', algumas arvores; ver c tratar no
dcmtnfío, na mesma; informações na mesni:»
nn n. jo., estação do Riachuelo. (*?oSM)T

\7iENDE-áE um bom sitio, com pomar e
V mais plantações, água nascente c logar

salttbcrrimo; Eslrada Cabuçu', Campo Grau.
de. Chrlstiano Silva. (R 58S) -.N

VEMDEM-SE 
lotes

de terrenos de
1H>450 a prestações
de 30$000 mensaes
e lotes de 10M40 a
prestações de I5S000,
tem água e luz electri-
ca, bonde e trem apor-
JL _ *.'"_-_ mm t~m —'-.AM _-_*M ««ri #V é*% 1 _
t/ri. UO _ci'iouva owv» mí-

tos, enxutos, const*r*uc-
çao livre e nao p3i§"_?i; aBa———«—a—
imposto.,, o comprador yf
toma posse na primei-: -

\TiF.Nf)I'.jSE uma pequena casa,
V po dos Cardosos, '

no Cum-
rua Capitulino n. io;

ver c tratar na mesma. (R 299) N

VEND-K-iSE 
por i:ooo$, a prestações, um

terreno de esquina, com água e luz,
bonde próximo, 11X39; rua das Manguei-
ras. junto ao ti. 58, Piedade, onde se irata.

(R 3°') N

VENDE-ííl; 
uni bom predio, com mora-

dia parn familia c negocio, dando boa
renda; tra*a-se á rua liarão de S. pcü.x
n. 54, com o sr. I,aje, tclc-plione n. 421
Norte. (.15 316) N

TTBJíDfiiSE nm bom predio, com quatro
T quartos, duas Salas, cozinha, porão ha-

bitavcl c todas as commodidades para fa-
milia. na rua Souto Carvalho, Engenho Xo-
vo. Preço de oceasiãoj trata-se á rua Vinte
e Quatro de Maio n. 306. 'Samaio.

(J 394) N

\7".I'.-.Pd.jSE 
uma boa casa, eom ;

quartos, 2 salas, cozinha, ogua
itiada, tanque, latr na e
condições hygienicas; ver
iMaria Benjamin *-*. 39»

bons
enca-

oío, tudo em
e tratar na rua
Terra Nova.

(J 79=) N

TTENÜE-SE uma casa de boa cunstru-
V cÇfiOi com ngua encanada, W. C, ter-

reno ú? 11X40 c grande pomar, á rtl_ An-
geüca n. 151, 5 minutos da estação de 01a-
ria. Preço baratissimo. (J 905) N

ViENDE-jSE 
barato um bom terreno, ten-

do u por 51 metros, na rua Capitão
Teixeira Sampaio, junte e adeante do n. 68,
estações dc Del Castilbo e Liberdade. Ires
minutos destas estações. Esta rua tem água
canalizada; trata-se na rua de S. Pedro
n. ji4, loja. (K 575) N

\7-.I-:NTDn-.9E'um 
predio de eonstrucção

moderna, acabado ha dias, com varanda
ao lado, luz electrica, etc, na rua Minas
n, 115, Sampaio; c um terreno dc esquina,
vcndc-se tudo ou separado; trata-6e na mes-
ma. Kfio se acceitam intermediários.

d. 809) a

VENDE-SE 
o confortável predio da rua

Visconde de Tocantins n. 34, estação
de Todos cs Santos: trata-sc no mesmo.

a_.9"o n

VENDE-SE 
o predio da rua Dr. Affon-

so Cavalcanti, com os <is. 62 e 68, fa-
rendo esquina para a rua Visconde Du-
prat, próprio para casa de negocio. Vende-
sc em conta; trata-sc á rua do Hospicio
n. 3'í. sob., com o proprietário. (R..64) N

1
¦l»!W»

TOSSE — BRONCHITES — ASTHMA
O PKITORAT, PE JÜROA'. do Alfredo do Carvalho, exclusiva*
incuto vcsctiii. ó o quo maior numero rouno de curns. Iiimiiiieros
nttcstftãos nieiâicos e ão ressoas ruraiiiis o affirmam,—A' ven*
«Ia nas phannncias e dro.nvlas do Hio o il«>s Estados — Deoosl*
tario : Alfredo do Carvalho & C. —- Rua Primeiro dc Marco 10.

¦.NDIÍM-SK prédios, na rua Uruguaya.
^¦f.phii.T* S-336 Central, com

halsld.  (KSj9) N

LUGAM-SE ca._s. a 3-.S e "..*: «Bta.
;1o de Bomsuccesso; trata-sc no bote-

quim, Estrada da P.nlia 741. (_(. M)J

ALI
iTV.;il<

ALUGAM-SE. 
a

to, coziulia e
Cbristovão Pcnba

um casal, boa sala quar-
mais commodidades; rua

33, estação da Piedade.
(.a ju it

uma casa. com cuarto, sala,
água encanada, na rua Dr,

Prudente de Moraes n. 184, estação Ouimi-
no Bocayuva. (.74 il) 11

ALUGA-SEcozinha

LUGA-SE a casa da rua Miguel Per.
mdes n. 57; 2 salas. 2 nuartos es-

pnçosos. cozinba, banheiro, ouintal, electri-
cidade, gradil ua írente. etc.» trata-se no
n. 59: preço S6J; Min-cr^ (s<>.. M) 11

LUGA-SE a casa nova, da rua D. Ma.
íos, na Piedade; 3 quartos, 2 salas,

quinta!, lua eieclrica; aluguel 8i?ooo;
carta de fiança. (364 M) R

AI;

Ar-Ul

LUGAM-SE casas na Villa Edmundo!
quartos, 2 falas. luz electrica; alu-

Ri.cl fii; rua José Douiiu.ues H3. nn Pie-
«fade. (<6. MJ R

Ai1

ALUGAM-SEbon;

K LUtíAM-SE os r?n*icofos armazéns da
jfVrua Rarão de Mesnuita 120 e t.ts;
cbaves com o encarregado; t:ata-5e na íua
do Hospicio 144, 1" audir, (7.13 Ll S

uma erande sala ç um
quarto, com uma erande varanda,

tudo independente, na rua brancisco Manoel
81. Sampaio, tambem tem terreno. (52BM.J

A LUGA-SE, a um casal, uma casa, com
-TVtrcs comtnodi-is. cozinha e tanque, tudo
independente, cum electricidade; h rua D.
Alice o, i.G, estacio do Rocha, .(5.S M)B

-jr.r,íWi^r?iyü^!^jirc^>c_:y____iii^_1_.

IMPOTÊNCIA
„_ .,«!-,!-*<? pâ-i 0«! tSI*- 

; 
Tr'lrA"I>EM-Sl_ tres boas casas, construi-ra }}iQi3x>:^0mj. \isi -jv-A. j y([i. em vasto terren0_ ,iropri:15 p^, ren.

venos são na estação; j-^a "m Carlos KiIli:ii' jfiOT
de Madureira,; tratai?

¦yENDEM-SE,
V pred oí, do il

tado; trata-se á
n. 151, das 8 ás

dc&-Íe 4:000$ a 41:000$,
Ingenhn Xuvo no Enean-
rua Dr. Dias da Cruz
12—Eraygdio. (J -.42. X

\^EXDE-SE 
a 4:,)„o$ diversos jeedios.¦no Engenho dc De

ESTER ITiinADT",
NEURASTHENTA,

ESPERMATORRHÈA 1
Cura certa, rnilici.1 e rápida.\
Clinica electro-iiieilica especial l

DR. CAETANO JOVIXE
das Faculdades de Medicina de
Nápoles e Rio de Janeiro.

Das ç ás ii e das 2 ás 5.
Lnrco da Carioca, 10, soli.

ALUGA-SE. 
por 220$ mensaes. a casa

neva, dc sobrado, á rua Oito dc Dezem-
bre n. S.t. teudo no pavimento superior 4
bons quartos, bom cuarto de banho com ba-
nhetra servida por acua quente e iria. la-
vatorio c W.-C. e uo inferior, salas de vi-
sitas c de jantar, copa cozinba, despensa,
W.-C. c um quarto; rara iniormações, á
mesma rua n. no. e Irata-se a rua Thco.
pliilo Ottoni n. 45. sobrado. (123 W J

A 
LUCA-SE, por preço módico, predio
novo, ó rua Condessa Belmonte io..-A

(FiiRcnho Novo), com 3 quartos, 2 salas,
ouintal, jardim na frente, z;n e eleetricida-
de donde. íi porta. 5 minutos da cstaçüo;
ai cbaves na mesaia rua 105; irata-se rua
u de Maio 42, arr-azem, em frente ao
forlss. (854 M) R

com Querino' rua da
Prainha 7, telephone
4038, Norte, e na rua
Marechal Rangel na
venda do ponto de 109
réis, Vaz Lobo, todos

, os dias.

i TTENDE-SE muilo barato uma boa pisa,
V com tres quartos, duas sa'as e cozinha,

j com grande terreno todo plantado de ar-
vores frut feras, na rua Pao Ferro n. 50,

, Inhaúma: para ver c tratai* com o *cr. João
: Fortes de Carvalho, na rua Vaz d.i ÇoS;
| ia n. ai. (R «o. N

cr^rrr*ssrvSm-JO.

\ r ENDE-SE um prejio novo, com dois
V quartos, duas salas, coíuiha e porão lia-

bitavcl com dois quartos, duas salas, co_i-
ul-a e mais dependências, com um terreno
nue mede 11X40: para ver, á rua D. Can-
dida n. 39, S. Chrislovão. Preço 13:000?;
irata-se á* rua dos Our ves n. 3S

as 5-com o Marques,
sobrado.

(J4»4)N

TTENDE-SE. em S. Christovão, um terre-
V uo de 12X1;, perlo do largo da Can-

trata-se com o dono,oell.i, por 3:000$;
rua Obavcs Faria n. 5-. (J 30.) N

"trENDEM.9E, de 500$ a Sco$, 3 presta-
T ç".c3. bellos terrenos, cm logar alto e

d. futuro, alp-uns s-o de esquna, 40 .trens
diários, era Bento R-bciro; no madeirciro,
com líostos. (J 3-|o) N

um terreno
rua SanM Karcisa
oa are^ua. Preço

JÜl .18) N

TTENDE-SE uma casa com
V medindo G,70X37, á

n. 12 (Peaba); tratar
rízoarç)

CATHABBO DOS PULMÕES
Cura rápida com o

PEITORAL DE MARINHO
Run Sete dc Setembro 186

ça; tr;
das 8

pra-ntro. defronte
a-se ã rua Dr. Dias da Cruz, 131,

,5 ia—Reis. (J 442) N

\TEN'DE-'SIC 
pr,r 301000$, em S. 1'raiic

Xavier, u:n lindo predio dc tnod
strucção;
sario n.

trata-se das 3
15S, fundos.

i.i con.'. tio Ro-
Ü444>N

\)-|'WDK-SF 
p.">r 7:000$ ui¦ .1 •:

bons commodos
minuto uo
Amparo u.

n 7
grande terreno, a um

bonde c 8 d;i CStaçlo; rua do
So, Cascadura. (J 793) N

A7V'>.'I"-1*-SI'. um terreno no Meyer, rua
V M.-.ria Caimon, 8X44, prompto p;ira ser

edificado; tr.ita-íc á rua Dr. Dias da Cruz
n. 151-Eei... O *'5) N

TTKNDE-SE por i:;oo$, na rua Zeferlna,
\ Todos 05 Santo-., um predio de regular

tamanho, precisando de obras, com grande
te.-.-nno; tra\.-s_ na rua Paraguay n. 42.
estação do Meyer. (J 43S) N

„ '--NDI-.-bJC, com urgência, para f».
J iniba de tratamento, o conforlt.
T vel predio da rua do Matoso n. 07!¦para ver e tratar no mesmo, com o pro-

pr etário, todos os «lias, das o e mei» í
11I.' da tarde. ' (R f-00) _.

ÊNDEM-SE Toteã
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
coüSinas, próprios pa-ra sitios, pomares,
hortaicças, f.oricultu-
ras, local próprio pa-ra avicultura. Os ter-
renos são servidos
por duas estradas de
ferro. Brevemente
terá aiifua 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
2$5oo ou de l$25o.
Logar de muito fu.u-
roj subúrbio, de 2'
classe no trem de
operários, Soo réis
de ida e volta. <3on-*
tratos com Ouerino,
na rua da Prainha 7,
telephone 4033 Nos*-
te. Mão se exige do
comprador para Í3«
mar posse do tc.**r-e«
no do que as suas
prestações de 2$5oo,
ou de 50 Soies para
cima 8$250,
\TKXI>,l..riIv por 5:
t 5 commodos c ter

5:000? uma casa com
erreno todo -arborizado;

rua Hio Branco u. (_, esi. de Ramos.
(S <J43) N

-TTiKXDI.-SE 
a

» n. 53. Lins
casa da rua F.riitítv:a
de Vasconcellos: trata-fe

na mesma, com o próprio. CR S:i) 'N

\/',KNDi;M-SI': 
ecs prédios, rendendo 4SIS

mensaes; tratu-£t* á rua Vinte e Quatro
«ie Maio n. 310, com O,'.ves, das _ ás .
«ia tarde. (R _;.) C.

T^iENDE
V Angelú

DE-9E por 2:500$ a casa da rua
ica n. 251» estação da Piedade,

3 quartos, 3 salas e boa'co7V-.ha; trata-
s-.- a rua Figueira n. io3, estação do Ro-
cha. (J ir,n) N

com

'"ÇTKXDK-.SK uma casa própria para fami-
V lia regular, com grande terreno e água

encanada; par.i se ver e trotar, Estrada
Real de Santa Cruz n. 188 (Realengo).
!c?ar denom.nado Moça Bonita. (J 253) N

TTEXOE-SE. na rua Castro Alves, proxi-
V mo á estaçSo do Meyer. um superior

predio, cem 3 quartos, 2 sa!?s c mais dc-
pendências, bom terreno e entrada para car-
ro, oor 12:000$; trata-se á r. Dr. Dias
di Crui n. i.i, das 8 ás 12—Reis. (j4ii)X

lote dt* terrenos, metadeTJI..VDEM-SE
t á vís.«a c o resto cm prestações; ver

e tratar na Estrada Marechal Banzei n. íS,
Casc-ditra, (R ro3> N

tTlCXDK-SE íiniíi casn novn, nsso-* bradudn, para familia ão trata-
nii-nto, por l.S:OOOS; nara ver e
tratar na mesma, li rua S, Luiz
Gonzaga n. .0-1, boniles á porta.

(II 265) N

T71KXDBM-SE dois esplendidos lotef, de
>' férteis c boas terras, na rua Fernandes

da Cunha ns. q.\ c 9(>. em Vigário Geral,
com 10X50 ms. de fundos cada ura, prom-
ptos a e«dific*ir. Preço de oceasião; trata-
se com o capitão Abilio Ruas, á rua do
Espirito Santo -n, ío, loja, próximo á praça
Tirad-sit-s. (S iu) X

^TENDI•,^'¦_r; 
por 431000$ cinco predios' superiore?, tendo um para negocio e

um palacete, rendendo 500$, na estação do
Meyer, rua Carolina Santos; trata-se á rua
Dr. Das da Crja _. J51, dns 8 ás 12
hons—Einv-dio, (J 440) JJ

"\ 
r'KXDK-S-1*. um terreno de 11X44, com

V ogua encanada. 7 minutos da estação da
Draz dc Pinna. Leopoldina, a d'*-i!ie:ro ou
a pre9:ações de 30$ ou 20$; trata-3e com
o d->no, á rua Rego Itarr.a n. 61, sobra-
do, perto da E. F. C. I)., por 400*000,

(_ 3-8) X

TTENDEM-SE tres casos novas, constru-
> cção «li pedra e cal e telhas, 11500$,

2:500$ e 3:000$; rua D. Clara n. 7, esta-
ção de Terra Xova. CS 3?") N
"Xri^XDK-SK, 

na rua Armando, Cngeiílto
V de Dentro, um predio completamente

novo, por 4:000$, 2 quartos, a safas e mais
dependências, situado no contro de terreno
de 10X.13; r. da Aiiaidega, 130, 1" andar,
das 2 ás 6. (S ..(¦) N

TTBKDE-SE
V na Penha,

Machado Coelho

uma
por *'

casa nova e elegante*
conios; trata-se na rua
22. (J 93S) N

no-
\7T,XDK-S,n 

utn predio completamente
vo. com jardim na frente, 2 salas, z

quartos, cozinha, banheiro, W. C, instai*.
lação eiee*r ca e um bom quintal, pela qn-an-
tia de 7:500$. próximo á rua Uruguay,
bondes de 7 em 7 minutos; tratar com «i*
cbr.laki, rua Uru"oayana o. 8, idcpliMi-
n f,..^ CeatwJ,.. ' (J 93») *
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LEIAM AMANHÍ
O EMOCIONANTE ROMANOS

Mysterios de Londres
A' venda nos pontos dos jornaes.

S. 95i.

MITlvNDE-iSE um bom predio, i rua do
Cotovello; informações no largo de Sao

Francisco n. i8, cliapelaria. (J 731) N

iiTiBNDEMySE (pechincha), duas casas
1 » com -duas salas e tres quartos, grande

Suintal, 
arvores frutíferas, agita era abun.

anciã, a meio minuto do bonde e a $ da
.sUçSo da Estrada, sa rua 'D. Maria ns. 170

« ija, Piedade. A chave no «i. 168. 5:500$
M duas. (B 8-7) -N

V_/NDEJSE 
um terreno & rua Amalia,

junto ao n. 97, Piedade, cam 11 ms.
de frente -por 38 de fundos; trata-se á rua
Barão de Ubi a. 24 A, casa 17—Mattoso.

(J 757) N

VENDAS DIVERSAS
VENDEJS'E 

ura piano em muito boas cem.
di.õcs; na rua S. Christovão n, 311,

próximo * praça da (Bandeira. <<S 65.) O

VlENDEM-SK 
i_ vãos de esquadria, nn.

vos, de pinlio de Kiga, 1X210 de altu-
ra. 12$; 9 too9 de -portas, venezianas,
1X310, ao preço dc ifi* cada vão; rua
Benifica n. 425. (B 590) O

ITENDK-SE um automóvel 14x30, ur.
V gente; rua tJ.ignay.-ina »». (S 64O O

VENDEM-SE 
uniu boniíi « solida arma-

cio para botequim e unia para escri-
ptorio; ma da Saude n. 09. (J 532) O

Í7'I0. DE-SE um motor novo, dc cinco
V cavallos; rua da Saude 11. 00.

(J 533) O

VUN 
D1CM-S13 uma transmissão e diversa»

polias de todes as medidas, novas; rua
da Saude n. 99. (J 534) O

Tf 
.NDE-SR um cio, legitimo dlnamar-

quez, com 4 meies de «dade. Preço üo$;
rua Josc Bonifácio n, 104 (estaçSo de T. 05
Santos). (R 330) O

VENDEM-SE 
uma bancada e um lava-

torio todo de mármore mais moveis
txira barbeiro; na rua Anna Barbosa, 28,
Meyer, (R 349) O

\7iENDEM-SE gramophones c discos, sem.
V pre novidades, suecesso. Constituição

11. 35, Faulhaber & C. Discos novos a
2$ c 3$ooo. (J 387) S

VEND1.SK, 
para desoecupar logar, um

varejo de cigarros, com installação ele-
ctrica; na rua Dr. Clarimuado de Mello
n. íi. Encantado. (J 737) O

VENDEM-SE 
um eavnllo novo, tordillio,

marchador, dando silliáo, o uma cabra
leiteira, eom crias dc oito dias; rua D, Ami..
Nery 11. 128. (J7^3) O

WlvNDli.-SK seis máchinas para caixas
V dc papelão, fitnccionando; rua da Al-

fandega n. 309. <J<)97> O

TTENDE-9E barato meia mobília comple-V tamento nova; ver e tratar ir. tS. £_.*Gonzaga n. 400. (j j9„) q

TRASPASSA-SE
TRASPASSA-SE 

um terreno na ertaeüo
Bento Ribeiro, na E. F. C. do Bra-

.«I. Olferecj-se vantagens ao comprador;informações com o 6r. Machado, rua Se-1 uior dos Passos 169. (748 P) R

TRASPASSA-SE 
uma boa pensSo, no

, centro c.om atritos pensioriirtaa; ne-
gocio urgentá. Informa-se no Café Pri-mavera, rua da Alfândega is«. (107 P) S

TRASPASSA-SE 
um bora hotel no In-

tenor, inetallado próximo d. eetradat
oe ferro, apresentando 17 magníficos quar*tos arejados; o motivo será exposto ao
pretendente. Cartas a Marienna de Oliveira',
rua Mareohal Deodoro n. 203 — Juiz deFora. (as/ p) R

TRASPASSÁ-SE 
um bom botequim fa-

zendo muito negocio; o motivo é o
(tono estar doente, para informações, rua
da Saude n. 59, com o sr. Viera Cas-
«o. (324 P) S

TRASPASSA-SE 
o contrato de um gran-

de predio; rende 430$ c paga de alu-
guel 350$ooo; tem uma grande loja que
serve para liotcl ou bilhares. O motivo é
o dono se achar doente, Fica em bom
ponto, era frente ao antigo largo da Im*
peratrií. Ver e tratar á rua da Saude
n. 1.7. (847 P) B

TRASPASSA-SE 
o botequim e casa de

pasto, contrato longo, bem localisado
e com boi freguezia. Informações i rua
do Rosário 11. 150, casa Guimarães Junior
li C.*, com Bartholumcu. (833 P) R

rá.RASPASSA-SE, digo a Casa Lord 1
X a que mais calçados vende c mais ba*

rato e dá brindes. Carioca 30. (1554 P) R

ACHADOS E PERDIDOS
CAMPELLO 

& Cl: rua Luiz de Ca-
iiiócs n. 36. Perdeu-se a cautela n.

(Si.-95, desta casa. (C.fi Q) J

IOONTHIER 
& C.«, Henry & Ar-

J. mando, suecessores. Perdeu-se a caa-
tela n. 156.883 desta caso. (551 Q) R

PERDEU-SE 
a caderneta da Caixa Eco-

nomica n. 36.838 da 3" série.
(277 Q) R

PERDEU-SE 
uma carteira de eliauf-

feur, licença e identidade, pertenceu-
te a Gastão Machado Botelho; gratifica-
se a quem a entregar 110 Mcycr ao auto
f. "79* (371 Q) J

PERDERAM-SE 
os cautela, tie números

126.365, 124.523 e 122.076 da casa de
penhores de Guimarães & Sonseverino; á
rua Alexandre Hcrculano n. 5 e Luiz de
Camões 11. 1 A. (396 Q) J

VENDEM-SE 
uma machina registradora,

um tapa-v .1 to com grande espelho, tuna
mesa grande, com pés torneados, dois lava-
niilos, um fogüo a goz com forno, nma
Krande taboleta para frente de negocio e
ima grande banheira nova; na rua dos An-
•Iradas n. 99, Póde-se vender separada-
"itnte. OS 687) O

PERDEU-SE 
a ipolice geral, antiga, de

joo$, emittid* no anno de 1869 e con-
vertida tm ouro em 1890, de n. 2.361,

] averbada cm nome de Genoveva Maria de
Almeida, solteira, maior, brasileira.— Rio de
Janeiro, 37 de julho de 1916, P. p,, Einilio
Edgard Bokel. (8130 IJ) J

VBNDEMjSE: 
um gremophone com 9

disco», _s$; uma machina de costura,
.le niüo, nova, 15$; um manequim de sc-
nhora. 44, 10$; rua Senador Euzebio, .4,
sobrado. (J 701) O

\7E XDE-SE o "Hotel Machado",
T nu rna il_ Mlsericordia n. 95.

Negocio Ihiíonte. (,T 82) O

\rivMl.EM-SE 
plantas de toda» as quali.

dades, para nomarea e jardlnt, no es-
tabeleclmento dc horticultura de A. A. Pe-
teira da Fonseca; na rua 'forres Homem
11. 27*1, Villa Isabel. (O77S-) R

TTÍBNDEMjSE 4 roda» «le 'ferro para lo.
V comovei, servem para polias, _ de 1111,25

•Ic diâmetro c 2 de «jo centímetros e mais
nuantidade dc ferro velho, cn-nuniria «ova,
venezianas 2X1 .-_$, rótulas 3X1 30$, por-
mes de frontal com porta 250X85 25$, ma-
•leiras e materiaes de construcção — Alves
ü C, estação de Anchieta. tj 7483) O

V'ENDEM-SE 
lindos canários de corea

fortes; na ru., de Santo Amaro n, 132
(Cattete). (R SS,-) O

\TiE. DE-SE unia bella cadella perdigucira,
V i rua Ccnselliciro Autran 11. z8, Villa
Imlld. CJ 343) O

\• 7IIvND15M-9E: um bom guarda-vestidos,
V de desarmar, 35$; um toil.tte-coiimodu,

com espelho bisa.ité, ío$; uma mobília
cònípost.1 dc wlu de jantar, unia dita para
sala Je visitas e mais moveis, para des-
oecupar logar; na rua Vinte e Úuatro de
Maio n. .oú, Sampaio. (J 395) O

VENDE-SE 
o café "Argus", com bote*

quini e caldo de canna, casa antiga e
afreguejada. Preço razoável, porque o dono
precisa ausentar-se pari Pernambuco; trata*
se nó mesmo, das 11 em deante, á rua
Buenos Aires n, 17 (antiga do Hospicio).

(J 427) O

\PENDE-SE 
uma lanterna para amplia-

ções. para chapas dc 13X18, na rua ,da
Quitanda n. 6?; trata-se com o sr. Km.Ho.

(S 473) O

.7__DEjSH baratissimo um superior dor-
V mitorio <!e peroba, constando dc sete

bonitas peçaa, completamente novo; trata*
je com u sr. Figueiredo, rua Buenos Aires
o. 91, sobrado. (S 499) O

VENDEM-SE, 
baratos, ternos de casaca

c sobrecasaca; na rua Corrêa Putra, 137,
'.'attete. (S 129)0

VEM)«-SE 
unia blcycleta "WANDH-

REH", perfeita e resistente; tratar, rua
S. Pedro, m, iJ nndar, com Gui-herme,

tR 589) O

TTENDEM-SE na casa T.ord os calçados
V de todas ai qualidades fabric<wtej(

m*ii lí.ir.ito:) mie etn mmUiuer outra caia.¦-¦-¦ (Nl555)RCarioca 30.
"ira. DI-I-SK um esplendido piano Pleyel,

V 4 bis, do,, últimos recebidos, u. 151.000,
com 88 teclas, peça iic alto valor e de
íiusto; avenida Passos, 34. lR 1003) O

\7IENDiE-SE uma machina Universal, pa-
u carpinteiro, cm perfeito estado: traía-

sc á rua Araujo leitão n, 169, Villa Isa-
bel, E. Novo. ('S 353) O

TriENDEM-SE livros em diferrentes lin*
iíuí-, duaa columnas dc íaiance com jar-

.Hiieirns, 1I0Í3 ma.íros dc bandeira, um es-
pilho para faln, uni oratório c um (fogíio,\ gaz com quatro roscas e forno; _ tra-
vess.. da Soledade n. 21, bon.les do Mattoso
. praça da Bandeira, (J 71O O

PERDEU-SE 
uma machina dc dar cho-

quês com pilhas seccas, num bonde
d.i Praça 15, ás 101|_ horas da noite.
Gratiiica-se a quem levar na rua de São
Pedro n. 51. (834 !)) R

PERDEU-SE 
a caderneta n. 299.011 da

3» serie da Caixa Econômica do Rio
de Janeiro. (õio Q) J

TRASPASSA-SE 
o armarinho com tres

portas, frente í ostaçüo do Mcycr; ú
rua Archias Cordeiro 11. -242. (827 P) R

[GRAVIDEZ l_vila-«c
usando as
velas an-

tiseo-Cas, SSo Inolfensivn», coinmodai
e oe effeito seguro. Caixa com 25
telas sícoo. Pelo Correia mais )6oo,
Depositário: praça Tiradentes n. 62,
pharisacia Tarares,

(1504

DIVERSAS
A Agua ão Jiiunulllio Composta

i^*(6 o iiiclhoi' propitrndo para a
pelle. Vcnde-so íl rna de S. Chvis-
toTHO 521. Tcl, Villn 1041.

(B 585)9

A 
CAS A LORD d_ ao3 seus fregúezes
um brinde, se as compras forem aci-

ni.t do 15.000; Carioca 30. (1556S) R

AFINADOR. 
de piano —Ilarmonisa bem

. o piano c mata os bichos sc tiver;
com direito a pequenos reparos, tudo 10$.
Concertos geraes baratissimos; praça Ti-
radentes 87. Tel. 4191, Cont. (916 S) J

\ GENTES nos Estados, accoitam-se na
XV fabrica dc carimlboa <i gravuras-, á
rua Sachet n. 18—Rio. Pecam eondições
a Tosti Xavier, Optima commissuo.

(712 S) J

/1HAPÉ0S últimos modelos, antafeta vel*
\J Indo, palha e formas, a ioi, 15$, 20$
e 25$; tinge-se, reíorma-sc, palios e pin-
mas, a 3$, 4$ e 5$; nunc, Bos, 4 rua da
Carioca 11. 10. (?Sã S)

(AOMPRA..E 
um. caclionr.inha pellud.;i,

. inteiramente branca c muito pequena,
1111. mo que tenha algum defeito physico,
pois é para reproditeção; tratar á rua
Buarque n. J9 —- Leme, com João Eiguel-
redo. (207 S) J

COLLETKS 
DE SENHORA SOU ME-

DIDA a ia$ —¦ Mme. Marie I.émos,
coltetcira diplomada pela Academia de
Paris o eom casa em Paris, montou «en
atelier 4 ru.i da Assembléa 35, i° andar,

(157 S) S

COMPRA-SE 
qualquer quantidade dc

jóias vtlhasi com ou icin pedras de

§ualqu<r 
valor e cautelas do Monte dc

oceorro; paga-se bem; nn rua i.oncr-1-
ve» Diwi n. 37, Joulheria Valentim. Te-
telephone 094. Central. (6840 S) J

Callista
Miguel Braga, especialista cm extracção dc

callos c unhas encravadas, sem dòr, etc, r.
Ouvidor 105, çol. T.N*. 1505. Aos domingos
attende chamados á domicilio. Tcl. Norte 2(1=9

\Tlí. I>M\I'-Si . baratos um motor dc chi-
cote e uni torno para dentista: rua do

Hospício n. :i2. (S 942) O

VENDEM-SE jncll-s de cai.illios cim
\-idros e um guarda-vestídos, novo; ira-

ia-se i rua do Ho. picio n. .1:6, I--..-1.

(J 4'0 O

VKNDK-í.lv 
umn casa de quitanda, fa-

stendo regular negocio, tem moradia paraí.niili.i e paitn .-«$ por nicz de aluguel; á
rua General Pedra n. 205. (R &14) O

T7JJNDE'SE, em casa de familia, uma
mohili.t de nuarto, em perfeito estado,

au vende-se nvnlsn; ver c tratar á r. da
Alfândega n. 146, sobrado. (J924) O

\7K_li_-SE um !.om plano, quasi novo,
com vires masnificas. por *-*o$; r. da

Alfândega n, 104, sobrado. (J 923) O

•*\rivND.lvSE uma machíua pliotograpliíca
V Kodak, para películas, 8 p-.r 10 il.*. cm

perfeito c-t.ido, por 45$; rua Con.r.l Ca-
Wtr_ n Afi CAT.f/l#ÍA íl 1A2) O

\7iENDE-SE 
um açouguo bem afregueza-

do, com contrato por 4 annoi", pagando
pequeno aluguel, O motivo da^ venda c ter
o do<io qu-* se retirar para a Europa; trata-
c» á r.ia Quatro d. Novembro 11. (>5. esta-
ç-.i de Ramos. (H SÚ5) O

TTENDEM-SE um manequim para senho-
r.i, n, 4. , c unia pia para mã.is. tudo

novo r pelo preço dc •;$; rua Dclpliim. 7S.
easa 6—Botafogo, t» 850 O
"CTUNDiEMiSE 

portas e janellas usadas,
canella «para tapamentos e andaimes, tç-

.hoí-, maníllia., dooradwas o parafusos; :;a
rea Puqae dc Casias n, S3, Villa Isabel.

(J 858) O

ViENDE-SE 
v.m motncyclo Douglas, com

quatro c aieio cavallos. l'rt'c-> barato;
ma General Pedra n, ur, casa ».

1R 83?) O

VENDE-SE nm V-n montado deposito de
püo, com forno c commodos v.va fa-

lii 0.1 para alugar; ru. I.co;iolilin.i Rego
staçãa de Olaria. (RS30) O

*f. 
ENDEM-SE, i rua Iladdúclc Lobo.

V lindos canários dc raça- ír_v-z.i c
f.-i, capúí- nanicos criadores dc pint
t3c. Fo::-Terrler, puro s.-.ngue.

C01U-:!!. 
HEM ? só na pensão, rua Uuc-- nos Aires 11. 15S, loja, tratamento cs-

pccial a iSjoOj por rctciç&o; as&ignantos
a mesa (ie?, fura 70?. (330 S) S

CARTOMANTE 
Mine. Nicolcttl — Tre-

diz o prcientc e futuro com clareza:
consultes todos os dias de 1 ás í. Só
para teí-liora<; Buarque dc Macedo n. 51.

(iOM S) J

OARTOES DE VISITAS — Cento 2$.
Ourives, 60, p*pe_.ri». (1S34 S) J

(COMPRAM-SE 
vales Souza C1112; pa-

J gaihi-.c bem; r.*.*i Larga \\. 41, so-
brado. (8616 S) S

COPIAS 
A' MACHINA?... Tcrcis com

per.ctçSo cm _ qualquer idioma o o
preços razoavete feitas por Steno-Dact)'ló-
cfrapha muito competente, fníormaçoc:
i'el. 702,
n. 117

Sul e Casa Stephen. S-. Josc
(794 s> n

/10MPRA-SE ouro velho; rua Larga n.
\J 41, cobrado. (6161 S) S

C-OMPRA-SE 
ouro e paga-se liem; na

) joalheria-t(Oa<a de Confiança); â rua
Gonçalves Día3 n. 39» Tel, 41-7» Cent.

(1782 S) J

CARTOMANTE 
e _.z qualquer traba-

.hí» para o bem, não u-sar ile ceri-
monia. em falar r.o quc deàej.ire. < tra-
ta de feridas chronic.a e outras doenças;
rua Oliveira n. 38. fundos da capella do
Ampuro — Caaeadnnt. íi757_;R

rUIXAS DB PAPELÃO — l-i-emie
v^ [v.™ pharmacia, taes como amnolas,
vfdro.. (ravetas para papeis, redondos e
outras; rua General f.*;i;ial)ar:'o n. ir.

(701 S) J

CORREIO DA MANHA — Sexta-feira, 4 de Agosto Üe 1916

CABRA 
— Vende-«e com urgência uma

boa cabra, ubre grande, com 2 crias
oe 15 dias; di 2 garrafas de leite por dia,
minto mansa, nora e grande; rua Cacham-
by n. ji — Meyer. (621 S) B

DINHEIRO 
dá-se sob hypothet» de mo-

. veis, predio., notas promissórias e a
ofíiciae. do Exercito; trata-se com Seixas
& Fernandes,- Rosário 172, (347 S)J

DINHEIRO 
— Empresta-se sob hypo

tlioc*. de predios _ juros que se t_-
tar; ru* Theophilo Ottoni n. 83, 1. »n-
dar, findos. (9135 S) S

DINHEIRO 
—• joioooj, emprestam-se

em boas condições sob uma ou mais
liypotlieais de predjos; rua do Rosaria n.
172, fim do corredor, com o sr. Túlio.

(832-S) R

DINHBTRO 
— AdeanU-se sob juros -de

apofices, alugueis de predios com
contrato, trata-se na rua da Misericórdia
11. 24, pharmacia, com Santos, até 2 ho-
ras da tarde. (875 S) B

DINHEIRO 
— Empresta-to sob hypo-

thecas de prédios, no centro e nos
subúrbios; ru» aos Ourives n. 52, leiloei-
ro, de 1 ás 4 horas, com Freitas. (307 S)R

HYPOTHECAS 
no centro e subúrbios,

fazem-se com módicos commissões,
na rua Archias Cordeiro n. 163, loja. de
ferragens, com Freitas, das 8 ás u ho-
ris. (308 S) tt

DESEJA 
CLAREAR SUA CUTIS? —

O pó de arroz "A'ureus" c muito ad-
herente, perfumado o de superior qualida-
de. Caixa a$soo eá este mez; np, rua
Marechal Floriano, 119. (108 S) S

DENTISTAS 
— Vendenysc coroas de

ouro 22, a 6$, 7$, e 8$; chapas de
vulcanite a 10$, na oificina da rua 7 de
Setembro n. 205. (725 S) J

DINHEIRO 
— Precisa-se de doo$ooo a

praso de 4 mezes máximo. Dá-se ga-
rantia. Cartas a Gomes; rua General Cal-
dwcll n. 206, casa 12. (3(9 S) R

DA'-SE 
uma creança de cor branca, a

um casal tfi&tincto, para criai-».. com
todo carinho. Resposta para o escriptorio
desta redacção, para Lalita. (S76 S) B

DINHEIRO 
— Dlrectamcnte sem com-

missSo, empresta-sc sob hypotheca até
50 contos. Exigem-so sólidas garantias.
Negócios muito especiaes, juros de io°|0;
rua do Rosaria n. 105, 1°, com Maria,

(523 S) J

DINHEIRO 
— Quem precisar sob hy-

potheeas, só negócios sérios, á rua
Buenos Aires n. 198, antiga Hospicio.

(135 S) S

DINHEIRO 
— Dá-se sob hypothecas de

predioa e terrenos a juros módicos,
Empréstimos sobre inventários a herdeiros.
Descontos de juros dc apólices, alugueis dc
predios mesmo de menores. Com Ferreiras,
rua do Hospicio 23, sala 6. (9395 S) M

EMPRESTAM-SE 
sete contos em uma

1 011 duas hypot. ieca_, na zona urbana
ou suburbana, sem commissão, na dua D.
Polyxcna n. 91. (750 S) J

EM 
casa de senhora só, aluga-se aposen-

to independente, mobilado, a pessoas
dc tratamento; rua 24 de Maio n. 10 —
Rocha, (sss S) R

E3I 
casn Je famiKa respeitável, aluga-

se uma boa sala de frente c um quar-
to independentes, i casal sem filhos ou a
senhoras, rua Bella S. Luiz n. 49; infor-
ma-se na Avenida Rio Branco n. 144. 1°
amlar. (279 S) R

I?OX.TERRIER, 
vcndc-so um cão c

uma cadella, de pura raça, muito es-
pertos o rateiros, novos; rua da Pedreira
n, 53 — Cascadura. (717 S) J
/^RAMOPHONES e chapas, trooam-se,
\> de $500 a 2$. Víndem^e dc $500 a
3$. Compram-so usadas. Concertam-se
gramophoncs e vendcm-sc a 20$ e 25$,
Compram-se i rua Uruguayana 135.

(7842 S) J

IIYPOTHECAS 
— Qualquer quantia a

1 juros módicos; com J. Pinto, rua do
Roíario, 134, tabcllião. (81 S) J

HYP0TI1ECAS 
na cidado o subúrbios,

grandes di> pequenas quantias, rapi-
dez e juro módico. Informa o sr. Pi men-
ta, rua do Rosário 11. 147, sobrado, fun-
dos. (84-1 S) R

HYPOTHECAS 
— Empresta-se qualquer

quantia sobre prédios, na ma Uru-
guayana n. 8. (570 S) D

IMPOTÊNCIA 
— Cura-se com as gar-

raios de catuiba, remedio vegetal, vin-
do do sertão do Ceará. Encontra-se na rna
dc Sanlo Christo n. 99. (189 S) J

INGLEZ 
•— Professora ingleza, com opti-

mas referencias, dispüc ainda de 3 ho-
ras por dio para lecnonar ij-seu idioma
em sua residência-. Pensão Tklla Vistn.
rua dh Gloria n. 40. (301 S) S

T F. MADEHiA JUNIOR, suecessor
ti. dc Mino. llcnriqucta & C", atelier
de chapéos para senhoras e creanças; lar-
go da Carioca n. 6, 1" andar, próximo 4
rua dc S. José. (530 S) B

LIÇÕES 
do musica, piano, violino ,e

frar.cez; rua do Lavradio n. 60, i'°
andar. (312 S) R

LEGHORNE 
americano, Orpyngton bran-

co e preto, ovos a dúzia 8$. Bons
gallos a 20$; informações na padaria Mi-
nerva, na Circular da Penha, (930 S) S

MASSAGENS 
INJECÇÕES —Mme. Mn-

rietta — Processo especial garantido,
das 7 ás 9 lis., na Santa Casa de M. e-
ricordia, Das 2 hs. cm deante, na sua <rc-
atdencia, rua Hiachuclo n. 383, sobrado,
Accode a chamados. (381 S) J

MOVEIS 
— Compram-se mobilia?, pia-

nos, quadros, tapetes, trens de cozi-
nha, roupas de cama, cte., rua S. Luiz Gon-
za.a 11. 20, I8399 S) R

MOVEIS 
usados — Compram-se mobi-

liados completos, avulsos, objectos
de arte, antigüidades, ornamentações, pia-
nos de bons autores, cte.; na rua Sena-
dor Dantas n. 45, terreo, com E. Ri-
beiro. (9124 S) S

MME. 
-IZINÜA, esclarece todos os

ponto* da vida e concerta. Consulta*
grátis; rua Felicio n. 58 — Cascadura.

(8998 
S) J

MENTNTA 
— Precisa-se de uma para sor-

viço. leves do um casal sem filhos;
.lia-se casn, comida, roupa c 10$ mensaes,
na rna li-iC\Q de Mesquita n. 494 — Au-
.laraliy. (813 S) R

MOLÉSTIAS DA URETHRA
Cura vaiildii com a

INJECÇAO DE MARINHO
Rua Sete de Setembro lSfi

CHOIÜO 
« estatilio — Compra-se if.tcl-

r,ier n ..(r.tidndr, paga-se bem, íi rua
7 dc Setembro n. 160, com o «r. Gomes
Junior. (496 S) S

(RSij) O

r. \'!Mv-. !í barato eraiule cure çstr.Ti-
í.iro, á prova de fogo; rua Catumby, 43.

\'7iKXDE-SE uma ipobilia em perfeito, es-
V tylo moderno. 1'rcco i™S; 'íavesjatar-

valho Alvim n. 3, Andarahy. (R808) O

t.&XDEM.SE bo:-.. discos de gramophonc;'VriLi -lc S. Manoel n. •-, Botafogo.
(J 601) O

VI.NPK-FK 
nm superior cava.!a,# com 4

annos, ditado »a z mezes do interior;
ver e tratar .1 rua Goyaz 11. 346. Piedade.
Tifço i4otooo. (J 70;) O

TTtUVÀ tir.iíí.cír.':, branca, modesta et sem
V í il íi *-. *.. tendo o habito dc be::i dirigir

arranjos dcmestíco?j dtscja encontrar umfl
(¦«•a \ic «nhora viuva ou cavalheiro com
fiihc». onde pes^-^ prestar serviços; twr f«-
Wf, 4 rua Affonso Pcnna n. 97. «obrado.

(R 8;s) S

pOMMOI.O — AVitra-se uma sala dc
V. frente cm .'obrado novo, a casal se-
ro «juc não tenha íi.hos, nem fa.?a u«o na
cozinlu, cm casa d; familia; informa-sc-
na rua Frei Caneca 11, 7, Bajar. (123 S) S

CO^fPR..-SI^ 
unia casa por 35:000*0110,

tendo cinco nuartos e mais dependeu*
cias c algum terreno, nos bairros de Bo-
tafogo, Laranjeiras, Cattete. Para informa-
còc-i i ra Cor.Je de Bcir.íim n. 1Ó8.

(64. N) S

(1AN 
ARIOS — Vendem-se .randes, li-

. mondes <* ccni.i.los; rua Costa .erel-
ra n. OiS, ll.ing-.'.', em irente á cstacüo.

(538 S) R

C^ONSTRUCÇOES, 
reforma* de predios

- pciiucno-s reparos e pinturas, preços
módicos; tratar com o construetor Michal*'
kt. tü\ UruEi. yona n. 8; leleplione 5336.
Ccrtr^l. (572 S) 11

DA'-SE 
excellcnte tens.", a domicilio;

conuda ê farta c ;ií"-eada; C02iu1ia
sergipane; rua de S. Pedro n. ?», i_ an-
d»r" .756 S) J

MODISTA 
— Confeccionam-se vestidos

por preços módicos, sob todos os mo*
dc-Op. Mme. Guedes, Quitanda, ai, ]°
andar. (301 S) J

MME. 
Conccpclon — Continua morando

na rua Frei Caneca u, 196, «obrado.
(.93 S) S

MASSAGEM 
medica systema do profea-

sor ZabludowsVty, applicado por um
hábil profissional; informações na rim do
Hereedc 113, casa 41 iXLl). (9341 S) J

Tl.TOVEIS — Alugam-se, compram-se e
&__ vendem-,e na Intermediária; rua do
Cattete 29, telcpli. 557, Central. (349 S) J

MOÇO 
formado, de-ãeja leeciouar cm

collegio, e tambem prepara aluiniios
para concursos do Correio e da Estrada
dc Verro. Cartas a J. S. C, rua dos An-
dradas 11. 36 (Alfaiataria), (503 S) J
¦jl.rOTIVO 

partida, vcndcm-sc muito ba-
IU. rato, cadeiras e mesa dc vime, c.inus
esmaltadas branca*., quasi t r.ovad, guarda-
vestidos, meias dc cabeceira, commodas,
guarda-pratas, mesa elástica e outras pc-
qiteu.. mesa», cadeiras austríacas, grande
geladeira, fogão n g.12, etc, Kua Gustavo
Sampaio n. 214 — I.cinc. (580 S) B

N A RUA Senadoi Dantas 11, 52, alu-
ganvse bons quarlos, (762 E) R

OFFERECE-SE 
unia moga ue 30 c tan-

tos annos, do bom comportamento,
dando boas itnormaçScs, como governante;
não fa. questão que tenha creanças; car-
ta n A. Maria. (6S5 S) S

PENSÃO 
de i« ordem, faiU, variâd» e

com toucinho; d'i-sc d meia e » do-
micilio; na rua Aristides Lobo n. 23. Tel.
2582, Villa.  (8048 S) R

1>BATA, onro, cristoflo e metaes-*- finos em obra, coniprn-so na
Joalheria 'Andorinhas, & rna Uru-
guayana n. 164. (733) S

PROCURA-SE 
um quarto em. caía de'familia do preferencia, para uma se-

nhora professora, nas IramedSaçBes do Cat-
tete, largo do Machado. Tambem sc ac-
ccita dar lições de lingtoas: inglez. fran-
cez, etc. em troca do quarto ou de pen-aâo completa, Offcrtas para S. n., nes-
te jornal. (711 S) J

PREPARATÓRIOS 
— Curso completo

de accordo com o programnia do Pe-
aro II. Allia. particulares ou eni turmas.
Collegio Sylvio Leite, rua Mariz e Bar-
ros n. 258. Tcl. V. 125». (345 S) S

POR 
30$ c 40$, commodos para peque*

na íamilia, agua com abundância, ma-
gnifico coradouro, na grande Ohacara da
rua Humaytá a. 233, paro ver e tmtar.

(350 S) S

PLANTAS 
para edificações, etc, traba*

Iho garantido e artístico. Informações
sobre tudo que ibranja architectura e de-
senhos commerciaes ou industriaes, licen-
ças para obras e orçamentos. Rua Gene-
ral Caraan 330, sob., Ferreira dos Santos.

(118 S) S

PENSÃO 
— Fornece-se bem feita, de

casa dc familia; na rua do Cattete
n- 287. (240 S)

PENSÃO 
— Dá-se para fOra a 2 ou 3

pessoas, a 60$; rua da Alfândega 161,
1° andar, pagamento adeantado. (900 S) J

PONTO 
A JOUR $200 o metro, em ti*

ras d. algodão o direito, o trabalho
mais aperfeiçoado do Rio de Janeiro, na
rua Sete de Setembro sn, cobrado.

(214 S) J

QUARTOS 
— Alugam-se a casal ou «e-

tihor, boa pensão, bons banheiros,
grande jardim, em cosa de familia respei-
tavel; i rua Mariz e Barros n. 200.

(122 S) S

OFFERECE-SE 
para dama du compa-

iilim c.. serviços leves, em petisSo, tuna
senhora dc bom comportamento e optimas
referencias. Escrever para Fwncelina; tra-
vessa Navarío 11, 34. I351 S) S

OFFERECE-SE 
uma senhora estrangeira,

para ma-ssageus, em casa de fatliilia,
ou em consultório; rua Ca-ssiano n. ts.

(>igS S) J

OFFERECE-SE 
uma. moça portugueza

paru arrumadeira e engommadcira, na
rua da Passagem 11. 166, Dotafogo.

C1008 S)

OFFERECE-SE 
unia senhora branca c-wi

40 annos, bons costumes, pacifica,
modesta c caprichosa, para casa de 1 a 3
pessoas, para os serviços que combinar,
sendo bem intad.1, não pele muito o-.lc-
nado, vae para todo o los. r. ainda que
seja muito longe; rua Coronel redro Al-
ves 11. 37, casa I, C. C. C. (t.9 S) J

PRECISA-SE 
do negociantes para dar

cártns de Hanças a bons inquilino*;
lucro men?;! de 2 a j contos; rua dos
Ourivc. ns, i° andar. uS. S) S
"DJíXSAO — Povnece-so comida
A farta e variada, imt- quinzena o
por mez, entrega a domicilio;
avulso com 5 pratos. IS .00. Kua
Costa Bastos 11. 29, próximo á rua
do Riachuelo. Telephone, (.'entrai
tio Riachuelo. Tel. Cent. 1018.

1>IAN0_. 
— Compram-se de qualquer

. autor c c-;ado, de ij. armário; pagam-
sc bem; rua da Alfândega n. i.ifi, loja.

t34i S) S

PONTO 
a jo-.ir de-de j.o réi?; :ó n«

ru. . dc Setembro 11. 53, 1" andsr.
_____ Ogg s> s

PEXSIOM 
_E FA.MILLE — Hellcí

chambre* á aloucr, avec pension soi
gr.ee pour famülc* en raessictirs; rut
C-hristovío Colombo n, Ufa (S).

QUARTO 
— Prcasa-se de um para pas-sar algumas lioras durante o dia e

que seja cm Dotafogo. Cartaa a D. C,
ntista redacção. (336 S) J

QUARTO 
— Aluga-se um magnifico, com

lu-z electriça, em casa dc um casal
sem filhos, e uma senhora «ó; rua Maria
Antonia a. 35 (Barão do Bom Retiro).
_____________ <26<> S) J

QUARrO 
— Aluga-se um por 2j?ooo, a-um moço decente; na rua da Lapa n.

88, sobrado. (593 S) J

QUEM 
TEM -CABELLOS CRESPOS K

DESPENTEADOS? O Maciol ofisa,
perfuma e faz crescer. Produeto de grandeacceitação e eem egual. Pote 2$, pelo cor-
reio 3Í500; 119, rua Marechal Floriano.

<S 356) ÍS

QUARTO 
— Aluga-se um superior, com

pensão em casa de familia, ú rua do
flospicio n, 54, 2» andar, (982 S) R

RELÓGIO 
da ouro, fabricante inglez,

troca-se por uma machina de escre-
ver; o relógio está novo c custou 350?;cartas com explicações para o sr. Mar-
quês, nesta redacção. (125 S)S

I> 
ELOGIOS c despertadores de todos os

v systema., compra-se e conccrta-sc n
$500, 1$, 2$, etc, na casa do chapas c
gramophoncs ú rua Uruguayana n. 135.

(126 S) S

SÓCIO 
— Precisa-oe com 335 contos,

negodio limpo c serio, garante-se 300$
a 500$ mensaes, sendo o próprio caixa,
casa antiga, só vende a dinheiro, com o
sr. Maia, Frei Caneca n. 243. (693 S) S

SALA 
para escriptorio ou consultório,

aluga-se excellente; d rua Sachet nu-
mero 11. (196 S) J

CjALA com pensão, nluga-se a 2 ou 2
rapazes sérios; rua Riachuelo n. 213, 1"
pavimento, casa de familia. (984S)S

SALA 
de frente, rua do Riachuelo 123.

Telephone C. 2913 — Aluga-se coin
ou sem pensão. (.288 S) U

SÓCIO 
— Prcdfia-sc cotn io contos para

liquidação oíti.inf, vantagens de cento
por cento. Retiradas mensaes 500$, Car-
tas nesta folha a O. O. O. (722 S) J

SÓCIO 
— Acceita-sc com 10 contos,

para negocio antigo, garantido, rece-
bendo mensal 400$. Cartas a O. O. O.,
nesta folha, (490..) S

SABÃO 
LIQUIDO perfumado, cm latos

c vidro-?, de 1£. C. Costa, nia S. Josí
n. 51, sobrado. (935 S) J

SALA 
dc frente luxuosa e quartos bem

mobilados, com ou sem pensão, a ca-
saes de tratamento ou cavalheiros, 110 pre-dio novo da rua Taylor 11. 26 — Lapa.

(422 S) J

SELLOS 
novos € usados para collecção,

conipram-sc e vendem-se á rua Sete
de Setembro 53 "Centro Philatclico".

(360 S) T

SALA 
e quarto — Prffei.a-sc com nrseu-

#cía do uma sala espaçosa, ou sala c
gabinete, 110 perímetro dojargo da Gloria
ao do Machado, sein mobilia, cm casa dc
todo o conforto e limpeza, sendo os apo-
sentou independentes, para uma pessoa tle
tratamento; exige-se cas.1 de família dc
todo o respeito c seriedade. Preço e local
em carta ao Dr. T. 11., nesta redacçãa.(680 S) _

ffflAFETES, cortinas, pinturas a oleo e
X moveis de residências ou e.eriptorio..
Compram-se cm bom estftdò, nu rua da
Alfândega 124, J. J. Martins. (9393 S) M

TVPOGRAPHIA, 
a mais barateira —

Remettem-.e preços, pilo Correio, a
quem enviar sello para a resposta. Casa
Torres, r. Senhor des Pasic-s 08, Kio.

(i.iS S) J

TRENS 
dc ''n.iiilia, porcelanas, cristae.=,

louças, vidros, eto., preço* bfvralifi-
stmos, casa Tion Marche, rua Voluntários
da Pátria n. 271. (9146 R) S

UMA sou-im'ii coiu io'ii.ii pi-tuon,Uliin leucionn, noi-tu. uo_, nvlníit-
rio, indo n domicilio. Pniínmcnto
adiantado ía.SOOO mensaes. Tia-
vessa Miguel de Frias 9. (SOISO S

UMA 
moça franceza ensina o francez-

ro$oQo por mez, em casa das fami*
lias; 39, rira da Constituição, (251 S) J

U.M 
casal de tratamento, toma um me-

nino da _ cor branca, de .1 a 3 an-
1103, para criar como filho. Quem esti*
ver nas condições, dirija-sc nu escreva a
Alfredo Martins, rua Visconde -le Itauna
n. 351. (Mi S) J

UM 
senhor só, precisa para seu serviço

uma creada; ordenado 20$, para tra-
tar .110 domingo; rua, Gomes Scrpa n. m.
Piedade. — Lopes. C539 S) U

IIMI senhora que dava* consultas
Ulllná ma. ... n. . . ., mudou-
so nara á rua Senador Euxcblo
n. 64. sobrado. (S «_7)S

MÉDICOS

DR. ALVINO AGUIAR
MOT.KSTIA . INTERNAS _

ESTÔMAGO — FIGADC* —---IN.

STKSTINOS 

— RINS - . OXMOES,
etc. Consultório: rua Rodrigo Silva.

n. 5. Telepb. 3.271, C. Das 2 as 4
- 3_o_f_. Residência: tr9YÇ-Síi Torres n

17. Teleph. 4.aí3> Cent, |

Consultas grátis Por me*
dicos

operado-
res espe-

cialistas om moléstias dos OLHOS
OUVIDOS, «AHí-AI-TA e NAIIIZ,
enfermidades das senhoras, pelle
syphilis, venereas, blenorrhagias o
das vias genitaes e urinarias do ho*
mem e da mulher. Todos os di ,s
das 3âs 6 horas da tarde. Hna no*
drigo Silva n. 26,1* andar (entre As-
semblía e 7 de Setembro). Consulto-
rio perfeitamente apparelhado com
todo o material pr .ciso para os exa-
mes e os tratamentos constantes des
sas especialidades J 30G

DENTISTA
R. Baldas Von Planckensteln
Eip. em obturações a ouro. platina,

esmalte e «xtracfõei completamenti
tem dôr; colloca dentei com ou aem
chapas, a preços reduzidoi. Garante to-
do e qualquer trabalho e acceita paga*
mentos parcelladoi. Daa I da manfiS,
is < da noite. Aoa domingos ti atí ás j
horas. Rua Marechal Flormno Peiixote
n. 41 (sobrado), pro_i,*no i rua Uru-
guayana.

RAIOSX para o diagnostico e
tratamento das doenças
do estômago, intestinos,
figado, pulmões, cora-

___ ção, rins, ossos, ele,
pelo DR. RENATO DE SOUZA LO-
TES. Preços módicos. Rua S. José,
39, das _ ás 4 (menos ás quarta-feiras).

A 396

F...S. TEIXEIRA. COIMBRA e
JL/JIAR1NH0 J)B ANDRADE —
Pelle( -yp-tiKs, vias UTÍiiariaa e mol. v.r.e-
rer.s do homem o do mulher, liofi c 914. e
elin. medica, mol. dc creanças; rua. Sete
de Setembro 209, das 4 ás 5 c 3 as 4.
Tel. 16;, C. */'.!4 S) J

DENTISTAS
DENTISTA 

a a?ooo m«n*_es pira ohtu.
r.-.çjo . gririto, platina, curativo^

dctde o primeiro dia. Trabalhos de dia-
pa, coroas, pWot, etc, por preços mini.
mo., e trabalhos u^rtintiuos, na Auxilia,
dora Medica, ra rua do. Aiidradaa n. í-;,
¦ obrado, esquina d> rua Gíneral Cimor.
tele. li., Norte aijjv .3*4. 5) J

DENTISTA 
— Vende-se uma bonita mo*

bilia estufada, um motor de cliicote
com angulo agudo e um vulcanisador com
dois mulatos de bronze. Trata-se na rua
do Lavradio n. 18 F. (430 S) J

DENTISTAS. 
— Extracçôeo sem dor,'

cicatrização normal, sem hemorrliogia
e sem cocaina (Local Anestbezico "Idel-
son"). (600 S) J

DENTISTA 
— Coroas de ouro puro a

5$, 6$ e 7$; chapas de vulcanite a 9$;
no laboratório da rua Uruguayana n. 3.
sobrado. (7981 S) J

DENTISTA AMERICANO
DR C. FIGUB1
REDO *ipe«i_Ui
tg en extracçfles

cempletamen;--
lenilri eoti-f trabalhos garantido. ;
1. itema aperfeiçoado, oreços modieoe, •
em prettaçíee, das 7 da manhl is a da
noite, rua do Hospício n, i»t, canto da
avenida Passas.

PARTEIRAS
Parteira Mme. Barroso
— Trata de todas as moléstias do utero
e evita a gravidez. Acceita parturien-
tes em pensão e attende i chamado* a
qualquer hora. Telephone n. 4.589 —
Central. Rua General Caldwell, n, «33.

6. <4».

PARTEIRA
Dra. liaria Precioza Pinto, parteira

formada pela Escola Medico-Cirurgica
do Porto e pela Faculdade de Mediei-
na do Rio de Janeiro, participa a suas
clientes e amigas que, achando-se re-
slabclceida de seus incommodos, offe-
rece de novo seus serviços profissio-
naes, partos, concepção, etc, em sua
nova residência e consultório, rua do
Rezende, 83 A, sobrado, (J 7660 J

PARTCS itrX^i*W. DE. ANDRADA,
cura, corrimentos, btmorrhagitj e sutjen.
s8*s; de modo aimples, evita a gravideznos caso3 indicados, Jazendo apparecer oincommodo, eem provocar henio.Thagia,
tendo como enfermeiro mm. JoSEPHI-NA GALLINDO, parteira do Hospital
Clinico de Barcelona; consultas diárias
graus ao« pobres. Acceita clientes em
pensão. Consultório e residência: rua do
lavradio n, m, sobrado. (304 J) S

PARTEIRA — A verdadeirariii.Ai__i.__ — 
mme P,]myra

— Com longa pratica, trata de moles-
tias de senhoras e suspensão, por um
processo rápido a garantido. Acceita
parturientes em »ua residência, í rua
Camcrino n. ios. 103 J

PARTEIRA Mme. Francisca
Reis, diplomada,
íaz apparecer a
nienitrueçSo por

,, _"¦¦¦.•_''.. processo soienÜ*fico e sem dor; trabalhos garantidos e pre-ços oo alcance de Iodos, «em o menor ee-
ngo para a íaudcj trata de dotnças doute.-o; rua General Caraar» n. uo. Tel.n. 3.368, Norte, próximo da avenida Cen-
tal. Consultas grátis. (118 S)

PROFESSORA 
interna 011 semi-tnterna,

precisa-se de unia habilitada em todas
as matérias, e com pratica de falar fran*
cez. Externato Barcellos, raa Industrial
n. 15, Largo da Segttnda-Felra. (íao S) S

Quem desejar ver-se livre
dos atrazos
da vida, aa-
ber o pen-

aumento de pessoa de amizade, attrahir
amor e bons negocio-, Cer felicidade no
commercio. tratar todas as doen-
tas, obter o que desejar, por mais diífi-
ci 1 que seja, por trabalhos scientlflcos e
garantidos, dirija-se á rua do Cupertino
numero 7, estação de Quintino Bocay-
uva, enviando enveloppe, sellados e suo-
•criptado para resposta e consulta no
gabinete 2Í000; cem talismã sfooo;
por escripto, io$ooo; com talismi, 15$;
todos os dias: realira-te o que dese-
jarem por mais difficil que seja em
qualquer distancia ou Estado. Gonor-
rhea chronica e impotente, cura garan-
tida. Consultas sobre doença no gabine-
te ou indo a residência do cliente gra-
tis. J. Pinto da Silva. S 642

Moléstias das senhoras —
Dr. Octavio de Andrade, com pratica dos
hospitac* da Europa, evita a gravidez por
indicação scientifica, eem prejudicar o or-

Sanismo. 
lleinorrhegias, suspensão, etc,

lesidencia e cons.: rua Sete de Betem-
bro n. 186, sobrado, dat 9 is 11 e de 1
ás 4. Telepbone 1,591, Central, Consultas
grátis. (R C9<)

ronto a jour, „. m_ 7 de Setm.
bro 11. 93, i° andar. (117 S) S

60HORRHEAS chronicas e
¦ecen t es.
Querei» fi-
car radi-

calmente curado em poucos dias?, Pfo-
curae informações com o sr. Feijó, que
gratuitamente as offerece, nio conhe-
erndo caso nenhum negativo; rya
Theophilo Ottoni 167.  R 54

SYPHILIS^e suas cousequtncias.
Cura radical, injecções
completamente INDO-

. ORES, de sua pre-
. .., paração. App. «06 e

(14. A<semblca n. 54; das 13 is 18 lio-'tVJâ!™-0 do Dr* PEDRO MAGA-
í,h5.ES. Telephone 1.000, C. (8548 S)R

CIMAIIRTA — C"ra resfriados,

bre, broneuites e aathma. Preço, i$ooo.
Deposito: Pharaiacia Rodrigues, ma
Marechal Floriano n. 59. (8o<a S) R.

COLORINA Tintura ideal ga-

tituir ao cabello a sua côr original pre-
ta ou castanha, — Preço io$ooo; pelo
Correio, mais . fooo. Deposito geral, rua
7 dc Setembro n. 137. — R. KANITZ.

Casamentos trata-se com
brevidade,

mesmo tem
certidões, ci-

vil, 35$, e religioso. 30$, em 34 horas
na forma da lei, inventários e Justifica-
ções. etc, com Bruno Schegue, a ma Vis-
conde do Rio Branco, 32, sobrado. To-
dos os dias, domingos e feriados. At-
tendem-se a elianiados a qualquer hora.
Telephone 11. 4.542, Central. S 1964

PARTEIRA; Mme. Maria José.
plia, diplomada pela

— Faculdade de Medi-
tina de Madrid, trata dc todas as doen-
ça« das senhoras e faz apparecer o in-
commodo, por processo «cientifico e sem
dòr nem o menor perigo para a saude; tra-
talhos garantidos e preços ao alcance dc
todos, Avenida Gomes Freire 11. -7, tele-
nlioue 11. 3.643 Central, consultas grátis.
Km freute ao theatro Republica.

(S 4«!_. ,T
(J 749) S

P.rto.. Moléstias das
Tratamento dos
abortos t suas cou-
sequeciaj, dos cor-
rimentos, das coli-
c«s utero-ovarianas e das regras irregulares
e prolongadas. Assembléa, j4, das ia is 18.
Serviço do dr. Pedro Magalluies, Telep.
1.009. Cent. (8547) R

SENHORAS

Professores e Professoras
A 

PROFESSORA de portuguez, francez,
antliín., etc, o trabalhos c o profes-do portug., dane., arltltni., álgebra, geog.,etc., que estavam na rua Sete, i_(j. 3», mu-(laram-se para a rua da Carioca 44, a». E'

defronte do 47, onde já moraram mais dc
1 i|j auno. Convém mesmo a cdosos c
principiantes dc ambos 05 sexos, pois nãoe curso: o (ilunino 011 alumna esti «ó,
desde ioÇooo. (?4si S) J

INGLEZ, 
fr.-iiice., portuguez, aulas c li-

ções part. ítlarc. (metiiodo Derlitr) ;
preço módico; rua ila Alfândega n. 190,
-obrado. (94S0 S) J

INGLEZ, 
francez, portuguez, allemão e

latim. Cursos 15$ mensaes c aulas cm
particular. Ensino rápido. Paul, r-.ia São
Pedro 11. 51, 1» andar, esquina da rua da
Quitanda. (IOi S) S

Zumbidos dos Ouvidos ££ó
pelo Dr. Neves da Rocha, com
exito seguro, dos zumbidos dos
ouvidos, pela massagem vibra-
toria, pelas correntes continuas
e pelas correntes de alta frequen-
cia. Os zumbidos diminuem logo
na primeira applicação c acabam
desnppare cendo complotamente.
Consultas da i és .; Avenida
itio Branco 90. J 741

Quem fôr
econômico

formam*, c colchües usados.

Aluga cs inoveis na
"Luiiiuidadora", 55
rua do Cattete 57-
Compra-se, vende-se
aluga-se e troca-se
uio veis. Grande ia-
brica de colchões, r_

(G 6439)

Arma/pm — A,uC*-se um' 1,em •'*
raiiua^ciu tuado, com dependências
para moradia de famill», á rua Prudente
dc Moraes n. S, canto da praça de Ipa-
ncnia. (415 S) J

Collegio "Helios m Franco I4..
V. Isabel, ponto dc $100. Internato, se-
mi-lnternato e externato. Curso primário,
gymuaoial e artístico. Aulas praticas de
francez, inglez e allemão; gyinnastlca sue-
cn, piano, violino, etc, predio muito hy-
gienico. (lI2 ?) J

Gravidez ?: £8?™
jeclor — Nanterro. Fácil
commodo e Iiygieuico.

Cancros curam-se íacil ecom
pletamènte sem dor
com LYS0I.1NA do
Pharmaceulico Jovi

vonovone no ^os Santos. Deveii-icu» p0Sit0 gerai: R.Acie
3S, Teleph. norte 3.C5. Preço 3S010

S 230

INGLEZ pratico, Mr. Pe-
ter garante ensinar
cm htis mezes, 10$

n.eiifincp. Largo ile S. Francisco .6 c run
da Carioca 5-, 1" andar, Vse a domicilio,
r_r preços módicos. (8180 S) J

ÍtRAVIÍIEZ -*•> Hematogeno-de
UllAIUUIU Alfredo de Carva-
Iho, em um calix ás refeições, ein cuja
composição entram a quina, ltola, cocn,
lucto-pliosphato de cal, pepsina pan-
creatin.i diastise e glyceiiua é a me-
Ihor garantia à vida do feto e da mu-
lher grávida, pois o Hematogenol, além
dt poderoso tônico c digestivo, vende-

] se etn todas as pharmacias c drogarias
do Rio e dos Kstados. Deposito: 10,
Rua Primeiro ue Março.

(¦'UANCE Z Lições theoricas e prati*eis, eni easa do alumno. Informações
no consultório do ciruruião deiitista Syl-
vio Travassos, á rua Chile 27, 1", i. sc-
gtindas, quartas r. sextas, das 2 ás rt hs.

(136 S) S

T EÇOKS DIC FRANÇATS — Mine.
U Guiou; rua S. José ti. 55, 1" andar,
perto da Avenida. " (3,1- S) J

piiOl-KSSüHA do piano, dá lições _
J. vezes por semana, cm casa-s partícula*res, tior 13" mensaesi rua dn Lapa 11. CS.
sobrado. (5W S) .1

pRÇCPESSOK —. Çrccisn-se de um paraX linjiuas ou soiencias, moço ou "Senhor
sem familia, que se sujeite ao internato
de um collegio no interior; para tratar á
rua Guimarães ti. 67 — E. do Roclia.

(6oi S) S

DOENÇAS DO APPARELHO DIGES-
TIVO E DQ SYSTEMA NERVOSO—
DR. REMATO DE SOUZA
LOPES, dooento na Fa-
cuidado. Exames pólos
ralos X, do estômago,
Intestinos, coração, pul-
m6es,etc. Oura da asth-
ma. — Rua S. José 39, do
2às 4, (menos ás quartas-
feiras)* Grátis aos pobres
às 12 horas.

PROFESSORA muito labllitada, lecclo-
X na em sua residência, francez c in-
prle?, a meninas e meninos j rua Bella dc
S. Lei. n. 49 — Andarnliy. (285 S) R

¦ I-

PROFESSORA — Habilita, a ter e es-
X . crever por processo praiico e simples
om nes mezes, na sua residência ou na
dos alumnos; rua General lírr.cc n. io_\
o, ru. (10. S) s

Professora ae íincuns, <ii_-
¦*¦ pnmlo do alaitmns horas, de
Iimililí., flOeciíi* ;illl Iti liét.. -ír fi:UÍI-
cez, iiiüle/. e allemão; preços mo-
«licos; rua dn Carioca *17, sobrado.

(J_:i87) 
S

PROFESSORA 
DK PIANO — Leccioi»

pelo methodo do instituto e prepara
alumnos, 15$ por mjz ,duast lições por sc-
mana, Cflrtaa neste escriptorio a A. A. A.

(350 S) J

1_1.0-E._OKA 
— Senhorita de _jniiia

.istiucu. com pratica de magistério,
ICCC-Oíia o curso primário cm sua casa,
ou em casa dc pessoas do tratamento.
Lecciona tambem piano c tlieoria. Traía-
se na rua S. Leopoldo 3-*o — I.sta_io dc
Sil (6J3 S) J

IJROFESSOR 
dc lógica, psycholoeii c

latim; ua rua do Mattoso n. 33. Pre-
<;o módico. (657 S) S

PIANO, 
sol.ejo e tíheoria, lecciona em

casa ou fora (mctliodo do Instituto);
preço niütliío; rua General Câmara, 49»
2" andar. (351 S) R

Pr 
ANO, violino c bandolim — Profes-
sor. Cartas por favor ::csta redacção,

para Arion. (30 S) R

PROFESSORA 
de cintura, ílorc*, borda-

cfoa q machina e á mao, acceita alu-
tunas á rua Marechal Floria na Peixoto
11. 41, i-_s:i Singcr. (947 S) S

PROFESSOR
dc latim, gramnuticalmente (coiisíru-
cçüo. trailiicçfio. _composis'ão, analyse
granimatical e lógica).

Literatura, inglez, francez, poriti-
?uez, hespanhol e italiano. Bi lições
nos domieilios i famílias de distineção,
por melbodo theorico, pratico e rápido,
conversatívo, graduado o racional. Lc-
cciona lambem surdos c mudos, pelos
methodos tnimices e phonicos mais
modernos. Paira esclarecimentos c in-
fornuções no Moinho do Ouro, com o
ir. Joaquim Freire, á rua L1112 de Ca-
m. e s n. 2,.

CATARATA Cu,ra da cato_
cesso operatorio seguro.qualquer
quc seja a edade do doente, pelo
Dr. Neves da Rocha, oculistu com
longa pratica de sua espcciali-
dade no pai? e nos hospitaes de
Berlim, Vienna, Paris e Lon-
dres; medico de diversos hospi-
taes desta cidade. Avenida Rio
Branco, 00, das 9 ás 11 e de i ás
4 horas. Honorários moderados.
Dispõe de aposentos parahospe-
dar doentes que queiram estar
sob sua completa direcção.

J 740

en.nnriQ — Empresta-so esta quantia
5U.UUU.p .o,, hypothccas de predios,
a juros de 9 a u0!0 ao anno, conforme
as localidades, negocio -serio c feto com
promptidão; trata-se com Sanlos, na rua
da Misericórdia n. 24, pharmacia, até ás
_ horas da tarde. (8;_ S) H

GANHAR DINHEIRO -
Tendes algum desejo quc apezar do

algum objecto que nos tenham roubado?
Sois infeliz em vossa familia ou em
commercio? Procisaes descobrir alguma
coisa que vos preoecupa? Fazer voltar
para vossa companhia alguém quc se
tenha separado? Curar vicio dc bebida,
jogo, sensualismo ou alguma moléstia?
Destruir algum jnaleficio? Recuperar
algum objecto que vos tenham roubado?
Alcançar bom emprego ou negocio? Fa-
zer casamento vantajoso? Revigorar a
potência? Augmentar a vida ou memo-
ria? Adivinhar números de sorte? At-
trair abundância de dinheiro? Empre-
gae os ACCUMU LADORES MEN-
TAES NÚMEROS 5 e 6. Nada têm. dc
feitiçaria ou contrario á religião. E'
uma descoberta da influencia occulta
da própria vontade, para dar ao magne-
tismo da vontade o potencial realizador,
tal como o auxilio da Itineta cm relação
á vista, ou como o phonographo que fala
por causa da voz quc nclle foi grava-
da, como a da saturação da vontade nos
Accumuladores.

Todo o dinheiro que se gasta com os
Accumuladores recupera-se logo com
grande lucro I Numerosos attestados fa-
voraveis estão nos nossos 30 magazines.
Sempre deram resultado e são por uós
vendidos desde ha doze annos I Contra
factos não ba argumentos. Um Accuuui-
lador sozinho dá resultado; mas os dois
(ns. s e 6), quando estão reunidos em
poder da mesma pessoa, servem tambem
para hypnotizar ou magnetizar, curar só
com a mão 011 em distancia, crnfini são
muito mais efficazcs para qualquer fim.
PREÇO DE CADA UM 33$ooo.
Se não nuderdes comprar já os Accumi.

lodorC9, compr.te o Hypnotismo Aforttt-
itonte, com o qual obtereis muitas coi*
sas e quc cusla apenas io$ooo.

Os pedidos de fora devem ser envia-
dos com os importâncias cm vale postal
ou cartas de valor registrado _ — LA-
WRENCE & C, rna da Assembléa, 45,
Rio de Janeiro. Dá-se grátis o. Maga-
zinc do Dinheiro. J 893

TERRENOS A PRESTAÇÕES
NA ESTAÇÃO DA PRATA

Vende-se grande arta de terreno di-
vididos em lotes de lom por jora de
fundos a pequenas prestaçSes memiea
de (io$ooo), logar salubre, com pouca
distancia dc estação de Alfredo Maia
(Linha Auxiliar). Preço de passagem
i', ida e volta i$ooo; a*, ida e volta.
$600$ Trata-se com a proprietária, d.
Maurlcia Borco de Macedo, na mesma
estação. J 6183

REGISTRADORAS E COFRES
Vendem-se registradora» National dc

200$ para cima, cofres, á provadefogo,
diversos frabrieautcs, máchinas de es-
crever e cálculos, prensas,troca-je qual-
quer objecto Rua Frei Caneca n. 7 a
11. Telephone 5.09a, Central. S 8140

ESORIIPTTJBAÇMO MERCANTIL
J)E PINHEIRO GUIMARÃES

(2* edição)
Tratado pratlco-.iei.ico, esfudo complc-

to desta disciplina ao alcance de todos.
Obra indispensável aos estudantes de com-
mercltf, guíirda-lrvros, negociantes, cte.
Urochu-ra, 8$, pelo correio, registrado 9$.
Pedidos ao autor — ma do Hospicio 148,
loja. (J 44i)

OURO 15800 A GRAMMA
Platina, prata e brilhantes compra-se

qualquer quantidade, na cisa "Meridia
110", rua Uruguayana, 77. " '"•S 681

Hypno-Magnetismo
Quereis adquiri, o? Tomac o curso do

professor KADIR, na rua Mariz e Dar-
ros 11, 87, Pelo seu systema, com oito
liç3cs já podeis influenciar e dominar
os outros. Desenvolvei as vossas forças
psvchicas, afim <lc progredirdes na
vida. (R 549)

SRS. MÉDICOS
THERMO-CAUTERIOS

Compra-sc Thermo Cautcrios queima-
dos. Rua da Assembléa n, 16, loja.

S 654

LOJA
Aluga-se a da rua Mz Gama nume-

ro 45, Villa Fernandes, antigo do Es-
pirito Santo. ("4 J)

MOVEIS A PRESTAÇÕES
V. S, quer comprar moveis a prte-

taçSes por preços baratissimos, entre;
gando-se na 1* prestação, sem fiador, é
na casa Sion, Senador Euzebio, 117 e
uo, telephone 5209 Norte. (S 33°4

APOSENTOS MOBILADOS
Na Villa Rio Branco, avenida Mem

de Si, esquina de Inválidos, alugam-se
a cavalheiros com serviço, roupa de
cima, banhos quentes c frios, luz ele-
ctrica, a ^oíooo. S 350

PIANO
Vende-se um piano quasi novo, de

bom autor; na rua Barão Mesquita
n. 394. S 971

VENDEDORES
Precisam-sc, com pratica, para vender

folhinhas, trazendo boas referencias.
Rua Municipal 11. M, sobrado. J 903

ESCRIPTORIOS
Alusiuiii-s. .spl.ndldas Ríilns

liara escriptorios on consulto-
rios médicos, no 1° o lt" nn-
«lares <lo Inrffp da Carioca 24;
trata-se c-m Tuni.vo, na Alfaia-

taria do Povo.

SOBRADOS
Alugam-se 05 pavimentos superiores

do predio á rua Uruguayana 11. 11
tCasa Castro}, sendo o primeiro divi-
dido cm c-criptorios e o segundo com
magníficas accommodaçSes para fami-
lia; trala-se no mesmo. 126 J

AGENTES
Para vender um artigo dc primeira

crdem precisa-se dc agentes aclivos
cm Iodos os pontos da Rqmblica, Lu-
cros certos de 60 a 

* 
So por cento.

Cartas a Antônio M, dc Souza, La-
fayette — Minas. 130 J

c o
da2° andar Vicüa novo — Aluga-s-

aiiuai segundo andar da rmn
Quitanda n. 123, entre Alfândega c Gene-
ral Câmara, próprio pura lamilia ou. _ran-
de escriptorio. (322 S) S

Accumuladores electricos
Precisa-se de tima bobina r,,,ira no volte

e que dc para iliurainação do correnlc
continua de 50 lâmpada* de :$ velas, du-
rante tres horas. Trata-se na rua dos Ou-
rives n. 88, sobrado. tj 39o)

DENTES e DENTADURAS"
Compra-se qualquer trabalho velho da

boea. Rua da Assembléa 16, loja.
S 655

ALGODÃO SUPERIOR
Kilo a iS.oo, no depositoc officina

dc colchoaria da rua Frei Caneca 309,
próximo á rua dc Catumby. S 114

A CASA MUNIZ
Al.ga. um espaçoso escriptorio com

doia compartimentos por 70^000. Rua
Ouvidor 71, i" andar.

Grande casa na praia da Lapa
Ahiga-sc uma, na rua Auguslo Sc-

vero 36, própria para grande familia
011 pensão; as chaves acham-se na mes-
ina, durante -todo dia, onde ha uma
pessoa para moslr.tr. Trata-se A rua
Frei Caneca 35. CR 55o)

CHA DA CAMPANHA
Este cbá. tem a virtude de torner a

pelle macia, roseda e linda; evita a.s e«*
pinl.í, manchas, ruess, etc. Excellente
nas doenças dos rln-s, be.ig.i e unimi <
elimina = evita o ácido uriço. A' venda
cm to-.lr.s armazéns confeitarias e pharm.
cias. DeposiWrioi Fedro Martins, rua 11
de Maio n. 13. (J 74=°)

Escrtir. omos na kua gox-
ÇALVES DIAS

Alugam-sc cxccllentes escriptorios do

predio 11. 3", com luz electriça e servi-
ço de elevador desJc 50$. Trata-se
no 5o andar com nime. Boisson. J 442

TRASPASSA-SE
o contrato de uma casa dc seccos e
molhados, situada num dos melhores
pontos dos subúrbios, teni moradia
para 

'íamilia 
e grande chácara. Infor-

maçíes com os sr3. Teixeira Couto
k C. Rua Uruguayana 99. (B 871)

ITÁLIA
Avante Savoia c abaixo crise, <iueijo

para ralar a 3$.00 o kilo e com des-
conto*'no atacado; na Casa Sapienza,
de gêneros italianos, 1 ma Senador
Euzebio n, 106, Só assim 6e pôde co-
mer macarrão todos OS dias. V. no
J. do Brasil, sabbados e domingos.

ACURA
ínfallivel da

Impotência viril
' A perda, total ou mesmo parcial Ua
Tirllldad» deprlm» o homem physleo, o
melhor dotado, encamlnhando-o para
uma velhice precoce. NRo lia affecção
Quo Iho cause tantas «offrlmontoa ma-
raet, quo lhe traga niaii discussões In-
tlmu, &. vezes mesmo sarcasmos o ca,-
Coadas, tornando assim sombria toda •
¦ua existência. Deixar esto estado sem
cuidados, na espectativa do uma cura
próxima, o embalar-se com uma espe-
ransa clilmerlea, quando pedindo a bro-
íhura do Dr. Zellc, Intitulada a aRes-
tauraçío do Homem, acompanhada d<
uma tolha do consulta dlrieida franca
•os quo n_o podem Ir Ab consultas 110m bwmrm w, smm
ias 3 íi. II e das 2 &s S, adqulre-.e
A certeia do «haver a totalidade da
¦ua vlrllldad». Essa Interessante bro*
•hura, do distribuição gratuita, conten .
io .«pllcn.üos e conselhos Indlspensa-t
Tels aos homens, deveria ser lida o r**
lida e ponderada nas horas dt desinl-
Ra 9 dep-ei.ão invenelvel.

59Í- .1

60N0RRHEA - IMPOTÊNCIA
Por -mais antigas e rebeldes quc sc-

jani, curam-se certa e rapidamente pí^
meio de plantas medicinaes, infallivi. 1
e_ inof.ensivas. -Milhares de pessoas h
têm curado por intermédio desles me-
dieamentos, A' venda n'A Flora llrasil,
largo do Rosário 11. 3, telephone ?.|o.,
Nortff. J 75t

Bibffotfieca de Obras Celebres
Vend«-se 1.111a eollecção do livros,

completa, inteiramente nova e de quali-
dade superior, por _oo$ooo. B' cuca-
dernada *m Ro/tburgh. Custou 45o$eoo.
Propostas por carta a Antônio, posta
restante do Corrtio da A/a»i_S.

NÃO VENDA
MOVEIS sem procurar ofterta da

casa Freitas, rua BuenoB Aires n. i.n
(antiga Hospicio), 

' 
compra qualquer

quantidade de moveis, louças, armações,
cofres, flte, encarrega-se tambem da
liquidação dos mesmos por conta de seu.-
donos, se assim o preferirem, fazendo
adiantamentos; of ferias por compra sem-
pre vantajosas, attende promptameiiíe
a chamados. S 34S

OURO A 1$800 A GRAMMA
PI/A1'INA 68200

Prata 3o a fio rs. a gramma, liri.
Ibantes, cautelas do Monte Soccorro 1-.
de casas dc penhores, compram-sc _
rua do Hospicio 11. _i6, hoje Dueiios
Aire9, única casa que melhor paga.

S 040

A CELEDRE CARTOMANTE
MME. MARIA

participa _ todos os seus cliente, que
garante todos os seus trabalhos por
mais difficcis que sejam e só accei!;.
sua remuneração depois delles prom-
ptos,' aqui não se engana n hitmanidn-
de. Tambem se trata de qualquer dorn
ça. pelas _ seiencias oceultas, sem quu
seja preciso fomar beberagem. li:-..
Visconde de Itauna n. au, sobrado.

S 91 <

AVENIDA MEM DE SA
¦Acceitam-se propostas para aluga.

por contrato todo o predio n, 349 d»
Avenida Mem de Sá, esquina da rua.
Frei Caneca. A casa tem vasto armn
zem e dois grandes pavimentos, cada
um com sete bons quartos, salas c dt
mais dependências. Tem terraço coni
uma bella ¦ vista e tambem quintal.
Trata-se á rua de S. Pedro n. 7-•, com
Costa Braga & C. (S91.O

CREOSGENOL
Moderno tratamento das tosses e

bronehites. R. Quitanda 50, sobr. Vi-
dro _$ooo, (R 5.4)

DR. SOUZA VARGES
ADVOGADO

Çsu.ss eivei», coiumerciaei e or-phano*
lógicas — Rua Sachet, 4, 

'.elepliont.

Central, 3..60. J. 622-."~VÊR 
PARA CRÊRl

Quereis comer bem e gorar saude?
Só no Café e Tíesíaurant Rio Branco,
rna Marechal Tloriano n. i<jj, sbcrln
dia e noite.

MALAS
Artigo solido, elegante e baratis-

limo, só na A Mala Cliines:,-i. Rua La-
vradio íít.

DOMINGOS CAETANO RAMOS
Precisa-se falar com este senhor pa: t)

negocio de seu interesse. Pede-se a to-
das as pessoas que possam dar infor.
mações dirigirem-se a Adriano Morae?*
officinas do Jornal do Commercio.

(671 S.

MACUf-VA DB ESCREVER
Vende-se "Mercedes", nova, pcl.-.

metade do custo; na avenida Passo_
11. _s. S <S8.t,

LUSTRE PARA EN60MMAD0S
O "Brilho Mágico" communica uni

extraordinário lustre a camisas, punho-,
collarir.lio!. e a qualquer peça de roup. 1
Endurece c prolonga a duração dos tc'
cido..

Vidro 1J000. Pelo Correio, j$00Oí
Na "A' Garrafa Grande", rua Uru^
guayana, C6.   A _.'<

6ATAANG0RÁ
Da rua S. Christovão, ,1S_ fugiu)

uma cinzenta. Cratifica-se a quem re.= .
titttil-a. (410 .!_

Pilulas Purgaíivas c
Anti-biliosas de Brite.

Aoprovadas e uremiadas com mcd.--''
lha 

"de 
ouro. Curam: prisüo de ventre,

dores de Cibeça, vômitos, doenças uu
figado, riní c rlieumatisnío. Não prü4
diiieni eólicas. Preço, i$soo.

DepositOE: Drogaria Pacheco, rua dei
Andrada» 45; á rua Sete de Se!cnib:'H
ns ír e çp, 1" dc Março 10 c As;ei:-
bléa 34. Fabrica: Pharmacia Santo.
Sil.a, nm Dr. Ai.stidt-s Lobo II. 22'jj
Telcpltone n. 1.400. Villa. -n-^

APÓLICES
Perderam-se as «poises de 1 toooí.o

de n. ;7S.oS3. de 500$ dc 115. 584
641 e de 200$ de ns. 2.336, -.3.17
2.473 íod.s de juro de 5 V. emiltiil
em 1915. para liquidar os comprotn
sos do Thesouro, cm pape!, anttrioi
a 1915, avirbadas cm nome da Com:
nhia oa Estrada de Kcrro nordeste
Brasil. Rio d. Janeiro, 27 de julho
iqi6, — Ü presi dente, Joaquim M.tcli
do de Mello. R S-*—.

SITIO OU CHÁCARA
Precii..-5^ destas

ções no Kst;u!o do Rio, com casa \r
mc-r,.ili.i, boa agia e terras par::. 11!-
tação em lciar saudável. Recebi ni

projiOílas á rua Menezes Vicln
sobrado, Rio. *- •

1,-V.

i-d•: .
-d

R :;i\

Pomada anti herpetkía
TORMULA DE L. E. DE BRIT^

Aetrovtio ' premiada tom medalh*
de oure

In'a_ivíl «se empigens, áarthroà

larnas, lepra, comichões, ulceras, ecrej

_,,t pannos, feridas, frieiRs e todas -•..

Solíiüas da pelle Pote 1*500. Depo^

sito: Drogaria Pacheco, rua doi .: .
dradil ». 4S • Sete de Setembro 8i.j

lK li?,
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CORREIO DA MANHA — Sexta-feira, 4 de Agosto ac 1910 il

DERBTt - €m\LVB
12' corrMii a -oali_ar.se domingo. 6 do acosto dç !»*«

i--__T_*Ar_fflrr__rtwsAsrt
Kepubllca drnW«ee^vBnH . ,,^-. FRÔ3çrJN:©HiANMü PREMIO

Wo-reo - 6 OE MARÇO - t.soo" 
metros — Animaes nacionaes —
fü-dicap - ttwiotl isoooí, 200$

, -_ 30$O0tT
te «3(:(*

B ÍI
-!-¦¦

Iceherg . ,
Dynamite ,
Lchcngrin
Triumjiho
iDlvetoe .
Espolete .
Hcrodea .
Lc Voiiá

ad ltilos
54 "
s+;;
54_#. wís -
.4"

{o Camella
S" pareô - VELOCIDADE - 1.

metros — Animaes de qualquer I

í4

tmetros - —-, •-
imm Handica» — Prêmios
_oo$ e 3o$«oo.

iMaciste . • . • • *
Ealila ....«.•«•
Boulanger . • . . r «
Zellé • • "
David ......'
Pist-aohio ,..««»
Bliss .........

,R (8 Jagunço »
(9 Liehe y ¦

O) 'fio Sicilin .......
l(u Froncia

_* parco — DERBY NACIONAL
,1.50o metros — •*"¦¦-—¦- -¦-¦>
i_ Tabeliã I -
1240$ e *.6$odo.

fl——1 Favorito . .

500
paiz

:00o?,

6""pàreo*'*— D¥R_Y-CLUB — 1.609
metros — Animaes nacionaes _
Handicap — Prêmios: 1:50o"-, 3oo?
c 45*1000.

Enérgica
Mystcrioso

144)4
1—11
2

PItangueiras
Estilhaço . ¦
Cascalho . .
Estilete . .
Cangussú

54 ldlos
53::
54

5*:

Marc* r._lstada
cipaos pharmaolas e drogarias desta cidadã e de todo o Bra.il.

GONORRHE'A
[W^ÊÊSmmW^íl&^^^^
falhar, este extraordinário preparado sempre triumpUarà. O unioo allivio
da moold-.de! Experimentas e ver»is o effeito assombroso! ISfto na go.
norrhéa que resista a esta prodigiosa desco.arta. .,,.._. Drill.Vende-se na Drogaria Grauado -Rua 1. de Marco lí • 1» e naspnu-

50 ldlos
48 "
50 "
st :
50
49 '
.-o ¦
5.1 ;

i" !
48 '

Animaes nacionaes
Prêmios; 1 :*oo$,

%

f parco GRANDE PRB&tIO DOUTOR
faoNTIN r 3.200. metros - Am-
mães de qualquer pai- - Tabeliã IX

' — Premios: -I5'.ooo?, 3:00051 e
450$ooo,

OPFALY . .
GUIDO SPANO
PAJONAL . .
ENÉRGICA .
MONT ROSE
PARANÁ'

A;•ji"4
Jovial . a
Delphim .
Hcyovara
Ilurrahl .
Ilclvetia .
Hebe

53 li'l"s

SI "
51

'." pareô — ITAMARATY -- t.ooo
metros — Aniinaes dc qualquer *>atz
1— Handicap —¦ Premios: i :20o?,
c'o$ c 3(>$«oo.

Lord Canlng .
Jandyra . . t.
Slromboli . . ,
ColomMna . .
Dionéa ....
Fidalgo . . .
Delle Angcvine

fl-*"

U» jiarco - 17 DE SETEMBRO ~-

v. ia

-3 ltilos
n

5*
5= "
49 "
50 "
49 "

4;;
i"c"
{4

(5
("
(6

7
8
9

.55 lcijos

53
44

FLORA INDÍGENA 1 MOVEIS A PRESTAÇÕES
AÜRiE, C9

Pharmacia,, hervanaria
iConsultas médicas e esp:
.-ratamento por correspondência, me-

diante nome, edade, residência e sym-
-.tomas da moléstia e _oo reis em sei-
los .para respostas. -Curas garantidas de
-c-das as enfermidades e das nevroses
e /«i/io/ciieís sem medicamentos. Irata-
mento rápido dos corrimentos, moles-
tias de senhoras, syphilis c doenças
venereas por especialistas,

ACRE, 69
S, 9730.

Querem comprar moveis a presta-
1 „.-„*-•„-1 Ç*m. entregando-se ua i* prestação,e lomccopatha * • barttijsimos é¦pintas grátis •eamCa,ll 

s „£ ru_ __ Cattete, 7, tele-
phone 3790 Central. (3J0S

PENSÃO EMISH HOTEL
¦ Para familias e cavalheiros de trata-
mento, tem todo conforto, grande cha-
cara, -preço muito reduxido, '."do recon-
stmido de novo, rua do Cattete n._ 170
lelcphone _.oo8. j* j_;

RINS E PRISÃO DE VENTRE

HATP1N -5"
ORNAT.IKH0 . . .
VOLUPT-E' CIIASTE

FANTOMAS ....
PONTET CANET . .
MONTE CHRISTO. .
CALEPINO ....
JOFFRE 
SULTÃO ...._•
ZINGARO .....
CORNCOI! ......
ROYAL SCOTCII . -.

u.750 metros — Animaes
<|iici- pai?. — Handicap
11:500$, 300$ e 45fooo.

n—1 Argentino ....
_ (* régüso ..:.--.: v.

(3 Nyon .....-...-
_ (4 Parado .... ,

, <(3 Vandérbilt . . v 1
q—6 Jacy í

de qual-
Premios

.53 líilos
50
4"
48
46
50

(10 PIERROT ....
(n MASTROQUET .
(" PALALAN . . .
hs BATTERY ....

4 (13 GOYTACAZ . . ,
Í14 BUCKLESS . . .
<!¦« ONKO . . . . .
fiCRAMPEMON . .
(17 LAGGARD . . .

8* parco — 2 DE ACOSTO - r.Coo
metros — Animaes de qualquer paiz
— Handicap — 1:200$ooo, *io*ooo

5*
5o
55
53
5'
55
55
55
54
5+
51
55
54
55
51
54
51
55
51
5»

ãNo-re-Pame de Paris
GRANDE VENDA com o desconto
de 20 °|o em todas as mercadorias

__l ___-___¦_!__'" LH____.li_><J_ff%

CURADO RADICALMENTE
Rio. 4 dc dezembro de 1915,

Illino. Sr. Dr. Sandeu. .
Kcccbi sua estimada carta de 24 oo passado, na qual V. S. deseja sabír .10

nieu estado de saude, e é com o maior prazer que lhe commumco que, graças.
a Deus cm primeiro logar c ao seu maravilhoso cinturão eleotneo, ¦acho-me

completamente restabelecido, pois dcsapparccerani as dores nos rins c a prisão
de ventre. . , , ,

Pode V. S. fazer desta o uso que entender, pois e a expressão da tctdaile,
De V. S. servidor agd". — Antônio Corrêa. Kua Arcliias Cordeiro n. -3_,

Jleyer, Nesta. .... ,„.
Ató hoje, ainda não foi descoberto em todo o mundo remédio,_scien-tice

algum que tenha alcançado o exito phenomenal do Cinlurão Elcçtncp, r.iven-
tado pelo dr. Sandeu. Basta'.unicamente ver os inniiinrros attestados, para voa
convcnccrdes da sua effieacia.

O que outros têm alcançado podercis tambem alcançar, ror que nao ex.
pcriinentaes? Vinde pessoalmente até este escriptorio, afim dc pessoalmente
examinardes este maravilhoso apparclho e experimenlãrdes a força de st» cor-
rente electrica. Nada vos custará a experiência. Si de ledo não vos for poSr
sivcl vir, enviac pelo Correio o vosso nome e resiücncia e seni uciuora, vos
remetterci os dois folhetos illitstrados do dr. Sandeu — YIGOR K SAUDE
NA NATUREZA.

Estes folhetos são grátis. , „ _ ¦
DR. M. T, SANDEN — Rio m .TAKEiRo — I-aruo da Carioca <n. 12, 1" andai

Consultas das 9 horas da man h.i ás 7 da noite.

¦e 3'$ooo.
Maipú , . . ;
Idyl .....
•Mcduza . . .
Magestic . . .
Monte Christo
Make Moncy .
iRomitda , .
Barcelona . .

l (1
(2

>%

52
52
50
5»
52
53
«o
50

ldlos

PREGO DAS ENTRADAS
lEntrada ficral
lArcliibáncada geral ......
L\rchibnncad_ especial com di-

Tcilo no cnsilliamcnlo . , .
Os bilhelcs supra darão ingres-

so no cavalheiro e gratuita-
niienle ás senhoras c menores

1 <|iie o acompanharem,

iSooo
-$000

5$oõo

O 1" Parco terá logar ús :2,3o da larde.
Manoel Valladão, 2* secretario.

Cavalleiro ^°°°
Vchiculo de qualquer natureza,

inclusive a entrada ale <lois
condu-tores 2?°'°°
¦Não serão pagos os programmas ipu-

blicados sem autorização.
Apollinàrlo O. dc Carvalho,

Thesoureiro (-E SG7

RHEUMATISMO
FACTOS E' O QUE SE DEVE EXIGIR

UOC-MENTOS IMPORTANTES
Attesto ene, tendo pre-cripto as COT-

TAS OU.EBER. a doentes de rheirai-ti"-
mo articular clirouieo obtive os melhores
resultados. . . „ ,

S. Paulo. ,8 de 
^0 

de tfâ.^

Attuslo que lenho empregado rio rheu-
matiuno articular aiudo, com '"¦Uz.^rwui;
tado, ai Gottas antl-rheumahc-s Olleber.
e ss .línho razões para recommeiiaar esse
Pr!?m*.-'de meu grão — S. Paulo, =9
de outubro de i»ij. .,„',.DR. CESIDIO DA GAMA E SILVA.

(l'-inms reconhecidas).

AttKto que nos casos os mais variados
de rIictiiual>«a.io, «in que tenho lançado
mão. cm minha clinica das Gotts» a mi.
rheunuticts de Olleber, os resultados obli-
dos tém sido «tisUlorios.

O referido é verdade e assim o attesto.
S. 1'nuto, fí de maio de 1916.

DR. ROBERTO CO'I~S CALDAS.
(Firma reconhecida'.

Illm". sr. Manoel IJ. Rebellc—S. Paulo:
Declaro que «olirendo lia doio anno3 de

um ríteuraatismo ehronico, que me obriga-
ira a andar de jo-tliios, por uão o poder
laier de outro modo, me (oram dados, pe-
lo sr. dr Roberto Gomes Caldas dois vi-
dros do preparado "Gottas nntirlieumaticas
de Olleber", estando en hoje quasi curado,
pois ando bem dispensando qualquer am-
paro pira o fnzer. Faço esta declaração a
bem daquelles que como eu, são victima»
rio rlicumatismo, e que encontrarão naj
"Gottas de Olleber". allivio e cura para
seus soffrimenlos.

S. rsalo, ia de. maio de 101G. „¦*,
MIGUEL GAÇCIONE.

(Villa Joaquim Antunes 2-A).
(Firma recoutiecIiJàV.

Preparado puramente vegetal. Approvado
pela Directoria de Saude Publica do Rio
dc Taneiro — Vende-se nas ruas: Andra-
das'41, S. Pedro a-o c Chile 31—Deposito.

Sellos para collecpes
Compra-sc c paga-se bem qualquer

quantidade de sellos nacionaes e es-
trangeiros, assim como moedas ç.mcoa-
lhas antigas do Brasil. Rua a-.de_M.ar-
jo n. 39, casa de cambio. S 667

PREDIO
Vende-se um, rc .de oá*ooo, u -Vista

ou cm prestações mensaes; ua rua An-
gelina, Encantado. Informa-se a nia do
Ouvidor n. 56, das 3 i|- á3 •j„ll%;is1l'
com Iuhocencio. vK :s'-

Gottas de Saude
TÔNICO 1U.GGNI-RAD0R DO ORGANI#0 13 REGULADOR DO VENTRE

dores rlieuúiato-i'cs, nervosismo,"nevratgias, -emorrhoides,Curam Íim^^X^^-^^m^'i^íTr^ dTg"»^
emeaquecas. 

^^;|^S;KDrSriSP Pacheco, rua5 d*s Andmdas
manchas (A 380)

ti. 4.5

PENSÃO FLAMENGO
" 'Alv.e.i-RC a casaes dc tratamento unia
-sala ricamente mobilada, com pensão;
.rátn-mcnlo de primeira ordem; praia
>do Flamengo, 10. J. 6i-l-

QUALQUER DOENTE
será atltendido á rua da A-semhléa nu-
mero 98. das 2 ás 3, nas .terças quin-
tas e sabbados. pelo dr. AMPIO MA-

.CHADO, medico operador e parteiro.

¦ Rio; liaruel _ C, rua '1'ireita- n. t — S,^|"|'^^^^^rar| —-

COMPRAM-SE
dentes de dentaduras velhas
apparelho de boca cm orno <
qualquer porção, paga-se bem';
Central 136, 1* andar com o sr
tiago. (339 J'

e lodo
platina,

Avenida
San

ALUGAM-SE
Espaçosas salas de frente c aposentos

muito bem mobilados com iodo o con-
forto com ou sem pensão a casal ou ca-
vílliciro; na rna das Laranjeiras n. 105.

o 110

Grande saldo DISCOS £
GRAMOPHONES

na Nova Figura IRisbnha. R.
n. 58.

Ourives
S 7S50

' I
ili__.i

1

ComuaiLhia tle Loterias Nacionaes do Brasil
Esii aoçoes pabUcas sob a fiscalização do governo leaeraj

âs 2 ii_ e aos sabbados ás 3 boras, a

RUA UI3C0MDE DE ITABORÍIHY H. 45

HOJB 337—20-
¦BCO-^E!

laiBitwiiiwiiimHiMiiiuníiw:
i CUBA DA

SYPHILIS
Knsiua-se a todos um mcio.de &

saber 6e tem syphilis adquirida H
ou hereditária, interna ou «ter- §§
na e como podem cural-a fácil- a
mer.tc em todas as manifestações B
e periodos. Escrever: Caixa Cor- g
reio, 1686, enviando sello para H
resposta. a%

w*s*mm*'mw;w?MiWMwmM
M 3494

Xarope adstringente
de Quina, Cascari*
lha e Simaruba

f.*-»)iifa de R. de Brito, da Pharmacia
Raspail, approvado pela Inspectoria
de Hygiene.
Receitado pelo3 mais -abalizado» medlcoi,

contri »» -ffecçõe» do tubo çasttp-i>«le-li-ntt, princip-lntenlo contra as diarrliíi» re-
beldti, acompanhadas de colicn», d-ritiite-
riu c nie»enterites, diarrliém da denliçao e
dn conv»le»cençai dit feirei gravai e dai
tnolestiai pulnioriaies, conseguindo sempre
niriTilliaii-. curas.

Modo d« 'tsr: veja-se no vidro.
Preço *$ono. Deaposito — Drogana

**achec», .1 dos Andradas, 45, 
*• <••*

Marro 10. v Setembro 81 e 99 e As-
sembléa 34, _"_i-tlca. Vharmacia Santos
Silva, Dr. Aristides Lobo. -29—

ACTOS FÚNEBRES
João Garcia de Al-

me ida

f

¦ct-^____mIí__í_^^BS^Í*- ** - 
'^SiM-^HP^^**^,^"1*^^*^?!^

^ii_^_S^Cili^»^_^SO^__l__l

Tel. 1.400. Villa. Rio de Janeiro.

FÃZÍnFÁ VENDA
Vende-se uma Rrande Fazenda no

E. do Uio, E. F. Lcopoldina, distan-
te desta capital apenas 1 hora e meia,
com meia légua dc frente e uma lc-
gua dc "mulos, atravessada pela mes-
ma listrada c com estação á 20 nu-
nutos. A Fa.ciida possue extensas var-
zeas ifljenrima-, tnattas, ícapocirões
próprios para a exploração dc lenha,
nascentes c um grande rio navegável
ata ao mar. Informa-se e traia-se u
rua do llospicio n. 38 1° andar, cs-
criplorio do sr. Villcla, das 4 e meia
is 5, com o sr. Almeida. (104 .1)

P, Corrêa R: C, cxtrciíiaiiicn-
te compiiiigidos pelo fallceiinen-
¦to de seu «prezado amigo e cx-
sócio JOÃO GARCIA Dl. AL-
'MEIDA, mandam celebrar, cm

6tiffragio dc sua alma, «ma missa de 7"
dia, amanhã, sabbado, 5 da corrente, ás
9 i|* horas, na egreja da Candelária,
e para assistir a este acto úe religião
conrklam Iodos os seus amigos, aos
quaes desde já se confessam siinmia-
mente gratos. (J 902
1

Emilia Machado Car-
neiro de Mendonça

t

I

SALA
Alutra-sc ricamente mobilada com 2

janellas e uma sacada tem luz clcctrica
c telephone. só a cavalheiro, casa dt la-
milia. lambem se, aluga uni «lUMlo. -r-
Avenida Gomes Freire 13»' J 37»

CHARUTARIA
Vende-se uma, muito bem montada

no melhor ponto dos subúrbios, com
contrato tendo boa moradia para-la-
milia; para informações
giiayana n 6.

MOLÉSTIAS DAS GALLINHAS
A gosma, o gògo. a corysa e o rheu-

matismo das gall.nlias e de outras es-
pecies de aves, são combatidos com se-
gurança pelo Corysol.

Com o uso desle preparado as galh-
nbas engordam e a postura augmenta.
Preço 2$500, pelo Correio 3$5°°-

F.m todas as drogarias e • pharmacias
á rua Uruguayana 66, Perestrello í*
Filho e Avenida Tassos 11. 106.

A 232

rua Uru-
(S 688)

OOOSBOOO
OURO

Prata, brilham es, cautelas do Monte
de Soccorro, compram-se; na praça Ti-
-.•Í»(.t«-Q 61 Cnxn Garcia.

Il II
O mais poderoso antesníliilitico

iFallricante: — Pharmaceutico Alva
Unico que com um só frasco faz

Uma colher após ás refeições. Em toda

adquirida ou hereditária em toda-, as
manifestações. Rhcumaltsuio, Mexe-

ias Ulceras, Tumores. 'Dores museu-
lares c ósseas. 'Dalrthros, Htrunculos,
Esciopluilas, Dores de cabeça noçtiir-
nas etc, e todas as doenças rcsultan-
tes-de impurezas do sangue, curam-se
infallivelineiile com .0 . ..- O mais enérgico depuraUyo.

ro Varges — Av. Gomes il*renc, 90.
desaparece,* qualquer manifestação

as •pharmacias e drogarias.

PROFESSOR

1'or 1 $000 em meios

Amanhã Amanhã
Grande 6 Extraordinária Loteria

Novo plano-303-6*- A's 3 liorrta üa tarde

UTERINA é o unle
ro m o di

que cura FLOHI33 im ANCAS e os
Corrimentos das Sonho.-as.

Vende-so nns principaes phnr-
macias e na Drogaria Araujo Frei
tas _C.

.Conhecido, dispondo dc |> "fumas lo-
ras acceita alumnos de Latim, lortu-
miez Francez c Mathcmaliea íi prepa-
rarem-se a exames do Gymnasio. .Rua
liarão de Petropolis) p8. 13-13 ))

MODISTA DE CHAPÉOS
precisa-se de uma salinha par.v trata-
lliar durante o da ¦*.i*^.-OTi,c%S
familia c nas immediações da piaça
Saèni Pena escrever para este jornal
com as iniciaes _. L. A. )-•, -./".t '

00
1'rouo <lo bllhoto inteiro 16$0()0 om vigésimos

O* neiliao'. do billiel.es do interior devem ser aeompnnlindos_ de

^Miílr urD«vriion° saíffiaPirag «
ni do biseo das Cançella- «— Ouixii do Correio n. l.a.7».

SITIO BELLA VISTA
Quem .precisar dc descanço, ou mu

dança de clima seja totiriste ou amigo
da natureza, deve procurai- este sitio:
informações, por favor, na Casa 1*lo
ra". rua Gonçalves Dias n. 3"-

J. SOI'

BOULEVARD S. CHRISTOVÃO N. 10
A,„_,so esto predio ^^^kt^^S^^- ruu Viscon-

SãU X.^r- C^.m^o^-riAllrii.iinu
üc füapiicaliy 11. SOO.

GAFE COM ASSUCAR!!!
O café BOM GOSTO com i hüo de

assucar (Reclame) por i$3ooü com
brindes dc cliicara. copos, pratos, etc,
cm cada kilo por i?30ol! li na Ave-
nida Tassos, si. (-97))

BOTEQUIM e RESTAURANTE
Traspassa-se"iim bem montado e bem

localizado. Contraio longo e em logar
central Para informações com os srs
Delphim Coelho & Comp., rua
sembléa n. 58, 00,

da As-
J 7C0

%enças 6a pelle e venereas -
Plivsiotlierapia

Dr. J. J. Vieira Filho, fundador e di-
rector do Instituto Dermotterapico do
Porto (T.rtugal). Tratamento das doen-
ças da pelle e sypbiliticas Applicação
dos agentes phjsico-naiuraes (electrici-
dade, raios X, radium, caior, etc.), no
tratamento das moléstias chronicas e
nervonas: cons.: rua da Alfandeca o
-í. dap a ás 4 horas.

i.5íopi) Peitoral de Desessartz
e Aloatrão da Noruega

FORMULA DE BRITO
Approvado pela lnspe.iona de Hy«

giene e pr-aiiado com medalha dt onro
na JEjcposiçlo Nacional de 1908. Eite
maravilhoso peito-al cura radicalmente
Dronchitcs, oalarrho! cbronicos, coque-
Inche, asthma, tone tiiica pulmonar,
dores de peito, tmeumoniaj, tosse ner-
•*osa». constipações, rouquidjlo, ouffooa-
çô-B, doençis de gargínta 

'_rynge, de-
fluxo asihmatico, etc. Vidro 1Í500. —
Depósitos: Drogarias Pacheco. Andra-
das*h. 45; Carvalho, rua Primeiro de
Março toj Sete de Setembro Si c 99
e á rua da Assetr.blía n. 34. Fabrica:
Pharmacia Santos Silva, rua Dr. Aris-
tides Lobo n. -*9- Telephone 1.400.
Villa.

MÃÍÍÊIRAS

João Garcia de Al-
meida

¦Clarinda de Andrade Garcia
dc Almeida, dr. João Garcia de
Almeida Junior, senhora c filho;
dr. Vital Antônio Dyolt Fonte-
nelle e senhora: Octavio, Maria

F.milia o Alberto <le Andrade Garcia;
Maria José, Sophia, Arscnia ç Georgi-
na de 'Andrade; Oldemar, Gastão e
Raul Andrade, agradecendo n todas as
Iiessoas (juc os acompanharam na sua
dôr, prestando ,-13 homenagens nine-
fores ao seu saudoso marido, ijiae, avô,
sogro, cunhado e lio. JOÃO GARCIA
Díí ALMHIDA, participam aos seus
amigos (|ue a missa dc 7" dia será man-
dada celebrar amanhã, sabbado, 5 do
corrente, ás o 1!* Iioras, 110 altar-mór
da egreja da Candelária, antecipando
dcr.de j'a os agradecimentos aquelles
que a esse acto comparecerem. (J 901

Dr. Eduardo Gordilho
Costa

Maria Rosa G. Costa, sem fi-
lhos, genro, netos, irmãs, cunha-
dos, sobrinhos e primos agrade-
cem penhorados a todas as pes-
soas de suas relações que os con-

furtaram no passamento de seu prnn-tca-lo esposo, pae, sogro, avô, cunhado.
irmão, tio c orimo, DR, -EDUARDO
GOR-DIWIO COSTA, c pedem para as-
sistir á missa dc 7o dia, que fazem
rezar amanhã, sabbado, 5 do corrente,
ás o horas, no altar-mór da egrej'a de
S. Francisco de Paula, confessaiido-sc
agradecidos. (J 912

Luiz Celestino de Fi-
gueiredo

Sua viuva c filhos communi-
cam o fallecimcnto de sou espo-
iso . ,pac e convidam <ios paren-
<les e a-migos para acompanharem
seus reslos mortaes hoje, 4 do

correnle, ás 4 horas- da tarde, saindo o
fereíro da rua Condo de Bomfim nu-
moro 791. ipara o cemitério de São
João Baptista. S. 9S6.

(iMILOCA)
Henrique 'Carneiro do "\Kn.

donça c filhas, Augusto da ¦SU-
va ¦Machado, sua mulher filhos
c genro, Alberto 'Carneiro dc
Mendonça, sua .mulher e filhos

conimunlcain a seus parcn.es c amigos
que, pelo repouso de sua saudosa mu-
Ihcr, mãe. filha, irmã, nora e cunha--Ia 'l-..\ilI'LiI.A IMUOBAIDO CARNEIRO•DE MEffDONOA será rezada -.una
missa amanhã, sabbado, 5 do corr-iilc,
ás 10 horas, na cgrej'a de Silo il*'ran-
cisco dc Paula, se.iiuo dia de seu fal-
lecimento, J. 900.

t

f

----------*<---__9_fl--_a_-__-
José Moreira Baptista

(.* AMNIVERSARIO)
Luiza Gabriclla Baptista, fi.Hios, genros, noras, netos e bis-

neto convidam as ressoas de
sua amizade para assistir á mis-
sa de a" anniversario, que man-

dam celebrar, por alma de seu saudoso
esposo, pae, so-rro, avô e bisavó, JOSIÍ'MOREIRA BAPTISTA, hoje, sexta-
feira, 4 do corrente, íis 9 na horas, no
altar-mór da cereja do S. S. Sacra-
mento, coiifcssando-s. eternamente sra-

CS 6_i
i-ji—i— — "wi¦ ¦ "iii inmin jmi.j.
Angélica Rosa da

Cunha
Seus filhos, noras e netos, con»

vidam seus parentes c -.micros c
os da finada D. ANGE-TCA
ROSA DA CUNHA a assistir 11
missa dc triRcsimo dia de seu

passamento, que será rezada, sabbado-, 5
do corrente, ás 9 horas, na egreja de
Santa Rita, antecipando seus agradecia
mentos ás pessoas que comparecerem a
esse neto dc religião. ("1-7-

f

COSA ... TDISBlMli
DB. A. DANTAS DE QUEIROZ
Modernos mcthodos de tratamento

•nedico e cirúrgico, conforme a melhor
indicação. Consultas, das 8 ás u dn
manhã. Rua Uruguayana a. 43.

ALFAIATE
iVcndc-se uma armação, í.ois I

if uma escrivaninha em peroba,
•novo, 11" rua Uruguayana'o

\íC.UCs
quasi

(670 S)

FOLHAS DE ZINCO
Vende-se juntas 20, de 0 pes da pri-

nií-ira cravação, a t$8oo cada uma; na
rua S. Christovão 107, sobrado.

i_i3 J

O figado é um dos org_Oi mais importantes da. nossa economia.
Un* figado desordenado causa r, perda do appctite, prisão de ventre,

dure» Cf cabeçu. infartação depois de comer, perda dc energia para o tra-
Inibo, i*"ysíco e mental, perda dc memória, cansaço, palpitaçao do coração
aomno duastoergado, urina carregada, tristeza, etc. ,

Em srguida aos symptomas acima mencionados, sobrevem um estao-
rtrvo-o que produz grtvej resultados, como sejam hypoeondna, peraa uo

VTleMS 
PÍLULAS U^iVÈRSAES MELHORADAS DF. PERESTRELLO.cor,

t'm cm si os agentes medlclnáes para combater os males acima enumerados.
Estas pilulas são compostas dc v egetacs e o seu uso nao requer resguar.

uo, nem de boca nem de tempo. — CAIXA, .$500. ,„<¦„„,
Remctte-sc pelo Correio «.tua caixa por 3**00, C caixas par i.l>oo.

t 12 caixa» por *6$ooo.

Vende-se na LV ©arraia G-rarade
¦&LTJA. T_T_tlTTG^'ü-_fl_.'5r-A.lSir-A-j 66

y-»/0.*aOHlt".--Rl/#ll & mWilhO. a 009

•TV T08SE ^ak
^rBRONCHIT£Sy^
jfeíl CATARRHOS Jg|

I 1 /l ¦nor-d- es/o- oj Hcsplltios), LLL
ò. vcnila 0111 todas as Pliarroari-n c Üroguriss.

li era Paris, 20, Rue de» Orteaur.
Paral-CB_.rbrocham grátis. _ii-3lr-s_ a nobert rarigois.

Cttíxa da Correio 1SB3, Mo-tli-Janttri.

Som operação, sem dõr, sem tortura pelo

NflVq BRAGUEIBO FRAHC.EZJPEAJ-IJ-1EIIIE
Pneumatico, Impermeável e sem Mola

Esle maravilhoso apparelho, ^ô^^^fgg^^fi 
'^fiSurg

pelo -ruo esiieca sta do 1'nrls, o Snr A. CLAVERIL (ÔU-":;.*-¦„'?*•,. * "uivlS
Sniiit-Miirlin , é o unico que desdo o momento de a-niHcal-o asa guru um ni11 o

nffluto^S!/an°oTeontcnçAo perlelta e suave do todos oa caso- de hérnia por .olu
minoso o .-mtif-o qua seja o tumor.  m-../>m n toiloá: ItomonS,Leve, flexível, iiivusivol, Impormoovel o ¦^^'^"i^ejffiswsportfc
mullier<-crc_i,çnsennciks)epeiinlttoontreK"r-sontodasnsprongõ^

Mais do 6 000 módicos reconimondam o novo uraguoiro - i_u«.»
Clavorlo como primeiro bragueiro do mundo. „tel,,inct,_ tem obtido os

I'or isso este a, tinrelho, o unico voriliiileiijiilionteimiIoe w«W '*;•,£„ 
(!o

mais altas recompensas nos Expôsiçôes iiniversnça. I''"'*""óoode 
quebradosattesln,.-6es enthuslaslas o tem sido n.loptnilo por mal11e '•^StaioatMaZoedli

no mundo inteiro os quaes graças a este opiarelho teem lOCOUrattO a piem»

^_0;Xr°P o Bra-U : MOREIRA DAHBOZA, 83, Rua do Ouvidor,
RIO DE JANEIRO.

f
Matheus Moreira de

Barros

SW*5^?ja_-__í«55SWwi^|

CASA LOUREIRO
RUA 1)0 VASSEIO. 02

Telcplione, OónlfM SOS

Coroas Oo biscuit:
Oorrtns do pmino;

OorOas de floi-es iifttiil-ftPí
desde 20S000.

Acceita eneonnneniliis,
lísmei'0 o Di-oin iilidãfv,

(I! 810)

t(iPAI*L150IID0 EM PORTUGAL)
Agostinho 'Moreira de Barros

c- familia, Sabino 'Moreira dc
Barros . familia, José Moreira
de Barros, Oliitla 'Moreira de
Barros c familia, Antônio Nu-

nes, Daniel Mendes,. Franccliha de
Ba-rros 'O faniilia convida.m çs seus pa-
rentes c amigos a assistir ú missa do
segundo mez do -passamento dc seu ido-
latrado pae, sogro e avô,'que sc rcali-
za amanhã, sabbado, 5 do .orrente, ás
9 horas, na egreja de Santo Anlonio,
c -por e's*e acto desde j.i sc confessam
Ki-alos. R. 990.

t

Para construcções de prédios
cenarias, veiidera-se muito cm
Neves fi- -Comp. Kua Senador

e mar-
coma.

Euzebio
(J 9iS)

DORMENTES
Fornece-se dormentes a quem precia

zar c fizer vantagens. Dã-se sarantia,
Cartas I. R., ncsla redacção. (R 854)

- Follieto illustra lo grátis sobro podido-

VENDEDOR

AUTOMÓVEIS

Escriptorio e Armazém
Alug.vsc um sobrado independente.

Serve para cscriplorio OU para pequeno
at-ma.em, no novo predio á rua S. 1 c-
dro ll. 5. Trata-se na mesma nia n, n
-1" andar. (T 0_i£i

MOVEIS NOS

f
Lisiz Rodrigues Pomar

iMaria Rodnigucs Pomar, Joa-
cinim lEcrnandes, Guillicrmina
jícriiatldcs convidam a todas as
pessoas dc sua amizade a assi-s-
tir á missa de sétimo dia do

passamento dc seu fillio. tio c cunhado
LUIZ RODRIGUES POMAR hoje, f
9 horas, na igreja de São José, pelo
que desde já sc conf-ssam gratos.

_____?¦ "*•

Leonardo Henriques
da Costa Netto

A viuva -Costa Netto e seu
¦filho dr. Taylor da Cosia, con-
vidam 'Seiis parentes c amigos
para assistir á missa de 4" 011-
niversario do fallecimcnto de

seu sempre lembrado marido ç pae
que sená celebrada amanhã, sabbado,
5 do cori-ente, 'ás 9 l|* horas, 11a ma-

f

-H—_pq_ —_—
Hará Ferreira Borba

(FLOZIXIIA)
Arthur Joaquim Borba, *-.ia cs-

posa, filha e genro convidam 01
parentes e amigos a assistirem á
missa do 30" dia do fallecimcnto
dc sua prezada filha, irmã e

cunhada, que será celebrada ás 9 i|j
horas, amanhã, Sabbado, 5 do corrente.
na egreja dc Santo Antônio dos Pobres,
c desde já se confessam gratos,

(S oiífi)

Luiz Celestino de Fi-
gueiredo

Figueiredo, Marinho & C.>
participam o fallecimcnto d.

sen sor.io, chefe o nunca esqueci-
do amigo o sr.I,l"tZ OKI '-STI.XO
OF. F-l-GUaiUBDO, o convidam

a todos os seus parente*) amigos y
freguezes ipara acompanhar até á ulti-
ma morada os seus restos mortaes, que
sairão da rua Conde de Bomfim 11. 701,
para o cemitério de São João Baptista,
hoje, ós 4 horas da larde, antecipando
os seus agradecimentos.

Amélia de Castro Mur-
tinho

Carlos Murtinho . convida os
seus parentes e amigos a assÍ3-
tirem á missa de 7" dia, que man-
da rezar pelo repouso -eterno de
sua querida mãe, d. AMÉLIA

DE CASTRO MURTINHO, amanliã,
sabbado, 5 do corrrnic. ás o i|* horas.
na egreja de S, Francisco de Paula.

CS 952'

f

í
do Sacramento. R. 8*8.

Na casa dc penhores á rua 7 dc Se-
tembro *.*'. vendem-se dois automovci
"BerV.c*." "laiidaulell, c um 'Tope

vos. Preços vantajoso"
no-

(i>4*~ J)

Rua Cavalcanti
botequim,

ly-l, n- -d-ilia d:
(410 J)

mi s«

/!lomoeopatíiicos videntes
¦A

Icsti
odos que soffrem dc qualquer mo-

rsta sociedade beneficente for-
itece, ORA-UITAMíBNT-fi, diagnostioo
di moléstia. Só mandar o nome, edade.
residência e 'profissão. Caixa .posial mi-
mero 1.0*7, Rio de Janeiro. Sello para

resposta. 108 J

Colchões e almofadas
Vcndetn-sc colchões para solteiro a

3*, 4?, 55 e Cf. dilo; para casal 7?, 9?
e t*$. Almofadas macias a '?. i$SOO e
a$ooo; na officina e deposito de col-
choaria c moveis da rua Frei Caneca
11. ioo <i>ro:uii!o á r.\a dc Catumby.

S 115

GRANDE ARMAZÉM NO LARGO DA LAPA
Alu-n-MO ..,.,„ .,„.,„ „„„1n7i.in f-itundo im rua Visconde doMnrnn11'qln vnet*) ni-inn7t'lii slttindo im run -- ..,.-...r."t,tiii*niit. bnr, liotenulin, confcitnrin,

i"i'àlVi-s<* na Comimnliii* Cenejnfln

. A\-.t cnir.ptlcaçõM.
UIOCMSOa fC.UriM C
ABUEU. Dal 8 h
aoi-s: Ci rui de S.

Cura
t:ipi'-03,
11 e d»
Pedro, d

riflie»!
Dr. JO

1} il ti
poi

3X0

GELADEIRA
Vende-se uma grande, própria para

hotel c mais utensílios de botequim e
hotel, muito barato. P. Republica nu-
meros 71 e 75- 'A3 2.

RUA:.H0 SENADO Ni 35- Esquina:iãlo Lavradio
Alusn.se esto predio no todo ou cm parle. -*»g«**«?ÇÍ"

reformado, eom bon« nccommodncõcs tio Hobrndô = E- /, ,° Ja„.
„o8 bal-os, com installaçâo própria .•« n.__Jn» Sui Vise-"(¦««inniiliiii üervcinria Ui-nnnin. iu» nstuii

200.

Kão comprem ssm ver o sortimen.o
c os preços- dn Colelioana do Povo.
Não lem competidor porque fabrica em
suas officina»; ma 24 de Maio 11, 505,
entre Sampaio e Engenho Novo. 1 cie-
plione, Villa i-3.-. _-J___

VAREJO DE CIGARROS
Traspassa-5e urgente c por preço van-

UIJOSO um varejo dc ciuarros bem loca-
lisado c fazendo regular negocio.

Informações na rija -do "-aUçíc
11 -89 Largo do Machado, relephone
5'i3o, Central. (.1 9'3)

NE

Ottilia Braga
'CloUfdc, Plínio, iF.oviiido e

Vítila Braga convidam 03 seus
parentes c amigos para assistir
6 missa dc trigwnno dia que,
¦cm suffragio da alma de sua

filha c irmã 0TTII/1A, farão rezar na
cereja de São Francisco de 'Paula.
anuiu--, sabbado, 5 do corrente ás O
tI_ horas. A ttílos aquelles¦ que com-

dc antemão agradecem ¦*¦"¦¦

í

paVecerein.
ibiiizados, R.

Elvira de Castro No-

rnnte. Trntn-si- nn
de dc Supucnliy 11.

Dinheiro sem commissão
Um particular empresta directamen-

t , sem conunissão, qualquer quantia ao
juro de 10 r.io ao anno, sob solida fia-
raillia 'hyporhccaria de bons prédios.
bem localizados, Trata-se com o sr.
Ribeiro Nunes, á rua do Rosário n. 17*,
sobrado, dns 2 ás 5, 'todos 05 dias uteis,

(b OO32

Sala e quarto tle frente
Aluga-se na rua Gonçalves Dias 3?,

2" andar, a casal sem filhos ou para
pequena officina. Trata-se ua mesma.-11 o I

¦ 1 unais cr
ALUÜAHI-OC

Lindas salas mobiladas; na
Rezende 104. bondes á por*
clrica. Banhos quentes e
nhòncs.

rua do
Luz ele-

frios. Tcle-
S puó

euiinu 11. f>, próprio pnra
i-ini-iiiii ou outro necoelo llnipo. _ ...
1'ruhir.ii, vua Visconde di- Siinuculi.v 11. -ti».

ÈJLIaIK bAulltilu
Curi radical de syphilis, rlicitmatu-

1110, Ronorrhéa, cancros, c de todas as
jnolestias do vicio do sangue, como se
prova com centenas de curados; ven.
de-.-; e.n fodas as pliarmacias c dro-
gírias, e á rua S. Pedro 128, Areai 1.

TUBERCULOSE CUBADA!
Só com o STKXOLIXO é que sc

tamsei-e curar e evitar a tuberculose,
anemias, pulmões fracos, neurastlicnia,

.fraqueza geral com dj/spepsia, uupoten-
;«Ia, memória fraca, dores no peito, fc-
!<bre» internúMentcs, .palliucr. e flores
'ifcrancss. Mliportantcs curas cm todo O
IBra-il c estrangeiro. Procura 0*tíraor-
idinaria de toda a partel Granaoo çc
iRllios. Rua da Urtiguavana r-. ot, Rio
ide Janeiro, Vidro, 5*, pelo Correio,
Hllooo. J 37-»

DOENÇAS DO GORAÇAO
Pontadas, palpitações. cansaço, falta

d,: ar, pés inchados e hydropsias, bater
forte c irregular das artérias, do .pulso
e do pescoço, c as lesões no coração,
causadas pela syphilis, rheumatismo e
nrtcrio-scblerose curam-se com o CAR-
DIOOENOIa, grande descoberta appro-
vada pela Saude Publica, para essas
moléstias. Granado e> Filhos. Rua da
Uruguayana 11. çi, Rio de Janeiro.
Importantes attestados das pessoas
curadas c de médicos notáveis. Vidro.
6Í000. Pelo Correio. 8?500. J 373

Bexiga rias, próstata e ureihra
__ .:._- n>H.l!l«l! «-I---.V

A UROFORHINA cura .-
urctlirilcs, catarrlio da l-f>:i*a
cálculos de ácido urico

tencia renal, oj cystite-, pyctitts., nenhrilcn,
inlUmmaça» da próstata, Dissolve as arcas e 03

mau-;.

com
PULSEÍilA PERDIDA

Perdeu-se uma pulseira de curo
sapltira com iirilbanics (chuveiro), .'on-
tem 110 trajecto da estação dc Riacliuc-
lo, as barcas da Cantareira, ás 13 ho-
ras. Pcde-se quem a achou cntrogal-.a
na rua do Rosário ioo, sobrado, grati-
fica-se bem. Rio, :' de agosto de 1016.
— Pinto Sou** I 35*

GRANDE DESCOBERTA
-AIaISIT.il>

Produeto especial rara -Usar c,
cabello por ma;s cucirapinha'o

crespo ou ondulado ouc seja
VIDRO. :$oon. Veadese:

ARMAZÉNS GASPAR, praça
Tirailcntes i3, Perfumaria Lopes,

Urujuavaaa 4i e no deposuo:
DROGARIA RODRIGUES, rua

Gc-nçalr-s Dias. 59- H

GLYCOLINA
FORMULA DE T, R. PE ERITTO

elòprovada e premiada com medalha ae
curo tias exposições de hygiene

Excellente preparado da antiga Pliar
macia Raspail, empregado com suçces-
so na» empigens, comicliões. frieiras.
dárthros, acne, pannos, aspereia e
'.rritaçâo da culii, rugas, suores fétidos
e todas as moléstias epidérmicas.^

Deposito: Drogaria Pacheco, a rua
dos Andradas 45; '* de Março 10, As-
icmbléa .14, Sete dc Selembro 81 e 90-
Vabrica, Pharmaci.i Santos Silva, a ru»
Dr. Arij.ide* I<obo s'9, telcplione nu-
mtt» 1.40», Vil!». "¦

HAS BOAS PHARMAGUS-RUA1- DE

ITvivTir
n tiuS!

Consultas na pharmacia
segundas sexta-feiras, da
tarde, á r. Frei Caneca s*
C. 105-.

Mallet, nas
i ás .*, Ja
Telcplione

101 .1

MACHINA TYPQGOAPHiGA

Eu joffri horrivelmente desle mal du.
,anle niui'os annos, tomando tudo
ouanto me indicavam sem ter tido um
pequeno allivio. Hoje ucho-me perfeita-
mente boa. graças a unl remédio que
nm» rasti.-ilid.-de me fez conhecer. Em
-R-radccimettto. indicarei aos que sol-
.*-¦ . ..___«..-..«;•*- íl»s»« tnal i-nmn:rem u**» wiwvt|u.íi»,.-a _._-.. —, -.
sejam, anemia, moléstias nervosas,
aaipituções do coração, etc, como po-
1,-iu recuperar a saude. Escreyer a
II. Amélia C, n Caixa do Correio 333.
Rio de Janeiro

f
gueira

(Fernandes,
convidam

¦MEYER
Terreno -plano, limpo, lendo manguei-

ras jaqueiras, abacaleiros c outras ar-
vores intetiferas, medindo n n-.ctros
nor es, na rua Lopes da Cruz, entre
os prédios 8o e 84. vende-se por_ ....
1 -700*00:1. Trata-se r.a rua _ Barão üe
Mesmiita 90*. casa 1 (inicio da rua
Serrai. Andarahy. O 9-4)

Paulino Nogueira
.--..= fillios e genrosr.„j -.rigos e parentes para as-
sistir á missa dc seis mezes que
mand.-.m celebrar pelo descanço

? «áSS-inSr "oSB&"^oí
rente, ás 9 i|* "";¦'»
São (Fr-nclsco Xavier
confessam sti-iiitamctite

Desde jà
ra°SR. 

81

se

o.

joão BecK
•Bcck,

PÍLULAS d

Vende-sc uma machina Victoria ntt-
mero *, com 5-* -*" 4», resistente, per-
feito estado; rua Senador Euzebio ntt-
Micro 100. preco i:8oo?ooo. 4taj

Aforevi
Sol» ri oli o

PIANO

Clt'BA-11
Sctiõch-Maleitas

Febres palnstrGS
Int<-rnii.tcníes

jNTc-v-ral-__f»a8
Multo cuidado cora ns Imitações c ralslílcnçõs-s

Duicos depositários, Bragança Cid & G. -Rua do Hospicio 9

leito
, so-

hora

Eertha H. Bcck, Suzanna
iBcck Guimarães. Henriijue Gon-
raive. Guimarães e filho? Ii-
líias. genro e netos do saudoso

BECK, convidam a todo*-
de sua amizadeJOÃO

r.s «aíi-entcs c pessoas _- .os 1"-*"..i. .-, ;n|SEfl de stítimo dia
sabbado, ;

Dr. Pedro Bo.isio
Maria I.ucia Dosislo, Lúcia P.o

sisio Cavalcante dc Albuquerque,
Raul Cavalcante dc Albuquerque,
Carlos Peyrouton, Paulo Pedro
Bosisio, esposa e filhos, Arthur

Itosisio esposa e fillios, dr. P.iito Sil-
va, esposa e fillios, Maria Eugenia I<o*.t-
zada, esposo _ filho», participam aoi
seus parentes c amigos o fallecimcnto
do seu esposo, pae, sogro, genro, irmão,
tio c cunhado c convidam para .-.compa-
nhar o seu enterro, hoje, 4. ás n horas
devendo sair da rua Riachuelo _3.*,o para
o cemitério dc S. João Baplista.

(S 947)

Honor-o da Costa
Bastos

•_-AI,I,ECI-0 F.M S. LUZIA DO
CARANGOLA)

Theodoro Sachs, Orislalyna dc
Menezes Sacks. c Henriquela dc
•Menezes mandam renar hoje,
sexta-feira, 4 do correnle, as S
horas, na egreja São 'Francisco

dc Paula, tuna missa de 1° anniversario
do passamento dc seu saudoso amigo
e tio HONORIO DA COSTA BAS10-,
nara o nue convidam seus parentes e
amigos, riutecipando os seus agradeci-
mentos a todos que se dignarem com-
-parecer a esse acto dc ircligiap.

(.1 9:»)

BENZOIN
Para o embelletame ito do rniio t
<lu tr.âos, leifrcsea a r-ellr irrii-nh
otla nav.-.lha. Vidro 4*000, Tc!o Cer.
reio síooo. Perfumaria OIÍl.ANDU
RANdRIa. I

í

para assistir
será reza amanhã,
corrente, as .0 heras. ™t*WgJ£,
'¦armo. antecipando os iseus sirrcwot
agradecimcnto=

Vende-se um, Pley n. t. em po
estado, na nia Ceneral Câmara 2(1
brado. Pode ser visto das o as a

1, * -.. 1 -. (J 917}da taruC'  l_~ -L

Garage - Gociieira -
Aluga-se uma esplendida c grande

oropriedade com grande chácara e abun-
dancia d'ae,na. Água -.-scenlle. Serve
oara "rande r-arage, cocheira ou para
fabrica, sita à vua Itapiru', a poucos
minutos do centro <la cidade. Para in-

ua de S. Pedro n. *

AOS DOENTES 1)0 ESTO-tâGO
Que nos mandarem o seu endereço.

acompanhado dc um sello de roo ms
para a resposta, indicaremos, gratuita-
mente, o unico meio para obterem uma
cura verdadeira c radical.

Cartas á redacção d A Abelha.
Villa Nepomuceno — Minas.

a'é it de junho.
J 83M

BANCADA SINGER
Vende-se urga dupla com motor

sistencia para corrente de luz c
inachiiia-i novas modelo,ot.W sa,
-irias -para fabrica ou oíficmas de rou-
pas brancas.

Podem ser vistas r» ru» Gonçalves
Dias 38, *' andir. 3" J.

e rc-
duas
pro

formações,
andar. (7 920)

WMIL A"

Hilda Braga
Luiza Braga, filhos, genros,

noras, netos e mais parentes
agradecem penhorados a todas as
pessoas mie acompanharam os
restos mortaes da sempre lem-

e de novo convidam
missa, que fazem c,'.\o-

brar r.a egreja da Candelária, .hoje,
sexla-ícira, 4 do corrente, ás .9 '

ías- desde já agradecem penhorados
iodos que comparecerem a esse

____^_32___£

,,-ada HILDA
para assistir á

ho-
a

elo de
S 014

Brilhantiria concretsi com p-írnleo,
delicto-amente perfumada com pene-
tran'e e escolhida essência, da brilho
e firma a cor do cabello, ao contrario
das demais brilhantlnas que tornam o*"bellos 

russos. Vidro, SÍooo. Pelo
Correio. 4S000. Na "A' Garrafa Gran-
de". Rua Unii«»ya«*i «•. A 23l

Br. João Alves Meira

_

D. Carloía Barros da
Rocha Frota

O dr. Guilherme Parir.-- da
Rocha Frota c família, o dr. Al-
berlo dc Andrade Pinto e fam lia,
Maria José de thrros Prota,
Flavio i: Plínio Frota, a Baroner.i

da Passagem e familia agradecem pro-
fundamente a todas as pessoas, paren-
tes e amicios-que se dignaram acompa-
nhar os restos mortaes dc sua csire-
mosa mãe. sogra, avo, irr.u - lia. . . t-
LOTA BARROS DA ROCHA 1'RO.IA,
convidando-os novamente para assisti-
rem i missa de sétimo dir, que pelo
eterno repouso de sua alma mandam ce-
lebrar amanliã, sabbado,.. do correnle,
as o il* horas, na egreja de S. Fran-
cisco de Paula, antecipando os seus
agradecimentos. ' •"* '¦'''>¦

H35iSiZ_TrK:*S^i!SS5e~fi-?3-'
P,\RR.\ DO PIRAHY¦A família Maia Oiiteiro man-

da rezar sabbado, 5 do corrente,
_« o horas, na egreja dc S. Bç-
nedicto, uma missa por alma do
saudoso amigo DR. JOÃO

VE^ MEIRA, 11° dia de seu
mento c dia do seu anrivcraarlo nata
liclo. Desde jà agradece a 'c-das a

AL
fallcci-

Hei-rique da Silva
Os srs. capitão Bduardo Trúv

dade, 1" tenente Carlos Odonco
Antunes c Armando Magno d»
Silva, fazem celebrar amanhS,
sabbado, 5 do corrente, ás 9 ho

r;-.s, missa cm suffragio do alma d>
H-_.NR.IQUE OA SILVA, n» egr;ji dc

tOI 4
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11 CORREIO DA MANHA — S«ta-feiri, 4 de Agosto «tc 1916 Üí
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ODEON
Companhia Ciucmatographloa Brasileira

HOJE EXTRAORDINÁRIO
SUCOESSO I HOJE

Mais uma vez encheram-se os nossos
salões e o publico admirou o trabalho artis-
tico de mais rima orcalura admirável na
tela—Mais uma vez o ODEON provou que os
seus progra-nmas são sempre de" valor.

IIU AlLU
Grande drama de enredo passional—Assumpto soberbo
que Alexandre Dumas tratou em um dos seus melhores
romances, A Dama das Camelias e que o autor mo-
demo delineou com as suas vicissitudes da vida moderna

(ÍHP^_____-_______
I R__B>«é iiwB __^^^ i__jI_r^-'"â_i'^>^__l

__________ 
¦;p-vl- •¦¦• • .í___fe ?**•*-__.,p;*?________________¦

__ H__M ' T_f_*{ _IÍ_PP ^_l

S_?W#£ H-tt. PIANTO da fabrloa italiana
AQUILA

Adriana üartier, qual outra Margarida Gau.hier-, íom-
bando sempre do amor e arrastando na corrente que a
cercu um milhão de adoradores, tambem se sente presanas malhas do amor... Pobre Adriana, pobre «libellula»
que vê suas azas sa crestarem aos raios do sol do amor...
COMPLETANDO O PÍ.OGRAMMA

GAUMONT JORNAL
0 ultimo numero—Sempre informativo, sempre

noticioso e o mais completo do todos quantos ha no gênero

AMOR MEXICANO
Drama de amor c de bravura—Eis mais um bello fllm para
completar o programma.—E' attrahente e o r-eu romance

commove e empolga

.

ESTABULOS
Vendem-se lotes de terreno» 1 .Ma

ou em diminutas prestações, em Viga-
rio Geral, E. Ferro Lcopoldina, sendo
as passagens 300 reis ida e volta, e 35
minutos de viagem. Os terrenos estão
cobertos dc grandes capinzaes e muit')
se prestam para estabulos. No local se
encontra çiuem mostre os terrenos epa-
ra tratar á rua S. Januário n. 8n das
4 ás 7. R 353

ADMINISTRADOR
Precisa-se de um liomcm com pratica

de lavoura, que tenha ofíicio de car-
pinteiro, com pouca familia, para tomar
conta de unia fazenda no Estado do
Rio; informa-sc na rua Gonzaga Bas-
tos 34 (Andaraliy), até ás 9 lioras do
dia e aos domingos todo o dia, J 890

PENSÃO UNIVERSAL
Rua D. Geraldo 11. 80, esquina da

Avenida Rio Branco. Alugam-se exctl-
lentes cominodo» mobilados para fami-
lia e cavalheiros de tratamento. Coii-
nha de i* ordem. Com ou sem pensio.
Aoceita avulsos. S íi«*l

CASAS A 90$000
Alugam-se esplendidas casas; na rua

Magalhães Couto (Meyer), com quatro
quartos, duas salas e mais dependen-
cias, luz electrica e chácara; indica-
ções com o encarregado no n. f.iiiv Tra-
ta-se i rua General Câmara 35, sob; i

201 J

ALUGAM-SE
Os dois andares do predio a. rua di

Quitanda n. 97; trata-se no mesmo.
718 J

Gabinete Electro-Dentarlo
Aluga-se tres vezes por semana; ná

rua Sete de Setembro 133, 6o$ooo;
trata-se com Horterjcio. J 933

AUTOMÓVEIS
Vendem-sc por preços módicos supe-

riores para a praça ou particulares e
bem assim uma "Barata" para quatro
pessoas; vendas a prestações. Braga,
Carneiro & C. 37. nia Theophilo Otto-
ni, Rio de Janeiro. (B 880)

V. Ex. nio quer mobilar sua
casa sem gastar dinheiro ?
8' o qne pôde conseguir facilmente,

.(er aluguel mental c módico, todos ul
Moreis; nu do Riachuelo a. 7, Cmi
togreiio.

Escripturação Mercantil
Ernesto Coelho Louzada lecciona á

Avenida Rio Branco, 131 (3° andar),
das 7 ás 10 da noite. S 965

DORMI» DE IMBUYA
Vende-se um com pouco uso e uma

beWssima guarnição para toilette, in-
teiramente nova, á rua Conde de
Bomfim n, 484, R 820

Curso de preparatório
MENSALIDADE 35$ooo

Diurno e nocturno. Professores do
Pedro II. Rua Sete de Setembro lor,
i" andar. S 333

T. Ex.1 precisa
csllscar dentes artificiaes ?

NSo sc deixe illudir, pro-
cure um especialista, porque
esse gênero dc trabalho exige,
na verdade, estudos especiaes,
que falham por completo á
maioria dos dentistas, que di-
videm a sua actividade pelos
diversos ramos da profissão.
NSo aconselhamos vi ex. a
abandonar o dentista de sua
confiança, mas a procurar-noe
de preferencia, exclusivaineii-
te para collocação de dentes
artificiaes. por ser essa a
nossa especialidade e por estar-
mos convencidos de que os nos-
aos trabalhos executados por
systema boto satisfazem
mesmo os mais exigentes, sem
que cobremos por isso preços
exagerados. A primeira cônsul-
ta para informações í inteira-
mente gratuita. Dr. Sá Rego,
Especialista — Rua do Car-
mo, 71, canto do Ouvidor.

A 4641

Pensão Paulista Familiar
Rua do Cattete, 94, 1" A. Salas c

quartos bem arejados c decentemente
mobiliados, para casal e cavalheiros de
tratamento; A comida é brasileira. -_-
Fornece-se pensão á domicilio c aceci*
ta-se pensionista' para mesa. Asseio c
hygiene. Preços módicos. Teleph C,
2.814. 3 9«7

Feridas, ulcevns, chagas, cczonias
. o 'todas as moléstias da pelle,

vo. mols anticos que sejam,
OURA BAWrOAXi PE10

"Unguenfo Santo Brasiliense"
Rua Marechal Floriano 173
— Esquina Tobias Barreto

CI-W-E-M-A. AVENIDA
Luxo Empresa DARLOT & C. Flores e

Conforto Avenida Rio Branco, 151 e 153 Elegância
O no«ío salão se tornando pequeno para acolher a todos que pretendam

ver o grandioso trabalho que c — A MUDA DK PORTICI. e tmwos não
logrando obter ingresso devido ás constantes enchentes destes dias qe exlu*
bicão; com insistentes pedidos, .umí reclamações, exigem, que continuemos
com este Clm no nosso "écran", até o próximo domingo, o que nlo hesitamos
em faier, muito embora venha nlterar a marcha dos nossos programnias, _
isto polo facto de collacarmos sempre aoirna doa intcres«es. o vontade dos
¦frcrjuciitadorcs,

HOJEJ
Continuará ;i c*.p.illin.*

dfiítc "l.le *a:.io c
o lirlllio fulgurante de sua alma do artista, na tela
Preterido" cinema, a notável bailarina russai

___x_.__.a- Pavlowa
gr.iiiiiü-O ÍÍr,.tra lyrico .bist -r-ico dò grande compositor Aubet.

A. MTTD-A. DE PORTICI
A orchèstra é dirigida pelo ..iriàMtrõ P.rniie", e_.sei.is nuxiliares têm co*

thido 03 mai- calorosos .ipp!aujo_ pela excçuçío "liors-Iigiic" da musica des-
te "chef rVcmwre".

SEGÜNDA-FEIÍrA, 17 DB JULHO
M*ís um íianib'..,,, nii"_ nue (".:.': ;poca. Trabalho "Extra." da "Red Fes-ther", onde sobresâe pela sua graça

belleza, fascinação e meifuice, a ar-' 
tista MARY FULLER, a favorita
do "éoran" americano, encarnando o
papel principal do poema em cinco
actos

^_m_m_^_^_m_^_^Ê^_m_9___^_mmmmmmmMMmtmmmmm
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LEIAM AMANHÃ
iO BMOOI0NAN11K ROMANOS

Mysterios de Londres
A' venda nos pontos dos jornaes.

S. 951.

ARMAZÉM
Alugá-sc o da rua S. Francisco "*,'•

vier, 40., esquina da T. Dcrby-Glüb,
acabado dc construir ] 7M

Professora estrangeira
Offcrccc-se uma diplomada nus lin»

guas.in_Ii'zu, ifllctnii e franceza, c curso
primário •-' superior. Tambem sc accei»
ta em troca das liçikn morada cm casa
de familia com-ou som pensão, ou inter"
no. Primeiras referencias, òfícrtas sob
F, 21, nesto jornal. 91Q

"PARA FAZER FORTUNA"
Pessoa conhecedoni dc um scgiedd

dos resultados dos algarismos lotcricb.,
precisa dc ma sócio ou sócia çom a
quantia dc 5:coo$ooo, .. garantiinlo-so
um lucro de 1 looc* mensaes, ou maia
nas proporções do capital: o sócio ca-
nitalista será o caixa c tmlo com refe-.
rehcias a dinheiro . pa,ssará. por pptia*)
nulos; a pessoa que quizer fazer esto
negocio, poilc escrever para o "JornjiJ
do Brasil", a Zcliiio, dizendo onde po-
dera. scr encontrado, .1 *ií*7.

,0-3-THBATRB
Cyclo Theatràl Brasileiro .,_,,, ...

Grande Companhia Italiana de Operetas, organizada e dlriijida pelo
OAV. ETTORtl VITA f_E_

-OJ_3 - ___'B S 3T4 -
Definitivamente ultima representação

Do maior e mala ruidoso snecesso desta *«n,P°1!.a..*_Y.
A já etlebre opereta em 3 actos, do maestro LEON BARu

-4_ü^-

i íi_.H3GXJ_Xri3A.-_E1,EIR_A.
g~m%Viammm--mmmmmWMmMmmmm'^^

UMA NOTA SENSACIONAL
UM FILM NACIONAL DE GRANDE EFFEITO

_\ Embaixada Brasi-
leira na ^rjenfina
j______t____-__m__H___n__!i-_-»_---^^

FILM INFOITO - Mão confundir com
outro já exhibido aqui no Rio.

Trabalho executado pelo hábil ope-
rador sr. A. Botelho, enviado especial-
mente para acompanhar a EMBAIXADA
BRAZ.LEI._A.

__________ Km

^Í5k _íJt _^l____________í w - Jm

\ LA C
DEL BAL

ABARIN

essa|

Notftblllsstmas creacões de PINA GIOANA, ÍTALO BERTINI,
GIÜLIETTA CESTI e CAHLO C1PRANDI. •>
Musica verdadeiramente inebrianta-Brllhantisslma «mise-en-scene»

TOMA. PA.14"ri_ TODA. A COMPANHIA
Bilhetes & venda, até ás 5 horas, na agenda do «Jornal do Brasil».
Amanha —7* réoita üe asslgnatura — BOCCACIO. 1015
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^g.PATH
i Despedida do mais formidável suecesso |

'.—— 1—¦ ¦ _

MA \W* O Ultimo espectaculo...
Ijl-lll C A Ultima Serie dos famosos I

THEATRO MTJJVICir»A.l__
Concessionário Walter Moco li i — TÊMPORA.

DA OFF-ICIALi DB. 1916
COMPANHIA DRAMÁTICA FRANCEZA

LUCIEN GUITRY
HOJE Sexta-feira, 4 de agosto X

As 9 horas. 10* Recita de assignatura

itt;_-i\ fffnLLBu
A IVuj.í *rlèan»

MARY FULLER, tanto na "robô
tailleur" como em "toilette -«co-
letfée, ornamentada de cuatosos "g.i*
lons" tanto no meio de su«s inc.
timavei* ".fournires" como no seu"diWlialjilfé" estudado, denota a ver-
dtdeira alma refinada de "grande
dame", de coquette intelligcnto
de gosto na época moderna.

O CINEMA A . i;:.IDA - ELEGÂNCIA B CONFORTO
__\_mw+*'mmm~-mW*~m*^mm~mMW^ÊÊ*»mÊ*^a*<^*+9

MIETTE
Nlcodemi,

o gran
, MR.

Comedia om 9 actos de Darlo
LUCIEN GUITRY joure le role d'Anatole Síehet

Amanha-Festa artistloa de Mr. GUITRY.
L-E TRIBUN

Os Srs assignante. torao preferencia de suas locaudad.
ao meio dia.

dadei até hoje

Domingo - ULTIMA MATINÊ'E - Despedida da Companhia.
• •# Le JPetit Caíé •••

Os moveis rara esta peca sao fornecidos pela conhecida ena RBD>
STAR. RIMO

^,.T T t t" T T T.T T V T T T T..T T TTTTTTTT

EMPRESA PASCHOAL SEGRETO
CINEMA THEATRO 5. JOSE'

COMPANHIA MOLASSO
_í!__.mo,nlxri u__.rn.EiiiiLl_.-i

.•í

% # B S T R. E» A. #0
Espectaculos em tres sessões

PREÇOSPOPULARES
Programma detalhado no dia

R I A IM O IM
Companhia Brazilnira THEATRO PEQUENO—l_ic.a_.-j-, o direccío

coral dc Mario Dominemos o Honato Alvim.
HOJE — 4 de agosto de 1916 — HOJJD
!l»aillHniiini!ll!!!!llll!ll!fflB!;>;!l!'!ll!iíl!B!!nPlia

—*— AO PUBLICO —*— I
O sr. Staffii, mira gesto synipatliioo, acaba de abrir as portas doi

soii olcuanto tlieatro ao THEATRO PEQUBNO.cooperando desse m
modo pai1» um ideal do arto como soja o do levantamento doi

Theatro Nacional. 1
Ili!!!H!gB»:»lin§l!i!»^

-iiauuurii .fn> dos espectaculos por sessões doTHEATRO PEQUENO
do qiuil faz parto a Ia actriz EMMA VOlilS.

1* Sessão: ás 8 horas. 2° Sessão : Aa 10 horas
a representações da comedia-vaudcvil Io cm ,3 actos de BASTOS TIGRB

RÍ99

O MICRDBIO DO AMOR
(Uma obra prima do hnmorismo nacional)

Notável trabalho das Sras. ;
EMítlA POIA — LINA FUIATA — TINA VALLE e dos Srs.

CARLOS ABREU, ROMUALDO o ANTÔNIO SAMPAIO.
A-iioiihã. sabbado: "Matinée" eleenuto ás 4 horas o "soiréo" ia 8 c
10 horas du noite—Preços: cadeiras. 29000—Camarotes 159000.

_JV>™il^^^^^-''':;:i''f-'-:'?.^' | DE I

:i-éSHMU Illii
íS^S^^,^_^pl^ 1'$&mm*'v.„ ----- r^ií_ÍWÍTT: 11 -à

%Sj_?S***S? >";. *>v-',- •• ¦ V--'" Á^f^r - 'i-K.f<-ríh-;i>:rr~k::''-- *B S

#^_i_á9_i_ta^w*>: 5

B;ii»»:_::ia:i;l_p:.:!_.p,'_!t:_SÍp_i

§ Empresa
J. Craz Jn-

ÍIÍOI'

lüiHinniiimnnRiüBipíiQi!!!

NEMA SUS
llíllBIBÜHllif

Rna da |Carioca i
49e51 §

hoje Incontestável suecesso! hoje 1
A nota mais vibrante de belleza dos programmas Hde hontem b

2 FILMS BELLOS E MAGESTOSOS |
10 PAUTES LONGAS DE ARTE I

Ainoi* que não desvanece
Poderoso drama de enredo sensacional e empolgante—Ro-
mance de infortúnios; com scenas assombrosas, da grandefabrica UNIVERSAL — 5 longos e bellos actos

ATABAQUEIRA DE MARFIM
Cm dos mais bellos DRAMAS POLI(JIAE8 qne a cl-

neinatographla tem feito. Trabalho i_o_-in*ei*tal,e__
S longos actos, da applaudida agencia D-LUXO
Este fllm é empolgante — Os applausos que o nosso pu-blico hontem nâo regateou consagraram o heroo detective.

Segunda-feira—O bello romance de amor e sensação
Coração cio Mármore -

THEATRO CARLOS GOMES
Proprietário — Pasclioal Segreto Direcção — Cyclo THeatrai

Pf ( HOJE •#•#•# HOJE ) 
-Tpi

ESTRÉA DA GRANDE COMPANHIA D^JES^ES^DO^D^THEAT-.O DE LISBOA

2 SESSÕES A'a 7 3|4 e ? 3|4 "a noits ~- — - SESSÕES
,i . .i teoresciitacõcs ila celebre revista portugueza, cm dois aotos, sete quadros e di:_9 deslumbrantes apotheoses,
original iie Érucilo Rodrigues, lrcüx Hermu.les e Joãi> Bastos, musica doa miestros Dcl-Negro o Bernardo Ferrar-

O DIABO A QUATRO
warmeai

mjm-mnMmxam-m
TÍTULOS DOS QUADROS: — i»— Em casa do Deus verdadeiro; :"— Cola-Tudo & C. j 3» — O formigueiro;

í° — Pátria pp;n*.igue.a ! (apóthcose): 5" — A ver navios...; 6» — Educação feminina; 7° — Mulher I (apothcos.).
O Cola-Tudo, Carlos Leal: Jo5o Pestana, Henrique Alves; A menina da boneca, .rancíia o Ilespanbola, pela

actriz Berthé Barón; D. Chiiplina . Bicho de_conta; pela actri- Medina_de Souza; Verdade, Menraa_do Assobio,; Oar-
tal e _
Mouraria, ...
Orieu e D. Pacoimo, por Álvaro Pereira.

llilhclcs á venda na bilheteria do theatro. Preces — Frizas
taa de i\ ',$; cadcirr.fl de _*, 2$; galerias numeradas, i$5oo; cn_t-

Fado do Di.-.hc. a Quatro, pela actriz Elisa Santos; AmbiçSo e Dansarma, pela netnz Ma.-y Soler; O fado da
iria, pela actriz Tina Coelho; Oríou, Recruta o Nutrido, pelo actor Joio Silva; O camaleão, ror Luiz Bravo;

camarotes de ip>, 13$;
.„•> 1...1.1.

roies dc 2* cade:-

i.t.3s__r_-i*.*-.•*- m i.-a___6_aw-^-J,.*y-^-^«s_r»ini«_ww-'-

Aos Domingos o dias feriados — Grandiosas «nv«tiuées», ás 2 li3 R997

CIRCO PÍÉRRE

Os dois
'IS»

últimos
capítulos

SUlMuTl.13.
A VICTORIA

DE CLAREL

8015 ACTOS Mà Ml
^MfíSMm^pmVSèg^S-
Ulto o caloroio toolhlmento e Interesse dsmoiistrado pelos vano-,
•plsodios do íamoso «nredo MYSTEBIOS DE NOVA YOHK a psnho
rados promattem reappareoer num novo íllm de snecesso aiucU
maior • d© aventuras originaes, inetUtas, lnexcedivels I

Será exbibldã" a reportagem mundial do

PATHE JORNAL
mmT 8EGUNDA-FEIRA:

VINGANÇA DE PRÍNCIPE
Grande edição de arte, Eclair

K^QUINÍX-Fl-Tlr-A : = 0s grandes artistas |
-E_C__3S_Ea_E_)]=tZ___. e O-lEEXOIsrS: (Za-
la-Mort) no drama de grande apparato de vida apa-
**•* ALMAS _PE_Sir_E__3n_10S_9LS! S|

«:íii/!:»'«M«!^»!iBí;l|pii!BI!:EWIsBliE_.i:rffiíÍl
__S__E?Ç__*5-1!

che

~HOJ

¦AnuaJo á praça Saenz Pena
Gr..n_c companhia eqüestre c zoolo-

frica — Directcr-proprietario: 'Mr.
Jean 'IWc Fiorre,
HOJE HOJE

extraído do celehro ròrnnnee ívmilio Zola•TH-JKICZA KAQUIN"

| 

¦ " ¦** ¦**•** - _ A -*> *i ' ' _i^i*****ii* ** *~*n
_.i_  - i

Scxta-ícira, 4 de agosto do 1916
A's 8 3.4 da noile

SUiMPTUOSO ESPECTACULO
especialmente dtdioado ás cxmas.» ia-
milia, da Tijuca, Andaraliy, Villa Isa-
bcl c Aldeia Campista, organizado per
uma commissão do senhoras, em bene-

ABRIGO DA INFÂNCIA
instituição de protecção á mãe e á

creança 'pobres
PRO6R1AMMA ATnt.Vl_.TTSS17.IO

C0C1I NDIt-Bl-OS BXTRAOR-
«INARIOS

repleto dc surprosae.¦A fAUILIA MANiGE, nos seus dif-
fereiKea exercícios acrobaticos.

G..RAIRD1 — Jockey universal —
I.OS TAPMS, acrobaias dç saKoi. O
celebre ilhisionista iPAXIiIííV CRUZ nas
suas sortes macabras.

Amanhã — Grande funeção. 1013.

I .
Quinta-feira—17 do cor-1

rente — Preparem-se todos!- jInicio do estupendo film |de aventuras policines I* de enredo de grandes 1

1aventuras

Filha do Girco S
cm iõ series da fabrica"UNIVERSAL"

¦-^Si-WF*!'-*'

Grace Giinard no pa- I
pel d,a dotnadora, mae da m
Filha do Circo (Filha |do Circo será a própria gGrace Cunard).

_«S"«i^iiip»!::>i-l:iiilW

THEATRO RECREIO
Companhia Alexandre Azevedo

ESPECTACULOS POR SESSÕES
Amanhã - ESTfSE*A !-Jt-manhã

_5eij1--*|1u*--*<3.0) 5
1* representação da bcllissima comedia cm 3 actos

i«4_n-»^-,**'-^t^"^™-'^«'CT"am^*"g^'g,^i'^^iiimiifflIM lli
¦___—____w_-_ i _____________B ^'t—i3ZmT—a2i,~~?zE—'~ i —•- Wà

Protagonista : Oremilda c3.'01i*veix-ai

BHhctca :i venda na bilheteria do tlieatro
PF-ECO» IDO COSTUME (R078

• TKEATBO REPUBLICA •
EMPRESA

ÀPPAKE_HÓ
OLIVEIRA & O.

•V&xxXà&v&tftm

XHEAX R

•

COMPANHIA JJO POI_YTHEAMA DE LISBOA

As 7 li3

EXITO COMPLEXO
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Iq^IJ.ZQzj^^- theatro

PATHE'*" — NITI11A E PERFEITA PK0JECÇ..0
FILMS DA EMPP.ESA PINFILDI

Hoje - Sessão única <*- ' ís 5 - I^SSÍÊ,^"^
A SAMARITANA — A CHAVE DO M YSTERIO — OAUMONT AÇTUALI*

DADE — POLYDORO.-AMADO D^l MAIS — Toma parte a THE
OLYMPIAN TROUPE .

Preçoü — Frizas, .($; camarotes, _$! balcCcs c poltronas, $s=o; galerias e j-r-

Aminíà _1 Srssõts continuas — Daa 7 ás n lioras — DOMINGO TíATINÊE
A'S g HORAS

GRANDE 0OMP.V_T.TA ISRAE_i_DA, H.. STABB
Secretario A. Freiman — Administração (IO MARCO SI REI!

PRIMEIRAS REPRESENTAÇÕES PRIMEIRAS REPRESENTAÇÕES _
SUCCESS0 Ja eminente primeira actriz ALBERTINA SIFSER — Brilhante de*

sempenlio do i° actor ISRAEL FINGU ELBERG o <ía I» ncliriü Eva Polansky
Renre"cr,íar-5e-á mais ;niia \-cz no Rio de Janeiro n ínafrnilioa opereta em 4 actos,

,|- .«n-intn- Ippra el!>" ^r A Schor

DAS MEIOEL FINDER WEST
(LA FANCIULA DEL WEST)

Protagonista — a primeira actriz Albertina Sifeer
PERSONAGENS! — Eibrum Griiffeld. Sr. Arnson: SeWi Zein Tochicr, A.

Castr.p; Salomon Schvartz, I. Langp*r; Ga« Fricdberg, E. P.ilanskyi F.ar.y ilir To-
diter, ALBERTINA SIFSER; Beiiy ihr Pilmenllt, I. Ftokelberg; lankcl, II. Starr;
Sem, n. Melser.

Mise-enscclie de H. STARR. — O íipcctaculo começar, is 9 noras cm por.to.
Bilhetes á venda na Universal Navig ation Company — Máximos Morls — Ave*

nifl-a Uio Branco :i. tj. Tclephone 1629, Norte. ij 9^9)

t.__zi_z_-___.j .«
HOJE
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As 9 3i*4 e
SUCOESSO COLOSSAL !

UMA ESPLENDIDA REVISTA IVACJIOTVAL
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L_
Orig!p.:il rto Bustos Tigre, l.ego Barros o Curiós Bittencourt, musici. de Luz J nior

¦:i,'Vl''.?l Tí.7i0C4í!_Ci*l
FH.OMKNA LIMA, Maxixe, Mo*

nooulo Cariai amorosa o Brasileira
^_<-r»-H_H*-_r

EMPRESA PASCHOAL SEGRETO

CINEMA
E

__ t««
Ufl IC* _.UPBR-9IÍNSACI0NAL¦¦•'••K¦ FROQl.AM._IA

Beapode-se do boje até domingo, do nosso imblico, om
cujo melo tanta.omooão provocara, o ultt-n posuante

drama scientifico p«l icial

HOJE — The Gre.it Novelty Company — Professor Hermann — HOJE
Duas sessões: 7 3I4 o* 3 _!. — O GRANDE SUCCESSO DO DIA _

TODAS AS NOITES NOVIDADES NÚMEROS NOVOS í
PKIMF.IR.A PARTE

O CELEBRE MVSK L1NG TOY
Exppliar.cellcr da cõrt'

do «eu paiz,
..o annos

Kút, O PALANQUIM CHÍNEZ e outras novidades'setãõ apreiciiuüas pelo' famoso R_SK I.ÍNG TOY

.lãada? entro]c Pckin, fará uma infinidade tle expcr!encí&3 ..té agora desconheci da í*t
z, com incrivel rapidez e altamente interesíaate;, RUSK LING TOY, exerceu os mysterios de fna religião duranle
c íoi o primeiro <iuc Jel',1 se deslicpiu para dar a conhecer no mundo c!vlll_do as suas, façanlias sop;i. i.r.turae».
resso i China custar-lhe-la a vidal VISITA A UMA FAZENDA, A LÂMPADA ALANDINA, _\ OEISIIA, 101

Coisas mysteriosas © so"to*r©ia.a1_Tí.r_«ies

1GNACIÜ PEIXOTO, Cupiditlho
e Ministro do Mitque.

_H___aa_wttMiaM_TO_iw*gw
ROSITA UODIlIGUEZ.ireportoi-io
d.j gr.mda su.oesso,

F-»_H_F-r__L_____*_L' ^Y_^;: j..r_^:-«rt*-r^*.-'ir.r.!u-*L'-T'"V'--

O maior sncoesü*. dos a-ípctitacuios por
K 1>78

Brllbantc. deaeinpenlio por toda a companhia
«ea-Oes — Amunhã o sempre, domingo, matln.e ! STA' SALVA A PÁTRIA.

SEGUNDA PARTE __.'•_¦, , . . . .PROF. DR. HERfVIANN — O Rei da electricidade
O PROI"._ ÍIERMAN*. pss_irj__pelo «0rp. urr.a corrente electrica de, íoo,000 VOI_TS.;/orW esta, W^l"« '-jjfW'!;

na cio,
ii_ro de

 STftema¦:c.yú60, rra minutos o jrratuiuinentc. ...__.._ j, . , «.PREÇOS — -rizas, 12$; camarotes de ••, io}; esmarotaj ií 1», 6$| dlltinctar, 3.; pollrci-is it I», a|; pclrroní»
d<? J*. 1$; g-JÍcrra-í nobres, i$ c geraes, S500.

SABBADO — Epstréa dc LA POLLETTE, o gnnde illusioiúíta de reputaglo niandia). ."¦•¦_.
N_ thealrns S. Jofe', S. PcIp-o, Carlos Gemei < Muison Moderne, haverá " roalmíe" aos atires,;*., í. j ijí. <H 955.

i-.ida na cadeia tle bin-am,- em ..cw-1 ur_p, para cueeuur 01 conuemnaaot a rr.orre. run u.-p*. v-, .;s.,,...tp, i...«.>. .
naçJo de um tuba de vidro, collocar sobre _ corpo papel em ctiamma, SiMter uma lâmpada clectrica,, Up-rretcr un^ ferro
P_saiido ao mesmo tempo pelo corpo uma corrente eleclrica, A Janella as cauv eni niod.i, A cura <Ja oenrasthema (nu
sensação). O PKi>_. HERMANN com o •_, ™e,r m__nftíen eura an alIlvU o» íarslylicos e culret molettfcl do

OS MYSTEBIOS
«¦ l_in__l Wf ¦ ^__a^__i___] I

!P  
'~7~. -, 31* o 22* epi-i

mjíl''*-; íféí. ,! sódio, em I
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Os dois ullinios
capítulos . t| 11 o
constituem o íe-
cho de oiro do
magistral ro-

manco amerioa-
110, o mais cm-

polgante e surprehendente entre os sens congêneres, uno
bem mereceu o qualificativo de ultima maravilha cinemalo-
¦.raphica.

Os episódios de hoje, como os demais, offerecem o maxi-
mo interesse.

Tfo mesmo programnia o pujanto drama da Tida real.
obra arti.tica o sentimen ai da afamada

fabrica Kcialr

UM TIRO NAS TREVAS
S longos e commovoiitos actos. Scena cãmpastre dn mais alta rn.jr.ü-

iludo, destinada ao mais franco suecesso
Como extra na matinée:• A revista animada, ullimo numero

PATHE9 ZOXJMNAL
Do qual so destacam as modas om Paris,

SEGUNDA -FEIRA — O grande drama Oo aventuras em 5 partosVINGANÇA DO 1'RINCIPE. Qninta-'eir.. pi-nxlinn A P.KI.l.A HESPK-
DIA o ZA-LA-MORT no intempestivo drama ps. ehlco sobro a SNlALA-
VITAp. em 7 actos ALMAS TENEBROSAS. A -seguir: A DEUSA 1)0
SILENCIO A QUERIDA PRaNCISOA BERTINI no drama da afta vida
social en*. 6 actos AS LAGRIMAS DAS COUSAS. II 003
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