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0 primeiro passo
...tá sanccionada e publicada a pri-

Jneira das rcíormas destinadas á re-

Veneração eleitoral. Fez beimi o Con"

gresso cm legislar parcclladairiente, e
cm começar justamente pelo alista-
r.ichto, pára acabai- logo com as qua-
lificaçoes existentes, produclo.- uni-
.a.neiito dos cheíetes e cm que o
eleitorado se reduz quasi que aos po-
luicaiites profissionaes ou aos que
íazem da eleição negocio. A refor-
nia prescindiu das reuniões periodi-
cas das juntas 'dc alistamento e deste
mo.!, removeu os prineipaes ci-.nbu-
raços cõm que lutavam, até o ponto
tle desanimarei, os que pretendiam
ser incbiklos no registro dos cida-
«lãos a-ctivos iiHlepcndentemente do
niíMilio e protecção dos "leaders"

cioiloraes. ü alistamento agora 6

permanente, Em qualquer tempo em
oue o cidadão queira ser eleitor e

põssá provar que tem
legues paia sel-o, isto é, que e maior
tle ai annos, que não pertence a -nc-
iiiximu das classes privadas do -direi*
lo ile voto pela Constituição, 'dirige-
se ao juiz de direito, pçilitftlo a sua
inclusão no alistamento e expedição
.o seu titulo. A prova de que o cau-
idiilatii sabe ler c escrever é feita
jer meio de requerimento que elle
ji 'oprio escreve em língua vernácula
c a.signa, reconhecidas a letra e fir-
tia pi.r tábelliãq publico. A nova lei
ctiidanl.samcitle providencia para que
só se alistem pessoas idôneas, e o
seu principal mérito consiste em en-
trogar ao poder judiciário o alista-
incuto,
, iCoutra a intervenção dos juizes no

processo eleitoral levanta-se grande
celutima, 'Mas, donde parte? Dos 'ma-

liipu-ladores de eleições, aos quaes
rão agradam as garantias de impar-
ciiJiilade e seriedade que os magis-
•tratlos oíferetícm meliior do que os
•membros de juviitas organizadas par-
tidariamente. São esses que surgem
advogando o prestigio da Justiça,
<jt:„ sciiieiii ameaçado com a inter-
vem;;... dos juizes no processo elei-
toral. Tn.t_.os. O que elles não

qiserem são eleições verdadeiras.
Scrvüm-llics a fraude c a mentira,
porque são os prineipaes elementos
<'.o seu predomínio politico. Agora
¦mesmo a opposição que irrompeu na
¦Câmara dos Deputados contra o pro-
jecto eleitoral, na parte em que en-
t 'egava a presidência das mesas aos
juizes de direito, a despeito dos seus
bens moiivos apparentes, só obe.le-
cc de facto a subalternas conve-
«iciicias dos corrilhos políticos. A
lei Saraiva deu os melhores frutos,
Rlém 'de outras razões, porque encar-
regou do alistamento a magistratura,

assumir a soberania que lhes perten- , ^ yiüo{h ^ ,,... Corra 3ôment- ás
er- E oor seu lado, attentem os pro- sesi-.ndas e se-sjas-feiras.CC. 1-, por ¦*<•" •" {Remai dc Fritiurgo, Canlagallo . Por-
ecres da 'Republica am que >o-, cuia- ,,,__,__ __ Barca, ás 6.10; Exp. Parle de
dãos brasileiros já se -vão cansando | Nictheroy _. .._, ,1. iV.m.i.Io ... .3.3.

cie ser burlados na esperança da re-

Gil VIDAL
¦¦-_-__>¦__¦ ¦___»***_>*B***W

clicK.l .1 Portei Ia á: 17..-».
Trens dc passeio para brilwgo — -'ias

.-, „.:., jnhbàdoj ou" quando fòr aniiuiieiailo.
paraçãO pollti-ca promettlda ao pai... Barca, á.i 1.1.3o. l'art_ de Nictheroy as

1-..-5 e cheua a Frlbitriio ás 19.00.
Trens dc [•asseio dc Friburgo — A s íc-

- I (jmii.iií.feiras 011 quando fôr annuncindo.
j Wí-iii de Pclropolis — Partida da Praia

Mininli ; Formosa, nos dias uteis 1
UIUII n_ C1,cgad= a Petropolis :

, , ! r*Sl, l°.J-, 15. .. 17-15. lS-12. I5.37.. «•••*

O Conselho Municipal gosla de Ií-, 'Partida do Petropolis, nos dias. meu*.

(/i.a. e infelizmente esla silpcr-açtt-\ ' 
chegada'á _r_i*i íorinosa i'

ro.aáí ;2,os, i-i.-o,

O PROFESSOBAOO
IO. OO,

13,

roí :
6.00, 7..io, 8..15, 10.30, 13.30,

Chegadn a Petropolis:
**.-.-, 0.35, 10.33, I3..5.

Partida d* Petropolis i
<-.iS. 7.3-. 10.-*o, i.t.jo, 16.00,

Chegada á Praia 1'onnosa :
8.00, g.ao, 1 ^.-j5. *•(.•_ 5» *-?.-3Si

vidade das nossos edis redunda quasi í**»;^* lh Vr.¦. ,,„,,.,,,
sempre cm prejuizo para a cidade .e

para os seus habitantes. Um dia o

Conselho quer hostilizar a imprensa,
creando embaraços á vendagem aval-

sa 'dc jornaes; pouco depois, passa a |
oecupar-se de outro assumpto, que
lambem não exige attenção legisla- HONTEM
tiva, c assim gasta o tempo das ses-

soes acenmidaiido nos archivos mu- j ,...,
nkipacs decretos inaleis c prejudi-; ;
ciaes. Agora lemos um oulra' caso j «

dessa incorrigivel tendência no proje- 
'

cto 11. 43, ¦de 1915, qnc visa lesar os
requisitos | 

¦lt,il,,.í.l!SCS de uma classe numerosa c
hoderes

I/O...

19.ju

21.10
ao. domin-

17.15,20.10

19.37. -a.'-

19._o, 20.25

21.10, 22.20

Praças
I,.j:idre.= . . .
Paris. . - .
....mlutri.0. •
Italiil. . - -
Portugal ( es
Uuenos Aires
ei-.ro). . . .
Nova Vork.
Hesnaiilia. .

•Cnnililo

00 o|s A" vista
12.18 t_ ...ilf.-l

$678
$740

.'U.05 .
(pesu

7
$7-15
.<>3d

=$93-1

3*844
.i< . O
.i.*7

merecedora da protecção dos /

públicos.
Segundo o regimen vigente na lc-

gisláção do Districto Federal, os pro-
fessores municipacs adquirem direito

á jubilação ao caba de vinte c cinco

annos ile serviço. O Conselho, ua sua

faina de reformar e de anarchisar,^

quer dilatar o prazo fixado na lei

atual, de modo a que uão se possam
jnbilar os professores que uão tive-
¦-. m, pelo menos, trinta e cinco annos ,
de magistério. _ ,

Titulo sob ii ponto 4c vUla da jus-
liça e da equidade, como no interesse 

j
da cfficicncia do professando da ea-1

pitai-da Republica, o projecto é i__--'j

fensavel. _ j
A'«o ha quem, depois de attender ó i

natureza extremamente faliganie das 
|

funeções do magistério primário, se
disponha a negar que um quarto de
século de constante dedicação a esse
trabalho justifique um pedido de ju-
bilação. Mas sc, encarado sob o

ponto d,e vista pessoal do professor,
vinte e cinco annos constituem praso
sufficiciitc para o habilitar a gozar,
sem favor, as vantagens dc uma mo-
desla aposentadoria, esse lapso de
tempo represente., por outro lado, o

maxkw periodo die serviço que, sem

crave prejuízo para o ensino, pôde
ser fixado para o professor que re-

pr escuta o typo me dio da sua classe.
¦Em nenhum ramo do serviço pu-

blico ha mais vantagem cm rejirve-
nescer os quadros do pessoa! do que
no magislerio primário. Varias ra-
soes militam nesse ¦sentido. Em pri-
teciro logar, o próprio caracter cxlc-
túianle do mister faz com que o pro-
fessor. envelheça rapidamente e perca,
portanto, d energia indispensável

para a desempenho do scu cargo.
Calcular em vinte c cinco annos o

sobretudo.

Caixa matriz. .
Bancário. . . .

Calé — 'j.ioo
typo 7.

I.ibr.-.s —- .-111 11 i-rocios
Letras do Tliesouro —

S nor conto.

. . 12 *|8 a 12 11I16
. . 120I16 a 12 21.32
9$ioo, nor nrrolw. pelo

conhecidos.
.\o retrate de

no.H':
l..tá ie serviço na Kcr_rt!.ão Central

de Policia o ;*," delegado auxiliar.

¦Ca 1"
p,_fí;in.-. e

pngadoria ilo Thesouro Nacional
as seguintes folhas; Bibllotheca Na-

clonnl. Museu Nacional, Jardim Botânico,
Po «tn _.oi.ti_hiii':o. Secretaria de 1 olicin,
Escola de UelIas-ArtcB. Instituto Benjamin
Cto -lan' o de Surdos-Mililos e Assistcncia
a Alienados.

Na Frcfeitura oagam-se ns sesuintes fo-
lha.-: Dircctorin C. de Hygiene (tironria-
menlc ültít) o Contencioso, e nrofessores
clenieiiíarcs e expediente dos mesmos relê-
rento ao má de juniio findo.

nos necessário para que o sr. wences-

láo Braz chegue á posteridade com a

alcunha de " ccoiioinizado'r 
".

Na sessão do primeiro dia, deste

mez, do Tribunal de Contas, íoi regi*-

Irado o pagamento de dois cornos e

tanto aos srs. Valle de Almeida e

Francisco Sá Filho, por serviços pres-

tados ao Ministério da Fazenda, em

julho ultimo. As ''despesas eve .mães

desse ministério, comportam perfeita-

mente esse gesto. .-Wini o reconheceu

o Tribunal.
Nesse mesmo dia, o Tribunal .regis-

troti a gratificação de outros dois con-

tos c tanto para o sr. Beii.di.to H*yp-

poüto de Oliveira Junior 
"e outros".

A verba "evenuiaes!' supporíon mais

essa carga.
Mas não é tudo: na mesma *es*r.o

do Tribunal, íoi egualmente registrada

a gratificação d-* um conto e tanto a

Randolpho Soares Leitão "e omros"".

Eis ahi: o sr. Valle de Almeida é

couferenie da Alfândega. Ganha do

Tliesouro. 'Do sr. Sá Filho o sr. Calo-

geras não tem necessidade, porque ha

muito funecionario de Fazenda .-'.e

deseja a honraria de servir r.o gabi-

netc do ministro,
A nação nada tem que ver com a

incompetência do sr. Calogeras, que £0

soecorre do senador Francisco Sn,

gratificando o seu íilho, para poder

deliberar de algum modo sobre aa coi-

sas do governo.
O sr. Benedicto Hyppolito é fnnççio-

nario graduado dc Fazenda, e r.ão ne-

cessita dc grati fi caçoes, áestes; dias de

crise do Tliesouro, pelo fado de diri-

gir o gabinete do sr. Calogeras.

F, que dizer de Randolpho

que é porteiro do Thesouro, e .'¦'•
ía.to de servir 110 gabinete do

Iro da Fazenda taT.be:-.*. recebe £

cação ?
Francamente, o sr, Wenccsláo

podia encontrar ntiiiis-.ro mais

nomizador do que o sr. Calogerai

IIINf OEiilll
'E' já conhecido o balanço do inter-

cambio comnierciaí do Brasil no pri-
meiro semestre do anno corrente.
Embora esteja muito longe de_ com-
para.ão com o nosso •movimento
coninicrcial 110 periodo anterior á de-
claraçâo da guerra, todavia ú s-nsi-
vel a melltpria <la nossa situação no
anuo corrente, em confronto com o
anno lindo.

Assim, a nossa importação, que, no
primeiro semestre de 1915, foi de
13.9--'.000 libras, subiu cm cgual
periodo de 1916 a tiJ.0S3.00p libras.
No anuo correnie, pois, as nossas
compras no estrangeire excederam ás
do anno íindo em 4.1Ó1.000 libras.

A exportação apresenta-se taiinbem
mais lisoiijcirainente: 110 primeiro
semestre do anno findo cila foi re-
presentada pelo total dc 24.108.000
libras, e 110 mesmo periodo de 1916
chegou a 25.060.000 libras, 011 sejam
mais 952.000 libras.

O facto mais importante das con-
frontações dos algarismos do nosso
intercâmbio commercial é, sci:n duvi-
da, o que sc refere aos saldos, por-
que estes devem ser

mente, ein relação aos annos ameno-
res, tendo attingido .$095 por kilo.

Como se vê, o balanço <lo nosío
commerdo internacional, do janeiro
a junho, _ bastante agradável, e a
producção nacional deve estar satis-
feita com os preços alcançados, que,
mesmo em ouro, forafcii superiores
aos dos últimos annos decorridos,
com excepção apenas do cacáo c do
matte. Mas coliu© a quóda_ do cam-
bio tem compensações, ainda que
nada invejáveis, os produetores lu-
craram tambem cam ella, porque re-
ceberam em moeda nacional mais do
que poderiam ter esperado,; e para
elles o supremo argrJm.nto é que os
seus encargos são pagos em papel_ e
não em ouro. Dahi o haver apologis-
tas do cambio baixo, arâ mesmo
muna desejada inas intolerável per-
maiiencia na casa dos doie dinhei-
ros...  *..»»»¦ 

Leitão,

ROUPAS branca» — Sortimento sem fgn.il
— Casa Manchester — Gonçalves Dias 5.

• _»
Do sr. encarregado de negócios da

Noruega recebemos uma carta de agra-
decimenlos ás justas referencias que fi-
zemos a S. M. Hnakon VII, quando do
seu anniversario natalicio.

O general Caetano dc Faria ne-
cessita de p:evidenciar de forma a evi-
tar o grande perigo ou os sérios prejui-
zos que tém os moradores das proximi-
dades da linha dc *iro do Realengo.

considerados Ps habitantes do Bangú, dc Villa Nova
como disponibilidades que em ultima I e do Realengo eslão sendo altamente
analyse se traduzem. |em ouro que prejudicados.
deveria aífluir ao llrasil... se os I A questão é esla: em terrenos
bancos estrangeiros dessem liceu- otitrora desoecupados, o Ministério da

parlia de S. Paulo, entrando em Matto
Grosso dois dias depois; a 22 guarne-
cia Tres Lagoas «om uma de suas com-
panhias, seguindo o resto para Co-
rumbá.

A secção de metralhadoras, que rc-
cebera ordem de marcha naqnelle mes-
nio dia, vinha dc Curityba, pela es-
trada de ferro S. Paulo—.Rio-Grande e
46 horas depois passava o rio Paraná,
entrando em Matto-Grosso, de fôrma
qne a 22 estava tambem em Tres La-
goas, tendo-se reunido ao 53° batalhão
de caçadores em Bauru.

O 54o batalhão de caçadores, aquar-
telailo cm Florianópolis, tinha sua mar-
cha sujeita aos vapores que o deviam
transportar para Jantos; entretanto,
fez seguir logo um contingente de 100
praças, estando o resto do batalhão em
viagem pelas estradas de ferro.

O general Campos empregou, pois,
uma actividade digna de louvor, no que
foi secundado pelos commandantes das
unidades.

Ao mesma tempo, mandou-se seguir
de Corumbá para Cuyabá o 38o bata*
ihão, que já tinha uma companhia des-
tacada naquella capital; as communi-
cações entre esses dois pontos são,
porém, muito morosas, pois dependem
de condições de navegabilidade do * rio,
cujas águas estão agora muito baixas.

E' justo ainda observar que o general
Campos teve de 9e oecupar em garan-
tir a estrada de ferro, fazendo guarne-
cer com forças federaes diversos pon-
tos, como Mirauda, Aquidauana, etc."

¦*¦¦ . !¦¦ 1 m
BENGALAS — Elegantes e rotistentes —
Cuia Manchester — Gonçalves Dias 5.

O serviço Medico Legal
Uma carta do seu director e a

questilo dos boletins da
Assistência

do trimestre, li-

_• P°lkia,
Cnrlton (Mo
1» vara eivti

Publicações n pediilo
ii imprensa _ ao publico, F.

it-inaii.i .«i'-" dc Direita aa
, edital de citação.

mis-
ítiíi-

nao
eco-

e tlegan*
, Dias 5.

CO-

Foi declarada sem cfi.iío a nomea-

ção do dr. Abelardo Marinho para me-
dico ajudante dn Inspectoria de •'•-a-ide
do porto de Fortaleza, visto nao ler
acce-.to o cargo. Para esse 10gf,r_ 01
nomeado o dr. José Odonco d. Mo-
raes.

CAMISAS—O que ha de melhor
te—Casa Manchester — uosçalve

O deputado Maurício de Lacerda voi-

tou hontem a tratar do Bnreaii das Rc-

publicas Americanas, mostrar,'.'... formar

uma idéa errônea sobre a verdadeira

natureza daquella instituição. O Biireau

foi creado em virtude da lei, que ap-

provou as resoluções votadas pela Con-

ferc-ncia Pan-Ameriçaná que, em i£i. .

se reuniu na nossa capi-.*d.

Ao crear um bureau, em que r.s Re-

publicas Americanas estivessem repre-

I sentadas, não linha a Conferência em

vista o estabelecimento de una ag-.-.i-
I cia de propaganda, como o

Guerra organizou uma linha de tiro,
necessária para a instrucção dos solda-
dos. Sticccde, porém, que na incsma
zona, e nos terrenos de particulares,

- 00- 000 i "*. •"Ui ponco a pouco, levantados pre-

ól.lSl.ooo <b'os, c aquella arca converteu-se cm im-

7.521.0a- portantes povoados. Como a linha de

0.977.000 : ,'r0 •- aberta, é evidenle que todas as
iEm juniio iki aivno lindo, o saldo 

' 
pessoas que por dia passarem durante

ça...
Aiialysados, mez a mez, a partir

do primeiro trimestre, esses saldos
iora.11.:
No fim

bra
pelo 1 Xo fim d

lim
fim

de
abril,
maio,

de junbo.

libras.
libras,
libras.

Serviço da Kiiarnieflo
Exercito — Ofíicial de dia á ciiarnição,

canhão Francisco Conrado ilo Lolllor dia
.... tiuartcl-gcncral, sargento Antônio Men-
dei Canioiro da Silva. Uniforme, 5.

A cofiio
r.ir-i .1 carne bovina nosta lioje cm con-

sumo nesta capital, foram nf fixados pelos
marchantes, no entreposto de ^. D oro.
preços .le .300 a Ss8o dcvçiulp ser
brado "•> pulilico o máximo de $:_•.

Carneiro i?-oo a i?.-;._o, porco í.ooo e
i$ioo c vilella $Coo a $800.
____ mmmlt+X&>~*>&''**~' *

O sr. 'Dimslice de Abrnaches, junta-
mente com mais nove deputados dc
differentes bancadas, apresentou, como
sc sabe, na quinta-feira ultima, á Ca-
mara, o seu projecto repressivo dos
abusos a;é aqui verificados cm conse-
quencia da adopção, pelo governo bn-
tannico, das medidas da btack-lisl. I .- (](. pr0p;,ga„(l,., ;0)V,o o illustre

Por falta de. numero para as v01a* 
[(kpli;;ui0 fluminense parte: julgar. O

ções, não foi o alludido projeclo jul- Bur,,.ul 2. uma repartição destinada a
gado pela Câmara olijecto de delibera- col|ig;r informações e a facilitar a or_l-:
ção. no mesmo dia cm que foi apre- , n;zai-;10 je oougr.-ssos e conferências
sentado, ' interhtícionaes, em que tomem parte os

diária da
que decline

alcfciii ile outros actos eleitoraes. Da
validade das eleições municipacs, por 1 prazo que um homem . _
exemplo, eram os juizes de direito j kwki mulher, podem resistir á rotina

quo julgavam, com recurso para as
Rei. ções. llojc cm dia, em todos os
Estados, o julgamento dessas ciei-
ções eslá entregue a corporações po-
litieas e conscguintcimeiito partida-
r.:as. Nas capitães é que sc fabricam
r*. inlciideiicias, 03 conselhos, as ca-
íiiaras municipacs, emfim, E' lógico.

porque na nossa Federação os go-
vemos esta luaes só não saciai do pa ,

escola primaria, sem
o vigor physico requeri-

do pelo magislerio, c adoflar uma
mídia, que, tãhcz, peque por ser
muito alta, mas que, em hypothese
alguma, . demasiadamente generosa.

.1 questão apresenta, porém, um
outro aspecto ainda mais importante.
O professor primário ;'. não c boje

Do momento dessa apresentação ate

hoje. porém, tem-se, na Câmara e fora

delia desenvolvido uma viva e pertinaz

propaganda, por todos os meios, contra

o projecto do sr. Dunsbee. Assim, na

mesma noite de quinta-feira, o depu-

lado maranhense esteve em confercn-
¦cia com o sr. Antônio Carlos, leader

da maioria da Câmara, na residência

deste, tratando exclusivamente do pro-

jecto cm questão.
Nessa conferência, o sr, Antônio

Carlos declarou ao sr. Dtinshee que j
5. -ia eslar-s.* formando na Câmara

11111:1 forte corrente contraria, ao pro-

Estadas soberanos do nosso continente.

Aiinejta ao bureau, ha uma secção cri

qnc existe uma bibliòíhçca, um mos-

t rua ri o,

ycrificádo era de 10.1_1.coo libras,
donde se concilie que, embora tives-
sem 110 anno corrente aiigmentado as
nossas iriu'i;sacçõ-S commerciacs, o
saldo no final 'do semestre era in-
terior ao do anno passado, dai egual
data, em ,..-09.oo_ libras, liste re-
stthajo .da motivos a apprehensõcs,
pois da rcdlicçào 'das nossas d.sponi-
bilidàdcs em ouro podem surgir dif-
íiçtildades para o governo e para a
boa marcha dos câmbios.

Dos nossos productos de exporta-
ção, ha a distinguir o niatte, oujas
vendas para o estrangeiro têm au-
gmeiit.ado sensivelmente, como se vc
do seguinte quadro:

1913*
191.

ns horas do excreicio correm perigo
de vida, tendo-se dado mesmo já ai-
guiis casos de morte, segundo nos con-
sta, E' cer:o que íoi adoptado Uni ser-
viço de signaes encarnados, para indi-
c.v. aes transeuntes que não devem
transpor a linha, Mas acontece apenas
isto: c amigo serviço de bandeiras en-
camadas foi substituído ror umas pc-
quenas placas de madeira pintada, quasi
invisíveis, placas essas q-.:c não são
retiradas durante os períodos dc des-
canso des atiradores, dc sorte que o
transito fica todo o dia

Participa-nos o sr. Francisco dc As-
sumpção' Mello que, de conimuni accor-
do e na melhor harmonia, deixou de
fazer parte da firma Machado, Mello
_ C, do Moinho .Santa Cruz, conti-
¦mando como aecioiiista.

O ministro da Marinha assistiu hon-
tem á montagem de um dos hydroplauos
da Armada, nas officinas do Arsenal de
Marinha. _¦._¦»»-
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Os resultados <da propaganda que,

por sua conta c risco, alguns brasilci-

ros emprehendedores estão fazendo na

Europa afim de explorar a guerra como

meio de arranjar negócios, poderão vir

a ser graves, mas incontestavelmenle
elles são por vezc9 cômicos e diverti-
dos. Ha mezes, tivemos a pastoral li-

teraria, dirigida pelo sr. Graça Aranha
aos povos balkanicos, pedindo-lhes que
se juntassem ao bloco alliado. Agora,
tivemos o convite dirigido pelo sr.
Driand ao senador Azeredo, para que
prefaciasse a conferência dc Ruy Bar-
bosa, que o "Comilé Franee-Ainerique"

nterrom- j se dispõe a publicar,
os peri-1 O actual chefe do gabinete francez é

2,3.626 toneladas
28,904 „

.-"17.
1015 3..2-0 „
1916 -|o...|i

iE' um verdadeiro triumpho para a
nossa bella herva al-ilaienticia, que
melhorou tambem o preço médio, em ***'!Us'
moeda na ional, sendo aliás essa me-
lhoria devida á queda do cambio, | s.-igens

pido. Quem (juizer evitar
gos da passagem da linha dc tiro, terá I um dos homens mais intelligentcs da
de fazer um percurso dc cerca de uma Europa e, como a li-rpolhcsc de uma
légua! pilhéria malévola está eliminada pelo

As creanças daquella. localidades cs- caracter quasi official do telcgramma
tão impedidas dc freqüentar as escolas, communicado pelo ministro da França,

Afinal, tule; esirs damnos seriam a unica explicação do estranho convite
facilmente removidos. Bastaria i-,ue o|é que o sr. Briand, se conhece-bem Ruy

inistro da Guerra mandasse pelos | Barbosa, não fórnia a minima idéa de
-.is soldado* e engenheiros abrir pas- quem é o sr. Azeredo, apezar deste já

üenud,-, os cam:-1 ter andado a apregoar que gozava dasubterrâneas ligando

etc. A revista, que o Bnrc?.-,i | I0

do o scu egrégio inquilino não quer
ou é fraco. Que distancia entre essa
Icmocracia, anmm.iadn c preconiza- 

'

manifcstaação da Câmara poderia ser
... , • 1 internretada como uma manifestação,

,-.-. ¦•_ o-e consagra ao magistério . "-1'nlc,n'u''u'1 . „,n,„„;„- d,

m simples mestre-eseola, que repele ] jecto, mesmo na sua phase preliminar.

Lido presidencial da Republica quan- j maclimalmotte aquillo qnc os seus] Ora - obtcm.crára o leader -¦ > ->
' 
frcdcccssorcs ensinaram. E.rígc-sc de

i.i.it _. _ i./i _i__

. ! ainda que simplesmciite platônica, de
-, ., -,- i solidariedade allindophila, o que, de

aeravel dc atilara, como a flextbtli- | ^ m>.^ c_mrMÍava a atliui(,e
dade mental necessária para _ poder \ nm,nl (,p) governo brasileiro e colli-
acompanhar a marcha evolutiva da.

pedagogia que em todos os seus ra-
i.i ií ., 1",';: nossos dias, uma sciencia

ciem
da como regimen mais liberal e mais
descentralizado, mais conforme as

justas aspirações de autonomia das
dif [crentes regiões do território na-
cional, c .1 monarchia de outr'ora, .
cuia imaginaria centralização foi dos ' complexa . progressiva. Quando se

thémas de jornal e tribuna o mais , trata dc individualidades dc cscol, não

e-spforadj. contra cila pela propagan- lha dijficuldadc em seguir, mesmo na

cs republicana. \ velhice, rs pre
A lei, que acaba de ser sanecio- leia. .l/i*.* 110 .

rada, '. o primeiro passo para garan- 
'. mane

tia lU^ ccimicios eleitorais na Repu
L-liea, onde até boje não tem havido j 

sua maioria formada por elementos

eleições, a*'nao ser a de um ou outro j aecciüuadamcnlc
deputado eleito das minorias pelo
voto cumulativo. E' a fallencia da

ressos de uma sc.cn-
so do magislerio pri-
tc se lida com uma

não é na
.•;;!

tiíí conectividade, que
maioria formada Por

I

dem rada, cuja organização politi-
ca se prende toda ao voto e á sua
liberdade e sinceridade. l_os eleito
res, aceusa-sc de não votarem e aos
cidadãos em geral de nem sequer se
alistaram. Xão se davam ao traba-
lho de se alistarem — e pela lei hon-
tem revogada era mesmo 11:11 traba-
lho muito penoso, — porque a expe-
riencia lhes ensinara que era tempo
<* esforço perdidos, porque, se che-
F..-.-.-1 mi a ser alistados, e sc uni d
chegassem a lançar as suas cédulas i ^
lia uma, seu voto nem seria apurado, j 

*

fe contrariasse os empreiteiros da j 
¦'

eleição. Os brasileiros otitrora ío- | •

r;:;u sempre zelosos pelo civmprimcn-
to dos deveres cívicos. Na anonar-
chia, raio é o que nã. pertencia a
um dos grandes punidos, liberal ou
conservador, Veiu a lei Saraiva c o
concurso ás urnas foi extraordinário.
tateram-sc os dois partidos cm todos
ios districtos do Império, e o que era
governo, o liberal, ap»nas icz uns
vinte deputados mais que o cv.tro.
Com a Republica, o brasileiro perdeu
a fé na politica c, portanto, na elei-
ção, porque sentiu que os dirigentes
sobretudo nos Estados, não queriam
eleições livres e as contiscavam er.i
proveito próprio. O novo modo de
alistamento convida os cidadãos a
entrar activamente na polilica, para
escolherem representantes que lhes

patrocinem e defendaliu os legitime-.
irteresses. Promettem os dirigentes

absurdo espen
produzis.-: a ,
que difficitlla ,
novas.

üe, portanto,
cm ter ::m pr,
empato de A.
da em pleno :
ctual, /.. para
serie, mai: ra;,

intellectuaes, seria
:>¦ que a edade uão
crystallização mental,
a absorpção de idéas

o máximo interesse
fessorado clemcnl ir
racns e mulheres ain-
gar physico e intellc-
obter este resultado.
avcl applicar o prin-

cipio da jubitação compulsória, como
se faz cem as classes armadas, do

.. que dilatar o actual prazo da jubila-
ia I rão facultativa. Esle prazo repre-

sente, o que sc p 
'de bem chamar o

termô dc serviço util de um prof es-
Estcndcl-o, c fazer uma injus-

a 1 magislerio elementar, conde-
nmando-o a ficar jungido d sua tarefa
além da época em qne a resistência
physica . fl sattde o permiüem. F. é
tambem arriscar o ensino primário
òo município a ler um numero con-
siderei
res e
p-egresso de; m-rHwdcs pedagogn

'íl+íflít

dia prejudicialmente com os mais altos

interesses da nação.

O nosso governo decretara a noutra-

lidade do paiz, e cumpria que, a todo

o tran:-.'. fosse, essa neutralidade rigo-

rosamente observada. Sel-o-ia.

Entretanto, o próprio decreto de

neutralidade fornecia ao governo po-
deres com os quaes estava elle armado

para tomar as necessárias providencias
repressivas de abusos que os bclligc-

rantes pudessem praticar, de modo a

| contrariar a nossa soberania, on pre-

j judicar os intereses brasileiros.

i Os vários caso; a que se pudesse
I reportar o projeclo apresentado, ou

; que fossem por elle legislados, podiam.
1 ser solucionado?, com os poderes con-

j feri-los .10 governo pelo decrclo d:

I neutralidade.
Assim, era desnecessário o projecto

do sr. Dimsliee. Como, porém, já fora
..ti.-, imv ._ ntri.ln rpçtava ?.0 lúãdcf Úí\

iblica em inglez, hcsp.whol e portuguez,
não é um órgão de propaganda, mas
sim um periódico destinado a r.ianur
em intimo coníacto intclleclnal as rir,-
ções irmãs, cuja união o Bureau sym-
bolisa.

Quanto nos ataques que se d-z terem
sido feitos no Brasil pelo ir. Babson,
em um jornal de Chicago, elles nada

| têm que ver com o Burc,-.'.i ou com o
seu director. Ligar as opiniões indivi-
duaes daquelle escriptor á obra orrani-
zada e dirigida pelo -:r. Barre;: é uma
injustiça. O fundador do Btire.vi das
Republicas Americanas, longe de hosti-
lizâr de qualquer fórnia o Brasil, tem
sempre mostrado por todas r.s mane'-
ras apreciar o nosso pai-, c avaliar o
papel que elle representa como
de primeira ordein nes destiles <
titientc americano.

íaclor
) cen-

pois em moeda ouro o preço aceusou nãos íran-versaes, para que as recla-
ligeira depreciação. O valor total do niações désapparecessem! Ou então,
niatte exportado, cm inotda -brasilci- r.*.:e os encarregados dos signaes movi-
ra, foi dí 19.917 contos de réis. [mentassem estes de fôrma que o publi-Tambem na exportação de couros,
no anno corrente, 'foi ¦ já observado
notável augmento, em relação a 1915.
O iotal exportado no primeiro se-
mestre foi o maior de lodo o quin-
quennió, nos micsmos períodos, como
se v.ê do seguinte quadro:

121.362 toneladas
1013 20.195 11
101-I  I0.8*. ,,
1915 18.765 „
1916  23.73S

Esta mercadoria melhorou de >pre-
ço, pois attingit; a i$!-'V, papel, sen-
do este o valor mais alio 'do quin-
quennio. Em moeda «acionai, o pro-
dueto da venda para o exterior attin-
giu a 36. *53 contos.

O cacio, onvbora nãn attingissc a
totalidade vcinlida em 1014, ficou to-
'davia cm logar superior ao alcança-
do no anuo findo, c incsnío nos
annos de 1912 o 1913.

intimidade do brilhante estadista fran-
cez,

O ohsequioso amigo do viec-presiden-
te do Senado, que envolveu o sr. Briand

pudesse transitar nos intcrvallos dos'nesse ridiculo convite, deve ser homem
exercidos, j de idéas arrojadas. Publicar a confe-

Seja como fòr, é necessário que o sr. rencia do eminente jurisconsulto brasi-
Caetano dc Faria attenda ás convenien-! leiro com um prefacio do senador pelas
cias do publico, harmonizando-as com ! terras devolntas dc Malto Grosso é, dc
as da instrucçãp do Exercito. í facto, uma lembrança que merece ficar

! registrada nos annacs da nossa patus-
Pelo ministro do Interior foi designa- \ cada senatorial,

do para servir interinamente o 7° offi-
cio de taln.lli._o d. notas desta capital,
durante o impedimento do etfeeiivo, o
escrevente juramentado Victor
de Faria.

Ribeiro

maioria concluiu o sr. Antônio Car-

.' de professores valetitdina-
incapazes de acompanhar o

O céo.

os Li.

los — oecupar a tribuna da Câmara,

na sessão de hoje, c appcllar pnra o

deputado maranhense, afim d..* _uc re-

tirasse o seu projecto.
O sr. Dunshcc. que ficou de dar

unia resposta decisiva no sr. Antônio

Carlos hontem, á noite, depois dc con-

sultar os seus collegas subscriptores

do projecto, disptinha-se a procurar 0

ICader para o informar de que não

Vttiraria o -.c.i projecto, deixando-o

entregue á resolução dos seus pares.
A principal razão allegada pelo depu-

tado maranhense para assumir essa

attitude foi que, se ncquiecesse á

solicitação do leader 11111 dos demais

deputados signatários do scu projecto
volveria a aprescnlal-o. As informa-

ções que abi ficam nos foram ministra-

das hontem pelo próprio deputado pela
Maranhão.

B1BLI0THECA POPULAR — Abcr-
ta ao publico das 11 ás ci 

"nor.*.?, no

Lyrctl dc Artes c G_kios.
mm-rr rr-t"—**¦.-¦?»¦¦-—— ~

O conselheiro Cândido de Oüveirn c
dr. Fr.-derieo Borges, director e lente
da Faculdade Livre de Direito desta
capital convidaram hontem o sr. Car-
los Maximiliano, ministro do Interior,

para assistir na próxima segunda-feira
ao inicio dn concurso para lente da ca-
deira de direito internacional.

L/S J. Olipee j,;nas, Enxovaes rira K_

plis.i.les--Mo.!..i para senhoras; r. ca Ar-

sembléa 11,

As vendas foram:
i_.___ 14.390 toneladas
101.3 10,243
1914 í*.5i6 „
toi; l6._6l „
1916 20.349 .,

Ü preço metido do cacáo, cm moc-
da nacional íoi superior ao dos de-
mais annos do qiiiiiqucnnio, manter.-
do-se em 1910 C"l l?-"0 íior kilo.

it) café, certame ate, pela falta de
transportes, àccusoti no primeiro se-
mestre sensível reducção em con-

i 1915. As exportações to-fronto
ram:
I0J2,
Í913.
I9I.1.
191...

A deputação do Rio Grande do Sul

não compareceu ao embarque do ma-

rccbal Hermes. Ko cães do Arsenal de

Marinha não se \:u nenhum daquelles

ferozes perreceistas do sr. Pinheiro

Machado, que, em determinadas ocea-

siSes, quando estavam cm causa o seu

chefe e o marechal, punham a Câmara

c:-.i polvorosa, no intuito de convencer

a toda gen:._ que o sr. Hermes era a

ultima palavra, como chefe de Estado,

do mesmo modo que em todo o mundo

não se encontrava ch. íe de partido do

quilate do sr. Pinheiro,
Na defesa do sr. Hermes, muitos

delles quizeram ir a vias de facto cem

os nue o atacavam.
Essa deputação influiu grandemente

para que o borgismo fizesse do sr. Her-

mes um authcntico senador rio-gran-

dense. Do scu apoio incondicional as

ordens do Morro da Graça, resultou

aquella triste carnificina da rua des

Andradas em Forto Alegre, na qual
foram victimas alguns rio-grand.nse=

dignos que, de armas r.a mão, protesta-
vam na praça publica contra a dissolu-

de um comício politico, altamente

. -| T09.OCO saccos
. 14. opí.ooo „
. 5.44Ó.000 „
. 17.;5 510.000 „
. 5.9214.000 „

sacca, que em IQ15
papel, subiu para

$857 no anno corrente,
Á* borracha aceusou u valor me-

dio de 5Í0..3 por kilo, superior ao
que íoi obtido nos amios d'e 191.. a
1915. Mas a exportação foi ame-
nor di qumi|tieiiiiio, cuino se vê do

seguinte:

1010

O preço, por
íõra de .35. 

''. 
_

42$8ã7 no

Os cearenses ..s:ão apavorados com
a noticia; nue receberam. <!e que o go-
verno da União vae pór um paradeiro
ás obras de açudagem por elle determi-
nadas 110 interior do Ceará, para dar
trabalho .".os sertanejos acossados pela
secca.

Té-:n toda ra.ão os cearenses. A si-
iuação no centro do seu Estado, apezar
das chuvas que cairam ultimamente,
continua a ser dc extrema penúria.
Ainda nãn iei possivcl ao* lavradores
obter nenhum resultado das novas piau-
tações. e aos trabalhadores ruraes não
se apresenta emprego de espécie ai-
guina. São cs serviço? do governo fe-
deral que os amparam de algum modo.

íe elles soffrem paralysação, reco-
incçará para .*. polrc gente o seu êxodo

para outros listados. Inutilizar-se-á,
assim, o plano do governo da Republica,

que era o de prender ao solo natal os
homens valides que pudessem reconsti-
tuir o trabalho norma! do Ceará quando
terminasse o p-riodo da secca.

ila obr.*s federaes que podem s.iífrcr
ir..(.rr..pção. Mas não f-Mão comprchen-
ilidas neste caso as iniciadas naquelle
Estado. Espere o governo mais algum
temno. O maior "-.crificio j.i está feito.

Esteve hontem no Ministério da Fa-
zenda <m demorada conifercncia com
o sr. Pandiá Calogeras o dr, Homero
Baplista, presidente do Banco do Bra-
sil.

m «I»

BRANDÃO ALFAIATE
Av, Rio Branco, 102.

Do dia 1 do corrente até hontem,
a Recebedoria do Districto Federal ar-
rccadóu a quantia de -.2(í:8;_o$i.2.\ ten-
do arrecadado em egual periodo do
anno passado a de ."79 :Cp4$->33.

O ministro do Interior nnmcoii o dr.
Alvim Martins Horc.dcs para inspeccio-
nar a Escola de Pliarmacia c Odonto-
logia de Mococa, em S. Paulo.

¦¦ - «¦> i- ¦_¦
A AD-MI*.ISTRAÇAO do Correio da Ma-

nhã. assim como todos os seus agentes
c viajantes, acceita assignaturas para
a revista portugueza O Rosário, uma
das mais bem feitas publicações catho-
licas editadas em Portugal. Anno C$000.
— — ift co m &m mi. ¦ 1.

A' Delegacia Fiscal cm Pernambuco,
o Th-.-"ouro Nacional concedeu hontem
o credito dc io:ooo$ooo, para pagamen-
tn de subvenção ao I.yccti de Artes e
Officios de Recife, relativa ao anno
de 19:...

¦Ui .1 ¦ I __» i_i III"
EM perfumaria», a c_-*_ m _i_ popular, é o
Pcr-umarias Nunes — L. S. Francisco 25.

quadro
1912,
1913.
1914,
In I r.
191c.

Para
reu en
peru.-.

O f
laça >

_.:.,*,:-!.•; tonela-Jas
...... 01.414
...... I9-7°I »
,.,,,,. 18 4J-I
.'".'.... I/.4Ó4 ..

esto declínio decerto concor-
1 grande parte a falta de trans-

tino melhorou bastante emrc-
á exportação nos primeiros

O sr, Cario.. Maximiliano. ministro
do Interior, poz .: disposição do presi-
dente do Estado do Rio d.: Janeiro,
para servir como prefeito do município jde Petropolis, o dr. Oswaldo Cruz '"
redor du Instituto de Manguinhos,

Pingos & Respingo
Xu

di-

pe o transito
orna cou- qtte sc interrom-
publico na nossa capital,

esquina da Avenida :
IMuito elegante aquella senhora...,
Our.! ?
Aquella que está ile frente para Cl ;

tem muita linha. Conheces.
Homem, com muita linha... de fren-

tc... deve ser mme. Guerra.

qu l.|U

'mores de 1915.
as exportações

A estatística diz
foram as se-

c. .

O TEMPO
: henlem . e mante

;<•..- a -; . 8.
'-¦l^V^*-í_-^j_»-iJ>i-í^-_--.

re encober-
1, íoniüu-íc
temperatura

c.i Republica uma nova lei eleitoral j £;^
anv.la para este anno, que assegure a
1:.ro e scrciç manifestação do voto,
e promettem dar-lhe execução rigo-
josa. Experimentem-lhes a sincenda-
sie 00 cidadãos, embora o nutito _.'.e
hà fcn:'.„:n feito -tj^s nossos politico;
ipara desilludil-os. Corram aos iui.:cs
p.ua se alistarem, e prepard:r-*e para

I E. V. Cr*.rr.u.
j — Sr i, Ksii., pc.

chtfa *o Koru ás
, parle .1.» <.iUm! if
! 18.16; av

TW3XS DIÁRIOS
- 'Ramal dc S., Paulo)
te oa Central ás ...*-¦¦.--
.-:.-:; KP 1. Ra?..,
r.oo*. chega á Luz, *)s

,. p.titc g-j Ccütral ás
:s ..44: VO 1. Xoct.

tr_. á. 2i.2c. clicgr. á
cact. a Içai
i-.irte _.-, Ct

Le; .. 8.46.
íRomol oV i/ínc'3 — 3 1, Ex., p-rie

di Ci-i-.lral ás ;.c*. che_*.i .1 Lafayette ai
;o._; R I. R*P narte üa Central a-
6.0,*, .hc-ra .1 B, llorijente ás 21.17;
N j, Noct.. :a::. •__ Cenlr.l -.-; iq.i?-
chre.i a I'. ilur'.-..!.-. .1- 10.40..

LeorolDi:-**. — tK-.-i..-' de lamf-ca, -d,-
roceira e Colcrini — Bíirrt. et í.jo:
r„r.. Fnrie .lc Nictherc-y .is 6.10, chega
a ..,-.;¦.[¦¦- Ss :¦•.*« e a.Minicema =9 ----ií.*

Barca, it jo.cco: ,Nc."t. Pane Oe .Si-
ctteroy -» 21.00. chfna o C.r-pcs às 7.00.

Recearmos hontem, á noite, a visita
de despedida do coronel Silvestre Mato
c do tenente losé Trobal, membros da
commissão de (imites entre o nosso paiz
e o Uruguav.

Os illustres e amáveis visitantes, na
ligeira palestra <íuc comnosco cptrctl-
veram, fizeram honrosas referencias ao
Brasil, mostrando-se muito captivados
com o acolhimento nue tiveram no Rio,
de Janeiro, cuja belleza os encantou,

O coronel Mato c o [.mente Trobal
scituirão diu.ui para S. Paulo e dali
para Santos, onde embarcarão nn
Oronsa, de regresso á pátria.

nar tradições do tcrr.ie

renunciar
Pinheiro, e

14-3S;•KM-_
toneladas

propósito, e verdadeiramente assombro-
sa. Ainda ha pouco tivemos occasiío de
ver o serviço de bondes completamente
desorganizado... porque sc realisava
uma vaga manifestação no palácio do
Cattete.

Parece incrível que a policia e os
fiscaes dc vchiculcs não possam h.irmo-
nizar as cc:;:; de maneira a conciliar
a liberdade de reunião c da manifesta-
çao de pensamento cc8.4.-7

113.696 „
alcançado pelo fumo, rto I

o mais alto do ,
subido a l?Ó07, j

do anno an- tantes, não sc

om a liberdade di

PUNHOS c coliarinhoa
— Casa Manchester — _

Especialidade
ilvcs Di..i 3.

Parece que o sr. Calogeras faz que-
sião dc demonstrar que as .eoncr.-.iia-,
tão preconizadas pelo governo, não

passam de uia expediente mais ou me-

honroso
caúclio.

Depois da compressão eleitoral de

que resultou a senatoria do sr. Hermes,

a mesma deputação que per cllc havia

quebrado lanças o ccagitt a

á cadeira. Padecera o sr

a renuncia íe! um iacto.

A' partida ilo Hollandia, a deputação

do Rio Grande confirmou inteiramente

que só deliberou de calculo em todo o

governo do sr. Hermes, não só quando

promovia assiiadas em sua defesa, como

tambem quando õpoicu a sua *cnô-

toria.
Registremos o facto, que e bem la-

n-.eniavcl, porque aberra da notre altí-

vez do caracter rio-g.anilense. O Rio

Grande do Sul sempre íc-i v.ma terra

de "Farrapos" e dc Silveiras Martins.

fpie
guinte-
151-\
1.13.
1514.
I.I5-
1916.
Oi . , .

semestre ando, 101
quinqnennio! tendo st-
em loió, contra l?379
terior. . !-«v*S° W.

lEm algodão pódc <li;:cr-se que nao por poucas nc
houve movimento commercial, pois a ipara o p_b!:ce.
exportí çüo nos primeiros seis mezes j Seria, pois,- conveniente que para
do" anno corrente foi apenas dc 16
toneladas.

A exportação do assucar, se nao
attingiii a excessiva ciuantj-dade _ re-
gistra-ía em 1915. ainda assim foi de
12.670 tonelatlas. muito maior, por
tanto, do que
periv.o

4...07 toneladas
..... 4¦_» „

I locomoção e cs interesse, do publico.
! Numa cidade em que o bonde é um
' vthiculo popular por txc .ilcncia, ser-

indo á grande maioria des seus habi-
compreheude como esse
ser p,iraly5_do mesmo

,c, seni grít-Ve detr.mento

A .propósito de uni tópico que hon-
tem publicamos sobre o Serviço Medico
l.egal, recebemos, do seu director, dr.
L. A, Moretzsolni Barbosa, a seguinte
carta:"Sr. redactor. — O vosso jornal de
hoje, adniiltindo a possibilidade da ex-
tineção do Serviço Medico Legal, eomo
medida econômica, estranha muito jus-
tamente, que houvesse quem em :«1
pensasse.,.

Felizmente, sr. redactor, posso vos
asseverar que até hoje não me íoi dadu
ouvir, de pessoas dc responsabilidade,
coisa que com isso se pareça. Ao con
trario disso, trabalhamos csíorçadainen-
te junto aos poderes competentes para
obtermos medidas que, reformando o
Serviço Medico Legal, corrijani-lhe mui-
tos defeitos actualmente existentes c o
ponham em pé de poder melhor se des-
empenhar das suas obrigações e traba-
lhos. Antecipando os meus agradecinieii-
tos pela acolhida a estas linhas, crédc
me, sr. redactor."

Agitou-se ua policia e ecoou cá tora
em noticiário dos jornaes, unia quest-*
sobre os boletins da Assistência, isto t,
se os U-icsti-Oü deveriam üu uãu -.er re-
niettidos ao gabinete medico. Nesse sen-
tido baixou o chefe de policia uuu cii-
cular aos delegados distncta<.s, Sobu
este ca. o procurámos obter tnfonur.çõei
dc pessoa bem informada e d„s vallta*
gens que poderiam advir da medida do
chefe de policia, informações essas que
tornamos publicas."A circular que o ohefe de policia
acaba de dirigir aos delegados, deter-
minando-llies que rcmcttaiii ao Serviço
Medico l.egal os boletins da Assistência
Publica, que se referem as victimas de
oft-nsas physicas, foi baseada em pode-
rosos motivos e a medida só aproveita
á justiça.

E' coinniiini que nos processos de of-
fensas physicas o assassinatos figurem
ao lado do auto de corpo dc delicto, fei-
to de accôrdo com o Código do Prcc.s-
so Criminal, o boletim da As.Utenc.a.
peça sem as formalidades para figurar
no processo e sem interesse para a jus-
tiça e que, por is_o mesmo, os seus si—
gnaiarios, os médicos da Assistência, —
não tendo outra pieoccupaçíio senão
preencher formalidades do seu regula-
mento, sendo todas as suas attençõe*.
empolgadas pela dedicação com que
soem pensar aquclles que soecorrem, é
natural que na ileseripção que fazem de
ferimentos e offcnsas physicas, taes cc-
mo: direcção e extensão dos íerimen-
tos e outros dados, não lhes preoccirpc.
mesmo porque nada disso aproveita ao
ferido. Acontece tambem oue não ba
accôrdo muitas vezes nas regiões ana-
tomicas referidas nos boletins e nes
que constam dos autos periciaes e isso
porque não só as classificações dos rc-
feridos regiões variam com os autores,
como tambem entendem os profissionaes
e entendem muito bem, nião aproveitar
ao seu doente grandes minúcias e pre-
cisões nas descripções.

Jí ainda mais. nos boletins não po-
dem figurar ligeiras offcnsas, como cs-
coriações e nem outros signaes dc vic-
lencias, taes como ecchynioses, que,
não raro, só com algum tempo se vãc
apresentando no off-ndido. As linhas
mesmo do boletim- destinadas ao dia-
gnosiico, são lambem poucas c, por isso,
lambem os médicos da Assistência nãe
podem eslender-se em descripções que,
sabem elles, serão feitas pelos peritos,
encarregados do auto dc corpo de de-
licto.

Sendo assim, coniprelicndc-sc agora a
confusão que pótle estabelecer um advc-
fiado no c..[).rito dos jurados, quando
fizer o cotejo entre os dados das duaa
peças que figuram no processo — e é
o que sc vae dando ultimamente,

Não é necessário citar aqui os casos,
mesmo de assassinatos — em que, no

Jury, os advogados sc tem aproveitado
| das supposlas divergências entre aquel-

Ias duas peças — o boletim da Assis-
tencia e o laudo de autópsia — para cs-
tahclcccr a confusão c a duvida no es-
piriio -ios jurados, em provcho dos cri-
minosos,

Os boletins da Assistência Publica
trazem a indicação do nome, côr, eda-
de, local do accidente ou crime e o
diagnostico ou ligeira descripção daí
prineipaes lesões ou offcnsas — e não
c preciso mais para a orientação do
Policia e dos médicos legista. .

E' de notnr que nesses mesmos boio-
tins, houve, da parte de quem os ideou,

e cremos i|iie foi o dr. Afranio
Peixoto, quando reorganizou o Serviço
Medico Lesai — a preoecupação de des-
tinar larsn espaço í.| a 6 linhas) para
os médicos da Assistência descreverem
as lesõjjs. c as intervenções que acaso
façam; cmquanto que para os outros
titulos ou indicações são destinadas
tuna ou duas linhas.

Concluc-se dahi que o principal obje-
ctivo do boletim da Assistência é for-
nec-T informações aos peritos, c a ra-
zão é rpie, não raro, tendo os médicos
da Assistência dc intervir, já pratican-
do incisScs para extrair projectis de
arma ile togo, já para ligadura de va-
sos, têm necessidade de informar ao*,
peritos que esse ou aquelle ferimento
foi praticado cnm fins cirurgicos.

Se assim é, se o boletim visa infor-
mar aos peritos sobre todos f^ces pon-
tos. se foi mesmo, como acredi-.amos, a
maior preoecupação de quem o creou.

dar maior espaço A parte que íe
refere á descri ação dos ferimentos —,
não se comprehcnde que não venham
taes boletins ás mãos do3 peritos — J__
não dizemos 110 momento das requisi-
ções, pois que é possivcl que a Assis-
tencia demore 2-t ou 48 lioras para en-
viar os mesmos !«_lntin? á Policia —
mas que vão elles acompanhando oa
autos já lavrados pelos escrivães, no
momento cm que voltam ao Serviço
Medico Legal, para receberem a assi-
imatura dos peritos, tendo já então os
1. ..... __1l_.  

*
Ura jornalista foi pedir a opinião do

professor Hcnietcrio sobre o projecto a

ser r.presentado na Câmara contra a Blaci-
iiit.

Tt«ro suspeição I íci a resposta
:_

* *
O projecto referente _ black list i assi-

girado peto Dunshcc, pelo Clbeda e pelo
Vaieis.

 !**:S ir.-jito tem ; ao lado do Cjbe*
da, o Cabido.

E o Dunshcc ?
 Ah | ojeç é germanophlío a... ca_fl_._»

: futuro, nao i a Iuspectoiia de Vehi-

1 cu.es, mas a pr-"i*1 policia, tomassem

as necessárias providencias para evitar

essa irregularidade, car-adera de tão
! grandes transtornofi

nos
a que uo:

demais
tomo:

aunos do
referido: GRAVATAS

C.s- Mr.nrt.i

Náo houve sessão hontem na Câmara
dos Deputados, por falta de numero.

-91-*.

1913*

I_l...
I .io.

O a

_-»__)>»_i>-.-y?*--**_fr-»r. i m
—- I.intf-ssim .* —

.ler— Rua Gonçalves
ii__<»-*ae»-=**fiju

Dia-

do pabine do minis-

ar exportado guardou o
valor médio de 5,.7 rei- por kilo.

Fmalmente, as pelles tambem to-
ram c-xr-ô*'-^-*5 cm m:'--or .¦''•"'"•¦•Ji1-'
de, ci
1912,
1913.
1014.
1915.
191C*.

no diz a estatística:

1.574
1.424
i,9. S
a. 498

A iu-édia dos pregos subiu notável-

1- i* '* '
-___..._-.;.. 

:_*_ 
_.."••:¦.-

Escrevem-no
. .ro da Guerra .

.'.'..'. "Sr. redactor. — Hcr.tcm, na Ca-

.-'fi-n mara dos Depu lados, a propósito dos'• ' •" acontecimentos de Matto i.rrsso, um
sr, deputado dirse — que as forç.:s fe-
deraes têm inslrucçücs para irem dc-
vacar.

Ha nc-s.-s -ifí.m*. *á''. r.nia grande
¦injustiça; as torças seguiram cem uma

i Q-T tnnr-1-idas ' presteza notável, sendo .1 primeira vez
'¦ ''¦ 'que se utilizavam da estrada dc ferro

para movimento dc Ircpas para aquelle
Estado. ,

O 53° de caçadores, recebendo cr-
dem par., embarcar em sen quartel de

Lorena, a ij de julho lindo, a 18

I_ma gazcülh. do Jornal annuncia que
o prefeito expediu ordens positivas para

qut r..-.* olitas a serem feitas nos Arcos

ile Santa Thereza seja respeitado o cara-

ct.r primitivo do monumento.
Respeitado o caracter primitivo ? Se-

ii de «-!!•- restabelecido o aqaeducto ds
Carioca.

*cs *
Encontramos, hontem, o -t-ul muito •»-

tisíeito da vida :
Viste a rch-ibilitaçSo do Trocadilho ?
Cc_o ?
! .I5 não leste ? Em tun doa <_scur-

503 que o mestre pronunciou na Argcn-

tina f.ilo-.i t'os Saharas, dos Tampas, trans-

formados em searas ; faltou-lhe, apenas,

dizfr q'.._ nós podiamoi fazer o mesmo cosi

o Ce*:i.
.

t. > *

O :'i:e,-.tro Pliem** Tse ?«• transformado
_ra ur.-. cluh de jogo.

iV syn-.hoüco : o jogo, no Uio, - a Phe*

ni_ r.:ytr.e!oe'.ca ; a policia vive a matai-o
« e'le a res-rgir das p.-oprias cinzas, cada
r« n*:.Í! ferte e guapo.• Cxrono & O.

oliciaes s; 2prove!::v!o da.
outras indicações dos mesmos boletins
que lhes interessam, taes como: nome.
edade, local do crime ou accidente, etc.

Qiíe resta mais de interesse para o
autoridade pesquizadora, 011 encarrega-
da do inquérito, depois dc estar de
posse daquelles dados?

Annexar os bolclins aos processos
para ¦— pelas razoes expostas — levar
confusão ao?, jurados com proveio paru
os réos e prciuizo da Justiça?

Não, isso não pôde continuar; os
boletins devem ser sempre apresentados
aos peritos e, se possivel, ficarem ar-
chivados. cm local onde mais facilmen-
tc possam ser compulsórios na parte que
têm clles de mais interessante — c
diagnostico medico."

p_MHM__^ff" ¦¦ "-

O ministro do Interior communicoo
ao presidente do Conselho Superior de
Ensino ter recebido participação do Ml-
nisterio do Exterior, quanto á promul-
gação da lei mie estabelece uma cadeira
de estudos lirasileiros na Faculdade de
Letras da L'nivcr_ dade dc Lisboa.

BANCO MERCANTIL DO RIO
DE JANEIRO

_7, rua Primeiro de Março, 67

.residente, João Ribeiro de 01*.
veira e Souza; director, Agenor Bar*
bosa.

Banco de Depósitos e Descontos.
Faz todas a« operaçSes bancarias.

«_» «g» ¦»¦»¦"

Será promovido a capitão de mar •
guerra e nomeado commandante do cou-
raçado S. Paulo o capitão dc fragatt
Augusto Pereira. . . •

Pouco antes de 1 hora da tarde, dei-
xou hontem o nosso porto o crazador.
inglez Glasgoui,

'_¦¦

¦*»
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CORREIO BA MANHÃ £* Sabbado, 5 de Agosto dc 1916

ALVITRE
AGOimO

;Aproveitamo-nos da cpigraphe do br-
itigo em que Gil Vidal, 'hontem, tratou
da situação de centenas de funeciona-
¦rios que serão, fatalmente, lançados á
miiscria, se vingarem os planos tenebro-
sos que se engendram, para servir de^
¦titulo á carta que cm seguida se vae
ler.

EÍI-a:"Caro redactor do Correio da Ma-
nhã. — Teço-vos mui cncarecidamcntc
a publicação das linhas que sc seguem.

iA situação dos funecionarios publi-
.05 ameaçados de demissão, sob o pre-
texto dc economias, é a mais deplora-
•vei possivel.

O governo, que Se diz com as me-
lliorcs intenções de governar com o
povo, desmora'liza-se, esliaudallia-sc, sc
puzer cm pratica essa medida iníqua,
miserável e hedionda contra o infeliz
¦funecionalismo publico.

A nossa situação financeira c tliste
e dolorosa, mas não foi creada pelo
humilde funecionario e sim pela qua-
drillia de gatuno que de um assalto
se apoderou do governo, para desgra-
car o paiz e roubar criminosamente,
durante quatro annos, o povo c as
classes produetoras.

O que desgraça o paiz, deixando-o
sem dinheiro, não é o funecionalismo
publico. Não. São esses infames advo-
Rados administrativos; são as lutas in-
cessantes da politicagem nefasta dos
listados,

O sr. Wencesláo que varra do seio
do governo esses vampiros, esses pa-
rasitas e verá depois se existe crise
'financeira. Crise financeira existirá
cinquanto existirem esses ladrões insa-
ciaveis, esses parasitas sem vergonha.
O que existe aclualmenlc não é .pro-
priamenté falta dc dinheiro, mas sim.
•falta tle caracter. Governe s. cx., o
sr. Wencesláo Braz, com o povo;
expulse os miseráveis delapidãdores
do nosso brio c da nossa honra, que a
terrivel crise desapparecerá como por
encanto.

Um illustre representante da nação,
apresentou •_ conrideração tle seus pa-
res um projecto que é um verdade!-
ro esoarneo atirado á face do humilde
servidor do listado, e na defesa do
seu projecto não corou em dizer que
a crise só deixaria de existir sc o go-
vitimo deiiiitlisse todo o funecionario
com menos de io annos de serviço,
assim como o que fosse soiteiro. Se-
ria a miséria nos lares dos dispensa-
dos. Se s. ex. apresenta um projecto
nessas condições, é porque não conhece
as difficuldades de vida, é que s. ex.
não sabe o que é a fome, peis ganha
quasi tres contos de réis por mez.

Qual o crime desses .homens, para
se verem da noite para o dia des-
empregados, sem garantias, famintos,
eom os filhinhos a chorarem de fome
c a miséria batendo-lhe á porta?

S. ex. o sr. Wencesláo P-raz que
pense no que vae fazer, s. ex. deve
estar lembrado da recepção-que lhe foi
feita no dia 15 de novembro de 1914;
deixe s. ex. que os potenlados clia-
iiiem-n'o dc covarde, ante o protesto
da nação indignada, mas nunca clia-
mem-11'0 de traidor. S. ex. abaiulonan-
do a causa do funecionalismo publico,
cava a sua própria ruína, vae de en-
.outro a sua consciência.

S. ex. rcflicta, pense que o povo
soffre, mas que lambem é soberano,
.pois, quando Sc levanta, não existem
forças que o dominem. Se s. ex. con-
sentir que o projecto da Miséria seja
np.orovado, poderá desde esse nionicii-
to auguicntar o cffectivo da Brigada
Policial, porque a revolução virá .para
recuperarmos 03 nossos direitos e a
nossa honra. O povo prefere morrer
lutando 110 campo de combate que mor-
rer de fome dentro de um lar assola-
do pela miséria. — Euphrasia Povoas
1/1.' Siqueira,"

Tio Sam negocia
PS ESTADOS UNIDOS COMPRARAM

AS ANTILIIAS DINAMARQUEZAS
Washington, 4 — (A. II.) — O se-

cretario ile Estado, sr. J.ansing, e o
minislro da 'Dinamarca junto ao go-*verno americano assignaram hoje o
documento cia compra aas Anlühas pe-In; Estados Unidos.

«¦ - —«g-»-<a> *¦» -ta***'*————.

r.M miSTO AO SENADOR

1Ü__ _______^_______
Por iniciativa do acadêmico Theo-

philo Pessoa será offerecido em breve
ao senador Kuy Barbosa um busto cm
bronze. O referido acadêmico pede-nos
qtte concitemos os seus collegas a com-
parecerem á reunião que terá logar
hoje, ás 8 horas da noite, no edificio
do Jornal do Comnicrcio, e cujo fim
SL-rá a organização das commissões queangariarão donativos para lal fim. O
povo será tambcm convidado a concor-
rer,com algum donativo. Todo o di-
nheiro apurado será entregue ao pre-
feito, que ficará depositário do mesmo.

HAXSI.AT 1 OA iiWiiia ilo todns !

Ministério do Interior
T.ECRETOS ASSIGNADOS HONTEM

PELO CHEFE DE ESTADO
O presidcnle da Republica assignou,

hontem, os decretos da pasta do In-
terior:

exonerando o dr. Henrique Wal-.lc-
mar de P.ri:to Cunha, <lo cargo de me-
dico oculista do Instituto Benjamin
Constant e nomeando-o para o dc ci--.itrgifio-ophtalmologista da Assistência a
Alienados desta capital;

, nomeando o dr. João Pedro Gordilho
C'us'a para medico oculista do Instilu-
to Benjamin Constant, c o dr.. Victori-
110 da Silva Freire para intendente de
«cinta Madurcira, 110 Departamento do
Alto Purús.

oo.QWy-'V--*«**h *$• **___H*_- _.-., .

Cigarros especiaesÍI!

valiosos brindes,
—Ki— LOPES SA' & O. —*.—
-« ....mmtv^fi^tf^^a^Sf^foemmm.-» - ¦¦—1

Ministério da Viação
ÇS EXERCÍCIOS de incêndio a
DORDO D0_ NAVIOS DA E. V.

DE S. FRANCISCO
O inspector federal de Viação Mariti-

-ma c ''lindai consultou ao ministro da
Vi.-.-;"!.. .*:¦ pela não rerJ:rr.ç"io de rxcr-
ciclos de incêndio e salvamento a bordo
dos vapores da Empreza Viação São
Erancisco deviam ser multados 05 com-
mandantes dos mesmos vapores, de ac-
cordo eom o art. 171, do regulamento
da marinha mercante e navegação, de
eubotngcni, ou sc a empresa deveria scr
punida por, não se acharem os isetts va-
pores providos dos apparelhos necessa-
lios.

O sr. Tavares de Lyra declarou, em
resposta, que sendo da alçada do Mi-
nisterio da Marinha, por intermédio tias
capitanias dos portos, impo:- multas pela
infracção daquelle dispositivo, á inspe-
etnria cabia tão somente punir a empresa
pela infracção de uma d.-.s fclausulas
de seu contraio.
**"¦ ¦ '¦-... .-.- ***—J*fJ**_o.rf._* -t***'fJ—' —.-.-. ¦¦.-,. 1 ¦!¦¦_,

MISSAS OE HOJE
iTC.__r.m-sc as seguintes, por alma de:
João Garcia de Allmcida, ás y ij.

lierr.;. na 'Candelária.
P-. Eduardo Gordilho Costa, ás o

horas, na egreja de São Erancisco de
Paula.

Mathcus IMoreira de Barros, ás 9
horas, na egreja tle Santo Antônio.

Luiz Rodrigues Pomar, ás p horas,
.na egreja de São José.

Leonardo Henrique da Cosia Netto,
ás n 1I2 horas, no .Sacramento,

1). Ottilia braga, ás o i|z horas, na
egreja de 6ão Erancisco de Paula.

d). Elvira tle Castro Nogueira, ás o
_'.• horas, na egreja dc São Francisco
de Paula.

João Beck. ás 9 horas, na egreja do
Carmo.

Dr. João Alves Meira. ás 9 horas,
na egreja de São Benedicto.

Henrique Silva, ás o horas, na egre-
ja ilo largo do Machado.

D. Carlota Birros da 'Rocha Frota,
As o i|_ lioras, 11.1 egreja de S. Fran-
cisco de Paula.

D Amélia tia Costa Murtinho, ;.!. 9
l]c horas, na egreja «le São Erancisco
de Pa.:!a.

1 <D. fiará (Ferreira Borba, ás 9 t|_
lioras, na egreja de Santo Antônio dos

[Pobres.D. Angélica Rosa d.i Cunha, ás 9
hora., na egreja dc Santa Rita.

D. Emilia Machado Carneiro de
.Mendonça, ás 10 lioras, Ca egreja de
Uo Francisco de Paula.

NO SENADO

Explicações dos srs. Ellis,
Miguel de Carvalho e Azeredo

Presidência do sr. Azeredo, presen-
les 24 senadores. 0 sr. Metello leu a
acta da sessão anterior, que foi appro-
vada sem observações. O sr. Pedro
Borges deu conta do expediente, sem
importância.

Não houve parcccrcs.
O sr. Alfredo Ellis pediu a palavra

para dar uma explicação, pessoal cm
torno do voto contrario do sr. Miguel
de Carvalho, declarado na véspera,
quando se approvava a sua indicação,
que consigna nos Annacs ter sido rece-
bido com especial agrado o telegramma
do governo belga congratulando-se com
o voto do Senado a respeito da confe-
rencia do sr. Ruy Barbosa, na Eacul-
dade de Direito dc Buenos Aires.

Disse o senador paulista que o seu
collega -fluminense, o sr. Miguel de
Carvalho, com o scu volo apenas deu
uma prova de não haver lido a indica-
ção, A declaração foi infelicíssima,
quando taxou a indicação de inconvc-
niente, accrcscentott o orador.

O sr. Miguel de Carvalho aparleou,
concordando, com ironia, que este gesto
de sua pouca sorte não era o primeiro,
nem será o ultimo...

O sr. Ellis concluiu, affirmando que
o seu collega pelo Eslado do Rio não
interpretou bem o pensamento do voto
quasi unanime do Senado, apoiando a
sua idéa.

O sr. Miguel de Carvalho levantou-se
para falar.

Disse que censurava o facto de ler
sido a carta do ministro plenipotencia-
rio da Bélgica assim .recebida pelo Sc-
nado. No caso em debate, a coisa pas-
sou em branca nuvem porque foi um
applauso desse representante estran-
geiro. Amanliã, usando do mesmo di-
rcito, outro representante estrangeiro
poderia reprovar um acto tio Senado, o
que se afigurava ao orador uma aberra-
ção. Parecia-lhe, entretanto, que a refe-
rida carta deveria ter sido encaminhada
á chanccllaria do ltamaraty c dahi o
rumo que ao governo competisse dar.
A própria Mesa não deveria ter tomado
em consideração a indicação do seu co!-
lega paulista, nem lido a carta do mi-
nistro belga.

-O sr. Azeredo, em nome da Mesa,
apressou-se cm dar uma explicação. A
carta do ministro foi lida 110 expetlien-
te da sessão, o que não podia deixar
de ser feito, tanto mais quanto era de
eortezia .pessoal. Quanto á indicação
Ellis, ella não podia deixar de ser sub-
mcttida ao volo do Senado.

O sr. Alfredo Ellis voltou á tribuna,
As .explicações da Mesa eram calmes,
esclareciam bem o incidente e elle, ora-
dor, não teve a menor intenção de me-
üntlrar o sr. Miguel de Carvalho, quan-
do tomou a liberdade de estranhar o
seu gesto contrario á indicação já appro-
vada.

Passando-se á ordem do dia, foram
encerrados os debates da seguinte ma-
teria em discussão: projecto do Senado
qne determina que são nullos os con-
tratos celebrados pelos agentes do poder
executivo em que não estiverem decla-
rados o artigo da lei que autoriza o con-
trato c a verba do orçamento que auto-
riza a despesa; 3* do projecto do Se-
nado que autoriza a adherir á Conven-
ção Internacional assignada em Berlim
cm novembro dc ipoS c a inscrever o
Brasil entre 05 membros de 1" classe
do Bureau Internacional para a pro-
tecção de obras literárias e artísticas;
3" da proposição da Câmara dos Depu-
tados que autoriza o presidente da Re-
publica a inverter, dentro da verba total
de 50:000?, votada 110 orçamento do
Interior, as respectivas parcellas e dá
outras providencias; 3* da proposição
da Caniara dos Deputados que abre,
peio Ministério da Fazenda, o credito
dc t'.o:6. 1.930, para oceorrer a paga-
mentos tle dividas processadas por exer-
cicios findos; c 3* do projecto do Se-
nado *quo concede ao bacharel Alfredo
de Araujo Lopes da Cosia, 3" ofíicial
da Secretaria dc Estado do Ministério
do Interior, um anno de licença, com
o ordenado c em prorogação, para Ira-
lamento de saude.

Adiadas as votações por falta de nu-
mero, levantou-se a sessão.

—fl 4m O *•> [jl m

O-A'15 MIM-Ali

IInu» rccci-çno
O commandante c officiaes do 2° ba-

ialhão de artilheria c fortaleza de São
João, receberão os seus camaradas das
outras unidades e estabelecimentos 1111-
lilares, 110 Club Militar, ás 8 i|_ horas
da noite.

O SENADO INTIMO
O sr. Bulliôes comracntava o projecto de

reforma t!o Acre:
K' uma idéa dc costa arriba, que pa-

rece ler dente de coelho.,,
Os eis. Costa Rcitlristics o lírico Cocllio,

que sc approxinuivam do grupo, íoram logo
varrendo as suas testadas:

Pela iiarte que nos toca, podemos fa-
lar tle cabeças erguidas, porque não llie de-
mos as nossas assignaturas. •

O sr. Epilacio falava di comniissão de
Constituição c Diplomacia:

Ií' a melhor explicação que conheço
pata o mysterio da Santíssima Trindade.
Dentro delia, estão tres pessoas distinetas
numa só verdadeira, qne _ o Mendes, scu
presidente c relator espiritual dc tudo que
ali sc faz...

Eri.Arinos
lrincu Machado

De barba intensa e «pés juntos,
Kíl-O, afinal, nesta valia,
Jt.começai, .lo a cabala
Kn.rc us antigos defuntos I
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O DIA DO PRESIDENTE
O presidente da Republica attendeu,

hontem, no palácio do governo, a gran-
tle numero de pessoas a quem havia
marcado audiência, e ainda aos sena-
dores Leopoldo de Bulhões, Ribeiro
Gonçalves, Kegn Monteiro e Araujo
Góes, e deputados Ildefonso Albano,
Macedo Soares, José Alves, K. Salles,
Hermenjgildo de Moraes. Costa Ribeiro,
Frederico Borges, Tórquato Moreira.
Ramos Caiado c Ayres da Silva, que se
occtiparam de ss.ímpios que somente
interessam á politica das circumscri-
peões que representam nas duas casas
do Ciinsrcsso.

Com s. cx. tambcm esteve o dr.
Homero Tlaplista, presidente do Banco

i do Brasil, que conferencío ¦ relativa-
I mente a assumptos financeiros c á mar-

clia dns negócios daquelle estabeleci-
I mento bancário.
I Ainda ali estiveram cs srs. conscllici-
! ro Cândido de Oliveira c «deputado Fre-,

derico Borges, que, cm nome da Cou-
gregação da Faculdade Livre de Direi-
to, convidaram o chefe do Estado para
assistir, raqtiellc estabelecimento <le en-
sino, ás provas do concurso de Dirciío
Romano e Direito Internacional Priva-
.!o. a realizar-se no próximo dia 7 e
seguintes.'A' noile confcrcnciou com s. ex. o
sr. Souza Dantas, ministro interino do
Exterior.

li PROPÓSITO DA CRISE
FINANCEIRA E DO

FUNCIONALISMO PUBLICO
Um alvitre do sr. Ar-

nolpho de Azevedo
Hontem, na Câmara dos Deputados,

logo após a verificação da falta dc nu-
mero para a abertura da sessão, pales-tramos com o deputado paulista sr.
Aniolpho de Azevedo acerca dos vários
alvitres até aqui apresentados para a
solução das nossas difficuldades finan-
cciras. A certa altura, atalhou-nos o
deputado situacionista de S. Paulo, di-
zeudo-nos:

Todos estão de accordo em af-
firmar que o meio mais seguro de re-
solver as actuacs difficuldades finan-
cciras c o córte profundo nas despesas,
e que destas as que mais avultam são
feitas com a manutenção de utn exces-
sivo e desenecessario pessoal burocrati-
co, cujos vencimentos consomem a re-
speitabilissiina verba de duzentos mil
contos, ou inais.

Pois, cortemos corajosamente nessa
rubrica dos orçamentos federaes e pas-semos a cuidar .seriamente de assegu-
rar o nosso futuro de nação livre, em
convívio mundial com outras nações,
na oceasião da mais vasta c -naior con-
flagração internacional, que a historia
da .humanidade registra!

A dispensa, cm massa, de emprega-
dos ptíblicos, sem acatttelar, de alguma
forma, a situação em que vão ficar, não
i aconselhável nem seria justa, ainda
quando feita nas condições da lei; se-
ria fazer nascer das cinzas de uma crise
financeira diversas crises de outra or-
dem, talvez mais grave. Mas, uma vez
acautelada aquella situação, pelo fome-
cimento dc recursos capazes de pro-
porcionar aos dispensados os meios
de escolherem outra profissão, porquenão extinguir de uma vez essa fonte de
despesas unanimemente apontadas como
11111(013?

Parece que o pagamento dc dois
annos de vencimentos inlegracs, feito
de uma só vez aos empregados dispen-
sados, resolverá o problema.

Basla assignalar que islo constitue
um capital bem regular, para inicio tle
uma nova carreira, qualquer que seja
a categoria <le quem o receba. Ter cm
mãos, de prouipto, para applicar, con-
forme o seu critério, a quantia cor-
respondente a dois annos dc vencimeii-
los ,é tun poderoso estimulo para novas
iniciativas ile quem nunca pôde dispor
senão da vigésima quarta parte delia;
é, pelo menos, a certeza de ter meios
dc subsistência ipara esse longo periodo
de tempo, com a liberdade completa de
empregar sua actividade em outros mis-
teres.

—, Esse é, pelo menos, um alvitre
perfeitamente discutível.

Positivamente. Quem ganha 200?
mensais terá 4:800$; o que lera ven-
cimentos mensaes de 2 tooo? formará
um captial de 48:000?, e assim
todos os demais na mesma relação.
Com esses recursos, muitos preferirão
deixar, espontaneamente, o emprego,
porque lerão ensejo de eniprchender,
com iprobabilidade de bom exito, ai-
guina industria, conunercio 011 outra
exploração de mais prompta c abttn-
dante remuneração.

Os recursos para realizar esse avul-
lado pagamento serão fornecidos porum empréstimo interno, e a fôrma,
menos onerosa c mais conveniente de
tal empréstimo, é a emissão tle papcl-moeda, cm que pese ás theorias, ou
preconceitos dos metallistas impeniten-
les.

Quem pensará na escolha de outro
meio, para fugir dc um grande incen-
dio, 110 momento em que só lhe resta
saltar por uma janella, para não mor-
rer sob os escombros?

Einitlindo cem mil contos de pa-
pcl-mocda, para o effeito immcdiato
de eliminar, definitivamente, dos orça-
mentos animaes uma verba permanen-
te de eineoenta mil e fazendo-se o
resgate , desse , papel cm dez annos,
executará o Thesouro uma operação*
de credito, que lhe deixa» o saldo
annual de 40 mil contos, fsto dispen-
sara novos impostos e não prejudicará
direclamcnte a ninguém; antes bene-
ficiará o Thesouro c principalmente a
economia nacional, proporcionando .410:
vos capitães c novas aclividades ao
desenvolvimento da predileção agri-
cola, industrial e comniercial a par' do
bem estar dos funecionarios dispen-
stulos. Um alvitre, qu_ pôde produzir
taes resultados, c digno, pelo menos, do
estudo dos competentes, dos respon-
saveis pelos domínios do paiz c -dos
interessados, aos quaes offercço as
idéas que vão synthctizadas nas dispo-
sições de lei seguintes:

Art., O presidcnle da Republica dis-
pensará das, repartições subordinadas aos
diversos ministérios, que serão remode-
Ia,Ias, fundidas com outras ou extiu-
cttis, tantos empregados demissiveis
quantos sejam necessários para realizar,
no srespectivos quadros, uma economia
annual,de 50.000:000$, pagando-lhes. de
uma só vez. os vencimentos correspon-¦dentes a dois annos de cffectivo exer-
çicio, a contar esle periodo do dia í" dc
janeiro de 101,.

Paragrapho 1°— Os empregados, com
dez aunos ou mais de serviço publicofederal, que acceitaiem ou solicitarem
a dispensa mediante tal indemnisação,
desistirão, ipso fado, dc todos os di-
reitos e regalias, porventura, assegurados
pelas leis em vigor.

Paragrapho _'J — Os que receberem
indemnisação ficam inhabilitados, duran-
te cinco annos, para o exercicio de car-
go publico federal.

Art. Para fazer face a essa despeza
fica o presidente da Republica autoriza-
do a emiltir cem mil contos dc réis de
papel moeda, cujo resgate será feito poriucin.ração, em prorogação nunca infe-
rior a dez mil contos animaes.

Art. Os aposentados, reformados ou
pensionistas do Thesouro publico, po-dirão requerer aquella indemnisação
fazendo egual desistência de direitos.

Art. Os quadros do pessoal das re-
[palrtições reorrranizadas serão sitbtnet-
tidos á alu. ' --.o iln Congresso, não¦dendo ser ncücs incluídos sinão os
actuacs func i.n.irios, cujos vencimentos
serão mantidos.

Art. O imposto sobre vencimentos
s.'rá diminuído proporcionalmente, em
cada exercicio financeiro, dc modo a
ficar extineto no prazo de 10 annos.

E ahi fica mais esse alvitre da auto-
ria do sr. Aniolpho Azevedo.
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fi.S mais lindas salas de jantar e os
mais elegantes dormitórios só po-

dt"ítTÍ_. enenuirar na ca-"a
LBA_CI.RO MAI.T1XS & O.,

á rua do Ouvidor ns. 93 c 95 e
nos antigos armazéns á rua dos Ou-
rives 39 a .(.-,. :*: •*: ;*:
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Municipalidade de
Nictheroy

EE SOLUÇO ES PAMCCIONADAS PELO
PREFEITO

Pilo prefti.o de Nic.l.croy foram
hontem sanecionadas as seguintes re-
soluções da Caniara Municipal:

a) autorizando a modificação do
quadro do pessoal dc gabinete, sem au-
gmento de despesa;

b) estabelecendo algumas medidas
de hygiene para serem adoptadas nas
salas de aula de todo e qualquer esta-
belocimcttto <U- ensino, prohiMudo o
uso dc copo comrmi._., devendo para
esse fim, cada alumno ter a sua va-
silha;

c) subvencionando tres aulas noctur-
nas de instrucção primaria, para adu!-
tos e menores, que não possam íre-

- cneTar aulas diurnas.

J spia conferência io sr. Ruy
Briosa 01 Buenos Aires

•9

Bom Café, Chocolate e llombons— só no moinho nr: ouno,
¦'••"•¦••¦'l*-H->^'5>*<>'BL-»--'- ¦¦ ¦'—*¦¦

O ART, 63 M LE! OE ORQA-
MENTO ?m 1916

"Sr. redactor do Correio da Manhã.
— O substitutivo apresentado por ocea-
sião da 3° discussão Uo projecto nume-
ro 11 !:, de 1916, e subscripto pelos
deputados 1*. de Brito. Dunslice
de Abranoius, Luiz Domiti"ues c Krns-
mo de Macedo,' é mais um attentado,
além dos muitos, que essa c.i~a do
Congresso pretende praticar contra cs
officiacs do Hxi'vcí',o.

O art. 63 tia lei orçamentaria }-van-
.Ml, com justas razões, um gera! cia-
mor entre a officialidade, tornando-se
necessário que o sr. ministro da Guer-
ra. muito bem inspirado, baixasse um
aviso swstat-do a exvciKáo dc tão aíten-
tatoria lei, e, mais (arde, 1:111 dos mem-
bros da comniissão de Marinha e Guer-
ra o projecto revogando tal artigo.

Agora, porém, quando já cm 3° dis-
cussão esse projecto, fomos stirprehen-
didos por essa cafage-stada, qite outro
nome 11*10 merece, e para a qual pedi-
mos a attenção do sr. presidente da
Rcpiitílic.T, do i.iiulstro da Guerra c da
cc-niiroissão dc Marinha c Guerra, afim *
dc que não se pratique semelhante ul-
traje que, so!» ser imprudente, pôde
produzir o desanimo na pr.rtc sã da j
oficialidade que ainda trabalha c se I
esforça paia betn cumprir com as sua3
oUrii-açÕcs.

Existem muitos capitães e officiacs
superiores que, não se achando no dc-
cimo 110 1° caso _e no 5° no segundo,
da cscala_ respectiva, podem e devem
ter a aspiração de entrar em lista de!
merecimento, o que lhes é vedado pelo i
substitutivo apre?L*nt::do pt-Ios ckpu'auos
que o subscreveram. Assim sendo,
aconselham-os a esses officiaes o aban- jdono completo da instrucção da tropa, ¦
uma vez que não tenham esperança de
ver o seu C5for,-o reco...*p_*n:.aí.o pela j
promoção a que fizeram jus.

Terminando, é de bom aviso lembrar
que a paciência tem limites muito pc-
rigosos de transpor.

Çraios pela publicação da; linhas
acima, som_s amigos e camaradas —
Alguns officiaes."

•.coxmuAçiio)
Se os interesses mais fundamentaes

c evidentes da humanidade não fossem,
invariavelmente, os de que cila não
chega a convencer-se nunca senão mui-
to tarde, a alliança daquelles dois po-vos seria a mais antiga, a mais solida,
a. mais indiscutível e a mais eiuhusias-
tica de toda a Europa, Entretanto, ain-
da cm 1S70, uma dessas potências as-
sisliu ao cruel e iniquo esmagamento
da outra, embora o leme da primeiraestivesse nas mãos de um homem como
Gladstone, cujo genip era o maior do
seu paiz, e em cujo coração reinava o
mais esclarecido amor da liberdade, a
mais sincera devoção ao gênero himia-
no, os sentimentos do mais illibádo
clnistianismo.

Agora .paga cila heroicamente, com a
grandeza de que a sua serenidade inal-
teravel tem o segredo, as funestas con-
seqüências desse desastroso erro. Se o
gabinete tle í*t. James houvesse dito
não, naquella época, á politica de inva-
são e de conquista, essa politica não te-
ria, regada então pelo sangue c pelodinheiro francez, assumido quarenta e
seis annos depois, a colossalidade, que
hoje lhe dá forças, para sangrar a Grã
Bretanha uo coração, que lhe impõe a
cila o milagre de salvar com a policiauniversal do oceano o commerciò do
mundo, _ e lhe subinelle as finanças a
um regimen expoliativo de tal mons-
truosidade que o maia delirante opti-
misnío o nao conceberia como exequivel,
ainda com esse assombro da inaudita
accumulação de credito e numerário,
sobre que exerce o seu poder a rainha
dos mercados, jogando contra os seus
inimigos com o bloqueio marítimo c o
bloqueio financeiro.

Mas; era, quiçá, preciso isto mesmo,
afim üe que se assentasse, fiítinfamen-
tc, eni _ bases nunca mais alinhaveis o
consórcio dessas duas nações, cm cuja
união o gênero humano vê a mais ne-
cessaria de todas as seguraiiças ipara a
estabilidade européa e o equilíbrio po-liíico do globo. A juneção definitiva,
por este meio, do espirito latino ao cs-
pirito saxonio, restabelece a integridade,
quebrada ha muito, da vida moral da
humanidade reunindo em termos nunca
mais revogaveis as duas nações talha-
das para exercerem, espiritualmente, da
maneira mais intensa, ua terra civiliza-
da, a influencia liberal, a influencia
pacificadora e a influencia ehristã.

O ensinamento, porém, que daqui nos
deve emanar, fala bem alto a Iodas
essas nações, cujos destinos a Provi-
dencia approximou, como visivelmente
suecede ao povo argentino e ao brasi-
leiro, iiiciíando-as a não incorrerem no
mesmo erro: a não se inquietarem c
abandonarem, a não se empobrecerem
e diminuírem, para ter de lastimar dc-
pois, _ senão irreparavelmente, pelo me-
nos á custa de amargos arrependimen-
tos, o mal de se não haverem a .empo
comprehendido, querido e servido uma
á outra.

Os maiores inimigos da tranquilida-
de e da sociabilidade humana são o es-
pirito de revolução c o espirito dc
guerra: o espirito de revolução, dissol-
vendo a sociedade nacional; o espirj-
lo de guerra, obstando á sociedade in-
tcrnacional: _ o primeiro subvertendo a
ordem do Estado; o segundo translor-
liando a ordem entre os listados; o pri-
meirp inspirando o fratricidio entre
concidadãos, o segundo impclíiudo ao
fratricidio entre povos.

Não que se negue em absoluto, se-
nliores, legitimidade á revolução, nem
legitimidade á guerra. Pelo contrario,
a revolução c a guerra podem ser, não
só licitas, mas honrosas, necessárias,
inevitáveis. Mas, taes, só o serão
umas e outras, quando apresentarem
o caracter defensivo. Só as revolu-
ções defensivas e as guerras defensi-
vas podem ter o voto da razão, da
justiça e da humanidade. Os cidadãos
defendem-se contra a tyrannia, esgo-
lados Iodos os demais meios, com a
revolução. Os Estados, egualmente, se
dofendem contra a invasão e a
qttista, baldados todos os outros re-
cursos, com a guerra. Instrumentos
homicidas -como são uma e outra, a
guerra ou a revolução uão são de uso
U-íinl sutião no ca.so estremo do di-
reito aggredido pela força e collocado
por es.;, no düumma de resistir, ou
pe/t-cer. Entre as rcvnUiçõe.-. jurídicas
e as revoluções injuridicas, entre as
jj.ierras justas e as guerras injustas
a differença vem a ser, pois, a mesma
que entre a legitima defesa e o assas-
sinio ou a caruiceria.

Do mesmo modo, porém, senhores,
que em regra o homicídio tem contra
si a presunipção de eJiccravcl, assim
têm contra si a presunipção de abomi-
uavel a revolução e a guerra. Da
mesma sorte como as guerras admissi-
..is nascem tio animo de indepe: u-
cia ,cgualdade e soberania «-1,11 • s
rações, e as guerras conde* ¦ ; i*c)s do
animo de soberba prepotene:. e absor-
peão, ;is-_íh. as revoluções justificáveis
se originam do sentimento de íiber-
dade, moralidade c legalidade entre
as pessoas, e as revoluções odiosas do
espirito revolucionário. O espirito rc-
volucionario é o instineto, o habito, o
gesto das revoluções. Sua linguagem
pôde ser a das mais bellas aspirações
moraes: a da limitação dos governos,
a da extineção dos abusos, a da puni-
ção dos crimes. Mas sob es.-.i decla-
mação o que, de ordinário, está, é a
mais grosseira escoria das paixões
cruéis: a violência, a arrogância, a
cobiça. Tal o vicio reinante nessas
nacionalidades, nu nessas épocas agi-
ladas, onde o governo sc alterna entre
as dictaduras das muHidÕcs c as
dictadttras dos caudilhos. Essas épo-
cas c essas nacionalidades, bem as
conhecemos todos. Passaram *— e ain-
da bem! — para estas regiões ç estes
tlias.

Passaram, sim; mas volveriam, se
lhes tornassem a. ministrar o alimento,
de que se nutrem. Mas promove mais
seriamente o espirito tle rebeldia, e
nada ao mesmo tempo mais Siíriamen-
te o autoriza do que a negação das
reformas necessárias, a subtracção das
liberdades essenciaes, a compressão
das válvulas tle segurança coustitucio-
na!. Um paiz, onde a administração
não tem responsabilidade, os indivi-
duos nüo encontram justiça, e os c:-
dadãos não exercem o suffragio elei-
toral, não pôde ser senão um -charco ou
um campo de perturbações tormento-
sas,

Xos paizes latino-americanos, em ge-

oscillações e está de continuo na cou-
Lngencia dos esboroamentos que amea-
çani as constnicçôcs sl-iu alicerces; por-
que a liberdade e a soberania do povo
não passam de rótulos decorativos nas
suas cartas escriptas. O eleitorado não
vota. Os governos elegem-se e se re-
elegem a si mesmos. Um celebre sábio
europeu, escrevendo, em 1S07, sobre a
Republica Argentina, dizia a tal respei- ; portunidade, estabeleceria na atmosphe-

... politica unia temperatura superaque-
cida, levaria ;.n desequilíbrio os elemen-
tos compensadores, entre os quaes se;
distribuo o movimento natural das fun-
cções na existência dos povos, na sua
satulc, na continua renovação da sua
energia vital.
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povo argentino investido na posse total
de si mesmo. Vi-o ensinando á maioria
dos outros povos latino-americanos a
scr livres. Vi-o glorifiçado neste aclo
de suprema reverencia á sua constitui-
ção. Vi-.o, e rompi cm applausos.
Bravo! BravoI Bravo!

Assim applaude o viajante um desses
rasgos da magnificência da creação,
com que o toma de sobresalto a natu-
reza: os esplendores de um nascer de
sol tropical; um oceaso de purpura e
ouro; um cabeço de montanha, que
apparece de subito no eco entre as
nuvens rotas; o vasto mar luminoso,
descoberto, repentinamente, dentre as
cumiadas de um serro.

A vossa reforma eleitoral tinha, para
o meu scepticismo de velho desiludido
nestas coisas da nossa America, o eu-
canto, a maravilha, o arrebatainento <:e
um desses gloriosos inesperados. Agora
o resto pertence ao povo. Se elle,
acaso errasse uo uso do sen direito,
ainda mal! tanto peor para elle Alas
nem por isso teria eu desacerlado nos
meus applausos ao acto legislativo, que
substituo" no jogo do systema represen-
talho, a ficção pela verdade.

Permitti-me, senhores, uma confidcn-
cia que, se não se vos communicasse
muito reservadamente no sigillo desta
reunião, é natural me atlraissc, na mi;
nha terra, criticas e censuras por alu
além, não sei até quando. Já ouviste
falar em conservador algum, que ap-
provasse reformas radicaes, ou cm ai-
gum radical, que uão condemnasse rc-
sistencias conservadoras? Pois, senho-
res, é o que eu sou. Mão me tem repu-
srnado ser, alternativamente, conserva-
dor c radical. Sabeis porque, senhores?
Porque, na essência, não sou um .homem
de partido, sou um amigo da liberdade.
Esta .foi sempre o meu alvo permanente;
e, a bem delia, minha obrigação é estar
cóm todas as parcialidades, que a servi-
rem, contra todas as parcialidades, que
a contrariarem. Os meus desaffectos
chamam a isto as minhas contradiegões,
Mas eu acho que, evidentemente, são
a expressão mais rigorosa tio minha
cohercncia.

Duran! e os trabalhos da ultima cons-
tituinte brasileira o meu empenho prin-
cipal esteve cm defender o systema fe-
derativo, que havíamos adoptado, contra
as exagerações de radicalismo federa-
lista, que deixariam a União mal aqui-
nhoaJa na partilha da renda tributaria, I
e que queria entregar, como entregou, j
desastrosamente, aos Estados as ter-
ras devolutas, quando, mesmo nos Es-
tados Unidos, o mais adiantado exein-1
pio do regimen federal, ellas pertencem
á União.

Seguindo a mesma linha, quando, 110
periodo tempestuoso que suecedeu ás
duas dictaduras militares de 1891 a 1S94,
unia demagogia, a que se deu o nome
de jacobina, quiz introduzir o terroris-
mo nos costumes republicanos, dcsfral-
dei a bandeira dc uni partido republi-
cano conservador, para defender a Con-
stiluição, isto é, acima de tudo, a sua
justiça e as suas liberdades, contra o
radicalismo da ferocidade.

Em todo esse .periodo, como no_ pe-
riodo anterior sob o marechal Fioriano,
a minha direcção era essencialmente
conservadora; visto como consistia mim
appello insistente ao Senado, ao Supre-
mo Tribunal Federal, aos textos con-
stitucionaes, cm sustentação desses prin-
cipios, sagrados á civilisação moderna,
que são a garantia inalienável de todas
as liberdades c o fundamento orgânico
de todas as democracias.

Poríni, com as circumstâncias mudam
as necessidades. Uma polilica de cau-
dilhagem, pigniêa, mas inauditamente
perversiva e arruinadora, politica, onde
o ínandonismo, não podendo implantai',
por já lh'o não permittirem as cottsas
e os tempos, a tradição rubra dos Ro-
sas c Facundos, inprimia aos excessos
da compressão incruenta uma expres-
são de rebaixamento nas almas, dc cor-
rupção nos costumes, de irresponsabilj-
dade nos crimes, que nunca se imagi-

con- j naria possivel, substituo as realidades
,-,.. legaes do systema federativo pela im-

plantação de unia oligarchia centra!, ser-
vida, nos Estados, por uma familia dc
oligarchias, e destroe as competências,
as independências, as resistências da
nação, conseguindo com o estrangula-
mento moral o que não teria meios de
>bter pela caruiceria, ante a qual, aliás,

não recua, quando a oceasião lhe põe
nas mãos os instrumentos de crueldade
e morticínio.

A' luz violenta desses atrevimentos
e escândalos na industria .politica de
estragar , degradar, servilizar homens e
instituições, que durante alguns annos
nos. envergonharam, a Constituição, cia-1
mando por quantas chagas lhe abriram, I
urge, não só por uma execução, que ja cnmpra, mas por alterações conside- j
raveis, tle necessidade agora visível, 110 |seu organismo, que tornem realizável
essa execução, já inevitável e inadiável.

BILIW-TES PE JUXAS

EM TORNO DA NECESSIDADE
DE UMA VIA-FERREA

iPa.rocinio, agosto de 1916 — O
empenho e a boa vontade revelados
pelos nossos dignos representantes no
Congresso Federal, no sentido de ser-
mos beneficiados com o grande mclho-
ramcuto da viação férrea, a sympaüiia
que a causa dos habitantes deste mu-
nicipio tem despertado no espirito do
governo da União, o acolhimento que
os nossos justíssimos pedidos têm rece-
bido por .parle do presidente do Estado,
a manifestação extremamente syinpathi-
ca de órgãos conceituadosi da impren-
sa, que amparam com sinceridade a
nossa justa pretenção, desvanecem-nos
feobremaiíeira, iao Ivermos que pugna-
mos por um ideal, para cuja consc-
cução não Se apresentam difficuldades
insuperáveis.

Sinceramente expostos os motivos
que íiiilitam a favor deste rico .muni-
cipio c desta uberriina zona, para se-
rem aquinhoados com a via-ferrea; .pro-
vada a .perfeita exequibilidade do nos-
so desideratiun, não .poderiam falhar,
como falhado não têm, as manifesta-
ções de solidariedade ás nossas mais
que rasoaveis solicitações.

Além disso, consola-nos a certeza de
que não clamamos 110 deserto, de que
não estamos a malhar em ferro frio,
com marlello dc páo. Jornaes de grau-
de circulação no Eslado do Minas c
no paiz como o Correio da Manhã,
têm juntado aos nossos, os seus pedi-
dos no sentido de scr ordenada por
quem de direito a inauguração de ses-
senta kilometros de trilhos, completa-
inente promptos aquém da estação de
S. Pedro e o assentamento da via
permanente até esta cidade.".Se é sincero, como acreditamos,
diz a "Reforma", de São João d''El-
Rey, o .pensamento dos governos fede-
ral e .miueir-o, cm favorecer a exporta-
ção dos produetos de uma colheita ex-
.opcionalmente abundante como a que
tivemos, não ipóde provar melhor ào
que mandando inaugurar sessenta kilo-
metros de linha prompia. E se é egual-
mente sincero o propósito de levantar
o nosso desenvolvimento econômico,
deve mandar assentar os trilhos da
Goyaz até á cidade de Patrocínio. A
queixa é geral e é fundada".

Já que se aciha resolvido o complica-
do caso da Estrada de d^erro de Goyaz,
conforme o sr. Wcnecsláci Braz, os
nossos operosos representantes no Con-
gresso Federal, o consultor tcchnico do
Ministério da Viação asseveraram ao
acatado chefe político deste município,
coronel Uonorato .Martins Borges, na
sua recente viagem ;'i Bello Horizonte
e ao Kio de Janeiro, seja-nos licito
formular um appello aquelle que _ \im
acolhido as nossas .pretenções. A faixa
de caminho que da .ponta de trilhos,
em Lavrinhas, se eslende até esta ci-
dade, ahi esfá em perfeito estado de
conservação, esperando ha longos an-
nos oue sobre ella sejam asscnlados
os trilhos de aço que ha longuissimos
mezes repousam aos montões ás mar-
gens da linha, neste município.

Os^ postes que mantêm os fios tele-
phonicos da Estrada se perfilam cre-
cios, desta cidade ,aité lavilinhas, á
beira do caminho que eslá aguardando
os trilhos. Estamos cm estação de sec-
ca, época propicia para os trabalhos de
assentamento de trilhos; o pessoal da
empresa constmotora está a .poslos, a
espera da voz de atacar serviços, afim
de recomeçar o assentamento de tri-
lhos, cuidando -lambem dos ligeiros re-
paios da linha já prompta cm sessenla
l-.iome.ros até Eavrinhas.

Aproveitc-.se a estação da secca, por-
que uma vez desabando os aguaceiros,
nada mais se poderá fazer.

Atacados agora os serviços, em tres
mezes, folgadamcnle, estará aqui a pon-
ta dc tr-iilios; ao chegarem as chuvas,
os trabalhos tornar-se-ão difficeis,. mo-
rosos, .prolougando-se por mezes inter-
niinos. Já que promessas tão sausfa-
torias foram feitas por quem de direi-
to, agora que excellentes dias de sol
se apresentam, tão .propícios aos_ tra-
balhos tle •H-semta.miei.tó de trilhos,
aproveite-se esta opportunidade em que
até os máos fados parecem querer dei-
xar a Coyaz. Fazemos um appello ao
governo, á companhia Coyaz para que
em breves dias seja uma realidade o
inicio dos trabalhos de assentamento
dc trilhos em direcção a esta cidade e
a inauguração da bastante encantada
estação cm Lavrinhas, esperada ha an-
nos, aproveitando-se assim, a presente•islação de cs!'o — João Si!'nro.- - — __-«_.

PARA A PRIMEIRA

TtOrPAS P.U..V MUXIXOS,
SOIÍTIMKNTO O0MPL13T0 E
* VlAJUADO ii* *

R iUiUiL-EIi.ílL
Seria ainda oceasião para o trata-

mento da medicina conservadora? .para
as espectativas, as complacencias, os
meios termos? Evidentemente, não.
Ad extremos morbos extrema remédio
c.vquisile optima. E' de llippocrales o
aphorismo. Mas não é só á pathologia
do corpo que se applica.

O bom senso nunca hesitou cm pro-
ceder, nas crises moraes, sobre os in-
dividuos e sobre as nações, desse mesmo
modo, recorrendo, para os males extre-
mos aos extremos remédios. O sujeito
que, posto ua contingência de morte im-
n-ediala pela dentada funesta de um cas-
cavei, decepa, sem vacillar, o dedo mor-
dido, para atalhar o veneno no ponto de
inoculação, nos está mostrando em acção
a sciencia do instineto, que, em casos
taes, não pe.le lições á dos livros.

A medicina é, alternativamente, regi-
men, therapeutica heróica, ou cirurgia.
Não sc traía drasticamente uma indis-
posição clironica, tle caracter benigno.
Xão se cura com pallialivos uma inva-
são purulenta. Não sc acódc com pannos
quentes a um membro canceroso, gan-
grenadu, ou invadido por uma peçonha,
que s*.* vae communi-car ao rc.-rio do or-
ganis'110.

A politica, da mesma sorte, não pôde
scr nom syste.nalica.neiUc moderada ou
conservadora, nem invariavelmente cx-
treinada e radie;.!. Os dois princípios
têm dc sc revesar e, até, dc se auxiliar
um ao outro, porque se completam e
suinrem mutuamente. Assim devem
considerar-se reciprocamente, pois, cs
cüuseiAad_;_s e os radicaes <."oii.o colla-
lioradores, suecessivos ou simultâneos,
na politica nacional.

Xão hão de, pois, nem exterminar-se,
nem aborrecer-se uns aos outros: hão de
rp.n. i'„i-se. uuerer-":.-, e, cmatldo seja
necessário, servir-se entre si, como duas j
partes que se contrabalançam 110 meca-
nismo tio serviço'do paiz. Porque a pe-1
rcnnidade na acção uiodcradora acaba-
ria arrefecendo e paralysando a vida,
atrazando c tolhendo a evolução, ador-
mecendo e matando :i iniciativa; assim
couto a perpetuidade 11:1 impulsão radi-
ca! anteciparia ás reformas a sua op

OUVIDOR — 99

Argentina--Paraguay
A REPRESENTAÇÃO ARGENTINA NA

POSSE DO NOVO PRESIDENTE
DO PARAGUAY

Buenos Aires. 4 — (A. A.) — 'Fo-
ram feitas ay nomeações dos membros
da embaixada especial que deverá re-
•prcscnlar a Republicai Argentina, na
cerimonia da posse do novo -presidente
do Paraguay, -e que ficou assim com-
posta: 'Vice-a!miran'.e líarilari, embai-
xador; dr. Atlilio Barilari, conselheiro
da embaixada;_ dr. Eduardo Racebo,
secretario; capitão dc fragata Alfredo
l.aprado, addido naval.

Consta que, apezar do seu estado dc
saude, o vice-almirante Barilari reso!-
ven acceitar o honroso convite que lhe
dirigiu o governo, para chefiar a re-
ferida embaixada. Esta deve embar-

car, com destino á Assumpção, na ca-
nhoneira "Paraná", domingo próximo.

Buenos Aires, 4 — (A. A.) — Afim
de assistir á posse do novo governo
do Paraguay, segue por estes dias para
Assumpção o ministro da Hespanha,
sr. Pablo Soler y Guardiela, que ali
vae representar o seu governo.

Buenos Aires, 4 (A. A.) — O capi-
tão de fragata da marinha de guerra
nacional AMierlo S. A. Dores foi desi-
gnado para desempenhar as funeções de
ajudante de ordens do embaixador es-
pccial, vice almirante Barilari, que vae
á Assumpção representar o governo na
cerimonia da _ transmissão do poder da
Republica vizinha.

' ***'**C__*>,>*<__>^-^_-n**ooo- ' --. -—
COMPANHIA DE ^SEGUROS VA-

REGISTAS. -- Imu rniuein. ue Mar*
11 n. .17 -_-____r_-'_*- *_r>-*:c^c-'="*"

to: "Raro <¦ que as eleições exprimam
sinceramente a vontade dos cidadãos.
De ordinário os notáveis reúnem os
seus clientes, distribuem-lhes a . cédulas
do voto, e os conduzem arregimentados
ao logar do escrutínio."

Ora bem: deste mal. com que outras
nações da nossa America, c das mais
respeitáveis, até hoje não se consideram
desdouradas, vos descartastes radical-
mente pela vossa grande lei eleitoral;
c, estremando-vos delle. tirastes á des-
ordttn, não só 05 pretextos, mas as
causas mais sol cnn emente li*:-: Iíi ma! iras.
Porque, onde a constituição attribue ao
povo a soberania, e a lei ou os seu3
executores lh'a roubam, negando-lhe ou
barlan lo-lhe o voto. governos, leis, còn-
SlilukÕes ji'.r.id__*. são as fábulas mais
odiosas que o eco cobre; c, se as mu!-
tidões embmtecidas se amotinam, como
todas as escravarias, contra os senho-
res, ou a população nacional entra em
revolução, como iodes os povos longa-
mente opprimidos, contra os seus op-
pressores não ha senão que ter com-
paixão da miséria dos irredentos, ou
bater palmas á reivindicação dos cniau-
cipados.

Ahi está. senhores. E'. por isso que
me congratulei comvosco' pelo rad caüs-
mo da vossa reforma eleitoral. Xão que
eu. aqui, me incline para esta 0:1 aquella
parcialidade. Pronensões taes não te-
nho. nem poderia ter. O que, ante essa
medida política, me arrebatou de admi-
ração e gratidão, senhores, foi a lição,
qiu* destes a outras irmãs vo=sas, o brio
viril, com que a soubestes dar, a pri-
mazia a que, com esta superioridade,
entre ellas vos alevantastes na ob*=er-
vancia da verdade republicana. Vi o

O almirante Gustavo Garnicr, chefe
do Estado-Maior da Armada, recebeu
hontem um radiopramnia do coniman-
dante do vapor d. guerra Carlos Gomes,
etn viagem para o Rio Grande do Sul,
cominunicanuo estar navegando bem.

As irregularidades do
Correio

Os ladrões agem
.*' ASSALTADA I! ROUI.ADA A RE-

SIDENCIA DO COMMANDANTE
GALVÃO ÁREAS

Penetrando por uma janella do quar-
lo dc loilette, deram hontem pe!a ma-
drugada os larápios na casa do com-
mandante Gahão Aréas, na rua Felix
da Cunha 51, na Tijuca, roubando avul-
tada quantia cm jóias.

Entre estas contam-se: uma medalha
com retrato cm esmalte, rodeado de
brilhantes; uma outra, também de ouro,
com pérolas, um -rande cordão de ouro
com pérolas, um alfinete e uma barrctle
com brilhantes, um cordão de platina
com cruz de platina e perolr.?, uma pul-
seira de ouro com pedras preciosas, ou-
tra pata creança, tendo pendente um
luiz de ouro.

O commandantc Aréas commimicot* o
facto á policia do :7° districto, que está
á procura dos autores do furto, pesan-
ilo logo suspeitas sobre um empregado
da casa que não comparecera hontem ao
serviço.

A policia ouviu as declarações de va-
rias pessoas da casa, entre c!!as_ as de
d. Maria Monteiro, proprietária das
jóias roubadas, e de tres Uüelíadas suas,
mas esaas declarações nada a.Ieanlam.

CONTINUAM A DF.SAPPAi.FXEK
EXEMPLARES DO "C01.KEI0 DA

MANHÃ"
Vários assignantes nossos de Lavras

cserevctu-nos reclamando contra a falta
continua de exemplares de nessa folha.
A irregularidade é attribtiida aos am-
bulantes que, segundo nos informara,
dão sutnisso aos jornaes ou os distri-
buem nos amigos,..

Em todo caso urge seja tomada uma
providencia, para ene cesse o abuso.

Levamos o fac;o ao conhecimento do
direclor dos Correios, afim de evitar que
n-n-;;!7ani ;¦¦. i;rc"rn];'.ridades.

HAXSKATICA acima dn todas !
___, —.— '¦"¦o- —~£ -jru -iu- i3£3t> O-B***»—• -' ¦¦¦ ¦ o_.

Homenagem ao dr. Aíranlo
Peixoto

Realizou-sc hontem. á 1 hora da
tarde, no pavilhão Torres Homem, na
'Faculdade de Medicina, a manifestação
promovida pelos doutorandos da turma
do corrente anno.

Presentes todos os lentes da Facul-
dade, amigos e alumnos, o doutorando
Toledo Dodsworth, falando em nome
dos manifestantes, saudou o dr. Afra-
nio Peixoto, seguindo-se com a pala-
vra o dr. Pinto da Rocha.

Assim, os doutorandos de 1916 fize-
ram uma significativa _tomcn.-._ein ao
seu nov. lente.

A CONQUISTA DE MATTO
GROSSO

O general Campos desenvolve
sua estratégia

Cuyabá', 3 (Do correspondente) —
Continua grave a situação no sul do
Estado, de onde chegam constantes pe-
didos de providencias contra as depre-
dações que está commettendo o major
Gomes, a frente dos revolucionários.,

'Hontem foram recebidos nesta capital
telegrammas avisando o fuzilamento do
tenente Espíndola: os roubos e saques,
os incêndios não tiveram paradeiro des-
de a revolta do regimento mixto, deter-
minados pelo vice-presidente do Se-
nado.

Deante de todos esses espectaculos,
a força federal cruza os braços crimi-
íiosamente, abandonando a população in-
defesa á sanha dos sicarios com que o
senador Azeredo pretende dominar esle
desgraçado pedaço do Brasil.

ü povo desta capital mantêm-se cal-
mo, apezar dos insistentes boatos de
invasão das forças de Henrique Paes,
próximas daqui.

Dizem estes revoltosos que apenas
aguardam ordens do senador Azeredo,
para o projectado massacre, cujas con.
seqüências ninguém calcula.

Essas calamidades todas,' entretanto,
poderiam ser evitadas, sc as providen-
cias tomadas pelo presidente da Repu-
blica não tivessem degenerado na ridi-
cuia comedia e grosseiros palliativos
que significa aqui a presença do general
Carlos Campos.

Teria esta presença extraordinário
valor, não só pela alta patente como
pela commissâo que foi confiada ao re-
ferido militar, que só poderia desempe-
nhar-se seriamente em Cuyabá, se o
general não se tivesse deixado ficar cm
Corumbá, distante da sede dos aconte-
cimentos, enviando apenas nara cá o
major Tácito Werncr, francamente lios-
til á autoridade legal do presidente Cac-
lano de Albuquerque,

ü dr. Luiz Adolpho Corrêa da Costa,
recebeu dc um amigo, residente em Co-
runibá, o seguinte telegramma, expedi-
do a 23 do corrente, c só honlem che-
gado a esta capital:"Acaba de chegar o general Carlos
Campos que em todo o scu trajecto
guardou reserva sobre seu procedimen-
lo, tendo distribuído forças por Tres
Lagoas, Campo Grande, Aquidauana e
Miranda, para garantir as repartições
federaes.

Em circulo de officiaes rccommcn-
dou aos seus subordinados não se afãs-
tarem dos seus deveres militares.
Acompanhou-o o deputado Annibal dc
Toledo que cm todas as localidades de-
claroti que o general Campos vinha ga-
rantir a deposição por meio do proces-
so do presidente do 'Estado, accrcsccn-
tando sem reservas que o dr. Wences-
láo e o general Faria, ministro da Guer-
ra, cumprem incondicionalmente, todas
as ordens do senador Azeredo. Elle e
o dr. Firmo, Duira se houveram duran-
te toda a viagem muito levianamente,
fazendo revelações mesmo insensatas."

Cada vez mais bellas
as mobílias

Red-Síâ.!
Não compre, minha se-
nhora, não compre mo-
bílias sem ter ido á

RED-STAR
Gonçalves Dias 71

Uruguayana 82

Um projecto de lei que
desagrada

Os professores públicos e o
Conselho Municipal

Os professores públicos desta capi-
tal, representados por unia grande com-
missão do Centro de Professores Pri-
inarios, foram ante-hontem ao Consc-
lho Municipal levar uma longa repre-
senlação contra o projecto n. 43, de
iois, da autoria do intendente Campos
Sobrinho, que se acha actualmente cm
discussão.

Esse projecto, rompendo com todas
as normas até então estabelecidas para
a jubilação dos professores primários,
estabelece que o prazo .para a obtenção
de tal favor"seja dc 35 annos, isto é,
dez annos mais que o exigido actual-
mente.

Alarmados com essa medida, que
vem feril-os num direito adquirido
desde longa data, direito concedido
aquelles docentes, que exercem fun-
cções cxhauslivas, de caracler todo es-
pecial, os professores reuniram-se no
Ccnlro que mantém á rua do Hospicio
n. 1S7, c deliberaram nomear uma
grande commissâo, conslituida dos srs.
Antônio de Souza Cabral, presidente
do Centro; Jayme Cardoso, Augusto
Pinto da Costa, Henrique S. Jardim,
Ariindo S. da 'Fonseca, Tlieopliilo Cos-
ta. Corina Bittencourt, I.eonor Câmara,
Maria Juiia Picanço Magalhães, Auge-
Una Moreira, Maria Reis Santos c
Esmeralda, Masson, para agir junto
dos poderes competentes.

Essa comniissão foi recebida já pe-
los intendentes, que prometterain apoio
á reclamação enviada ao .Conselho, e
que foi entregue ao sr, M. Tavares.

Na sua longa petição, os professores
municipaes allegam razões ponderosas
contra o projecto cm foco e terminam
do modo seguinte:"O iinmoderado da voz o mim es-
forço fora do natural, quotidianamente
feito, a vida cxhausliva que têm os
professores, a irrilabilidade dos ner-
vos, apparentcmcnlc calmos, em luta
com a natureza rebelde o insubordinada
dc não raras creanças que freqüentam
a escola, esses 'factores, unidos a ou-
tros muitos, concorrem vara invalidar
o professor primário ao cabo de certo
tempo.

Raros são os mestres, principalmente
.'is professora^, <\w*, p.o fim dc __-: cn-
us de magistério (e quantas que nem
lá chegam!), não tenham os pulmões
nffectados, o larynge estragado, uma
cardiopathia séria, quando não uma
ncuras.hciiia incurável.

Nestas condições, prolongar por mais"dez annos" o tempo necessário á ju-¦bilação é crear uma classe dc serven-
tuarios estropiados que irão .até o fim
da vida sem descanso, prestando com
desamor e penosamente um serviço
quasi inútil."
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Preco. iíi» nlítuns neutros da

secção de AÍ.FATATABIA
TERNOS DE 0ASA0A

V O M FOIMtO 1)1*1
SEDA

XlüRNOlS l> !'* ,S.\10-
KIXG. COM FORRO
DE SUDA

TRRNOS OR FRAQUE
TERNOS DK JAOUE-
TÃO PRETO, AZUL
OU !)!•! OOR. . . .

TERNOS DH OASEMT-
RA A COMEÇAI" DE
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isos

160$
ISOS
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COS

i\ propósito da neulralldads
Sabemos que o dr. Amaro Cavalcanti

fará brevemente uma communicação á
Sociedade Brasileira de Direito Inter-
nacional, da qual é presidente, tratando
da Neutralidade e as rcstricçôcs do
commerciò dos neutros."

******m%*ta -**t**"*SC?>-«Í-~r_li.-i.

CARNES VERDES
MATADOURO DE SANTA CRUZ

— Foram abatidos hontem:
í-0 rezes, 93 porcos, 37 carneiros e

52 vitellas,
Marchantes: Cândido E. de Mello,

47 r. e 7 p. ; Durisch & C, 15 r.;
A, Mendes & C, 61 r. j l.ima & Ei-
lhos, 26 r., 10 p. e 10 v.; Erancisco
V. Goulart, 10- r,, 24 p. e 12 v,; C,
Sul Mineira, 12 r.;,João Pimenta de
Abreu, 34 r. ; Oliveira Irmãos & C„
161 r., 23 p., 2 c. e 10 v.; Hasilic
Tavares, 20 r.. 18 p. e 9 v. ; Castre
& C, 24 r. ; C. dos Retalhistas, 16 r.
Portinho & C, 21 r.; Edgard de Aze
vedo, 35 r.; Norberto Hertz, 5 r. ; '•'
P. Oliveira & C, 34 r.; Fernandes S
Marcondes, 11 p.; Augusto M. th
Motta, 11 r., 35 c. c 11 v.

Foram rejeitados: 19 2)4 2|S r., J
c. e 1 p.

Foram vendidas: 39 31_. r.
Stock: Cândido E. de Mello, 100 ri*

Durisch & C, 190; A. Mendes i. C.
C.|4; Lima & Filhos, 3:6; Francisco V,
Goulart, 307; C. Sul Mineira, 22; C.
Oeste de Minas, 6; C. dos Retalhistas
85.; João Pimenta dc Abreu, 67; Oli-
veira Irmãos _ C, 204; Basiüo 'fava-
res, 16; Castro & C, 52; Portinho fl
C, 45: Edgard de Azevedo, 120: \'or-
berto Hertz, 25; Augusto M. da Moita,
5S; F. P. Oliveira _ C, 58, Total,
2,334.

MATADOURO DA PENHA. —
Foram abatidas 24 rezes.

FRIGORÍFICOS  Caldeira „ Fi.
lhos abateram 459 rezes, tres para con-
sumo c cinco rejeitadas.

ENTREPOSTO ÜE S. DIOGO —
Vigoraram os seguintes preços:
Hovino  $500 a $.i8e
Carneiro. . , . iS.oo a 1ÇS00
Eorco i$ooo e i$ioo
Vitella $600 a $800

REZES ABATIDAS DURANTE O
MEZ DE JULHO P. PASSADO
Foram abatidos: 19.017 rezes, 3.592

porcos, 974 carneiros e 1.311 vitellas.
Marchantes: Cindido E. de Mello,

1,501 ,r. e 163 p. ; Durisch & C„ 559
r.; A. Mendes & C, 1.932 r., 43 p.
e 6 v. ; Lima & Filhos, 1.087 r., 477
p. e 305 v. ; Francisco V. Goulart,
3.-IP.; r., 1.24S p. c 333 v.: C. Sul
Mineira, 5SÓ 1*. : C. Oeste de Minas,
217 r. ; João Pimenta de Abreu, 729
r.; Oliveira Irmãos & C, 4.004 r.,
1.041 p., 2S c. e 284 v.; Basilio Ta-
vares, 449 r., 129 p. c 23S v. ; Cas-
tro & C, 67S r.; C. dos Retalhistas,
554 r. ; Portinho & C, 73S r. ; Edgard
de Azevedo, 551 r.; Norberto Hertz,
85 r.; F. P. 01ive*'ra & C, 1.365 r.;
Fernandes & -Marcondes, 491 p.; Au-
gusto M. da Motta, 427 r., 940 c. t
169 v.

Foram rejeitados em Sanla Cruz:
306 4)8 r., 175 P-, 59 c.e 30 118 v.

Foram vendidos em Santa Cruz:
1.467 4I8 r. c 52 p.

Em S, Diogo venderam-se: 17.24:
r,, 3-3í>5 P-, 915 o. e 1.2S0 ?|3 v.

Em S. Diogo os preços foram os se
.guintes: rezes, de $490 a $640; porcos
de $oSo a i$eoo; carneiros, de 1.501
a i$Soo; vitellas, dc 500 a 1.000.

O peso total foi o seguinte: rezes
4.156.786 kilos; porcos, 237.170; car-
nciros, 17.741, c vitellas, 110.739.

A mudança do Senado

A Mesa da Câmara visita o
velho casarão

Pouco antes dc 1 hora da tarde, con
forme tínhamos annunciado, a Mesa da
Câmara dos Deputados, representada
pelos srs. Astolpho Dutra, presidente, r
Costa Ribeiro, i" secretario, esteve nc
Senado, onde foi entender-sc com a
Mesa da alta casa do Congresso sobre
a mudança do velho casarão.

Receberam os visitantes os srs. Aze-
redo, vice-presidente; Pedro Borges e
Metello, i" e 2" secretários da Mesa do
Senado, que os conduziram ao salãc
nobre.

O assumpto da palestra foi a possivel
transferencia do Senado para o palácio
Monróe, indo a Câmara funecionar em
outro local que lhe dê melhor conluio-
didade que a que tem actiialnicnle.

O sr. Astolpho Dutra declarou que a
sua posição ali não era a mesma que a
do sr. Azeredo. A Câmara não lhe ha-
via dado plenos poderes para discutir a
sua mudança, não passando a sua missão
junto á Mesa do Senado de uma simples
palestra.

Vários alvitres foram lembrados, nada
ficando assentado de definitivo. O sr.
Azeredo opinou pela construcção de
dois amplos c confortáveis edifícios, nc
parque da praça da Republica, separa-
dos um do outro, onde as duas casas dc
Congresso Nacional pudessem funecio-
nar.

Era uma despesa a orçar, em cerca dí
dois mil contos, pagaveis em cinco au-
nos, cm prestações annuaes de quatro-
centos contos, em apólices.

Falou-se na volta da Câmara para a
Cadeia Velha, remodelada esta e con
struidas novas dependências nos terre-
nos ao lado, no prazo de seis mezes.
com uma despesa de mil contos.

Afinal, assentou-se que a Mesa da
Câmara pedisse autorização aos seus
pares para tralar do assumpto, convin-
do ao Senado ir para o Monróe c
aquella para onde ficasse melhor instai-
lada.

O sr. Astolpho Dutra prometteu uma
resposta para breve, reiirando-sc com
o sr. Costa Ribeiro, com as mesma!
formalidades da entrada.

 , -oo_tg-4_. «g_»^i 11^

Instituto dos Advogados
O 73' ANÍIIVERSARIO DE SUA

FUNDAÇÃO

Commemorando o 73' anniversario de
sua fundação, o Instituto dos Advogados
realizará no dia 7 do corrente uma ses-
são solenne.

Fará o discurso ofíicial o professor
da Faculdade de Seiencias Jurídicas, dr.
Pinto da Rocha.

BRASIL-URUGUAY
Em visita de despedida ao ministrn

da Guerra, estiveram hontem no gabi-
nete de s. cx, o tenente-coronel Silves-
tre Mato e o tenente Alfredo José Tro-
bal, que seguem amanhã para S. Paulo,
em visita á policia daquelle Estado, em-
barcando depois em Santos, com destine
a seu paiz.

— Na casa Mappin & Web., á rua dc
Ouvidor, acha-se exposta a espada que
o chefe da commissâo brasileira de li-
mites com o Uruguay vae entregar ac
coronel Silvestre Mato e que sc destina
cnmo prêmio, ao alumno da Academia
Militar de Montevidéo, que mais se dis-
tinguir no corrente anuo.'livemos opportunidade de ver e exa-
minar a bella espada que tem.a laininj
de aço, bainha, cotio e guarnições de
prata, o punho de marfim e gravadas no
copo, entrelaçadas, as armas do Brasil
e do Uruguay, e que se acha acendi-
cionada em rica caixa dc jacarandá, re
presentando todo o conjunto um bclk
trabalho artistieo que muito honra í
hiibil-iladc c profi*cit.._c.a tios operário.
do nosso Arsenal de Guerra, que con:
carinho muilo sc esmeraram na sua con
fecção.
-¦'. ¦ ¦ ¦-¦^**^--**>****-*!"!_>-'<***-_>!_*oi»i .n.i.i ¦ iíi ¦

DA HESPANHA

Barcelona, 4 (A. II.) — Termino,
a greve do pessoal marítimo.
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Pequenas oceorrencias
policiaes

DESASTRF.S, AGGRKSSÕES, FURTOS.
ATROPELAMENTOS, ETC.

Deu entrada ua Santa Casa, apresen.
tando graves contusões pelo corpo, a
indivíduo dc nome Tcrtuliano I.ima, ope-
rario, residente á rua J-concio de AI-
buquerque n. 78.

Tcrtuliano, quando trabalhava no
Cáes do Porto, empilhando suecos de
farinha, ficou debaixo dc um dos sae-
cos, sendo soecorrida por alguns com-
par.h.iros que chamaram a Assistcn.
cia.

—Quando atravessava a linha férrea,
hontem pela manhã, na estação de São
Cbristovão, Enrico da Silva, prelo, so!-
teiro, sem profissão nem residência cir-
ta, foi apanhado por uni Irem, r-ceben-
do nesse desastre grandes c-ntiisôcí
pelo corpo e ficando cem 3 braço direite
decapado. A Assistência medicou-o e
depois removeu-o para a Santa Casa.

— Deu entrada 110 hospital do Carmo,
apresentando ferimentos pur uma carra
de chumbo no maxtllar, o operaria Ma-
noel Machado dos Santos, residente _
rua Benjamin Constant n. iíí.i. que, no
momento em que limpava uma cspui-
garda em sua residência, foi ferido. Içn-
do aquella arma disparado casualmente.

Manoel Machado foi soecorndo. pela
Assistência, que lhe prestou os primei,
ros curativos. . . ..

-Apresentou qucixt honlem a OT ;•
cia do .3" districto Antônio José. \ i-
cento, ex-praça do Exercita ,qu.\ disse,

pela madrugada de honlem, quando S!
dirigia pa-a sua residência, fo. assalta-
dn pelo soldado conhecido *_or hnge
nheiro". que o espancou a sabre, produ.
zindo-lhe vários ferimentos. O aggre-
dido acredita que foi mandante dessa
aggressSo um seu inimigo, um sargen.
to do Exercito chamado Julio.' 

A policia do -3" abria iu..:*....
O
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NOTICIAS DA GUERRA

Os russos lufamencàrnigadamenfe
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iela posse de Kovel
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Sttbstiruem o colma «Je iml.ow

AJPAIA.RA OFFICIAL .
De todas as linhas de

frente j
AuOunii.. - Dcrliui, .| — ,0 quar-

tel-gencral coumiuiiica «« data «l1-' - (le

^"FreiUe 
oeste: O inimigo atacou no-

vãmente com torças muito importantes
uo sector entre Mauropas e o bouiinc,
sofireiido um sangrento fracasso. Us
íraiicozes oiiipreli.nd.rani uma acçao
isolada contra a herdade de_ -Monacii,

mau apezar de grandes sacrifícios nao

conseguiram transpor uma. trincheira
nossa completamente destruída, na «o-
tradu Maiicourt-Clery. iuiçontros locaes
n.i região d.: Hellov e Ustrees.

A le-U do Mosa avançámos a noro-
c-tc e a oeslc dc Thiiiuuiont. Oc-.upa-
nios a altura a nordeste de torte bou-
villc c rcchnssámos o inimigo conside-
¦•aveliuento nos bosques U MonUgne e'in 

Latifée. Aprisionámos 19 olficiaç.
. 9.3 homens não feridos, capUirando
1.1 metralhadoras. •¦«'"„.

Dispersámos as patrulhas inglezas

que mostravam grande actividade nas
proximidades de Vprés.

Repct-iil-se os ataques dos aviadores
inimigos contra as aldeias que ficam
atrai do sector scptentrional da nossa
frente. Os damnos materiaes causados
tão insignificantes; mas o numero dc
victimas na população civil franco-bc-
ga está cada vez mais augmentando.
Em ii de julho, um avião inimigo bom-
bardeott o Convento dos Jesuítas cm
A rios, na Bélgica.

¦.batemos quatro aeroplanos nas pro-
ximidades dc Arras, Bapaume, Pozieres
e Moiithois. , . .

Frente leste: No scclor scptentrional,
nada de importante.

Os ru-sos atacaram as nossas posi-
ções em ambos os lados do lago Noliel,
(om tropas augmentadas successivanven-
to estendendo as suas investidas ate o
dislriclo vizinho de Lubiessew, sendo
francamente repcllidos em toda a parte.

Vários ataques na linha do Stochod,
:i nordeste tia estrada dc feito Kowel-
Rowni: fracassaram deante do nosso to-

Ko de bafrageni. O inimigo sem olhar
sacrificios, assaltou novamente as nos-
sas posições entre Witonicz e o rio
T.irija. Todos os seus esforços foram
iníitcis. ., ,

Fracassaram as investidas contra a
frente do Conde -Otliiner, a oeste do
Wisnii-wezylt o na região dc Wolens-

França. — Paris, «l — As nossas
tropas acabam dc occiipar toda a ai-
iltia de Flcury. .

p.irjSi 4 _ Durante a noite de 2

para 3, os nossos aviões bombardearam
.•is estações de Hem «: Noyotl.. De ma-
nliã 11111 aeroplano inimigo lançou bom-
lias solir.- 'Nancy, não causando 110 en-
ninto, victimas nem prejuízos mate-
riacs dc importância. Ponf-á-Monsson
.inibem íoi bombardeada sem resulta-
dn-' apreciáveis.

I.v.utTnKK.v. — Londres, 4—Ao nor-
te dc llazentin-lc-lVtit. progredimos,
assim como no bosque «tc 'Delvisse, 011- 1
<!<¦ repellimos quatro ataques levados 1
a eífeilo por fortes dcslacatncntos ini-
r.ii-05, que soffrcram abi perdas con- |
sideraveis.

Bombardeámos entre Pozicrcs c
Thiepval, uma forte posição, cuja guar-
xi; ;Tio fugiu,

A artilheria inimiga manteve duran-
tc todo «' dia um intenso fo«n dc liar-
rng'.".'.i .1 oeste c sudoeste de Loilgue-
v,;l r M.iimetz, e caiilioncou as povoa-
çõ.s «las proximidades i!c Arras c
Arinentiéros.

Bombardeámos as linhas inimigas
<lus proximidades do redueto dc lio-
henzollern, n.-. distri:lo dc Givcnchy,
e abatemos doi" aviões inimigos. Per-
demos tres aeroplanos.

Rússia. — Petrogrado, .1 -_- Na re-
pião do Stokhod e nas inimcdiações dc
...beschovo e Gulcvitchi, a batalha
contínua desesperada.

O exercito <lo Caucaso. operando
próximo «lc Ooniit. na direcção de
Diabckr, tomou ;i baioneta vários en-
trinelieirauicntos turcos e fez mais tre-
aflitos prisioneiros. As missas tropas
continuam a atacar vigorosamente, ns
posições inimigas; 05 prisioneiros af-
fluem cm numero cada vez maior.

1'eirogntdo, ,1 — Atravessámos ei
.tokhod, a tiorocsto de Kovel, na re-
íiiin de Luliiscrow, * oecupámos as po-
sições que iloniinam a 2011.1 conquis-
ti.da.

\'n aldeia de Ltidkamiryiiskaia, Ira-
varam-se encarniçados combates nas
ruas. favorecendo a sorte, ora um ora
outro dos contcmloros. ror fim, a po-
voação ficou em nosso poder e rcpel-
li-uos todas as tentativas inimigas pata
u reconquistar. Os austro-„llemãcs io-
ram recalcados para .liem dc Stavok,
deixando em nosso poder doze inetr.v
lhi.Joras e seiscentos honicus.

! A GUERRA NAVAL |

Vasos de guerra alie-
mães no Grande

Belt

A campanha da Rússia
Os russos apertam o

Kovel
cerco

Varias noticias,

Londres, 4 — (A. A.) - Continua
a apertar o cerco dos russos a Kovel,
sendo agora inuito forte a pressão as
posições «dc o«ístc.

líspcrá-sc a entrada na cidade do ge-
neral russo Kalciliiie, que já sc acha
a doze milhas das defesas externas
«lessa praça,- ,

Os despachos dizem que o avanço das
tropas russas está sendo feito lenta-
mente devido aos pântanos «pie dtfficul-
tam a marcha da artilheria pesada.

Londres. 4 (A. A.l — Telegrammas
offieiaes a.lti recebidos de Petrogrado
annunciam nue tendo os russos através-
sado o Stokhod, cm frente a Kovel, tra-
varam violento combate com os austro-
allemães, dominando-os completamente,
tendo ainda oecupado toda a aldeia de
Rudkinirvnskaia e estando agora bom-
bardeamio com a artilheria dc grosso
calibre, já installada na outra margem
daquelle curso, as posições germânicas
cm Volochlti, distante poucos kilomelros
dc Kovel,

Segundo esses despachos, a grande
luta cada vez mais proporciona vanta-
gens aos moscovitas, que continuam
avançando cm toda a linha, infligindo
graves perdas ao inimigo.

Por que foi recusado o
perdão de

Roger Casement
Londres, ,| (A. II.) — Uma nota

official publicada hontem declara que o
perdão do agitador Roger Casement só
foi recusado depois de um minucioso
exame do caso. Segundo se apurou com
toda a evidencia, o aceusado tinha agi-
do como agente allemão, tentando orga-
nizar entre os irlandczes prisioneiros
da Allemanha um regimento destinado
a ir combater os inglezes no Egypto.

Informações dignas de todo o credi-
to asseguram que quasi todos os allu-
didos prisioneiros, tendo recusado as pro-
postas que lhes crain feitas, foram .por
isso tratados barbaramente pelas aute.-
ridades .allemãs, chegando mesmo ai-
gutis a morrer em conseqüência dos
máos tratos. Ora, a Inglaterra não podia
deixar dc considerar sir Roger Casement
como o responsável por estas mortes o
um dos principaes instigadores da re-

1 volução' na Irlanda.

Londres, 4 (A. A.) — Tem sido aqui
ontraitamciite coilimentailo o facto

tf, DB 'AGRICULTORA SU NICTHEROY^

Un_a conferência só-
,. bre os serviços de.

cooperação .'
O dr. William Coelho de Souza, como

estava annunciado, realizou hontem. na
sido da Sociedade Nacional de Agri-
cultura, sua conferência que versou so-
bre o "Serviço de Cooperaçíp .

Disse o conferencista que o serviço
de cooperação vem corresponder melhor
ás necessidades da pequena agricultura
no noiso pai» do que as antigas jnspe-
ctorias agrícolas e o ensino ambulante.

IA sua acçáo seri pratica e utilitária,
por isso que tem por fim demonstrar
nas fazendas particulares aa vantagens
da lavoura nacional. A excellencia do
processo resulta do lavrador poder com-
orar na sua própria fazenda o resul-
tado cultural obtido pelo systema rou-
neiro e o racional demonstrado por esse
serviço, .

Salienta o orador, a importância das
operações culturacs serem completas em
cada fazenda, chamando a attençao do
auditório para sua efficiencia notada
em Maranhão c S. Paulo, onde tem
tido largo desenvolvimento. Assignala
que o serviço «le cooperação e um com-
plernento das Estações Experinictitaes e
Campos de Demonstração, porque, ao
passo que estes têm caracter permanen-
te, aquelle vae levar á casa do lavrador
os resultados obtidos nos referidos es-
tabelecimentos. ,.

A seu ver este «5 o processo de acudir
desde já aòs reclamos da lavoura de
todo o paiz, porque, se as condições 11-
nanceiras do Brasil náo pcrmiliem a
generalização de serviços permanentes,
todavia é possivel pôr em pratica, em
larga escala, o serviço dc cooperação
que é, inconlestavelmcnle, mais eco-
nomico. Basta, para provai-o, que com
um agrônomo em cada Estado e alguns
aradores-mestres, é possivel realizar as
demonstrações culturacs a que sc pro-
põe o processo.

.Em seguida analysa, em detalhes, as
grandes linhas de serviço de coopera-
ção tendo antes de terminar, chamado
a âttenção do auditório para dois arti-
gos de agrônomos brasileiros jnsertos
no numero do "Brasil Agrícola de
julho, cm que esses seus coliegas —

um tendo trabalhado em Pernambuco c,
outro 110 Piauhy — reclamam a gene-
rálizaçãò do alludido serviço. _

Vinda a sua conferência foi o «Ir.
William de Souza muito cumprimenta-
do, tendo o dr. Miguel Çalmon dccla-
rado que a Sociedade Nacional < «• Agrl-
cultura, dando a merecida acolhida ao
que propunha o dr. William de Souza,

! levaria ao conhecimento do governo o
| seu trabalho e se esforçaria pela sua

realização.

O festival de amanhã Sh
Icarahy, pelos pequena
II nos. pobres

IHtimando as deliberaçSes sobr* a
encantad.ra festa, como prometi. Ser
a organizada pelas Damas de As«ls-
tenda á Infância de Nictheroy, estivo-
ram ainda hontem reunidas, em _ anima-
da" sessão, essas dedicadas obreiras do
bem.graças ás quês se deve a manuten-
ção do Instituto de Protecção á Infaii-
cia da vizinha cidade.

Presidiu á reunião a sra. Américo
Lassance. secretariada pelas sras. Ely-
sio de Araujo e Mattos 'Cardoso. Do
expediente constou a leitura de uma
calrta da sra. condessa de Nova-iFri-
burgo, protriottep-do enviar alguns li-

tros de leite diariamente .para o Instir
tuto, logo que seja .possivel; uma ou-
tra carta da consocia sra. Hermida
Amarante, dcsciiLpankio-se por não po-
derem as suas filhas tomar palrte na
commissão para que foram designadas;
con.inurilca.S-o do Rio iMoto Club, of-
ferecèndo 03 seus side-cars para o cor-
so A*, domingo próximo nas praias de
Icarahy e Canto do Rio; e officio do
Club de Regatas Icarahy, collocandivsc
ao serviço daj commissão respectiva
para o match de IValcr-polo, naquelle
mesmo dia.

¦Ein seguida, a senhõrita Dinorah
Pereira communica que a sra. liduar-
do Souza offcrece uma chnrrettc com
quatro logares pura creanças, afim de
tomar parte no corso, e que os srs.
Correa &¦ <C, cinpii-saiios do "Poly-

terpsia". já iímii organizado o program-
ma a ser desempenhado .pelos artistas
daquella apreciada casa de diversões.

Todos esses ofiVrecintcntos são una-
niniementc acceitos com especial agra-
do, pois que vêm tornar ainda mais
auspicioso o resul! ado da bella festa
em prol dos pequeninos pobres da vi-
zinha cidade.

Sobre a acta falou a sra. America
Maileira a respeito da emissão mvo-
litnt.ria do donativo da consocia Ame-
lia Lafourcade, na sessão anterior.

A presidente pede ás senhoritas ven-
deuses .para ornamentarem, cada uma,
as suas mesas ç determina que as com-
missões ide convites ás altas autqnda-
des do Estado c da Municipalidade
desempenhem hoje a sua tarefa.

Picou .por fim, resolvido «pie a festa
unha inicio ás tres horas da tarde de
domingo, 6 do corrente, devendo todas
as senhoras e BonhO-itas commissiona-
das api-csentai-cm-so ás 2 horas em
ponto. -?•¦

PORTUGAL NA GUERRA
- - mui ¦ if ii_iT*_niir^f*

A defesa dè Lisboa

l_t____Élr_l _0__B. __f j- ' nn9_l___9__r^_L__i,'bU If W _c _E

O desfile dos alumnos dia Instru cção Militar Preparatória, em mar-
cha na Avenida da Liberdade, em Lisboa

O caso do Asylo Gonçalves

, de Araujo
Um parecer do cura-V

dor de orphâos
Demos, lia dias, longa informação

aos leitores, sobre uma importante
«juestio, que affecta directamente fi.s,
nossos institutos orphanologicos,

D. Augusta de Jesus Pereira, máei
das menores Olga e Esmeralda, recolhi-
das ao Asylo Gonçalves de Araujo, quç*
rendo retiral-as, foi nisso obstada. re-
querendo ao dr. Angra de Oliveira',
juiz da a" vara de orphâos, a busca ó
apprehensão das menores.

O processo correu o ouvido o píói
vedor da Irmandade da Candelária, con,-
fossou este a retenção das menores para!
indemnizar-se das despesas com cllaa
feitas.

Além disso, foi vedada a visita do'
d. Augusta a suas filhas, mesmo por.
oceasião d.is visitas facilitadas a todos,
o que deu logar á reclamação existente;
nos autos, sobre a qual se manifesta-
ram o curador de orphâos e o próprio'
juiz que oííiciou nesse sentido úo pio-
vedor,

Reque rida a tutclla das menores, „
mãe indicou o scu genro, irmão das
menores, contra o qual nada foi alie-
gado. Ainda assim, o dr. Raul C.iinar-
go opinou pcla nomeação de pessoa cs-
iianha, 110 que não foi ouvido polo juiz
.me nomeou mesmo o cunhado d.is tu-
lelladás;

Mas. o procedimento da direcção do

V LOTKHI.V PBDBRAIi far»
hoie. 5 <!«> c.-i'ciitc. 1» extrnçcno
<lo' Sfnnil. «' t'.\tfiioiilliini-lo plano
do 200:-00$00___.

A GUERRA NO AR
O IIOJIBADKIO DR DU*

HA///.O PKI.OS ITA-
MAXOtf

Londres, 4 (A. A.) — Novos despa-
chos sobre o bombardeio de Durazzo
pelos aviadores italianos dizem que as
tombas atiradas causaram grandes es-
tragos, tendo attingido especialmente os
pontos cm que havia tropas auslro-bul-
caras. _ ,

Londres, 4 (A. A.) - "1 
elegraphain

de Petrogrado, dizendo que a artilheria
de terra, rcpctliu um ataque dirigido
por uma pequena esquadrilha aérea im-
miga contra o aerodromo de Arcsbur.,
conseguindo abater um dos apparclhos.

¦Estes ainda conseguiram dançar ai-
giiiuas bombas, as quaes, ,poréti!, não at-
tingiram o alvo desejado.

desencon........,,  .¦-¦ ; -' 
de ter o embaixador norte-americano cn-
negado ao governo inglez uma nota so-
licitando clemência para os prisioneiros
políticos irlandczes.

Um jornal mesmo conimenta o caso
de ter chegado esta nota quando não
podia mais ser evitada a execução dc
Casement.

Londres, 4 (A. A.) — Commttniçam
de Zurich que a policia tem impedido
novas reuniões, destinadas a protestar
contra a mobilisação geral.

VlM PONTA GROSSA

Coiiiei-iiiii. não íniiíuriim c
furam uvesos ,

Citrítyba, 4 (A. A.) - A policia de
Ponta Grossa eíícctuou n pnsao uo
fuão Corumbá e do seu secretario, que
andaram, inculcando-sc como represen-
tantes da ••Tribuna" dc Santos e. con-
ferencistas desportivos e que deixaram
de pagar ns despesas dc hospedagem no
Grande Hotel. Em Ponta Grossa, esses
indivíduos quando saiam á rua, volta-
vam para o bota trazendo um pacoli-
nho. Um dia despediram-se, deixando
as malas como penhor das despesas, ao
hoteleiro; este abrindo-as, encontrou-as
cheias de areia, levando o caso ao co-
nhecimento da policia, que perseguiu os
meliantes, deitando-lhes as inaos, quan-
do procuravam embarcar. 
-ii-2.  <fi » em —
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BOA DIlilGEXOIA

Nas linhas ilalo-austriacas
Roma, A (A. A.) — Os jornaes 110-

ticiiim que, peito de Tonezza, o inimi-
go desenvolveu grande actividaile,_ ala-
cando fortemente as posições italianas,
sendo, entretanto, rcpcllido com grandes
perdas.

Na região do 'lrcnlino, houve Iam-
bem forte duello dc artilheria .sobretudo
nas alturas «le Santa Maria do Cepria.

A LUTA EM VERDUN
Paris, a (A. A.) — As noticias da

linha de frente dizem que a luta em
Verdun foi assignalada desta vez_ com
uni forle ataque inimigo na região de
Flcury, onde os allemães conseguiram
tomar pé durante algum tempo, sendo
depois_ expulsos a baioneta pelas tropas
republicanas.

Nova York, 4 (A. A.) —Ao niesmo
tempo que de Paris c Londres commu-
nicam para esla cidade «íuc os allemães
esgotaram, sem resultados, seus esfor-
ços cm frente a Flcury, um «idiogram-
ma de Berlim annuncia que os exércitos
do haiscr recuperaram completamente
aquella aldeia, limpando-a do inimigo.

—nO-__M W «M *m*WPm- .——*

Vor diminuto uroco i)óde-so
,-itliiuii'ii' um hllliclo premiado com
200:000$000 nn c._t.,lcçiio dn
T.OTKIlIA PlíDBRAIi 11 realizar-se
hoje. 5 Uo corrente

EI ÍNTeIíT CONTINUA!...
___m BB 831 y^t~^*w* *** B3-PBBI _r^tmm__wiíamKXmt l

Tendes prisão- dc ventre ?_ „'TTTomae EN-ERl.ll>.

OS DESASTRES
Hontem á noite, deu-se, na rua da

Passagem, proxinio á praia dc Botalo-
go, um desastre que só não teve peores
consequeiicias por uma providencial
obra do acaso. Entrava naquella rua
um carro da Cocheirá Mendes, guiado
pelo cocheiro Vicente Fogltatti, mora-
dor á rua do Riachuelo 11. 196, e descia
a mesma rua um bonde Unha Leme, ,n.
72, regulamento 674, e chapa 72, guia-
do pelo inotornciro Luiz Pereira Lopes,
morador á rua das Laranjeiras, 133-

Com tal desaso entrou, porém, o co:
cliciro Vicente na referida, rua, que foi
de encontro ao bonde, damnificiuido-o
muito e despedaçando por completo o
seu próprio carro, cujos animaes fica-
ram muito feridos.

•Elle próprio, o dcsasirado cocheiro,
¦ficou bastante ferido, recebendo esco-
riações na fronte e no ijariz, e_ uma
perigosa fractura na clavicula direita.

O choque dos dois vehiculos apavorou
os .passageiros do bonde, que foram a
delegacia atfirmar a inculpabilidade do
motorrieiro, que deixou por isso dc ser
preso.

O cocheiro foi medicado pela Assis-
tencia e depois recolhcu-sc á sua casa.

201
CENTRO LOf EMCO

R. SAOIIliT, 4 — Anliau tril-
vossa Ouvidor

Uni roubo niiprclicndlilo
Ha poucos dias sossobrou nas proxi-

midades da Ilha do Governador a catraia
" Alzira", com grande carregamento de
kerozene e gazolina, facto dc que lon-
gamente nos oecupámos. ,

Honteni, a policia do 28o dislriclo ap-
prohcndcu no local denominado Sacco
da Rosa", naquella ilha, casa do indi-
viduo conhecido pelo vulgo de ' Man-
duca Batalha", 45 caixas de kerozene e
10 dc gazolina, que o mesmo roubara
lie bordo da referida catraia.

"Manduca Batalha" não foi enctiu-
ido pela policia, que encetou diligencias

para a sua captura._

A's quintas-feiras. .Suceulent.-i Feijoada,
ás o da manhã, »ó na CABAÇA GRANDE.

mu » em • w —•

1T0.1F*. 5 do corrente, dura a
JOrilMA FKOliRAIi 200:000*
.10 portador do bilhete contem-
piado com o prêmio maior no re-
spectlvo sorteio.

Lisboa, Julho de 1916 (Do correspon-,
dente) — O antigo hospital dos Invali-
dos Militares ,em Runa. vae mudar-se
dentro em pouco para Mafra, e o Insti-
tuto dos Pupillos do Exercito, cuja sé-
de é cm Beniíica, vae transferir-se para
Campolide.

Parece «pie estas mudanças obedecem
ao intuilo dc se utilizar aquelles edi-
ficios para alojamento de tropas, afim
de tornar mais efficaz a defesa da ca-
pitai. , .,

O sr. Antônio José de Almeida esteve
em Tancos, onde ainda se encontram
20.000 homens, pertencentes a diversas
armas, e onde reina a disciplina.

Foram tambem a Tanoos, cm com-
boio especial 450 offieiaes de diversas
armas, da guarnição da capital.

Em Lisboa apparecerain affixaflos
editacs respeitantes ás reiuspecções de
1911 a 1915.

Ante-líontem realizou-se o annunciado
desembarque de uma força de cerca de
1.000 praças ila marinha, dando uma
volta pela cidade.

Depois de uma ligeira revista passada
no Terreiro do Paço pelo sr. Leotlc
do Rego, os marinheiros iniciaram o seu
passeio pela rua do Ouro.

Abriam c fechavam a marcha piquetes
de cavallaria da Guarda Republicana;
após uma companhia de cyclistas do ser*
viço de informações, seguiu-se a banda
de musica da armada, dez pelotões de in-
fanteria, quatro peças de 75. de tiro
rápido, guariiecidas dc puchadòres, por
16 praças cada uma, quatro metralhado-
ras automóveis, cujo commandante tam-
bem ia a cavallo, e, por ultimo, o serviço
de saude, com um automóvel c as com-
petentes ambulâncias.

Na varanda do theatro Nacional as-
sistiam ao desfile o chefe «le Estado,
presidente do ministério, alguns nu-
nistros e vários offieiaes do exercito e
armada.

•Pelas ruas e nas janellas via-se mui-
ta gente.

— Os srs. Affonso Costa _e Augusto
Soares, respectivamente ministros das
Finanças c dos Estrangeiros, no mo-
mento cm que escrevo ainda sc encon-
tram em Londres e dali seguirão para
Paris, afim de assistir á conferência
financeira dos alliados.

Os jornaes republicanos pouco falam
dos resultados práticos, desta viagem e
comprchende-se esse silencio uma, vez
que os ministros a que nos referimos
devem expor ao Parlamento os altos

Nos centros politicos c financeiros de
Lisboa corre a versão de que os dois
ministros porluguczes não foram uitet-
ramente felizes na projectada operação
financeira, porquanto foram altamente
contrariados em Londres por . valiosos
elementos monarchicos, que viram na
realização do empréstimo . dc 1.-5.000
coutos (ouro) graves perigos pata a
nossa província de Moçambique, por
isso entravaram com afinco a opeia-
Ção.

Mais garantem essas informações; que
o sr. Affonso Costa conseguiu ainda
assim arranjar dois milhões de libras
que ficam em Inglaterra para pagamen-
10 de trigos e material de guerra. Alem
disso arranjou «inda o ministro das Fi-
uanças mais um milhão de libras, que
afinal é o dinheiro que entra na circula-
ção da vidn financeira do Estado, que
pouco remedeia. ,. .

Diz-se ainda que foi intermediário
desta operação o sr. Bleck, da casa
Torladcs e da Companhia dc Pliosplio-
ros.

Nos centros financeiros ligava-sc gran-
de importância a tuna reunião extra-
ordinária do Banco de Portugal, pare-
cendo que se tratou de um empréstimo
de 5.000 contos ao governo.

•'¦¦#"*

problemas que foram encarregado
tratar no estrangeiro.

A'cerca c'# projecta.lo empréstimo dc
125.000 contos de réis, os citados jor-
naes pouco adoantam, antes insinuam
que não foi esse empréstimo a causa
primordial da viagem.

Recebeu novo sortimento de artigos
tores dc pura lã. — U-'. OUVIDOR.

):ooeiooo

A IMPORTAÇÃO PIBBCTA

Uma circular do ministro
«lu Fazenda a respeito

O ministro da Fazenda, em circular
hont. m expedida, determinou aos che-
fes das repartições aduaneiras, que, na
confecção dos mappas para a estalis- , «Ta T"*l A W A T
tica dc importação directa, que deve- () V AU'AU t f\-1 A JU
rão enviar á «Directoria dc Estatística : V»1 -*.v<
Commercial, façam observar a, noincn-
clatura organizada pela Aliandega do
Rio de Janeiro, de accordo com a Ta-
rifa cm vigor e modificações feitas em
leis posteriores, e da qual será oppor-
tunameute rcincttido um exemplai:.

.Determinou tambem o sr. Calogeras
«ine na organização dos mesmas niap--
pas deverão obedecer ás instriicçõcs
que acompanham a circular alludida.

—mvs~a-*s>-m<sm—————->

O QUE Mi FORMAM OS TE-
LKGRA.HMAS

A conferência do sr. Brito
{."umnclio com o cliefo de
Estado

Lisboa, a — (A. A.) — Tem sido
muito comiuentada a conferência que
o dr. Brito Camacho teve hontem, 110
palácio Ao. Belém, com o chefe d-, Na-
ção. .

O conhecido político portuguez abor-
dado pcla reportagem, á saida do pa-
lacio, recusou-se a dar qualquer infor-
nif-ção sobre o verdadeiro assumnto dn
referida conferência, dizendo apenas
que a mesma versou sobre assumptos
de ordem administrativa, nada tendo
com o movimento político actual.

Entretanto, è voz corrente que o tlr.
Camacho tratou com o dr. Bcrnardino
Machado da necessidade da organiza-
ção de 11111 gabinete nacional, que vc-
nha harmonizar por completo os dil-
ferentes grupos políticos do paiz.

A Industria siileniraica
Lisboa, A — (A. A.) — Vanos par-

liimcntares entregaram hontem ao dr.
Antônio José dc Almeida, presidente
do ministério, uma representação, so-
licitando que seja decretada com ur-
gencia uma lei permittindo a installa-
ção da industria siderúrgica no paiz.

.íiaa, o iiiu-.cu-.mcjHU ua u;iui,.iii uu
Asylo Gonçalves de Araujo, nessa «pies-
lão está plenamente apreciado pelo
curador de oi-phãos, dr. Raul Camargo,
na promoção que damos a seguir:"Tratando-se na petição do ís. ;ti tic
tomar cffcctivn a f!itr**K-i tias menores ao
tutor nomeado, o que püo fim oo iiiciden-
te ilcbutiiio noites autos. cumprc-Qüs fazer
a respeito alRttma.. considerações .è

Unas questões pcrfa*am*.-itc UÍStÜicías 9c
apresentam :

1° — A retirada das menores do Asylo
em que so adiam ;

2'1 — A nomeaçio d. tutor.
Quanto an primeiro ponto, o a.sump(d

tomou um caracter desagradável, nascido
talvez, do uma falsa interpretação das lu.
tenções da directoria do Asylo.

Tendo .1. Augusta de Jesus Pereira ro
querido l".ise.i e app>rcliensio do s::a- fitlins
menores Oíça c Rsnicralda( o solicitadas
por esto Juizo informações ao Asylo Gou-
çalves <1_ Araujo, ondo estas ea encontra-
vam, íoi endereçado como resposta o offi-
cia dij fs. !-.

Xesse documento o Provedor da Irman*
dado da Candelária declara Q'.w a petiçãodc d. Augusta Magalhães nio poilin ser
attendída, porquanto essa scnlioro n5o lia.»
via indemnizado o Asylo das despesa." r>t-
tas com suai filhas Hs. 1.1 V.) o que 4
cxiítivel em casos Ucs, conforme o que pre-
ccitiui o arl. -7 do regimento daquell»
instituto, indemmraçõcs que reverte:::, i>ar-
to cm # beneficio do pecúlio -tias asyladas «
pai te é destinada ao augmcnlo do patrlmo-
nio .lo estabelecimento; o açcrcscentii que
amieli-a dÍ9]V>sÍçSo rc.iiul.nucntar ficaria in-
ttirameute burlada sc o Asylo fo-s_ obri-
gado a desligar as alumnas exactameut*
tiuaulo c!!as têm chegado a époci ein que
já nódcm produzir algum trabalho útil.

Taes s.lo os motivos cm'que o Asylo
baseou a tua o:«po=i«;ão à entrega «Ia, me,
nores,

Não acreditamos que essn éxi.encia tra»
duzisse um interesse utilitário por parte tio
.\syIo, ou tusse movida |'or motivo^ ile or-
dvni subalterna.

Trata-se i!e unia InslituIçÜo <le nssisten*
cia e benciiccncia que t«-ni prestado rcle-
vantes serviços á infância desvalidan o di-
rlciila neste monieiito por homens dc rei-
lieitahilidade, dienos du maior conslderaçiio.
1C inadmissível, porlanlo, a hypoilicse da
imposição de uma exigência, quo desiuitra-
ria as tradições do estabelecimento, .- des-
mentiria nns seus_ próprios fins, íalseark
di a noção da caridade. , ,

Como se diz no officio, semelhunie in-
dciunizaçá.i «i destinada a beneticiar a.i pro-
iprias asyladas c a Instituição, que ;.-. obru
ga : tal a sua razão dc ser.

Mas essa disposição regulamentar «leve-
ser entendida cm termos. Coniprchcndc-S*
nue as pessoas que estiverem cm condiçües,
indemnizem o asylo das despesas feitas;.
¦mas o que não se podo admittir é qtt-q
isso sirva de justificativa, para. «|ue us me-
nores iiiiucm relidos, até satisfação desse
compromisso.

Seria cntiso um verdadeiro , penhor de
•pesfo&t para pagamento dc divida. Não ba
lei que autorize a retenção «lc quem quer
que seja, niaximc dc uni menor, ale so-
lUção dc uma obrigação alliciü.

Sc a inãc das menores sujeitou-se ao es-
tipulado nos estatutos «lo Asylo, cs'.u «at»
no scu direito de cobrar-se pelos meios re/.
Rtihrci ' judiciacs. .

Como sc vc, o film. n mz.iode scrwulUidj
disposição regulamentar é justa; mas s»,

RAUNIER
do CAMA E MESA e superiores cober-

O tempo inconstante, obrigando os cautelosos
a nào se descuidarem de adquirir os artigos necessa-
rios ao seu CONFOKTOeá sua SAUDE.

Felizmente o PASO ROYAL está organizado de
tal sorte que os seus stocks jamais se esgotam o acom-
nanliam todas as eventualidades do tempo, do modo
a satisfazeroni constantemente as necessidades de sua
clientela.

ARTIGOS PE INVSHWO
NO

PARC ROYAL

lüt-m <g»-»4J"

200 HIOS
HOJE HOJE

200 CONIOS
HOJE HOJE

A sorlf cslií nn
CASA GUl.MAUÃKS

Itosuru) 71

«OS Ternos sob medida pelos ul-
limos figurinos de cascniira
de côr, azul ou prelo. Teci-
cidos lnclezcs OliUEngland.
22 _ URUGUAYANA — aa

i^>*Wi*'-«>-i'**"

l'01tMli;iHA l-Ã3_iiO/vtJ — o
maior amigo da lavoura; encontra-se
etu todas ns casas dc primeira.ordem.
dt-?ta capitul e de todos os Estados.

~ w*r _r t -CA- <S% -><* O;»--

DR APRIGIO 1)0 REGO LOPES -
n.i Hospital da Misericórdia. Moléstias da
garganta, nariz e ouvidos.

DR. OCTAVIO DO REGO LOPES —
Oculista, prof. da Faculdade de Medicino.
CoMultoiioi ma Sele de Setembro n. 99

(A êieú

Xova York, \ (A. A.) — Despacho:
tt-legr.plilcusi aqui recebidos du Dini- i
r,-.;.rc;'. dizem ipic íoi assignalada, lia
dias, a |)rt«t->u;a de diversos vasos de
(nterra al.cnuies no Grande Belt. os '
«mães tomaram a direcção do Sltagger '
Red.

!.o;:á>;'í. A (A, II.) — O v:i?oy ja*
p.v.Hv. Kibin.i-Marii e a c=c_ima ingleza i
Gradwtll foram postos a pique,

T,õ)UÍres, i (A, A.) — Todo. cs jor-1
nacs e rodas militares occnpam-se da
façanha da canhoneira be'ga que metteu
a pique uo lago Tanganyka a canhonei-
ra allemã Graf von Golien,

Os novo? despachos confirmam ter a
artilheria da canhoneira belga di.-per-
eado a tropa que já havia desembar-
cado.

I LUTA NO SOMME
Nova york, a CA. H.) — O ultíiriã

eommunicado officii.l recebido de Tar:s ;
anmmcia que continua intensa a luta j
_:n torno defleury. Depois dc var:as |
tentativas infrutíferas, os allemães con- '
•eguiraiu tomar pé ao su! dc Fleury, j
nu todos os seus esforços para desalo-
j5ir c.« frr.nceres da esttiçrio a sueítc da
|ijjyM;ão fracassaram completamente.

Duas mulheres insultam-se
E uma dellas crava

duas facadas na outra
Na l-i-ella, eternamente ensanguen-

tada, sem que providencias sejam da-
das pcla Prefeitura e pcla Folicia jiara
que o seu desapparccimcnlo seja um
facio consummado, as creoulas Alzira
de Souza c Maria José de Lourdes, am-
bas casadas, acordaram hontem de cau-
dei as ás avessas,

¦Eiicoiitrainlo-S'.-, trocaram o mais re-
barbativo dos vocabulários, sendo que
a «le Lourdes levou maiores vantagens.

Separ.imlo-se as duas valentonas no
terrível bate-boca, as "camaradas" de
Alzira riram a valer, debocliaram-tia á
vontade, porque em final de contas ti-
nlia ouvido desaforos até o diabo dizer:
— bastai... — e. não tivera coragem
de reagir como devia, dando pelo níenos
ciaco tiros, dez facadas, mil c quhihen-
tas ptmhaladas.

Encheu-se de brios a rapariga, sentiu
que tinha representado papel triste c
tanto pensou na historia que resolveu
dar prova de que era capaz de fazer
aquillo tudo, c mais alguma coisa.

A' noite, pelas 7 horas, foi d pro-
cura da Maria José de Lourdes. não
tendo grande difficuldade para encon-
tra'-a.

¦Ei!-a á vista da outra: não disse pa-
lavra, sacou de uma faca, pnr duas ve-
zes cravou-a na região cervical da ini-
miga,

Feita a brava! a, pretendeu fugir, mas
foi nisso impedida pcla policia, que a
levou presa cm flagrante a presença do
delegado do 8* districto.

A ferida, depois de medicada na As-
sisténcia, foi caminho da Santa Casa de
Misericórdia, onde deu entrada em cs-
tado gravíssimo.

Os ladrões de chumbo
Não são 05 ladrões que são feitos

dc chumbo, como 03 tradiciotiacs solda-
«liniios que tanto nos divertem na in-
f anciã.

A sua especialidade «; que <!¦ roubar
caímos dc chumbo. E elles são em
grande numero.

Um delles, Antônio Santos, ia saindo
•íoníein, á noite, da casa n. 35 da rua
Uarcellos, propriedade do sr. José Car-
mo iMonleii-, quando os vigilantes
ns. 34 e 13. da Guarda Nocturna do 30"
districto, o agarraram, bem como a um
grosso tolo dc caímos de chumbo que
o mesmo transportava.

Esse ladrão foi mandado apresentar
pelo ajudante da referida guarda ás
autoridades do 3" districto, onde o San-
tos foi mcttido no xadrez.

SO' XA CASA POBTUGUESE JOÉ
Rua Assembléa. A° — é que se en-

contra manteiga fresca mineira supe-
lior; Uilo 3$5°o.

Sempre os automóveis
MAIS UMA VICTIMA DA IMPRU-

DENCIA DOS MOTORISTAS
Hontem, pcla manhã, na rua Mariz e

Barros, um automóvel colheu o_ empre-
gado 110 commercio Antônio Cerçiueira
Casemiro, de 2-, annos, solteiro, residente
á rua S. Luiz Durão 11. 40.

Com o braço esquerdo fraclurado c
apresentando contusões generalizadas, re-
celicu curativos 110 Poslo Central de
Assistência, sendo cm scguida_ recolhi-
do á Santa Casa de Misericórdia.

A policia não ponde nem mesmo des-
cobrir o numero do vchictilo que era
levado em plena disparada.

Bordados á machina e
~ — Ponto & jour e picot • - Passa-

mao manaria. CASA VIANNA. LarEo
dc S. Francisco 14, 1" andar.
,____. .- — p-»»-_^BWa— ——'

Victima do trabalho
FICOU SOR UMA PILHA DE SACCOS

Trabalhando em um dos armazéns do
Cáes do Porto, o operário Tertuliano
Pinto inesperadamente teve sobre si
uma pilha dc saccos que desabou.

Gravemente machucado foi mandado
recolher á Santa Casa de Misericórdia
com guia do còmmissario dc serviço no
14o districto policial, depois de receber
curativos na Assistência._

T.,_»..i:r.„í, a* Lima ** brftsilpifo, ¦_¦*
27 annos, casado e resid.-ule á rua Lcon-
cio de Albuquerque n. 7S, na Saude.

A sorte está nn ._¦•
CASA GV1MAHÃ1.S

Rosário 71.

Duas creanças esmagadas pelo
W 34 da Central

A fat
singulares

cm arrancada mar-

Da-
idade lem ás vezes caprichos 1 manobra, pondo-se
. Esse do liontem é apenas cha. ,

etbficVníc Pelo que encerra de horrível O opmno rra::c^ Mota

Náo discuta ! IRACEMA é a melhor I

A vida dos quartéis
TOQUES DE CORNETA PARA SOL-W-TAR E PEGAR CAVALLOS

O ministro da Guerra, em addilamcn-
to á sua ordem sobre a adopçao, no
Exercito, do, toques de cometa e cia-
rim, do capitão J. M. de Souza Castro,
mandou executar cm todos .os corpos
montados a notificação musical do re-
ferido official sobre 6s toques de sol-
tar e pcg.ir cavallos.

mal c mm******9
OI--.NÇAS do estômago, intes-

lino, figado e nervosas. Exa-
mes pelos raios X. DR. RH-
NATO I>E SOUZA LOPES.

Rua S. Tose, 39. das 2 ás a (monos is
quartas-feiras). Grátis aos pobres 4s 12
horas. ______?

Tribunal de Contas
SOBRE A LEGALIDADE DA EMIS-

SÃO DE APÓLICES
Reunido hontem, em sessão, o Tri-

bunal de Contas resolveu responder
afirmativamente á consulta feita pelo
ministro da Fazenda sobro a Ifgalida-
de da emissão de apólices da divida
puunca, na i__k>..m
2s.ooo:ooo$ooo..«¦•«•ri

ilUZ _UI. -tu '•*¦ _ÍM- *¦¦ " ¦ - — .—— --y

viu dois filhinhos seus, que ja o ajtt
davam na árdua cruzada da conquista
ao pão de cada dia, tombarem sem vida,
esmagados por um pesado vagão da
Central do Brasil, emquauto um outro
filho seu, o mais velho, tambem ficava
gravemente ferido, o mesmo suecedendo
ao desgraçado operário.

Esse infeliz, que io sr. Francisco
Fernandes da Motta, dc 54 an!"05-..P°.r"
tuguez, operário, casaflo com d. .Maria*¦ ' da 

Motta e mora-
dor á rua Mont'
Ãlvernc 111, no
morro do Pinto,
trabalhava na fa-
brica de chinellos
de trança, da rua

tia uíspuaiv-o *r*s*suj»iii«ni«i w j»-»'i um» a*-\
incute o meio de núl-a em execução «
que .loic ser outro, Iv' por isso quo disso
mos ter havido unia menos exacta uilerpre,
taçSo do officio «lc fs. a «mal não corrcspoa<
de bem a intenção «iuo o «lidou,

E tanti) isso é verdade, aue o digno' dr.
Mario Nazarctli, declarou-nos que ;i dire.
cloria nüo í.nia a iiicnor uucstrio dn entrega
iinniediála Jas menores, iuicrcssando-si! uni.
caiucnte para .lue estas ficassem .'"i boa
guarda, o uuc constitue «jlijicto du t.ii.la,
de oue nos vamos occiipar. . . ,Na petição dc fs. 2 foi indicai, p.»
mãe dos menores paru n raríto de tutor «
sr. Ariliur Machado Uarrão. «iue t cum-
du coiu uniu irmã das mesmas, o que tal
certo o documento de ís- .1.

Tomadas cm juizo as d-:c!urnçucs das nio
norrs. que 8.1o puberes. estas et manifesta,
ram dc accordo em que a tutela fosso dcfe
rida ao s«n cunhado. Na promoção d«
fs 7 v. opinámos, entretanto, que fo?'.- 110-
meada unia pessoa idônea, ida confiança dc

_ juízo. . .
1 Motivou esso nosso parecer a visita 'iu'
1 fizemos .10 Asylo. onde so achavam as me.
1 nores testemunhando ns opthnas coiuliçucj
' dc hygiene phvsica e moral cm «me nli '«

vive, e a educação «me e mlnisIrniTa ai
asyladas. Assaltou-nos então o espirito a
duvidas se as menores. fúr.i ilainiclle melo,
enconti-riam os mesmos clcmenios dc or.

iiaterial e moral, para a saude do. .seu
,-orpo c para a formação do sou espirito.

Foi attendendo i essa ordem «lc consldo-
rações attinentcs ao interesse «los nieno-
res que a nosso ver, solircpuiaiu a tod.ai
as outras 110 iuizo orphanologlco. que cnnt.
timos o nosso parecer pela escolha de mu
tutor idôneo. liste, então aorcciando as
condições que ofícrtrin o lar da mac «las
menores, cm parallclo com as apresentada»
nelo eslaheleciinento onde jo achavam, de-

•¦¦¦¦"¦ Ilf

*_^
./,-áK ..

i______po«mh*m

iio vagon. Fora, por«!m, mais trágica a
sot-to ile Orandir e Esmeraldino. Este
ficara esmagado entre os para-choques
do V N 34 e um pára-choques fino, col-
locado a poucos passos dc onde estava
antes parado o "agon, Oradir, — que
era um interessante c -sperto pequciuto I |Jfjfria coniorme mais convisse ao siu
de cabellos loiros aos caracóes, — fora
colhid", ao fugir, pelas rodas do yagon,
que lhe esmagaram a parte superior do
tronco, na altura dos lionibrosi

Grande numero de pessoas accorrcni
logo ao local, onde compareceu tam-
bem a Assistência, que levou os dois
feridos, pae e filho, aníbos em estado
grave, para a Santa Casa.

Emquanto isso o comniissario Victor

O tn nt. juiz deferiu a tutela ao parente
indlcaiio, e tove paru isso motivos legacs,
nue são: 1) o parentesco, «me conícre pre.
fcrtncia; 2) a concordância «las menores,
cuia audiência e Imprescindível, por sorero
(.'iberes 3) a inexistência «le qualquer mie.
cação ou facto que depuzesse contra o pes-
soa Indicada. ,

O dauaelio proferido P«-!o honrado ma-
«listrado, aue ferve á Justiça exemplarmcn-

i lc. e cuias decisões se revestem de accon-
do 14" districto, tendo aviso do trágico, toado saber, c profunda moralidade, r_'.V

Uc ira»*,a, <li_. iu-*iuu u\ ui.a.-..vi •¦--¦ ¦*- •'•'— -« •--«-.—
Senador Euzebio, acontecimento, comparecia ao local, para

do sr. Manoel Al
ves de Brito, em
companhia de seus
¦filhos Dcgucnie,
dc 17 anno», I
Orandir, de 9. e
lEsmeraldino, d e
12 annos, além dc
¦uma menina ,de
nome Ettrydicc,
que por um acaso,
para ella muito
¦f _ liz, enfermara
hontem, ligeira-

deixando,

.J.Ç111VJ l.VHIJ.l.11 * •**•• "-* -— *-—| 1 r .
andar recolher ao Necrotério, os dois

cadáveres dos pequenitos Oradir e Es-
meralilluo, « raia informar-se sobre a
natureza das causas determinantes do
Idesístr**,. .ue %-ertücou Jogo não se-
rem criminosas.

Foram ouvidos sobre as mesmas, va.
rios populares, além do -.nanobretio
Martinho dc SaüVAnna e do maclnnista
João de Oliveira, que dirigia a loeomo-
tiva 11. 50, causadora do desastre

Nenhum dos doi
$&v__ pelo desastr .'ambos'na locomotiva, que empurrava |

! uma serie de vagons vasios cm mano-
bras. Tambem compareceu ao local

co.ü.ivi-í;i junuico. ,- ,
Fiilr. tanto, sc qualquer elemento lol

trazido ao conhecimento do iuizo, oue i_r-
nc suspeito o tutor nomeado, certamente o
di-, juiz a quA ordenara snn demora a re-
moção «Ia tutola. ,

Quanto a cntrcRa «as menores decorre
loBicamcntc do despacho de nomcaçlo, de
ís. c.pcdindo-sc o officio necessário.

O» autos foram hontem ao dr. Angra
dc Oliveira, para decidir soore a en-
trega dos merores ao tutor.

+~m» « —"
luim dos dois poderia ser resnon- |un f r (
pelo desastre, visto que vinham ll U J l. .' 

PORTUGAL NA GUERRA"

Sh actualidadc, penuSo *_ 60$, &ó na CA-
BAÇA GRANDE: av. Mem de Sá, 13-15.
... .__._.., i-:..-«*'t|«-iV.>«jMi_W-——— ' '"—

SORTE GRANDE
Devidamente pago, acha-se á vista

! nas vitrines do Centro Loterico, i rua
1 Sachet, 4, onde foi vendido, o bilhete
1 n. 5.339, premiado com 13 CONTOS,
1 na Loteria Federal, extraída na terça-
| feira, p. p.

mt\\ *> 'H» *W ll

CIMENTO sr./Ji:
Teleplione 834. Contrai. — Rua

Santa Luzia 202
PAULO PASSOS & C. —

igQ o ___»<-»¦ r»„. iiiiTiii m mm 
****¦*¦

Aonde se poderá comer ura polvo Irtíco
á hespant.ola? tó nu CABAÇA GRANDE.

(M 3267)
__ ___ ——«t-*-<^ mmmm —— ———¦
XO CARLOS <-OMT*S

Uniu syncopo
Pouco antes de começar a segunda

sccç.o do theatro Carlos Gomes, um ca-
valheiro bem trajado, que se achava
encostado junto ao baicão do bar, foi
accomniettido dc uma syncope, caindo.

A Assistência foi chamada, levou-o
sou sentidos c o removeu depois para
a Santa Casa.

Ao sen lado encontrou a policia um
tclcgramma em que fc lia:"Barca foi ao fundo".-

Que s*rá?

A OBRA DO TKMPO

E o velho pavilieiro pneon
o SCMl tl'Íl)Utl>

Vasio, em completo abandono, sendo
desconhecido o sru proprietário, o pre-
dio n. 37, da rua do Mattoso. a pouco
e pouco foi sendo destruído pelo tempo.

A chuva que honteni caiu desde pela
madrugada completou o moroso traba-
lho. fazendo-o ruir fragorosamente.

Uma das paredes lateraes desabou so.
bre a casa 11. Si, onde está estabelecida
a sapataria de propriedade de Agostini
Manoel e João Euzebio.

Os pedaços de tijolo, atirados violcn-
tamente, foram alcançar Agostini Ma-
noel, ferindo-o levemente.

A policia do 15o districto, que_ tomou
conhecimento da oceorreucia,. está a ver
sc descobre o dono do pardieiro.
-. > ' ¦' mu ¦» tm ¦» %m -¦¦¦ ¦ —

EXPOSIÇÃO CANINA
NA EXPOSIÇÃO DE AVICULTURA

E*tão sendo inscriptos ra sede da dire-
ctoria, na exposição. 03 candidatos so
concurso canino, q^.e se realizará no do-
iningc, entre 15 e r; 'horas.

Os interessados enrontrarão r.a Exposi-
ção Avenida, as informações q.ie deseja-
rem. .

E' iú notcvcl o numero Ae caes n.cr.-
ptos. 0 79)

Soffreis do estômago ?
1 oniae EoiERijllv.

DIFli-ERKNQA DB CA*tfniO

O Eovorno petle a conces-
são do ilois eraudes cre*
ditos

O ministro da Fazenda rcnictteu á
Caimara dos Deputados a mensagem do
presidente da Republica, solicitando
autorização para abertura do credito de
1.094:956530;, papel, c 1.147 700SS97,
ouro. para pagamento de differença, dc
cambio a Haupt & C.

m a *%+*%+%+-—-' " ' '

As duas bifclices
creanças

mente, . .
por isso, dc com .„,„,. ,.,.,., . .-...,
parecer ao traba-1 aííente da estação de S. Diogo, sr. Paes 1
lho da fabrica. _o Figueiredo, que dou á policia exph-

Tcdc: as dias
levavam para a
officina, o infor-
tu nado operário

Ul

CADMÍII contra os carrapatos no
OíSKiW»*' gado_ t/ende-se na Ilotr-
tulania; rua do Ouvidor, 7".

A P. M. Eíl AQOÃO

Unwi apprehcnsíío feita
A rcpat-iição de policia marítima ap-

prchendeu hontem na ilha do Governa-
dor, onde se achavam em poder do va-
rios pescadores que as haviam arreca-
dado no mar. 50 caixas de kerozene da
carga dc uma chata naufragada ha dias
na'vizinhança daquella ilha.

O inilammavcl apprchendido foi pos-
ti-_ád__sposiçáodese;i legitimo dono.

tinia Sardinha, actnalmenle
melhor do nosso mercado.

__ > »n » *- *

0 n-^vo governo do Pa-
raguay

bem como seus filhinhos, marmitas com
provisões de boca, afim de almoçarem
no próprio local do trabalho, o que ha-
büualmente faziam. A's vezes, porem,
era o pequeno Orandir o portador do
almoço, que <1. Maria Motta fazia, man-
dando Orandir levar a seu pac e a seus
irmãos nas immcdiaçô-s da officina.
Hontem assim sc fez c, ao signa} dc
almoço, Francisco Motta c. seus filhos
Daguerne e 'Esmeraldino foram aõ ci:_-
contro de Orandir, que os esperava a
esquina da rua Pedro Rodrigues, com
as latas cm que conduzia os comesti-
veis.

Por uma cancella .próxima, peneli

li' NUMERO
Como Riinpicinonto o muis coni-

CTpoiic;a 
avrícadou em poder ,dejpl«to MAPPÃ DB POBXUQ-g M*

Francisco Motta uSsoo em dinheiro, Hojo eflltaflo. , ^ •>->¦ .
sendo o rcconhecimemo olficiat dos dois. "**
cadáver'. ivo pe':.-) sr. Manoel Gomes
Soares, proprietário Ida fabrica onde |

trabalhavam 
'as 

infortunadas victimas,
tomando tambem a si e=?e cavalheiro -

TOSSE ? Use
XAROPE DO BOSQUE

sepultura aos dois
Orandir e Esme-incumbência de dar

infelizes irmãozinhos
raldino. , . . , , . I

O primeiro delles, segundo declara-
.-ões do manobreiro Sant'Anna, andava
a ser per-eguido p-la morte, pois ante-
hontem, ão voltar da oííicina para
casa, depois de ter levado o almoço ao
pae e aos irmãos, teria sido esmigalliado
por uni comboio expresso sc um guar-
da cancella não o salvasse.

Dep. Pacheco Andradas, 45,
J. 346-

assignados no próximo desp_a
decretos: exonerando o capitas

erra Raja Gabaglia, do com-
Paulo, c no-
cargo de sub-

Serão
cho o-i
de mar  _
mando do couraçado i
meando-o para exercer
chefe do Estado-Maior da Armada.

__a m *fl-> 9 hm
Kão dis IRACEMA é a mellic

» « 31» Francisco Motta esta em estado gra-1
. ... ,;-•:. 1 if-tr„H"dc 1 v«- na Santa Casa, e o abalo moral qyte| ftnn.nfific-nnn _ o promio ínnii.iram os quatro na linha da Estra a oc Mm u áx.frifUe é ImlcscripU-1 /UU UUUoUUU da arando T.OIK-Ferro Centra do Brasil, afim dc IA, , D d m ando c ma VOCaçao ",v„"í^:°? r-vírnli-so hoiedentro, fora do alcance dos olhares m-, J^auella. hom horrível faz que o pranto §™ ™,)^"(™Ij ft oxtl,ul-so no"-

discretos, poderem fazer a fragal re- fff"*^ 
* 

rostò, c dá pena ver o'5 ,lrt «oi-rente.
feição. Entraram na linha e tomaram a 111-- 

»rS-***TT.-*»*f!v™

ESMOLAS

-. : , ™m "a 
TVJIT/ d' F «tado do'pobre homem. Seu filho mais

direcção do armazem,de bagagens u ..; .. nteiramente a
da estação de São Diogo, a procura <>e I VVV,,-.'.; .;» _-,l,-n,nrln .- dizer

ARCH1VO DA CADEIA VELHA

ln-.OÇ.
prol

=£c:n, visto que
veinu ijciucu -i-i-.,* -i-.t*- .»v—• »•-*.- - |
falia. F.stá como q-.ie. apalermado ,a dizer |v;;.;...:.i,.."i..-'.'';- .:-=..-":••••; ;¦¦;<¦;¦  0 cúmplice do "Aliar*

rabista" Brasileiro

Heeebemos o quantia «ie SÍoao pa- El-
rira de Carvalho, dc w» aoaovnK».

Assumido. 4 - CA. A.) -.Até r.go-
ra ainda é desconhecido o gabinete que
formar, o dr. Manoel Franco,, presi-
den'c eleito da Republica, que tomará
pos-e desse cargo amanha.

Os ioniacs desta capi-al fazem, a
propósito, varia? conjectura;, apre-
sentando, entretanto, nomes bastante
cotados como «possíveis de serem cha-
ma-C. reio novo coveruo.

um abrigo ond
chovia.

Andaram de um para outro lado, à
procura do de.cjado a'.rito. alé que o 1 

patrj0) offerecendo todo o auxilio ma- . ..,ic;a C0n,tjnu'a nas suas investi,
descobriram, com geral contentamento. 1 j.j _jc qu_ prccis.; na pungente situa- *].,; '_..._, 

„ completo c-clarecimen:o
Esse abrigo era a armadilha que o Des- 3o ,e M -..,.,-. do 

roubo 
"o 

livros do archivo da Ca-
tino assassino covard'menle lhes ar- Ut Jlar:a Mo._ía a0 rcccljcr a noti- a.°. '"V-
mava. Era um vagão ;ene \ N. n. 34, cia _0 acorrido ficou como louca i~ QSflolJm ' 

cUa ,prendc-J o continuo
que abandonado num trecho de trilhos, ; mantin!ia ate i noite. , "H". 

p. :r,ira ,,uc {0i quem, «le
offerecia altura J 

espaço bastantes en-1 p bre scnhora|., -V j>i ••'ã do AriAivo entregou os li-
tre os do.s trucks para, ao abrigo da _____ ,-3 cadavíre5 dos dois.pequemos l'™VVV:4a<lor, 

que os removeu
chuva, almoçarem pae c filhos. Dirigi-1 ÍQ.m hontem mesmo autopsiados pelos, ¦
ram-se 0; quatro paia aii e, sentados; j... jjjguei Scíle? e Rodrigues Caó. e
no chão. deram começo ao modesto aH 3erSo" dados ã sepultura hoje, ás 10 ho-1
moço. Francisco Motta desembrulhava (Ja fflanj_g 5ain(Jo ,i0 necrotério da
o farnrl. criando Esmeraldino, tomado ___:.{,
de pavor, viu que o trem de manobra
se precipitava célere sobre o vagão que
lhes servia dc abrigo. ___^ „_____

Houve uni momento de pânico, ten-1
(aram todos, ao mesmo ie:-.-.po e tocados Tendo sido exonerado do cargo de re-
pelo mesntn instineto, fugir ao perigo genfe da turma de desenho da. Esco.a
qu" o-- ameaçava. Mas já não er_ tempo. Normal, o sr. '.arlos Lhamhelland, foi
Um momento n-ais e o vagon V N 34 

' nomeando f-ra substituil.o naquella ca-
grande estrondo cm deira o sr. Adolpho ..orates 4e los RlOS | Latiriitao -ferreira

. t (ontinuam «itt-.dos..

. ¦ m
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BSOOLA NOIHIAL

para a residência
rua D. Mar.iana n
Sabino.

O deleg
ritos pais-irad.s do
narios da
liação iiã-v
valor d;
como os
á venda
li.dos „

do" alfarrabisla,'. casa 5, avendia

do Caita Preta nomeou p.*
a ?valiação dos livros ie-

Archivo da Câmara, funecio-
Imprensa Nacional. A ava-
¦pôde ser feita senão .pelo

impressão,"Annaes",

era chocado com _
seus para-chooues pelos

p«>rquanío livro»
não se «;ncor.tra!ti

e assim não podem ser av_
primeira vista. . ...

« o "altarra"-!»!»

¦?S

:'¦ lí-
.' 

¦

:*,-.

do trem de : Filho.

..-.-«J^ y-'/.'.-MA:'-'-Pv-.'
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CORBEIÒ DA; MANHÃ — Sabhado„ 5 dc Agojsfo de 191(5
EB-____B_-__S-_B8BH8-S--S*B--S-S

Um desastre em Andrade
de Araújo

«IM MENOR COM O CRANEO ES-
MAGADO POR UM TREM DA

LINHA AUXILIAR
Não valem como exemplo os factos

jr.u- diariamente a imprensa registra,
Ipara que se venha a ter toda a precau-

.ão, afim de evitar o. desastres na
linha férrea, que se repetem em tal
pumero que é de causar assombro.

De facto, não ha um só dia que se
•passe sem que um ou dois, ou mais
desastres, de maior ou menor impor-
?anciã, não oecupe ainda que seja um
pequeno espaço no noticiário dos jor-
íiacs,

Assim, a 'historia é sempre a mes-
ma dc todos os dias, mudando apenas
de personagem c de sitio que lhe ser-
ivc de tlieatro.

•E' verdade que a maior culpa cabe
Ks próprias victimsa, que, quasi todas,
(facultam muito; mas em geral, como
quasi todos esses desastres se dão com
pessoas que vão passar precipitada-
mente pelo leito da estrada, não resta
duvida que as administrações das nos-
sas v.ias-ferreus tambem têm alguma
Tcsponsabilidade, pela grande deficien-
cia do canecllas e guardas, nos pontos
ide cruzamento e nas passagens para
as estações.

Hontem, á noite, na estação dc An-
idrade de Araújo, Linha Auxiliar da
(Estrada dc Ferro Central do Urasil,
¦deu-se um desastre completamente se-
jnc'iiante ao commum.

O menor de 13 annos, Flavio de Car-
ivalho, de cõr preta e residente á rua
Silva Maia 11. 108, na oceasião cm
que cruzava pelo leito da estrada, na-
quella estação, foi colhido por um
itrein que por ali passava em carreira
iverliginosa.

O infeliz menor, quando percebeu
o perigo que corria, quiz evitar o de-
.sastne. mas já era tarde demais. O
comboio apanhou-o assim um pouco de
•lado c as rodas dos carros csphàccla-
ram-lhe o cranco e cortaram-llie uma
perna.

Segundo informações das autoriila-
Ides policiaes, a perna do infeliz F a-
ivio foi encontrada adeante, em Inha-
rajá, naturalmente levada presa á en-
grenagem das rodas da machina, ou de
•um dos carros.

: O corpo de Flavio, assim horrível-
.•mente mutilado, foi removido para o
'iNeerolcrio Policial, com guia das au-
.jtorldádes do __" districto, que soube-
ram da oceorrencia.

Para todas as
Affecçôes
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Tome.se sempre a

| Emulsão de Scott
Expecloraate e Rccouti*
tuente ao mesmo tempe

As Ires Américas
A expansão

commercial
O Brasil será proximainente visitado

por um grupo de cidadãos norte-ame-
ricanos, formados em commissão, de.no*
minada "Ueturn Visit Committee , de
accordo com uma resolução dos delega-
dos á Conferência Financeira Fan-Ame-
ricana realizada em Washington em maio
do anno passado. .

A comniissão referida chegara ao Rio
no próximo dia 15, a bordo do "Ves-

tris" e compõe-se dos seguintes senho-
res: dr. Richard P. Strong, Charles
Lyon Ohandler. W. C. Downs, Henry
Culp, W. L. Findley, Louis R. Gray.
Frederico Lage, Edward F. Slace, Tho-
mas VV. Strewcr c Alfred C. Weizel.
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TURF
ÍH3CRIPÇÕES NO JOCKEY

Para a corrida que será effectuada r.o dia
13 ile agosto, 110 Prado Fluminense, .esta
ntfixado na secretaria, o sesuuue projecto
<lc inscripção:

Paz pane desse projecto a seguinte prova
clássica:"Grande Premio Maior Suchow" — 1.000
metros — 5:000$ e i :oooSooa — Mysterio-
so, ilnnli, Enérgica, Favorito, Escopeta,
Patrono. Camolia tloliatli. Intcrview, Ka-
jnaritano, Triumplio 11. llurralil, llclvctia,
[_-_.ane.tr. Hor ten cia e üvf,0a.

As inscripç.es serão cncer.-adas lioje, as
4 i| • horas da tarde.

jderby-petropolÍtano
Tiveram o BCRuinle resultado as in-

.cripçôfs paru os «ratules premios que esta
movei socictlade cífectuará. nos mezes ¦ de
janeiro u abril do 1917, 110 Prado dos Cor-
toas.

Era 7 de ianciro — "Grande Trenuo Am-
mação" — 1.750 motros—4:000$ e 8oo$ooo
— Uygca, Alliado, Maciste e Torito.

Em 4 -o fevereiro — "Grande Premio
Câmara Municipal" — 2.aso metros:,—
4:000$ e 800S000—Herval, líeródcs Hebe,
Cascalho, Estilhaço, Pairono. Estilclte, In-
terview, Ilussard. lluiuo e Gollath.

Em 11 de maio—"Grande Premiu Derby-
-Ctropolitana" — -'.100 metros — 7:000?
e i:.;ippp$ooo — Ilaltery. Sulti"io V. -iuKa-
to. MoRv-Guassú, Govlacaz. Marialva, Ile-
lirca, Offaly. Pierrot III. Make-Monoy,
¦Vantoinas, Monte Christo. Atlas c Pontet-
Canet- ,, . . ,,,Os ítrandes prêmios "Câmara Municipal
o "Derhy-Pctropolitano" foram cncçrradosi
•iião lemio o "Grande Premio Animação'
obtido o numero sufficicntc dc Ínscripçõcs.
rsti reaberto, com ampliações, até quarta-
feira próxima, ás ]il: horas da tarde.

VARIAS MOTAS
¦Joffrc trabalhou hontem. nela manhã, na

raia do Derby, ua distancia dc 3.100 me-
Iros. montado por Indatccio Carneiro.

O filho de Uoi Ilcrodc, pcrpporrcu essa
distancia em 211". aporosimadamente --u"
¦para us tros mil e duzentos.

Favorito c Salpicou trabalharam Jun-tes. lióntoni, na raia do Itamaraty, a dlstan-
cia do parco "Dcruy-Club"; em boas con-
.lições.

Os pensionistas do "entrameur" Santiago
Villalba correram dc calouinbo até n.cn-
rada ila recla. correndo .forte 09 últimos
300 metros, i.tic foram feitos cm iú". t

Favorito terá amanhã a direcçSo do jo-
<.«:cy r_.tir.quc Kodrieucz.

Cangussít c o notro Duque trabalharam
inatos, hontem, pela manhã, na raia do
Derby. ile Ralone largo.

Não correr.1 amanha, no ^C-randoI-rcmio Dr. frontin" o cavallo C.ovtacnst.
Mcdiua trabalhou forle liontcm, pela

manhã, no Dcrhy. cm bons condiçües.
lv' possivel qne seia diriitida por SI.

Michaels.
Colcpino. montado por Aguinaltlo

lAlonso, trabalhou hontem, pela manhã, na
r.-.ia do Itamaraty, a distancia do "Grande
Premio Dr. Prontm", fazendo a ultima
milha em ni".

._ Monte Christo montado por Domin-
K. Suarez. e Fantomas. nor um "l.d". tra-
Calharam innlos, hontem. 110 Dcrbv. ,

('»„ pensionistas do "entrnincur" Arlindo
Silva 11nnlem.se no mesmo estado cm que
rorrernni rerentemente.

 lv* n.-.sívrl mif soiíi Domincos Fer-
reira o piloío dos animaes ííiicrcica o Ar-
íicntino.... Tovial, Merrv Bav. PidalRO e Offaly.
trabalharam lionlcm, no Derby. dc R.ilopc
larRo.

I-ícródes c Patrono trabalharam u»n-*-. !......-..._ ..- rr:_ .1., Tr;Cj:í»..# dando dv.aS
voltas p'.p.p Ralopão, forçando apenas na recta
final.

Ilonidcs foi diriRÍdo por Dinartc Vn_.
 Zinparo tirou nrovn liontcm cm .l. TSO

metros, marcanilo .11" ou 21'" approxi-
tnadamente nara os .t'200 metros,

Communicam-nos dn Derliv ouc nao
tem fundamento a noticia nuhlicada pp.r
um vespertino. A directoria nilo_ tomou
nonhuina resolução com respeito aos iockcys.

"Chronica Sportiva"
tinia revolução no

1" numero da Chro-
Ver- f.pptor lioj

imundo turfista o
«ip-p* Sportiva.

Xão sá é um semanarid muito bem
íeilo. com masnificos arliuos de esnç-
icialidade, como offerece aos seus lei-
4nre; um concurso de palniies, premi-
(ando pi vencedor com valiosa quantia
etn dinhdjro.¦ E' :inriosamt!n'e esperada a Cfiroiií-
ra Sportiva. mie circulará ho.ie, á tar-
di*. Os pallpiteg serão accettos até
amanhã ao meio dia. Ás condições do
'concir-o acltam-se expostas minucio-
samente na Chronica.

,1, .*. 'M

FOÓTBALL
C\_ir*E0XAT0 nn mn m.

JA.íRlI-0
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dado a relirar-sc do recinto social^ todo
aquelle que se portar inconveniente-
mente.

Bdiigú "versar" Botafogo: primeiros"tcams", Mario Folio; segundos "tcams",
Gomes de Paiva.

Andarahy "versus" Fluminense: pri-
meiros "tcams". César Gonçalves; se-
Bundos "tcams", A. Bassford.

Os embates serão levados a effeito
nos campos dos clubs que figuram cm
primeiro logar, isto é, nos campos do
São Cbristovão, Bangu e Andarahy.

2" Divisão — Carioca F. C. "versus"
S. C. Mangueira — No campo do Ca-
rioca F. C, no Jardim Botânico.

C. R. Boqueirão do Passeio "versus"
C. Ii. Guanabara — No campo do l'lu-
ininense F, C, á rua Guanabara, que
vac ser solicitado pelo primeiro.

__¦ Divisão — Pare Royal P. C. "ver-
sus" S. C. Brasil — No campo do Ame-
rica 1?. C. á rua Campos Salles, que
vae ser solicitado pela Liga, para o
encontro nullo do campeonato da 3" Di-
visão,

* Ss í:
CAMPEONATO 1)03 "V__.Í<>S"

Em disputado campeonato dos "Ve-

lhos", realizam-se amanhã dois bons
encontros,

Xo campo do Fluminense, joc;.irão os
"Hypotheticos" contra os "Utopistas"
do America, sob a direcção do sr. Couto
e Sour.a. do Flamengo.

O "team" liypothetico c o seguinte:
Xavier da Silveira — Victor Moura,

Álvaro Costa — Rego Barros, Tota,
Rodrigues, Loló — M. Folio, Oscar
Carvalho, Affonso de Castro, J. Coim-
bra, Marcondes Ferraz,

Reservas: Luiz Borgcrth, Rocha Mi-
randa e mais os 54 restantes.

No campo do Flamengo realizar-se-á
o encontro dos Aquáticos com os Ma-
cliinvclicos. cm disputa do mesmo cam-
pconato. O capitão dos Machiavclicqs
pede por nosso intermédio o compareci-
mento á sédc da rua Coronel Figueira
de Mello, ás 8 horas cm ponto, para
dahi seguirem incorporados, os sesuin-
tos jogadores: Lago, Tavares. Scbif-
ferly, Robinson, Gonzaga, Brito, Car-
queja, Wrigbt, Antenor. Duarte, Mag-
gioli, Tullio. Flinio, Souto, David e
Moitinho.

CAMPEONATO T)K 3"s. TEAMS
Fará o campeonato desta classe, cn-

contrnm-se amanhã, ás 8 1.2 horas da
manhã:

Botafogo versus Flamengo, no cam-
po da rua General Scvcriano.

S. Christovão versus America, 110
campo da rua Figueira dc Melio.

— Instituída pelo Andarahy A. C,
a tabeliã do torneio dos terceiros tcams
marca para amanhã, ás 8 lioras, os sc-
guintes jogos:

Paladino versus Palmeiras, no campo
da rua Prefeito Serzcdello,

Bangu' versus Boqtidráo, no campo
do primeiro. iS :3 *

TOU COXSTJT/ÇA
Ao sr. F. de Castro Junior, 0,11c

nos pergunta dc Minas quem disputou
o campeonato de foótball o anno pas-
sado. defendendo as cores do Flitmi
nonse. ao lado dc Vidal, responderemos
que Joaquim Cardoso, alé o prjiueiro
encontro com o Bangu', inclusive, e
Francisco Bueno iNetto, no restante da
temporada,

S*. S: «I
¦ISSOCIACÃO OAR.T00A TVE

KOOTBAlíIi

1G" "mntcli" do oannioonnto ilo
ífítfí — Snovt C. l.o:i1cn_.o

"versus" Victoria F. Club
Ko vasto campo do segundo, sito á

estação dn Realengo, rcaliza-se ama-
uiiã o esperado encontro entre os clubs
acima.

O sr. Toão LamegO, captam geral do
Victoria F. Club, escalou os seguintes
tcams. pedindo o comparecimento pon-
Uial dos jogadores:

1" team: — M. Pinto; J. Lisboa e
Olavo; Gastão. Antônio e Antunes;
Waldemar, Pacheco, ClettO, César c
Jorge.

2" team: — Ti-.ca T.inia; Guilherme e
Ernesto: Custodio. Toão c P. Samos:
lnão, Eduardo, Carlinhos, Bringella c
Lulii.

,." team: — M. Oliveira; Arrtonico
e Rocha; Raul, Sebastião c Xcstor; J.
Bantista, Alcides, Eudoxio, M. Silva e
Urbano.

Reservas: Todos- os jogadores com
ir.se: ipção.

Ale., Graht e Barros;
Cyro, Jovino e Bató.

3' team: — Ismael; Cand. e Ign,;
Nest,, Den. e Laercio j Aug„ Tasso,
Octavio, Teop. e Jacy.

Reservas: Leite, Pinto, Castro, J.
Pánto, Leme, Botafogo e outros.

* & £
O ABIEKIOA: D-iKROTll Q CAM-

JPEAO J)B 1015, PELO"SCORE" 1>E 3X0
Consoante a. iproracssa que fizemos cm

a nossa clironica dc 24 do expirante, cm
que nos reponláiDos ao encontro do Athlc-
ticox Cíiristovão Colombo, vamos, linhas
abaixo, descrever o. excedente embate que
se feriu 11a tarde de domingo ultimo, en-
tre o campeão de 1515 c o America 1'.
Club.

Diremos, primeiramente, <iwe este em-
polgante encontro, conforme era de «spe-
rar, pelo conjunto de circumstáncias que o
recommcndavam, assumiu as. propor.õcs de
um as*igualado c verdadeiro aconlccimcn-
tj fiportivo.

Basta registrar, como cousa, concludente,
nue, desde a. instituição da desputa de ta-
tas na formosa capital de Minas, nunca
as archibancadas do Prado Mineiro abri-
iRararn tão considerável e extraordinário nu-
mero de afficionados do lindo jogo bretão.
Cerca de quatro mil pessoas comprimiam-se
no- elegante pavilhão do campo official da
J.igf Mineira, anciosas, palradoras c mo-
vedlçga pelo inicio da pugna, que se afi*
gura renhidissima e emocionante. N^ver-
dade, realizar*-se-ia,, natiuella tarde, o mais
divertido c sensacional encontro do primei-ro turno da presente estação de "foótball".

. O America, cuja rivalidade com o Athlc-
tico vem de longa data, ia enfrentar pela
primeira vez, este anno, o campeão dc
1915..

K enfrentou-o.-, com sobraceria c deuodo,
A marcha victoriosa nue vem palmilhandoa joven "equipe'-' americana, desde o. se-
gundo encontro que realizou ¦ este anuo,
ainda hontem não soffreu solução de con-
tinuidade. O embate de domingo, antes,
ersucti-o. ainda mais.

O jogo desenvolvido no encontro com o
Athletico, .pelo America, agradou immen.a-
mente.

Outro tanto, porem, já se não pôde di*
zer da representação da rua GuajajaraS.

A defesa do campeão de 1915 passa porscr a. melhor das dos (.remi-os locaes ; mus,
a sua linha dc "forwards" deixa muitissi-
mo a desejar. Deve-se, em parte, a derrota
do Athletico ao desnorteaniento do sua de-
ifcsa, 110 i" "hali-time", c á falta de con-
çatenaçiio nos ataques dc seus "forwards".
Tanto é assim, que llritto garantiu a vicio-
Tia do seu conjunto apenas em 14 niinü-
tos de jogo, vasando por tres vezes o
rcclangulo sob a guarda do Ferreira. O¦extraordinário nieia-direita americano, logo
ao iniciar-se o 2" "half-time", porím, leve
as suas botinas em frangaHios c quasi nada
pôde inaÍ9> fazer. _ Ko entretanto, nenhum
partido veiu a tirar disso o sympathíco
conjunto nívi-negro.

Us mais autorizados clironístas sporlivs,
na iinprtvisa local, assLgnalam, por sua vez,
unanimemente a acção seguru e liomgenea
da representação americana, dizendo que o
Athletico, apesar -àe dispor de exceljentc.de-
fesa, não tem fila de ataques que justifique
o merecimento desta,

Tanto a defesa do club trnnuphante como
a do que fui derrotado tiveram oceasião
de desenvolver estupenda acção. Ferrei-
ra. /Morethson e I,é, pela .lo Athletico, c
DIdtco, líiiís, Mario, Octacilío, Quadras c
Celso, pela do America, são dignos dos-mais
as.igualados encomios. Olhando agora, o mo-
vinir.n.o do. "forwards", contendores cum-
pre*nos registrar que M.mi auxiliou rode-
rosamenie os seus compaulieiros de ataque;
Fausto trabalhou, porém, uão fez muito;
Mattos, excellentemcute marcado por 'lie, sa.
iu-se a contento; líritto jogou, no i° "hali-
time", magnificainentei e Rdson houve-sc
maravilhosatiiente; Zauli deu poucos centros
e sua acção, como d reinos ? positivamentenão realçou; I.ott "cavou" muito, porém,
não teve quem lhe secundasse nas investi-
das: Cou.yiho II é hom jogador, mas pou-
co fe„; Jorjíe, senvpre atrapalhado, avançou
vacillautemente c nada fez que lhe recom-
mondasse a posição; e, finalmente, T_d:nho
nada adiantou, K' manifesta, -pois, a falta
de homogeneidade dos "forwards"' alhleti-
cann3.

Passemos, asainij á doscripção do jogo.
A 1 11-' rca!:zou-se o encontro dos 2°s"tcams", VerdadcÍramehto< interessante foi

a peleja dessas duas "equipes". Ambas jo-
param excellentenicnte. Nn defesa do Atlile.
tico, é justo que salíftntcnios 1'clícissimo,
um dos melhores "keepers" dos -"s "team'"",
desta capital. Xo encontro de hontem fez
defesas admiráveis,

O resultado da pugna sorriu an America
que derrotõui o Atlijetlco, por 2X1.

Após este jogo, prec'samcnte, ás 3.**5, dc-
rom entrada cm campo, .ob prolongadas' sal-
vas de palmas, as representações dos clubs
contendores, assim constituídas ;

A niais recente novidade ern perfumaria. — O Perfume Selda não é
um perfume para o lenço, ma9 de toilette, destinado a perfumar o. corpo,
depois do banhti, impregnando a pelle, profundamente, de um aroma

delicioso. — FRASCO GRANDE _0!**000
A* venda nas Casas Bazin, Fazendas Pretas, Exposição, Ramos Sobri-
nlio & C. —• Depositários geraes — COSTA, PEREIRA & C.

CONTRA O ANAIPHABETISMO

LIGA FLUMINENSE
Presidiu á ultima sessão o dr. Lto-

poldo Teixeira Leite. ¦'¦¦Foram recebidas mais as adhesões do
sr. R. Cunha, deputado estadual,.* e do
sr. Jorge Coutto. Foi resolvido que a
Liga se fizesse representar por uma
commissão nas festas coinmemoraü.vas
do centenário de Teixeira de Freitas.
O dr. Tcixcir Leite ficou de apresen-
tar modificações nas instrucções orga-
nizadas ipara as caixas escolares do Es-
tado, conseguindo os papeis para cs-
tudo,

Ainda o presidente comniunicou que
a commissão encarregada de represen-
tar a Liga na manifestação ao embai-
xador Ruy Barbosa, estece presente ao
desembarque c tomou parte na rece-
pção.

Foi resolvido, por proposta do dr.
Palinier, que se agradecesse, á redacção
do Parahxba do Sul o interesse tomado
pela causa da instrucção c pela Liga,
publicando o deliberado cm suas ses*
soes.

O dr. Ramon Alonso lembrou a idea
de se cogitar com urgência do auxilio
prometlido pelo clenv . fluminense, íi-
cando encarregados do assumpto os srs.
dr. Luiz Palmicr e padre Henrique Ma-1
galbãcs.

Enviando os estatutos da Lina São
Gonçalcnse, o sr. Henrique Milliomcns
enviou tambem coninutn.cação sobre os
trabalhos em S. Gonçalo, onde está
tratando da fundação de tres escolas c
do levantamento da estatística escolar. ;

No officio que vae ser dirigido ao.,
sr. Nilo Peçanlia, agradecendo o inter- 

'
esse tomado pelo. pedido da Liga rela-
tivo ás escolas das fabricas, congratu- ]lando-sc com o governo pelo levanta-!
mento. da estatística escolar do Estado
e pedindo a intervenção do governo !
para que venha a realizar-se em Ni-1
clheroy o Quarto .Congresso da Instru-
cção, e mais, solicitando as casas das
escolas para o funecionamento das es-,
colas nocliirnas das Ligas locaes, foi |resolvido, ainda por proposta dos srs. I
Teixeira Leite e Luiz Palmicr, que se l
pedisse _ tambem a intervenção do go-'
verno junto aos usineiros de Campos
c salineiros de Cabo Prio, para qttc ve
rdiain a crear escolas para seus opera
rios e respectivos filhos.

Politica uruguaya
A KENUNCIA DO MINISTRO DO.

IN TEMOR E' COMMENTADA
Montevidéo, 4 — (A. A.) — Tem

sido muilo commentado aqui o gesto do-
dr. Balthazar Brum, ministro do Inte-
rior, apresentando sua renuncia , destas
funeções.

Ignora-se ainda a altitude do dr. Fe-
liciano Viera, presidente da Republica,
parecendo certo que s. ex. não acecitará
o pedido do ministro Brum, o qual _é
attribuido aos últimos suecessos politi-
cos, resultantes da derrota dos colora-
dos nas eleições para a formação da
Constiíuinte, sabidas, como são, as li-
gações existentes entre o titular demis-
sionario e o sr. Battle y Ordoãez, au-
tor do projecto de reforma da Consti-
tuição Nacional.

Acredita-se na possibilidade <le uma
crise ministerial, falando-sc mesmo que
o dr. Aiüèzaga, ministro das Industrias,
acompanhará o seu collega da pasta do
Interior,
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A L. M. S. A. far.i disputar, nas
ps tres divisões, amanhã, os seguintes¦ rontros:
1» Divisão — S. Christovão "versus"

i.nitcnijo; primeiros "tca-ns", Guilher-
.:¦ Wiítc: do Flum-nense; segundos•.¦"¦n**íM. Rufino dc Almrida,

A directoria do S. Christovão no
.eou a seguinte commissão para faaer

pppjii.-pamento das-,archibancadas: Sa-
1 Guerreiro Lima. Vasco Ponto, João¦'¦¦.ía de Bâptista, Luiz Rei**;. *.r.
ello Hranco, Hi'debrando Duarte,

SSüvinn H. de Carvalho. Eduardo Schif-
'.,'p|y, Pedro A. da Silveira, Durval' '7 .raà c. Eduardo Cibson, ?;ndo convi-

A-IERIOA V. C. ".T***«ns" T*_OTí'
XIIO DB DKXTRO

Realizam-se amanhã, no campo do pri-
infiro, trer.os entre as primeira?, sc-
giradas e terceiras "énuipes" das duas
sociedades acima referidas.

O criraiii do Americano, pedindo o
conrparec!n_"e..tú dc todos os sócios,

avisa lambem que o "liik-oft" do trr-
ceiro team será dado ás ií horas em
ponto,

A ovraniza.-ão dos tp^ains Amcricani>s
i a seguinte:

i° t-cani: — Oscar; Laudclino e
Ary: r."ffo, Luiz c Delamarej Oswal-
do. Waipl,, Flav.. Jonathas <* ílraça.

2" iram: — Õsw-.; Raul e AM.;

'lídson Tcdinho
Üritto Jorge
Mattos Coutinho II
Fausto I.ott
-Minit Zauti

O " to. 3" foi favorável ao America, O
rcclangulo á direila das archibancadas es-
colheu-o o "captain". americano, O passe
viicial fel-o Coutinho II.

A cspliera, trazida á linha <le "lialves"
do America, volta cclerementc áa raias ad-
versarias, cuja defc.a oceasiona iuu "cor-
ner". que não dá resultado.

Passam desde logo 03 '"forwards" amert-
cn nos a franco domínio. A luta já não ot-
ferece dubiedade. A vantaRcm está mani-
fcstamchtc ao lado do "team" local. A dc-
fesa alvi-ncjíra mostra-se tímida c falha,
eircinan.o .\laltos avança velozmente e, n
cinco jardas do "j.oa!", driblando More-
thoon, ifaz opportuno passe a Britto e este
abre o "ícorc" americano, com vigoroso
feito. As archibancadas acclamaram caloro-
satuente esta acção, que se verificou qua-
tro minutos apenas havia incíado a pugna.

Ainda t pe ouviam os ruidosos applausos
da mu"tidão, quando c dada nova saída.
Os ".playcrs" americanos, ciosos das rea-
ponsabilidadca que lhes cabiam directamen-
te, continuam atacando fortemente a defesa
dos distinctos alvi-negros,

Na área dc penalidade, na oceasião om
que ti linha do Amcríca levava a effeito
cerrado ataque. 1.6 commctte um "pcnalty*',
qne c magnificamente tirado por Britto,
que eleva o "score" do "team'* local de
secundo ponto.

Ikzc.ci.. minutos depois dc iniciado o
embate, isto c, ás 3.45, líritto, pela ter-
ceira vez, estando aproveitavclinentc collo-
cado, alcança a pelota e faz 30 "goal" parao America.

O conjunto alvi-negro não desanimou. A
Juta assume um caracter excessivamente
interessante. 'Ha lances que empolgam a
multidão.

A's ,j horas cm pnntn o juizapito. Terminava o 1" "half-time'
sultado era o que ae segue :

America
Athletico

t Estrepitosos npiílausos annunciar
cio (lo 2° "half-time".

Eram 4.13,
O desenrolar da luta nesle tempo apre-

aenta-20 emocionante e variado.
_ Ora o America invade o terreno que, vi-

RÍlr.nte, guarda a defesa de seu leal con-
tendor. obrigando Ferreira a verdadeiros
prodígios; ora o campeão dc 191$ põe em
Sohrcsalto a defesa do conjunto loca1.

lio evidente equilíbrio nas representa-
çues que se medem ipalnio a palmo. O re-
sultado do jogo marcha sem modificação
até quamlo ás -|.-.r termina o embatei com
este resultado :

America • • • . 3
Allilclico o

AÍpp/nwHío do jorjo :'Saida Athletico
1° ¦,goalH, America, Rrilo. .
2° "goal", America. "penaHy",
3o "soai". America, llritto, .
Fim, 1" "1-ilf-time"
'*_° "half-time".t ¦,
l"Ím. -.*- "half-time" ....

O Athletico deu ires "comer
ríc. doii.— Xo próximo domingo, C, encontrar-
se-ão o Athletico c o Sport Club.

;t_ tjijs-PCTA PA "TAOA V.1Q-SÃO 
I'Ãll.Ò 

'

-loilificnções 110 selcccionnilo
enriocu

A commissSq de foótball da 1" divisão da
Liga Metropolitana, devido a impedimentos
de alguns jogadores, alterou do seguinte
modo o scleccionado carioca:

Marcos Mendonça — l-\.ruei?co Netto,
Sylvio Vidal — Adhcuiar Santos.t Oswaldo
Gomes, Armando Almeida — F.itii. Menc*
zes, Aluysio f':nto,t 1'atrich Donoe, Ha-
roldo Domingucs, Sylvio Fontes,

Reservas: — Luiz Cardoso, Rubens, For-
tocarrern, I.uiz Antônio, Arnaldo Guima*
rães e Josó liollo.

Prevalecerá a tabeliã de treinos organi-
2ada.

* í: *
PI.DRl.An,.0 nT.ASn.EIRA

1>E SPOUTS
A ultima spssíio ilo consellio

dii*cctor
Poli a presidência ilp. sr. Oliveira Castro,

secretariado pelo sr. Uhaldo Lobo, reuniu-
sí ante-hontem o conselho director da'Fe-
deracão plc Sports.

Além dos membros -.cima, achavam-se
presente..:

Sports aquáticos — Lamartine Alves.
Ariovisto de Almeida Ropú c Ubaldo l.nlio.

Sports terrestres — Marcondes Romeiro,
I.aíavctte _ ile Carvalho. Mpirio Tollú c Sal-
vador Fróes.

Sports arcos — G. ;le Almeida Pinto.
Para -..tender-se com a Lisa -Nfctropoli-

tana, sobre um officio da Pederação do
Remo, a respeito tio desempate ún encon.
tro Flamengo versus Fluminense em favor
da F. B. S.,_foi indicado o sr. Marconde-S
Romeiro, prcsivlentc da secçSo de sports
terrestres.

O presidente expôz ao conselho o relatório
ouc lhe fez n .re.*' lente da Líua Merropo-
üiana. sr. Souza Hjbo.ro, sohrc a ida da
representado brasileira no Prata, exoosição
r.ppc já tizen-pjs por no-s-.s columnas.

Declara q',ie v.ie officiar ao sr. Barrow.
agradecendo os favores ouc fez ao soort.

K' appro.'aila n indicação feba íielo nre.
sidente do mesma Liga, do sr. Leon Pey-
ron. para representante da 1!. I). S, no
.ríta.

O sr. _.ir!o Costa é noraoado tamheni
rei-reseotante da P. B. S.. em Ams.erdrím.

O parecer da comnii>ít3o de tratados,
contrario r.o pedido do Aero-Chtb. para m

OEANA-0 í, C. — 1 -e março, 14,

O azar _e om ébrio
O ébrio habilitai Josc Pereira Montei-

ro esteve liontcm, pouco antes tle meia
noite, no botequim da rua Vasco da
Cama 11. n,1. e poz-se a insultar a fre-
gitczia, acabando por implicar com o
marítimo Augusto Mattos Coelho da
Silva, residente á rua Ruy Barbosa 124'.
Como o mesmo delle fugisse, mais se
irritou o ébrio, aue o ameaçou. Lá pc-
las tantas o marítimo o empurrou, caiu-
do o ébrio com tanta_ infelicidade, que
partiu a cabeça 110 meio fio da calçada.

A policia acuditi ao local, fez medi-
car o ferido na Assistência e o remo-
veu em seguida para a Santa Casa.

O marítimo foi preso c recolhido- ao
.'-ndrez do 3" districto.

A GUERRA

0,.cp\Tl",*-|r\ foi- r-vnr

BIBLIOTHECA
-DO-

'CORREIO DA MANHA»
Acham-se á venda os volumes:

O MARQUEZ DE FAYOLLE,
Por CJóraril do Nervul

O TAMANCO ENCARNADO,
Por Ilenry Mursçr

Um casamento na Época
do terror,

Por Mirecourt

LÁZARO
Tor Dou Jiiciiitho O. 1 .con

DUAS ORPHÃS
Por Mietto Mario

PEDSO E THEREZA
Por Mareei I'revost

UM EO JUDICIÁRIO,
Por Mnrc Mario

AMOR VENDADO
Por Salvador Farina

OSiO IHHECOr_OIL!AVEL,
Por Carlos M. (.cantos

Servidão e brio na vida
militar,

Por AKrctlo ilo Vigny

Memórias de doas Jovens
casadas,

Por ÍI. de lJnl-ac

UM CASO ESCURO
Por II. de Balzac

Mysterios da Villa Rosa,
Por A. B. W. Mnnson

Vm UM ALFINETE
Por ,T. T. do Saint-Germalri

PRIMEIRAS

Ilrito
3-^3

3-34
. . 3-45
. , ...00

, . 4,i:
. . 4.47
c o Ame-

'—— 1

dcsvmd;. uma ih_¦(._...;.__.... tios encontros .
ile ípiatliall no Uras:! em i:cn hcncficio, íei
uiiatitincmeiite approvado. [

As bases da Confederação Snl-Amcricann
cU< Foótball vão á commissão de tratados
para scr estudadas. j

O sr. Ubaldo I.obo 'provoca uma discussão j
sobre a pronuncia do vocábulo desportos
ficando estabelecido une a I'. B. S. o
ndoptarú cont a pronuncia desportos.

O presidente, antes de encerrar a sessaç,
participa que a assembléa (reral para rosol-
ver sobro o accordo de unificação, vac ser
offcctuada a 18 ilo corrente,* * *
FTATMI*\1.XS_ FOÓTBALL CLUB

Tara o "match" de campeonato a realizar-
se nmanli.i entre este clul>_ c o Andarahy, o
"captain" cscaliu os seguintes jogadores c
solicita o comparecimento <lo_ mesmos uo
campo do club, sendo os do segundo "team"
ás i.i.:: horas c cs do primeiro ás -* lio-
ra. da tarde :

Primeiro "team" :
Marcos; Vidal, Waldemar; tas, Oswaldo,

Sylvio; .1. Carlos, .1. Couto, Celso, liaptis-
tn, lEvnnni; Guaranys, Costa, Raul, Cox. >h.
C. Xctto, Calmon, 1'abio, IlCfiorio, Joaquim
Affonso. . . .

Reservas: Basilcu, Gcorses, Trimitivo c
l.artnõ.

Sí í-í !Í
O VILLA ISABEL FOÓTBALL

CLUB TT..3NA DOMINGO COM
O PALADINO F. C.
,Xo campo do primeiro Iiaverá, no pro-

xtmo domingo, trenós amist^oí., entre os
primeiros e segundos "tcams" desses dois
clubs.

FLUMIXFXSIÒ" FOÓTBALL CLUB
Para o training que se realiza lioje,

4 do corrente, entre o .1" "team" deste
club e o i° do S. Paulo .ootball Club,
o capitai- solicita o comparecimento
dos seguintes jogadores, na sédc do
clitl), ás 15 e meia¦ liorns: Sarandy,
Murinelly, 

'j. 
Gonzaga Junior, Primi-

tivo, Durão, Gp*orgcs, Coelho, Estcves,
Cox, Costa e Guarany.

Reservas: Luiz. Heraldo, Mailaguü,
Maranhão „ Eugênio.

Ko campo do Fluminense, rcaliza-se
hoje um treino, entre os "teams" des-
ta secção,

FOLO FOÓTBALL OLUB versus
SPORT CLUB TÜP-T

Tlcalirou-sc ante-hontem o match entro as
(primeiras, segundas e terceiras equipes dos
clubs acima, cujo resultado se segue:

Terceiros Irein-1: Tolo. li Tupy. i:.se-
Bundos liviiij-i Polo, o; Tupv, 6; primeiros
(«ain*! Polo. 5; Tupy. I.

Os goals ilo Polo foram marcados. 4 por
Julio. e 1 por Patrocínio, bastante ajudados
por sais companheiro;. o

O 1" Ifain do Polo estava assim organi-
zado: , , ,_

Adalberto: Estevão — J. Oliveira; Ma-
ximo — Eduardo — Sersio; Ademar —
Patrocínio — Julio — Moraes — lteja.

MULHER OE MÁRMORE,
For Carlos M. Ocnntos

O CORREIO DE HÃO
For Míil'0 Mario

«DESSA OE CASTRO
Por Stemlli.-. (Henrique Bcxle)

PRISCOS AVULSOS — Na
Capital: Volumes brochados,
_$000; encadernados em ner-
cnlinn, !?$000: com encnilei*"
niioão do iimitilo:* (especial).
'1S000.

Xo Iiiterior! Volumes bro-
chiulos, _S500: encadernados
cm percnlina, :i$500; com cn-
cadcrniicfio do nmndor (espe-
ciai), 4S500, franco de por-
te. Instrucções para nssicnati-
ms vido numeros anteriores.
Vendem-se collecções :\ preços
reduzidos.

Tambem no Peru'

A OFFENSIVA FRANCEZA
Paris, 4 — (A. II.) — A offensiva

assumida pelos francezes. 110 dia 1 <lo
corrente deu maravilhosos resultados a
despeito da tenaz resistência opposta
por forças inimigas importantes apoia-
das ainda por material poderoso e sem-
pre em quantidade considerável.

A aldeia de Fleury que eslava em po-
der dos allemães ha. varias semanas, não
obstante as suas poderosas fortiücações.
caiu inteiramente em poder dos france-
_es depois dc um, irrc-istivcl ataque á
baioneta lançado de noroeste e sudo-
este da aldeia c das trincheiras ao nor-
te da povoação. Os allemães, nesse ata-
que, foram repellidos ate ás saidas do
bosque de La Caillettc.'Em tres dias as tropas franeczas re-
tomaram todo o terreno que haviam per-
dido entre as immediações do forte
de Souville e as proximidades da cota
320 numa profundidade de 1.500 me-
tros, que o inimigo levou numerosas sc-
manas a conquistar. Os francezes avan-
çaram a oeste atí ás immediações da
cota do Poivre, apodoraram-so do bos-
que a leste de Vaclierauville e manteem-
se senhores de toda .1 ravina de Vignes.
A posse de Fleury faz desapparecer o
cotovello que estava-prejudicando as li-
nhas francezas, e permittirá aos fran-
cezes consolidar as suas linhas de offen-
sivas e fechará o accesso á ravina, des-
cendo em direcção ao forte e desoppri-
«nindo-o assim do unico lado cm que
os. allemães o podiam atacar mais de
¦perto, consagra a superioridade da of-
fensiva franceza e finalmente demonstra
claramente as diffieuldades crescentes
do inimigo para continuar a ameaçar se-
riamente Verdun.

O valor moral destes suecessos não
6 menos importante do que o valor es-
trategico das posições conquistadas
como altamente o demonstra o ardor
com que os francezes sc lançam na luta.

Para augmentar os resultados felizes
das operações ha ainda as vantagens
obtidas pelas columnas francezas que
expulsaram os allemães das trincheiras,
pelos francezes momentaneamente aban-
donadas, no bosque de Chenois, 1.S00
prisioneiros foram capturados em Ires
dias o que prova cabalmente a impor-
tancia dos suecessos .pelos francezes ob-
tidos na frente do Somme. Os ataques
<los allemães, em massas deusas, con-
tra a passagem do Somme que domina
a herdade de 'Monacu, foram absoluta-
mente infrutíferas apesar das hecatom-
bes que soffreram.

Paris, 4 (A. II.) — O communicado
official de hoje á tarde é do theor se-
guinte:"Na margem direita do Mosa, a ba-
talha proseguiu na frente dc Thiaumont-
Fleury que os allemães atacaram duran-
te a noite com grande encarniçamento.
Diversos contra-atairucs dados por elles
com grandes effectivos, contra as posi-
ções francezas nas proximidades da
obra de Thiaumont, foram repellidos
com elevadas perdas para os atacantes,
a quem chegámos a tomar, no correr da
hita, a própria obra defensiva daquelle
nome. Tivemos, porém, que evacual-a
novamente, ante _os cffeitos do pode-
roso bombardeio inimigo, e regressámos
ás nossas fileiras conduzindo oitenta
prisioneiros que fizemos.

Na região de Fleury, os combates fo-
ram tambem violentos. Os allemães
multiplicaram os seus ataques á aldeia,
preccdendo-03 dc imensos bombardeios
c, depois de varias tentativas infrtiiiíe-
ras, lograram tomar pé ao sul de
Fleury. A batalha continua renhidis-
sima. ,

Todos os esforços inimigos com o
fim de nos desalojar da estação ferro-
viária situada a stieste da aldeia foram
quebrados.

O inimigo, durante a noite, _ atacou
as nossas novas posições a leste de
Vaclierauville, mas os seus esforços
mallograram-se, a despeito das elevadas
perdas que soffreu.

A luta de artillieria prosegue com
grande actividade em toda a região de
Vaux-Cliapitre-Chcnois.

Nos Vosges, o inimigo cffectuou so-
bre o saliente de La Chapclctte um ata-
que que as nossas forças fizeram dis-
persar, antes que os atacantes tivessem
chegado a approximar-sc das nossas
linhas.

A' noite, uma esquadrilha franceza
lançou oitenta obuzes de grosso calibre
sobre a "gare" de Nyon e a fabrica dc
munições ali existente. Outra esqua-
drilha aerca atirou cincoenta obuzes
sobre as "gares" e bivaques inimigos
da região do Somme."

*
Os francezes reconquistam

Thiaumont
PariS. 4. — (Official) — As tropas

franeczas reconquistaram lioje a obra
fortificada de Thiaumont, na margem
direita do Mosa,

COSTUMES CHIC ?...

LaMaSson Nouvelle
O, RUA GONÇALVES MAS, O

A Argentina e a"blacK-list"
-11.110. Aires, 4 — (A. A.)— Noti-

cia-so que o sr. Kcginald Towcr, mi-
nistro plenipotcnciario da Grã-Breta.-
nha nesta capital, esteve no Ministério
das Relações Exteriores, cm confercn*
cia com o clianceller Luis Muratu-
re, versando a palestra sobre^ o 1110-
mentoso assumpto da " blaick-list".

Presume-se que o diplomata^ _ inglez
apresentou uma formula conciliatória,

solucionará o caso, ao mesmo

"MIETTE", EM TRES ACTOS;
Dl_ NIGODEMl

O sr. Dario Nicodcmi- é um cavalheiro
argentino, que appareceu por aqui. pelo
braço da sra. Rójanc, naquella noilo quasi
fatal, da inauguração do tlieatro Munici-
pai. Depois a sra. Réjaue, que nos vinha
mais uma vez encher os olhos com a
Mme. Sáns-Gcnc, passou, e o sr, Nieodc-
mi tambem. sem pnr pelo seu braço. Os
annos fizeram então o seu idcver: cs*
coaram-se, uns após os outros, veiu o go-
verno passado para o Brasil ç em Paris
surgiu um dcira.ii-, o sr. Maurice Rostand.
Veiu a. guerra, ainda, e outras coisas
menos, interessantes, até que aportou aqui
no Rio. pela terceira vez, o cxcellente
Guitry, trazendo na sua mala o .sr. Nico-
deini com a sua Mietto. Ainda bem,
porá .0 escriptor argentino c para 1163 ou-
tros. I4i.cran.03 todos eom isso: nós, por*
que ficanio. íoiilieceiido o sr. Dario como
um finíssimo c delicado escriptor thcatral,
. clle... por nos haver dado motivo para
osse juizo.

Miette é unia deliciosa comedia, sem
asperesas e sempre encantadora. Dupla-
mente encantadora: porque lave uma inter.

Èrelação 
irreprehcnsivel: Guitry. Zoffre,

Icclos Céliat c Zorelli harmoniosamente so
conjugaram no desempenho da peça dc
Kicodenii,

E Dedos, na simplicidade de Mieltc,
afflorava-lhe, toda, a alma ingênua c
franco.

A dc hontem foi uma das melhores ré*
citas desta temporada.

Hoje, a festa do Guitry. Basta isso para
encher o theatro como uma justa homeua-
gem ao grande actor.*

NO

DE PORTUGAL1
lisboa, 4 (A. A.) — Serão affixa-

dos editaes. dc accordo com o governo
civil, determinando que todos os pos-
stiidorcs de assucar e carvão residente»
na área dc Lisboa deverão, até o dia 8
do corrente, documentar a quantidade
que têm de cada um dos referidos av-
tigos.

UMA G-ARDA-CIVII. QUE TENTA
SUBLEVAR-SE E UM CONSELHO

MUNICIPAL ASSALTADO
Lima, 4 — (A. A.) — A Guarda

Civil da cidade dc Httanuco pretendeu
sublevar-se, tentando sair á rua em ma-
infestações <le desagrado. 110 que foi,
porém, impedida pela policia, que, agin-
do immediatamentc, conseguiu cffcctiiar
a prisão de todos os seus membros, cn-
cerrando-os na prisão.

A ordem publica não foi, felizmente,
alterada, reinando perfeila calma cm
toda aquella região,

Ainda não ficaram perfeijamcittc
apurados os motivos da tentativa dc
revolta, tendo sido aberto inquérito afim
dc aiourar as responsabilidades.

Uma, 4 — (A. A.) — O, Conselho
Miinicinal de Huancanelica foi hoje as-
saltado nor uma horda, de maiíeilores.

Intervindo, a policia, pode evitar
maiores deprcdaçples, effectuando mui-
tas prisões,

Aercdita-ãe mie um dos moveis prin-
cipaes do assalto aquella repartição foi
a política.

TIRO
CN...0 T)OS FRANCOS

ATIRADORES
I_..-.i_.-._ dominga próximo. .í i 1;üra

¦Ja tarde, no "stanpl" da sociedade supra,
um torneio de tir.» dc alta precisão, quo
será disputado cm .0 disparos, divididos
cm S-.r.-ci dc cinco tiros.

Haverá "handicaps*1 de distancia para os
atiradores das turmas secundarias.

Independente do convite, qualquer atira-
dor estranho á sociedade, poderá tomar
parte.

Em 7 ih' setembro vindouro esta socic*
dade fará disputar, pela terceira vez. a sua
prova máxima ile tiro di alta precisão, de-
nominada "Taça Franco, Atiradores .

Oa cnnvitea acham-se a disposição doa
sócios, com o capitão João redro ( V icira,
prestimoso secretario 'lesta sociedade.

RBVÓI*\*.-R-CI/-R .
Amanhã Icião inicio ns nrovas lii-ncnsaes

de revólver, nara a classificação dc atira-
dores, c, como uas nue terminaram em fe-
vereiri, 03 vencedores reccl.__o medalhas
de ov.ro. prata e bronze.

Continuará n scr disputada, nos dírn-n-
gos. a prova "Mosca", que tanto int-esse
irni despertado entre os atirailorcs do Re-
vóiver-CÍub.

A prova "Mosca" foi Introduzida no Bra-
sil pelo campeio AUierio Brafra, nue foi
vencedor da mesma cm lí.ienos Aires,, ror
oceasião ilo ultimo campeonato internacional
<]- tiro, ali realizado. .

HavcrS t.nnliciu "tralmne" do caraluna.
a :*¦.¦ metros, pnra o campeonrito dc tiro de
o:e--5'.o. a rtnlir.ir-. _ em -7 do corrente.

O pe é correcto
1

Ao sr. A. S. declaro que a pltrase''quarenta contos de réis são dinheiro"
é grainmatical; mas. neste caso. tam-
bem se poderia dizer — "quarenta con-
tos já í dinheiro", concordando o verbo
com o predicativo.

Quanto ás 'palavras — "áçiala. égape"
são tonicamonte accentuadas na ante-
penúltima.'

II •
Ao sr. II. T. declaro que o correcto

é dizer — "w7(i se trocam incdtcamen-
tes". O pronome "se" está collippcado
antes do verbo, porque a oração é nc-
gativa; e o verbo está no plural por
estar apassivado, sendo "medicamentos"
o sujeito.

III
'Ao sr. -". X. declaro que os verbos

"cofifli-itr, saudar comprimentar" são
transitivos o empregam-se com objecto
directo de pessoa. O correcto, pois, c
dizer — "Convido-o para assistir A
festa", "$r,údo-o", "comprimento-o"'; e
seria erro crasso empregar nestes casos
_ fórraa "lhe". Quanto ao verbo assis-
tir, 110 sentido de estar .presente, é in-
trnsitivo, isto é, exige preposição com
artigo, por exemplo — "'Eu assisti ao
espectaculo, <f festa. etc. No sentido de
soecorrer é íransitivo, por exemplo —
"Leonor assistiu-o na enfermidade.

Tambem não julgo portuguez corre-
cio dizer — "não se o' crera"; mas
seria correcto dizer — "ninguém o

Cnniliilo T.AGO. .

que .
tempo que põe a coberto os interesses
britannicos aqui

A população civil de
Perone

Amsterdam, 4''' A.) — Em seu
numero de hoje, o "Telegraaf publjca
uma noticia afiirmando que os allemães
fizeram transportar para as aldeias do
norte da França a população civil dc
Perone, recciosos da .approximação dos
exércitos alliados.

Aeroplanos italianos voam
sobre a Istria

J?o»ifl, 4 (A. A.) — Uma esquadrilha
acrea, cornoosla de quatorze apparclhos
italianos, voou sobre a província dc Is-
tria, bombardeando efficazmcnte, díver-
sas cidades do inimigo aii situadas.

Segund- puderam constatar os obser-
vadores, os estragos causados pelas
bombas lançadas foram enormes, pro-
vocando grandes incêndios c desmorona-
mentos.

Os aviões regressaram todos illcsôs ao
ponto dc partida.

:!:
Não precisa ile reclamo LAMBA»
I1Y", Acua mineral natural. Depo-
Bito Th. Ottoni ._*- — T. 355. N.

Um submarino allemão e
um navio inglez lutam

Nova York, 4 — (A. H.) — Tele-
grammas de Eallimore annuiiciani que
ao chegar aquelle porto o capitão do
vapor inglez "Slratlieticss". referiu
que, 110 dia 15 do mez passado, foi ata-
cado nas proximidades do porto de Ar-
gel, por um submarino allemão, dc
que- sc defendeu com os canhões de
bordo, acabando por vcncel-o ao cabo
de uma luta que durou mais ou menos
un-.a hora.

O ministério russo
Pctrogrado, 4 — (A. II.) —.0 cons.

Bobrinsfcy substituirá o cons, Naumoíf,
ua pasta'da Agricultura.>>
Ainda o segundo anniver-

sario da guerra
Londres. \ — (A. H.) — Comme-

morando o segundo anniversario da
•.".icrra, o chefe do gabinete, sr. As-
quith, dirigiu aos seus eleitores a se-
guinte mensagem:"Entrámos no terceiro anno de guer-
ra com confiança sempre crescente no
suecesso final da causa dos alliados e
com a resolução, reforçada por cada
nova manifestação dc selvageria e de
anarchismo dos allemães, de continuar
a combater a'é. nue o futuro da Civili-

"O DIABO A QUATRO",
CARLOS GOMES

Annunciada de ha muito, estreou hon-
tem, finalmente, no theatro Carlos Go-
mes, a companhia do Edcn-Thcatro de
Lisboa, com a revista portugueza, em
dois actos, O diabo a quatro, original
de Ernesto Rodrigues, Felix Bermudcs
e João Bastos, musicada pelos maestros
Del-Ncgro e Bernardo Ferreira.

A nova revista está bem vestida, tem
bons scenarios, boa musica, que o corpo
coral aproveita, muito a contento, para
cantar os delicados couplcts que enchem
a peça.

Em casa do Deus verdadeiro, primei-
ro quadro, aparece, loco no seu inicio,
o actor Henrique Alves, interpretando
o papel de João Pestana, recebendo da
platéa muitos applausos. Ksscs mesmos
applausos foram dados aos outros artis-
tas, que contavam na multidão, oue cn-
chia a platéa, muitos admiradores, por
serem já conhecidos entre nós.

Ao terminar do nrimeiro acto, o sr.
Henrique Alves recitou uma poesia pa-
triolica, que emocionou a assistência,
seguindi.se a apotheose. Continuando
os applausos o panno subiu novamente.
Neste momento, o sr. Carlos Leal, cm
breves palavras, depois de pedir _ per-
missão ao suppíente de serviço, dirigiu-
se á platéa jurando pela honra <le sua
pátria que nunca havia falado mal do
Brasil, pretendendo contraditar, _ assim,
as noticias dadas pelos órgãos lisboetas,
noticias que deviam ter sido desmenti-
das na época em que foram publicadas
e não agora, quando o sr. Carlos Leal
lem os interesses de sua cm-resa iutl-
niaincntc ligados á platéa carioca.

As manifestações de desagrado a esse
actor, que o boato sc incumbiu de espa-
lhar por ahi que se realizariam, desde o
dia do seu desembarque, feito sob os
olhos vigilantes da policia, não se veri-
ficaram, como, aliás, era de prever.

E passados ns primeiros receios, o 2°
acto correu com muita animação, to-
mando parte no desempenho, além do.
artistas já mencionados, as actrizes Ber-
lhe Baron, Mcdina de Souza, Elisa San-
tos, Mary Soler, Tina Coelho e ós srs.:
João Silva, Luiz Bravo e Álvaro Pc-
reira,

No fim do segundo cspectaculo, pois
como se sabe a companhia do Éden rc-
presenta por sessões, o sr. Oswaldo Pai-
xão, estudante dc direito, levantou-se e dc
improviso fez um discurso sobre as re-
lações luso-branilciras, terminando por
pedir que, á vista das declarações fei-
t.-.s pelo sr. Carlos Leal, 110 fim do pri-
ineiro acto da primeira sessão, sc desse
por terminado o incidente,

Muitas palmas cobriram hj ultimas
palavras do orador.

H:
O THEATRO PEQUENO, NA

AVENIDA
0 agradável elenco do Theatro Pc-

queno transferiu-se, como é sabido, da
rua do Espirito Santo para a Avenida.
Hontem, os mesmos artistas creadores
do interessante vaudeviile de Bastos
Tigre "0 micróbio do amor", no Rc-
creio, inauguraram os espectaculos por
sessões, 110 Trianon, com a mesma e
já bastante festejada peça do talentoso
humorista.

Tudo correu bem como da primeira
representação, só não sc repetindo a
scena de rapto de que tanto se oecupou
a imprensa, e que os leitores recordam;
tudo o mais íoi, como dizia Boccacio,
talquahncntc o cspectaculo dc estréa do
Theatro Pequeno: uma iniciativa capaz
de surtir bom effeito.

E de facto surtirá se a iniciativa dos
srs, Renato Alvim c Mario Domingucs
fôr amparada por alguém que saiba
aproveitar as qualidades artísticas dos
elementos da intelli_: ute "troupe", cor-
rigindo-lhes certas falhas de dicção e
de marcação que são muito prejudi-
ciaes para aquelles que sc iniciam na
arte da scena. Mas qtte a iniciativa do
Theatro Pequeno pôde ir avante, não
resta duvida: é _ bastante haver mais
capricho nos ensaios.

Da peça dc Bastos Tigre já dissemos
quando foi de sua primeira represen-
tação no Recreio. Repetida hontem no
Trianon alcançou novos triumphos.

Enuna Pola c* Lina Fulvia, que são
ainda inexperientes, mas que revelam
esplendida vocação para o theatro, tive-
ram o seu esforço recompensado com
muitos c calorosos applausos de ele-
gante platéa, outro tanto cabendo a
Tina Valle.

Carlos Abreu, Romualdo Figueiredo e
Antônio Sampaio, merecedores tambem
de applausos, concorreram para o novo
suecesso da engraçadissima peça de
Bastos Tigre.

Scenarios bons.
A julgar-se pelo cspectaculo de hon-

tem, o Theatro Pequeno promette longa
e auspiciosa carreira na Avenida.

O Parlamento de Por-
tugal vae funçcionar
Lisboa^ 4 — (A. H.) — O Cou-

gresso reunir-sc-ü eni sessão extra-
ordinária a 7 *do corrente, afimi de
deliberar sobre a siduação interna-
eional.

A Câmara e o Senado reunic-se-ão
soparadairtente,' expondo o governo,
perante ambos, a situação, Sômenle
depois disso é que as «luas câmaras
farão uma reunião conjunta para to-
mar cm deliberações.

NOTICIASSE MINAS
Bello Horisonte, 4 — (A. A.) —

Está sendo discutida actualineute no
Congresso Legislativo do Kstado a nl*
teraçâo das divisas do novo municipiò
de Ayjitorés.

Está aqui, interessado pelo assumplo,
o, coronel João de Caihau, chefe poli-
tico da zona ex-contestada,

Bello Horisonte. 4 — (A. A.) — O
deputado João Lisboa, presidente e rc-
lator do orçamento da Câmara doa
Deputados, apresentou um projecto fi-
xando a receita ipara 1917 em ¦..
_8.7oo:ooo!>ooo c a despesa cm
29.247 :s?-?S;|o.

Aquelle deputado, em longo parecer,
salienta a .melhoria da situação finan-
eeira do Estado e propõe a supprcssão
do imposto de 10 0.0 sobre o funecio-
nalismo e restabelece uma verba de
400 contos para o auxilio ás casas de
.caridade. Declara que a differença de
547 contos entre a receita c a despesa
desapparcccrá com as emendas que sc-
rão apresentadas pela commissão.

 ,_____. » te, »»,.
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Na capital bahiana
FOI INSTALLADO O CONSELHO
SUPERIOR DE SAUDE PUBLICA
S. Salvador. 4 'A. A.) — Installou-

se hoje, revestindo-se n acto de grande
solennidade, o Conselho Superior da
Saude Publica.

Abriu a sessão o dr. Antônio Moni*;,
governador do Estado, que ¦pronunciou
um curto discurso, sendo ao terminar
muito npplaudido.

Disse s. ex, no discurso que pronnn-
ciou, ter vaidade pela nomeação dos
membros do Conselho, c de este ter
correspondido á confiança do Poder
Legislativo, achando que todos elles são
cidadãos notáveis pelo seu saber,

Lamentou a morte do membro do
Conselho, o pharmaceittico Ormindo de
Azevedo, pedind" constar na acta ura
voto de profundo oezar.

O dr. Antônio Moniz terminou con-
vidando a presidir a eleição tara presi-
dente do Conselho o illustre professor
Pacifico Pereira.

Procedida a eleição, foi eleito presi-
dente do Conselho o professor Pacifico
Pereira, ficando encarregados de ela-
borarem o regimento interno do Conse-
lho os drs. Américo Barreto, Amaral
Moniz, Freire Filho e Rodrigues Doria,
de accordo com o governador do Esla-
do e com o secretario do Intc-ior, dr,
Gonçalo Moniz,
—. , , ¦ ..- ¦—-ff.i + 1 «d flt.W—1  —-

O THEATRO PEQUENO
O9 directores do Theatro Pequeno,

conforme nos cotnmunicaram acabam
de dissolver a companhia que hontem.
com suecesso. sc esireou no Trianon.

A dissolução explica-se no facto de
pretenderem aquelles directores contra-
tar para o elenco a actriz Nina Sanzi,
o que provocou os ciúmes da sra. Enuna
Pola, que era como se sabe a principal
figura •feminina daquella troupe.

— I—¦ ->--g» • '"

CASOATINHA for ever t
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Ainda elles
UMA CREANÇA QUASI MORRE SOB

AS RODAS DE UM AUTOMÓVEL

Demandando o alto da Gávea, des-
abaladamente corria lionlcm, á noilc.
pela rua Jardim Botânico o automóvel
11. 950.

Não escapou á imprudência do mo-
torista, a menina Francisca da Silva
Gomes, de 5 annos, moradora na mes-
ma rua n. 445, pois foi apanhada pelo
vehiculo, recebendo os mais graves fe-
rimentos.

Procurando fugir á policia o moto-
risla augmentou ainda mais a marcha
dcsapparccendo por entre as curvas da
rua Marquez dc S. Vicente.

Sabedor da oceorrencia o delegado
do 21o districto, solicitou auxilio do
seu collega do 17o districto, forneceu-
controu todo o pessoal da zona que,
esle ao chegar ao Alio da Tijuca en-
contro tilodo o pessoal da zona que,
servindo de guarda de honra, levou o
motorista Antônio José Raymundo para
o respectivo xadrez.

A pequena victima. depois de rece-
her cuidados do medico de serviço no
Posto Centra! de Assistência foi remo-
vida para a Santa Casa da Misericor-
dia.

zação repouse sobre os sólidos alicerces
da Humanidade, da Justiça c da Libcr-
dade."

Tambem o ministro da Guerra, sr.
Lloyd-Gcorgc, dirigiu ao "Glasgow-
Herald" esta mensagem:"A ultima probabilidade das poten-
cias germânicas obterem a victoria já
passou. A bravura c a disciplina dos
nossos novos exércitos, c o trabalho c ;
a aptidão dos nossos operários do ma- jtcrial ílc guerra combinam-st. mm rs-1
forços idênticos dos nos=03 bravos ai-!
liados para tornar inevitável a derrota |
dos nossos inimigos. O triumplio final:
ppódc chegar bem cedo, ou pódc ainda
demorar! mas tanto quanto é dado r.o
homem prever os acontecimentos, pude-
se affirmar que clle se approxima com
o passo fatal do destino. E desse gran-
dc triumplio final, os trabalhadores do
valle do Clyde poderão reivindicar uma
parle brilhante.

Bruxellas recusa cinco mi-
lhões aos allemães

Londres, 4 — (A. H.) — Os jor-
nacs chegados da Haya referem qne a
cidade de Bruxellas se rccisou a pagar
ás autoridades allemãs cinco milhões
de francos, exigidos a titulo de multa
por excessos commettidos por oceasião
das demonstrações patrióticas de 21,
22 e 2.. de julho, ao scr commemorada
a fes!a nacional.

Referem os mesmos jornaes que a;
autoridades allemãs deportaram o dire-
ctor do Banco Nacional Belga de An-
tucrpia, por sc haver recusado a pagar-
lhes, mediante simples recibo, a multa
ipientica dc 400.000 francos.

V

Como o "Sussex" tambem
o "Letimbro" tem o

seu caso
Washington. .. — (A, H.) — O De-

parlamento d'Esía(lo enviou insirue.õcs
aos cônsules dos Estados Unidos na
Itália para que façam um inquérito
completo sobre a maneira como foi n\e-.~
tido a pique o vapor Letimbro.

Segundo comnuinicairt de Londres, o
submarino f-ermanico que atacou o Ir-
timbro continuou a disparar tiros de
canhão contra elle apezar do vapor já
estar parado.

Diz-se que faltam numerosos oa?;a-
seiros e homens da Sripulação,,

A
VIDA

RHUM

• DE-
Ernesto Souza

Com Iodo,
Olycerina e Hypo-
phospliilos de Cal-

cio e Sódio
BRONCHÍTES,

Asthma, Tuber-
culose pulmonar,

Racliitismo
TÔNICO PODEROSO

6E_Ha_0S_.l. tíeM-F.o.1.

A CENTRÂIJO BRASIL
O caso das cadernetas

falsificadas
Pelo juizo

um processo
da 2* vara federal corre
contra João Sampaio,de

Carvalho. Josc- Moreira Bâptista Junior,
Raul Carvalho de Souza, Gastão Alves
dos Santos c Eliziario Pereira da 1'on-
seca, que. de combinação coppi o ivh>-
..rapho Francisco Lopes, falsificaram
cadernetas mensaes da lis-lrada de
Ferro Central do lirasil.

A directoria daquella via-ferrea che-
gou a apprehendar ,",26 dessas assigiva*
turas. na importância de i:S65$uoo.

F-sscs indivíduos foram totlos denun*
ciados pelo dr. Carlos Costa, procura-
dor criminal da Republica, como pe-
culatarios, ,

Feita, porém, a formação da culpa,
o dr. Olympio ile Sá e Albuquerque,
juiz substituto, impronunciou a tot.os.

Enteiulcu esse juiz que não se cn-
contra mo processo a prova ou mestuo
indicio veliemente de que os "¦'%,
ciados tivessem agido dolosamente. _n_

ellcs suspeitas, prc-umpçoes,
E ou indícios reai.-ncnle
orizar a pronuncia, sen-

ão consta do pro-
5 indiciados tinha

ria apenas uma to*
ferencía ° !•? detumciádo Ca..
(5o -.r sido demiti nlo,- ha >«#-J.fsi mas
a sv.i reintegração ao can.o_ f?z uuvi,
dar da justiça de tal demissão.

O dr. Carlos Costa recorreu /''--^a.
decisão nara o S.prer/d 1 nbunal Fí-,
deral.

contra
mas t*;_o provei
que possam au
do <ie notar que
cesso que qualq
mãos precede

«D
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NO INVERNO
O CHAPE'0_DUR£.

__ INDESPENSAVEÜ

r J ; A qualquer toilctte
8 e .o R. Carioca

t NAS CASAS 
yÇjgj I34R. Larga

HEATROS&çmEWal.

Sociaes
¦ 11 ¦¦ '¦ ¦-¦-.

DA5.AS INTIMAS
Nelson Muniz Freire, dilecto filhiuho

do nosso companheiro de trabalho Fer-
nando Muniz Freire, faz annos hoje, •
terá oceasião de receber os abraços dos
seus amiguinhos.

GABINETE MESMERIANO

CURAS PELO MAGNETISMO

CARTAZ DO MA
Theatros

(re-

a qua-
APOLLO — "Stá salva » pátria

''Tkur% hiU^^O diabo

' 
-AÍ.AÜK THEATRB -

(operem). A'a 83l4.• „ ,
RECREIO - ,A linda

(CR;-TUWIACA7-Íl4S«M'«.Vin.m.to«r»pbl

c,. Tr",alhot da "Ol.mpiin Troupe".
^nuANON — "O micróbio do amor"
(vãudcvillc). A's_8 e io

t_ TftíV1

Boccacio",

tunccionaria",

1" JOSÉ'' - Especucio da companhia
At7ÍIDRO 'JUc?«¦_.'& companhia
Herniaiiii. A's 8 3I4.

Cinemas
AVENIDA — "A muda de Pottici",

lÍ.-tli. - "My««io. d. Ncw-York",
(1 episódios) — "Eclair Journal Oe-
" 

.RIS — "A Tabaquelra de marfim" e
•O amor que não desanima", (drama).

ODEON — "Libelhtla Axul", (drama),
•Gaumont Journal" e "Amor mexicano ,
(drama). , ,T .. , »

PATHE1 — "Myitenoi de New-York ,
(1 episódios) — " Patlié Journal', (re-

Circos

Iria m orocuroda casa dc diversões da rua
fctSri-Ca. SSo elles: ."A Uba.u.in1 de
marfim" *e "O amor que nio desanima,
So. adn&aveis. o%rimciro d. Wj
ca D'Liixo-F___ e o segundo da Compa
nliia Universal'. Quer um, quer outro,
cimo dLcmos, & importantes enjad».
da cinematographia,. V>*. » PP-mm I Ba
rantem o suecesso de um programnia.

*
A exemplo do que costuma fazer, sem-

pre que se trata de uraa pelllcula de feal
valor, a Companhia Ci11c_.atograpl.caBra:
sileira exhibiri hoje. is 2 horas da tarde,

no Odeon, em sessão especial, dedicada a

imprenaa e convidados, o
annunciado sob o titulo
Brasileira lia Argentina".

Trata-se de um trabalho inédito, exe-
citt.ido pelo operador da Companhia en-
viado especialmente ás na.õcs do Trata,
de cujo valor documentário e artístico di-
remos aiuanli ã.

* * *
Circos

film que vem
A- embaixada

P'i__IlE — Espectaculo variado.
SPINELLI — Grande espect<iculo.

PRIMEIRAS*

Em 7* rícita de assignaturS, a compa.
r,W_ Vilalc dari boje a primeira da opere-
tt Cccoclo, uo PalaccTheatre.*

Kstría liojc, no Recreio, a companhíl
Ale ..indre Azevedo, com a peça A lialt
y«n.-ioiiuiiii, comedia em 3 «ctos. O papel
* protagonista esta entregue a ara. Cre
milda de Oliveira.* * *

Continuando o série de liuus ...cçlaculos
que tem oíferecido aos seus espectadores o
circo Pierrc dará liojc uma Rrandc nin-
cção variada, que, n julgar feio cartaz de-
verã agradar muito.

Tem agradado 110 circo bprnerit, .1 «Mina-
uhia de attracções dirigida pelo conliccido
artista Benjaiiiln de Oliveira, recentemen-
te chegado do loiiga excursão pelo interior
do Brasil.

¦Hoje, á noiie, além de esplendido pro-
Ar anima variado, lerão os espectadores en-
wjo dc assistir i opcrcU "O Diabo cutre
freiras".

* * *
MUSICA

RECLAMOS

Theatros
Estréa hoje 110 tlicatro S. José, com o

droma niimico, em. um acto e dois quadros,"Amor d'A|iaclie", La Petite Gosse, ongi-
ii>1 de P. Molasso. musica do maestro Hea-
r. Hoffmann, a ''troupe" Molasso. r

Aprcse»ta*Se ao publico do S. Josc o sr.
C. iM .-lasso, como outor e actor.

No drama tomam porte deiesete arlisti
e um numeroso corpo de bailar»as.

Tumbem toma parte a. sra. Ano Ivrcin
•cr, primeira bailarino da companhia, ar. .
ta dc grande valor. *

O theatro Pequeno, desde hontem, ti.
inaugurado, 110 Trianon, 05 «eus espectaçulu. 1
apreciados desde a estréa dessa excellente |
companhia no Recreio. No Trianon, porque
já tenham entrado nos hábitos do povo cario,
tu .5 csiieclaoulos 11 or _es_.es, a novel com-
p_i liin Inaugurou tamticm o gênero, dando,

Írcsciite, 
"O micróbio do amor", vaiidevilie

ilariante de Bastos Tigre, em duas sessões.
0-;«a modificação, certamente, muito contri-
tnirá para o continuação da actual compa-
nlila do Trianon,

lEstrcam hoje 110 Republica os aitistas Cor-
be:t e iSillllvan, que apresentarão o . nume-
ro denominado "liox norte americano.
Dentre ns fjlnis que cíitrarão "O c.ji ectuculo,
destaca-se pela sua importância incontestável
o .pie tem o titulo de "Sob a bandeira ne-
negra", ücllis-inia e emocionante concepção
chn_n.atogr-.pJ.ica.

V-trca hoje n» S. 
'Pedro "La Follette".

m lista de reputação mundial, nos «eus, ori-
glnaes trabalhos de manipulação e illusionis-
•iio, actualmente denominado na America do
Morte o "Rol dos Prcslidigitadorcs', toldo
unia companhia ícUo o seguro de suas '"aos
for 40.000 dollars. .

Itasta o leitura do programma publicado
na '(.lão competente, nar,i se avaliar do va-
ler dus trabalhos dc "L« Follette .

Completará o espectaculo o professor
llerniaitn nas suas arrojadas experiências
com electricidade. o que surprehondc oos lei-
«oi c entendidos 110 assumpto.*

Nas rcprcscntnções dc liontem, e ante-
hontem, 110 Apoliu, firmou-se ilefinilivamcn-
te o suecesso da nova revista "Stá salva a
pátria I" original do Bastos Tigre, Rego
Barros e Carlos Bittcflcourt, ali estreada na
passada terça-feira.

Seus tres autores, consagrados de ba mui*
to cultores especial stas ile?sc gênero de
tliea.Uro, põem sempre Carinhosamente ao
«érviço da sua af.c todo o esforço e Intel*
ligencia exigidos nor uma -platea jiue satie
distinguil-os dos fazedores dc revisto cuja
íalta de .raimnallca se choca a cada pas;o
c-ini a ausência dc e'.i. to e observação.

Os applausos espontâneos e calorosos, eom
<l-.ie a platéa do Apollo sabe prem|«r-lhc3 ,a
nova producção, mostram bem a evidencia
qnc a Vevists liojc em dia, cuidada por mãos
,1o aiithenlicos humoristas, não eonstitue,
como ji disse alguém, o mão gosto do pK-
büco, mas o seu prato predil.ecto.

ii: :•: i'f

UM ARTISTA PATRÍCIO
Acha-se entre nós", chegado aute-llotitoin

pelo Arogiur.J, u , reciado barytono brasi-
Ieiro Artliur Cas-
tró. quc creou cm
Paris as "modinhas
brasileiras", lazen.
do a propaganda
desso gênero de
canções nacionaes
em vários cciilros
do velho mundo. ;

O sr. Castro foi
companheiro dc h.
Duque 110 Lupa
Pari:, no Imperial,
e 110 Paillard, de
Paris. .

Esse apreciado ar-
tlsta ostevo ainda
na Bélgica, Alie.
manha, Hespanha,
Portugal, o 11 d d
obteve lisonjciro
exito com as nos-
Kis modinhas.

Arthur Castro, cm
Berlim, cantou na-
ia a fabrica om
gramophoncs Beck,
e em Hanovcr paT
ra a fabrica 1-avo-
rita Hoiiioka rd c

.1, Castro Poliphone.
O barytono Cas-

dar alguns concertos na nossa ca-
zendo em seguida unia ("miice pe-

'Cri.'.

¦ ¦ !¦ ———mm-*m—mmi-

Mlle. Leonor Doria, graciosa filha
do »r. Antônio Doria, chefe da sue-
cursai do Telegrapho Nacional em Had-
dock Lobo, faz annos hoje. As amigui-
nhas da gentil anniversariante têm nes-
te dia uma bella opportunidade para
lhe levarem muitas ílòres e muitos
abraços.

Fazem annos hoje:
O commendador Leonardo Ferreira

da Costa, negociante desta praíã;a senhorita Ottiüa C. dos San-
tos, filha do apreciado homem de letras
Nestor Vietor, e professora diplomada
pela Escola Normal;

a senhorita Adelina Attademo, fi-
lha do fallecido negociante desta praça
Braz Antônio AttàdémpJ

a sra. d. Clotilde da Silva Dias,
esposa do capitão Alfredo Tose Dias,
negociante em Bom Suecesso;

o capitão Jorge dos Santos, fun-
ccionario dos Correios;

a menina Chiquinha, filha do sr.
Marcos Lcile e dc d. Tharcilha Leite,
professora publica;a menina Adelia, filhinha do sr. I
Germano Mendes;

o sr. Alberto -Máximo de Al mel.
da, estimado chefe da 1* secçlc da aV
divisão da Central do Brasil e i" secre-J
tario da Associação Geral de Auxilios)
Muluos daquella estrada;

a senhorita Odette de Souza:
—• o acadêmico Clemente Gcorge de

Paiva, filho do estimado funecionario
da Central do Brasil, Carlos Alberto
de Paiva;

c.dr. Mario de Albuquerque Fio-
\rence, juiz municipal no Estado do Rio.

a sra. d. Josepltina Simões, es-
posa do sr.. José MenJes Simões, pro-
prietario c industrial em Botafogo,

asra. Lemos de Miranda, esposa!
dó capitão Luiz A. de Castro Miranda,'
estimado funeeiouario da Central do
Brasil;

o sr. Alfredo Corrêa Villaça, cs-
limado negociante desta capital:'¦

_— Festejou hontem o seu «nniversa-
rio natalicio o dr. Carlos de Azevedo,
advogado do nosso foro.

* * *
CASAMENTOS

Realiza-se hoje o casamento da gen-
til senhorita Zairà -Barbosa de Araujo,
filha do sr. Antônio José de Araujo
Vianna, com o sr. Raul Menezes, fi-
Iho do coinniendador Casémiro Me. è-
zes.

Servirão de padrinhos para os noi?
vos os srs. Camillo Pereira Carneiro,
director da Companhia Commercio e
Navegação, e sua esposa, e José Fran-
cisco de Mattos, funecionario federal,
c sua esposa, cunhados da noiva. O
acto civil celebrar-se-á i 1 hora da
tarde, na residência dos pães da noiva,
á_ Avenida Pedro Ivo n. 61, e o reli-
gioso. ás 2 horas da tarde, na egreja
de São J oaquini.

E» no conforto e na durabilidade que estas marcas bo distinguem

BOTINAS DE 30$ ooo

SAPATOS DE 26 $ooa

BOTINAS DE 22$joo
SAPATOS DE 20$ooo

BOTINAS DE 16$ooô
SAPATOS DE lé$ooo
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ÜMA QUESTÃO DE HYPOT1I1EOA

O GABINBTB B A SALA DE ESPERA

presença dc representantes daCom a , - _ „,
imprensa e pessoas gradas, inaugurou-se
hontem o Gabinete Mesnícriaiw, do ür.
Monteiro, notável magnetizador, que,
sem magias e trues de charlatanismo,
tem conseguido elevado numero de_ curas
entre nós. O novo gabinete esta situado
no largo do Machado n. . (lado da rua

das Larangciras). Depois de percorrer
o interior em viagem dc repouso, indis-
ipensavel ao fortalecimento de suas for-
ças, combalidas pelo seu esforço exhaus-
tivo empregado nas curas que tem íeito
pela sua força magnética.

Está, pois, novamentei entre nós, o
magnetizador dr. Monteiro.

m___________\ma^_t___wmmmmmmmi.mx-\mr3X3i:-'m*
I I^H______Wt ^¦MKTifcCTaan- 
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Tornos de casemlru iuirlezn, pnr»
15, preto ou de côr, sob medida.
—. ALFAIATARIA 1'ASIS H*—

78 — Una Urii. uayuna — 78
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Foi mantida a peniiora dos
dezeseis predios

O "Credit Foncier du Brésil et dç
l'Aincrique du Sud" emprestou a Josí
Vargas de Andrade, e João D. Alber-
toti e suas esnosas duzentos e eincoen-
ta e seis mil e quatrocentos francos,
com garantia hypothccaria sobre os
predios~ns. 106, 108,110, de I a X,
112 « 114, da rua Torres Homem, e
is5 e 137, da rua Souza Franco, em
Villa Isabel.

A escriptura foi passada no dia 24
de junho de 1913, no cartório do Io
officio e nella ae obrigaram a pagar
ao cambio do dia, á vista sobre Paris,
no prazo de cinco anuo», a coutar de
24 de setembro de 1913 juros de io°|0
satisfeitos por semestres adeantados, na
importância de 12.800 francos,

Esses juros seriam elevados a 15 *1°
nn falta dc ipagamento de qualquer das
obrigações c mais 20 °|° a titulo de
pena convencional.

Assim absolutamente garantida, a em-
presa propoz 110 juizo da 2' vara cível
o executivo hvpolhecario, porquanto os
devedores deixaram dc pagar uma pres-
laeão dc juros.

Feita a penhora, oppuzerani embar-
gos, que u dr. Carvalho c Mello rejei-
tou honleni in liminc, mandando que
a penhora seja mantida, proseguindo-sc
no fei 10 como de direito.

1» m* « —

O director geral, assignou hontem, os
seguintes actos: .

Designando Maria Luiza L. e OU-
veira para a 6* mixta do 50 e Albertina
de Oliveira, -para a 12" mixta do 20; dis-
pensando Dora Ferreira de Almeida,
do logar de substituta de adjunta licen-
ciada; transferindo para a 5" escola
mixta do 8o a auxiliar Ondiua Maga-
lhães.

tro
pitai,  „
los Estados, com L. Du.uc.

CONCERTO CORBINIANQ
VILLAÇA

Rcaliza.se amanhã, ás o lioras da.noite, "o
salão dos Empresados no Commercio, o çon-certo vocal, org_iizado pelo barytono bra-
sileiro Corlivniaiio Villaça, com o concurso
das senhoritas M.iricltn Bezerra, Heloísa
Blocm e dos professores Newton Fodua c
J.rnani Braga,

O programma i o seguinte '•,„„, ,
1» parte, I 'Tcio amor" — (Kaliada, J'-

Miguez; 6. Vill.ua. II "-1-legia. iU. Os-
v.:.!,l; professor Newton Padua. 111 Un
rêvé, VM. -Gric„: mlle. Heloísa Bloeni. IV
''llcrndiode — (Ária do z° acto), J. Mas-
- :-,.-i; O. Villaça, V "Jupyra",— (Grande
Duetto). l'r. Braga; mlle. -Marletta Bezerra
c C. Villaça: Violoncello — proicssor ^cw-
ton Patíun. ... ...

_» parte -- IV "'Samíon et Palita —
Duello do 2» acto, C. SalnWSaenS; mlle.
Ik-loisa Bloein c C. Villaça VII a) "Chant
dn Soir" b) Arlequin", K. SeliuiuaiKi, (O-
Topper; professor iNewton l.-ioun. Ni"
"lEnfant Prodigue (Air dc Li.;). Cl. V*
bussy; mlle Marletta íllezerra. IX a) 'Les
Iletircs", b) "R6ve", c) "Desesperance",
_,1_. Guerra, Ivan ÍVHutiac ç .De -arri.
gue Jc 1'aro; C. Villoça. X "Hatiilct" -
írio do 3o ad»), A-. fliomas: 111 les Man-
cta IBezerra, Heloísa -lüocm ,c. L. Villaça.

Os acompanhamentos ao plano serão tetos
pelo professor Ivrnani Braga.

ií * *

Varias

Cinemas

Realiza-se hoje o enlace matrimonial
(to sr. . Guilherme Pires Viveiros, fun-
ccionario da Intendencia da Guerra,
eom a senhorita Lucia Lama de^ Mat-
tos, sendo testemunha. 110 religioso,
na egreja do Sacramento, o capitão Se-
bastião ferreira de Pinho e sua es-
posa, e Ito civil, os pães da noiva. sr.
José de Mattos e d. Guilhermina Lau-
ra dc Muitos. *

•Realiza-se hoje o casamento da sc-
nhorita Solcdad Navaridas, filha do
sr. Euzebio Navaridas, com o sr. João
(Rasteiro, negocia ,8,c desta fc.ipital.

O aclo civil effectuar-se-á ¦ as 2 11_
horas, na residência da familia do noi-
vo, e o religioso ás 3 i|a horas, na
matriz da Gloria.

São testemunhas, no civil e padri-
nhos 110 religioso os srs. coronel Ber-
nardo Savaget, José Carneiro da Ro-
cha e dd. Ricardai Perez e Sara dc
Lamare Rasteiro.

:¦: :T$ :H

KASCIMUXTOS
O sr. Octavio Viriato Martins tem o

seu lar ciiriq^ocído com o nascimento Jc
mais uma filhinha.

j|j jl. ...

OÓXFBRKNOIAS
iRealiza-se hoje, ás 7 i|2 horas da

noite, na líibliolheca Nacional, uma
conferência pedagógica promovida pelo
Centro de ^Professores Primários Muni-
cipaes.

Será orador o dr. Basilio de Maga-
lhães, lente do Gymnasio de Campinas
e da nossa -Escola Normal, que falará
sobre o thcma: "O conceito liodierno
da educação da infância e a necessida-
de de unia reforma radical do ensino

.ni nossa pallria".
O Centro da Professores pede o

eonvpareeinienta dos seus associados,
do magistério em geral e de todos quc
se interessam ,pela instrucção publica.

A entrada é franca.

Jomão Jrnião, Antônio Dias iorres,
Azevedo e senhora.

•;.'# *
ASSOCIAÇÕES

Realiza-se amanhã, ás 12 horas, ífl
sede da Caixa Auxiliar dos Guardas-
Freios da -Central .do Brasil, a rua
General Pedra n. 235, a segunda as-
sembléa geral extraordinária.

* *
RELIGIOSAS ,„„.

CONFRARIA DE NOSSA StNHO-
RA DAS DORES DA CANDELÁRIA.

Com toda a solennidade realizou-se
hontem, a missa Conipromissal, as 9
horas, no altar da Mãe Santíssima, 4>e-
nhora das Dores, com a presença da
nova administração. Peto padre capei-
lão foram lidos os nomes dos novos
eleitos, tendo feito o padre KMuis
Vieira dc Mello uma bella pratica em
louvor dc Nossa Senhora.

A nova administração empossada e
a seguinte:

luiz, Sabino de Almeida Maça-
lhães; vice-juiz, José Pinto dos Keis;
escrivão José Clemente da Costa; the-
soureiro', Estevão Onelo; procurador,
dr. Caseniiro Eugênio Amoroso Lima.

Definidores: dr. Mario da Silva Na-
zareth, dr. M. de Aguiar Moreira, dr.
Custodio J. Coelho de Almeida, eom.
Antônio Dias Garcia, almirante Miguel
Antônio Fiúza Junior, com. Luiz Fran-
cisco Moreira, dr. Custodio de Alinct-
da Rego, coronel Francisco Eugênio
Leal, Guilherme Diniz Rodrigues,
Francisco Antônio dos Santos, major
Joaquim José da Silva Fernandes Cou-
to e dr/ João Saraiva de Andrade.

Juiza d. Amélia Carneiro da Rocha;
vice-juíza, _.. Adelaide Moriteiro Pa-

Ilha «eis. . „
Zeladora, d. Eliza Jeronyma de Mes-

quita.
. Aias: d. Amélia Augusta dc Castro

I Magalhães, Carolina de 1 incenzi One-
I to, Hortencla dc Barros Martins Cos-
: ta, Jlaria do Carmo A. Ferreira Ka-

poso, Francisca Gomes Moreira, Luiza
Dias Garcia, Emilia Julieta dc Arau-
jo Noemia Espozel, Regina Portella,
Carolina de Oliveira Dias Garcia, Clara
Lambert dos Santos c Ilonorina Mo-
reira Andrade Avelar.

S. da Gloria do Outeiro, a eleição para
a nova- administração de 1916-1917.

S* *
MISSAS

IRcza-se ihoje, ás 9 horas, no altar-
mór da egreja Ua Lajpa, uma missa
pela alma do estudante de medicina
Cccli de Carvalho Martins, mandada ce-
lebrar pela familia Stamato.* *
FALLEC1MENTOS

Falleceu hontem, em sua residência,
á Estrada da Freguezia n. 497, Jacaré,
paguá, o coronel dr. Fernando Pereira
•ta Silva Continentino, engenheiro che-
fe do i° districto das Obras l'ublicas._

O seu enterramento terá logar hoje,
ás .9 lioras, no cemitério de Jacarépa-

O dr. Fernando Continentino era ir-
mão do desembargador João Pereira da
Silva Continentino, de Belío Horizonte;
pae do dr. Olavo Sayão Continentino,
advogado nesta capital e sogro do nosso
collega d'"A Rua", Antônio Carlos
César Sobrinho, e do capitão-tencnle
da armada Francisco Dias Ribeiro.

*
Falleceu honleni, d. Maria da Concei-

ção Marcondes de Mello, esposa do sr.
lesuino da Silva Mello, director do
instituto Benjamin Constant. O enter-
ro terá logar hoje, ás 4 i|2 da tarde, no
cemitério de S. João Baptista, partindo
o feretro da praia das Saudades (Praia
Vermelha).

Massa de Tomate-^ * e 1
"bia

Manufactora
de Conservas Alimcnticiai.
"O OHIOOTE"

Hotel Nacional, vrruadioDV-
E.icellentcs accommodaçõti par» familia» e
cavalheiros de tratamento. Cozinha de !¦
ordem. Diárias de 6$ e 7$. Sem diaru,
4$ooo. Tele.b. 4.(67, Alves u Ribeiro. H

Concurso no Tribunal de
Contas

Realiza-se na segunda-feira, próxima,
o concurso -ara os logares de terceiros
escrip;iirarios do Tribunal de Contas.

Como examinadores servirão os fun-
ccionarios do inesmo Tribunal drs. Ma-
rio Gitahy dc Aleiicastro e Sevcriano
Ramos.

¦ a«

CONSTIPAÇÕES
causam doi- do cabeça. — O IiA-

XAT1VO 15KOMO-QUINLXA. de
reputação iiiiiiidinl. destróe u cau-

su o ttlllvia os effeitos.
Xotem a assi. untura de E. \V.

GIIOVE cm cada vldrol

'KIO SP0HT1V0"

Recebemos mais um numero deste sc-
-Recebemos o numero d'"0 Chicote», I inãjuriò nue hoje se dUlribu». Boas

seninuario sátyrico e humorístico gue se |çhotographias,:charges, 
noticiário ^a^la.

publica nesta capital. ""i do e abundante.

LU-Q0-LI-I1H

O sr. Lucicn Guitry, o director da Com-

p. nhia Dramática Franceza, dará hoje, no
Municipal, mais uni espectaculo com a

pcç:i La MussUrc. H«fta a noticia de que o

espectaculo do liojc c uma homenagem a
r.ucien Guitry, para que o Municipal tenha
avnltada concorrência.

4- Para n HiníiiiiV de amanhã, no Ucpti-
blica, prepara a sua (li.rccç5o_uiUÉPrograin-
nia extra,
parte

P^ra

üt
Realiza-se amanhã, ás 9 i|a lioras, |dc agradecimento do Ae. C

no Consistorio da I. Irmandade dc N. tino.

Aero-Club Brasileiro
O PROJECTO 0E LEI CONSIDERAN-

DOO DE UTILIDADE NACIONAL
Por ter sido approvado no Senado o

projecio que considera o Ac. C. B. uma
agremiação de utilidade nacional, o
presidente do Acro nomeou uma com-
missão de cinco sócios para agradecer
ás duas casas do Parlamento o grande
concurso que acabam dc prestar á avia-
ção nacional.

A direetoria vae convocar uma sessão
-especial para tratar do assumpto tt ao
mesmo tempo receber os delegados que
apresentaram ao Ae. C. Argentino a
mensagem de saudações dos aviadores
brasileiros, por oceasião do Centenário
de Tucuman. .

Nesta oceasião a delegação brasileira
narrará as oceurrencias de sua estadia
no Prata, fazendo entrega dc uma carta

Argen-

BO DR. EDOA KDO FRANÇA

cura dai moléstias da pelle, feridai, Irielras, suor dos peje dos sovacoi.
Evita as ruew da velhice e foz denp.arec.r as manchas da pelle.,
M.iturando, um vidro de Lugolina eom 4 i* agua pura. faz-se a injecçao mali

tmt.,_l^l^^\t°7^i0 de • colher de sopa par, . litros de agua I
o melhor preiervatiro para a toilefte intima das senlioras.

VENDE-SE EM TODAS; AS^MJ&sWhARMACIA. DO BRASIL.

Dcpo.it.riof. AElS58o*;F^Sfí"í W -RUA DOS OURIVES . .
Rio de Janeiro — PREÇO 35000

Conselho Municipal
Uma sessão cheia

A sessão hontem realizada p Co*
selho foi das mais longas destes ttCtj.
mos tempos.

INa ordem do dia figuravam ps pr*
jectos:

revogando o art. 10 do dcer- :o M.
gislativo n. 1.61-9, de 15 de julho da
1914 (nomeação do secretario ,'a Oi-
rectoria de ilnstrucção), que Dão 1*1
grou approvação por ter o sr. Tava.
res apresentado um substitutivo mau.»
dando que a ipromoção a esse cargat
recaia cm um chefe de secção, ou se]jj
feita por merecimento,

concedendo aos engenheiros ! IctavMÜ
Alves Ribeiro da 'Cunha e Vicente LÍ->
cinto Cardoso ou empresa que orgaaw
zarem, o direito de construcção, to*
stallação e exploração, duram. 50 aa.
nos, de um estabelecimento balneário
cm Ipanema.

Após longa discussão, em qu,' toma»
ram -parte os srs. Raboeira, Leite Hím
beiro e Getulio dos Santos, foi e3Ü
approvado, em 1" discussão.

O sr. Raboeira, que andava ncst«
últimos dias apparentementc caUutt
teve liontem mais um dos icus Í!'?qu<U_i
tes e divertidos acoessos contra a lasn
prensa, da qual disse umas coisinliM..*

UTILIDADE PUBLICA
Ao CoNGit .SSo Nacional, segundo £<.

mos informados, em fonte autoriawS,
vae o leader da bancada paulista, ftf^
Álvaro dc Carvalho, aprcsenUn mn prw
jecto de lei considerando de utilidwí
publica a empresa dc viagens "A Tram»
oceânica".

O sr, Presidente da Republica o IJ
sr. Ministro da Agricultura já linbiai
declarado ao presidente de "A Tr_n<<
oceânica" julgar merecedora de synjt.
thias essa prclenção da conhecida «at<
presa, principalmente porque não aotí-i
relárá nenhum ônus ao rhesouro. _

O projecto do digno leader pauliMS
vae encontrar unia alinosplien, de syafr*
pailiias no Concrcsso, porque e inda-i
bitável aue a reputada empresa veaí
prestando relevantes e notáveis servlçí»
ao llrasil, introduzindo entre nós, coai
suece-so, uma industria nova c chei*
de futuro, qual será a do forastetcP,.
tambem denominada turismo,

O pensamento, pois, do reprcsctitasUj
paulista será fraiicainentc anòiado Jt-É
todos os deputados que reconheçam lí
importância do turismo num paiz. nov.,-
como o nosso, dc cujas bellczas o ií
cujo futuro precisamos de fazer intets.
piopagauJa no estrangeiro, afim de ca-'
caminharmos Para anui o capital, S
braço, a actividade e as sympa iiias .4
resto do inundo.

A victoria de "A Transoceanica" <
grala a iodos que encararem u SA.lt
prograiiinia pelo prisma patriótico <yl(*
clle encerra, ao lado de seus fins cosa.
thcreiaes .
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a Única e
Verdadeira enra da HERMSA

qua. o clomi Pcdrlto tomara

fará

T...r,:5 do suecesso alcançado pelo bello
"ÍHm" "Quando o cinto expira... a
Coiiipnuliia Ciiicmatogranhlca Urasllcra cs-
tá eslilblndo outro trabatlio dc valor in-
contestável. Trata-se do romance de amor
-_ "Iíbellula Ai-il". trabalho maravilho-
•o, desempenhado pela orll-ta .Vir. tta Car-
tie-. O e:ir,'il,, desse novo dramu e o
quanto se pódc dewiir de sensacional t
im.iRÍiio<o. Ein nada o novo ' film tica
« dever ao «eu succcihdo, mzao por que
o Odeon manterá inalterável o grande sue-

obtido por K.mma Gramática. Se-
e-se a revista "Gaumont Journal' e o
ama "Amor mexicano".

¦ 
.

O confortável cinema Patlií desde quin-
íelr.i, mantém no *e-.i carta,, mais

com
Pau-

CC1SO
çuc-s,drami

d-
drama — "Mys.

termos"tfc Nova YpiV, cí"- n rnisn l111^'^
ro 

' 
vem acompanhando com justificada nn-

,-,",l,,h- O-i novos c aUraentM episódios,
niie têm n dcnoiniiuçSo ,1c "Mala verde .
«-,., súrprclictiilcntes pelas suas Concepções',.'• ¦...•;,.... Com elles aquclla acreditada
casíi »ic diversões concHiirít a sene «ff
episódios dosic drama i."o cheio ..: e:'.'.-*
cSes e ,1c valor incontestável. Tarabctn
será exhibido o "Pathé-Journal".

\ren.

¦::i,ia iioic nn seu"A muda dc Tor-
ícm obti-

O Avenida mantém
cri az o bello "fitai ,
i--". ,i„e tão grande .
..,. Tal tem sido a afíluencffl dc puhbco
., v.iMo salão da empresa Darlot _ ¦ -
,-e foi Intetrainenie impossível substituii
, progiamnin. llurante mais alguns dias,
,r.|4, "A muda de Portici", poderá sei
irtk-cisda no Avenida.

M
t!rá .
<lr Xova V
coiwoittudü
(¦tVS.xtio.

U itais c-ipitlllos, quc " publico sen-
l-.ie sejam os ultlmos, dos "Mistérios

¦scivlo cxh_'ido3 no
cincm.i Ideal. E-ses novos

òm a denominação dc — A
nial.i ve-Jc" e "d submarino X... 33,
e -.;,., "íilnn" siirprebcndente- e verdadei-
rameníe miafpnoco.. Alem ttette_, cjue enc-
g.,-'am n-ir.i cimtitnir um pro.ramma ex-
eellcnte, ,, popular cinema !aiá projectar
o bdl.i drama ila vida real — "Um Itro
nas trevas", em doas longa» partes. Se-
gv.e*c a exl«bK"3o do "Eclau-jourml .

Nn dia 7 fará a sua festa artística,
no-RcpShlica o sr: J. Gi.llio ^olomhctU,ncrobata-cyclista, cujos trabalhos o nosso
m^C"r "lo,Cfcn,ii,.a,!n 

sen contrato com a
companhia Ruas, está trabalhando
suecesso em um dos theatros do ia.
Io o duetto brasileiro "Os Oeraldos", quc
segue brevemente ft fazer uma tonriiíe P^-
:as cidades do inlcrior daquelle Kstado.

? Rinlmrea a 7 do corrente para csia
capllal a companhia Luiz Ruas. ora cm
S. Paulo, e nac daqui seguira paro us-
h„i a is do corrente, pelo vapor "Dcsna .

4i. 1',' esta a distribuição dos I'"5»". ;
cens, 110 primeiro acto da revista Isso foi
tempo !". de Condido de Castro. Luiz 'Sil-
va (Salvilius) c Octavio Rangel, ora cm
ensaios no Al.Ilo j1 Sol e l)o, Igiiado
Peixoto; Sociedade Moderna, / ubi:. 1 a for-
ns- '/.-,h.riim Urzula, compadre, Oltielo
de'Can-atlio; Côr dc Rosa. comadre,.Josc-
phina Barco; MiilincHc, lado. c Canção
RcRÍonal, PhUàmena ';*,i.l,í>'.Kos;i

_).«.í;' Vlol. Z"\\-.'-.' 
'¦. 

I.muerla\'e Media
Espirita, -nfoiiia Mi .1 - •' Oigolette.- Wo-
111 .s'„,,i'.ro,' Furta Cór .- llsposa, JiUuto
Vasconcellos; Vermelho e Vintém colo.
uio!, Jutin iVAssiiinpiõo; Amarcllo. Adc-
laido e Cartomante, .íií.vríiim ,lían*iiw;
\riil e Vintém Republicano, ..iifoniu uene-
ari- 1" Rufia, Norte, Soldado sem bigode
e Ganso. EnVn Driij»; Urania. EzequieI,
So'dado cota bigode e Pifao, Gú Ferreira,

. Rufia I.éste, Advoeado o l-elticciro,
benieiilc Pinto; .1" Rufia, Um noivo, e
Enthusiastn do Ruy. Kiheiro Lopes; 3- Ku-
fia. Sul. Carvalho. Chefe de Família c car.
raspam, Jo,uiuim Oliveira: 4° Ruiu. Oeste,
•o X„lv. o l'rlmo, .',',,'' Henriques; 2» <•;•
êolette c a" Noiva, floria das Dores; 3" Oi-
Soictti. .-tiif,"il,i ««>'¦•; -'a Gigolcttc, Dor.
Âii,i.f,.-.- 5- Glgolelte, /IiimIm, zephiros, bri-
«.- sertanejas, populares, reclamantes, cie."V ™ 

no dia M do corrente (.ue se rea.
Hza^no theatro Apollo o festival dos srs.
Carlos Bittencourt, Bastos-Tigre «
iBÍrros, autores da revista "Sta salva
tri.i", quo tanto suecesso tem obtido

O espectaculo será completo - • ¦
brilhantemente orsanizado com
Priit'_ 

próxima sexta-feira... do corrente
reXá unia recita em seu beneficio o ma*

tro I inz .ilgueiras que parte brevemente
,:. .òrtiigal cciUatado polo empresário

co- preenchem
¦ahatho cinen ,-,„,.:

a pa-
sendo

ementos <le

pa
A.lon:

O ,
'..'.'«'ira.

Re-,. terá locar no theatro
creio, com uma das melhores peças do re-
pc-torio da companhia Alexandre Azevedo.

QUER VESTIR BEM ? só na "CASA PARIS
rt>__ .. ô n „ , r(./-,r\,. Magníficos temos de casemir.-. dt c

o?$000
i?\-A i:;r(;r\v.

e 4,S .,000  Ve5 
--ULTIMA MODA

NA 145 — Esmilnn An rto Tlicophilq Ottoni

F.\I.l,!•<IPMMNTI) KM S- VAVli9.

A.... Atuí. A !-\- ^•') -Vallcccn hoje

- . :^^'^«ionÍ_f d ;S" fiihia
Pa,lista de Seguros. O fallecido,
irniJo dos srs. Ja«mc Ccrqucira, C
sócio-da casa Rodovalho, e l..,n
Clycerio Sobrinho.

era

Ministério da Guerra

AS RUAS 01 i: ÍIKCT.AMAM
'lllllo rntilliiil"

Exi''e h ma S. Pedro, cm frente ao
b. 28S, um ralo completamente entupido
ha n:.*i" de dois mezes. ..

I'r..,' que soja tentada uma provioen-
fi« pa.a desobstruil-o.

QUATRO PEQUENAS NOTICIAS
O ministro da Guerra mandou publi-

car cm boteiim do Exercito quc são cx-
tensivas Ás praças as S.spoíitçncs do
aviso ide 1.* do mez findo. (lec'arando
ser facttl ativo o uso do bigode por
parto do? officiaes,

— l?oi nomeado instrtictor de _iode-
íliiitar o i" tenente Ar-

Effectuar-sc-í no dia 10 do corrente,, na
íéde do Curso Propedêutico a Hora Lite-
rario-Mii-ical doa alumnos deste -estabeleci-
mento do ensino secundário.

Na sede central da Confederação Es-
iplrita do -Urasil, á rua Marquez dc Pom-
bal, II, amanhã, domingo 6, ás 3 .horasi
e,' na terça-feira, ás 7 horas da noite, na
sede filial, á rua D. Clara II. 138, hoie,
sabbado, s. ás 19 horas; e, na sede filial,
á rua da Imperatriz, cm Realengo; na
quarta-feira, 9, ás 3 horas da tardei se
realizarão ás 10.41 e ás 10.41 conferência;-
discussões publicas, =ob o thema — "Pro-
p_gar a moral e a pbllosophla, baseadas na
sciencia espirita — integral e progressiva,
que não é uma religião,"

Haverá tribuna livre paru o adversário
nue quizer contestar o espiritismo;, e fer.1
designado para responder, um dos mem-
bros da commissão Coüfraternizadarn; dr.
iD.-.mnso Proença Gomes, dr. Marcellino de
lirito, dr. João Ricardo (lc Albuniierque,
marechal Quartin Quadros, professor An-
geli Tortcroli ou da commissão de -propa-
gandislas.

* * *
CLU15S E FESTAS

Effectua-se hoje nos salões do pala-
cete do Boulevard Vinte e Oito de Se-
tembro, sede do Villa Isabel Football-
Club, a annunciada soirée dansante pro-
movida poi- um grupo de sócios, para
solennizar as brilhantes victorias_- do
í" turno, em que o glorioso pavilhão
alvi-negro não foi derrotado.

Como todas as festas do sympathico
club, n de hoje é mais um tritimpho,
pois tudo c;v.e'_a dc chie no bairro de
Villa Isabel. Tijuca e adjacência., faz
o seu rendes-voits nas encantadoras
reuniões da apreciada sociedade sporti-
va .Para maior brilhantismo, unia ban-
da de musica abrilhantará a reunião.

:. * *
PIC-N1C8

Ao dr. Caio Monteiro de Barros será
offerecido amanhã, um grande pic-nic,
que se realizará cm Itacuruçd.

São nromotorca dessa festa os srs,
Marcos Garcia Ferreira, Luiz Clemente
Marques, Benedicto Teixeira da Paixão
c Antônio Teixeira.

O conhecido proorietario em Realengo
coronel Antônio de Oliveira, ura dos
promotores da festa, fará um brinde ao
dr. Caio Monteiro de Barros.

O grupo dos Simples, alegre con-
junto de rapazes do nosso meio social,
realiza amanhã, na ilha do Engenho,
um bem organizado convescote,

A's S horas cm pomo deverá a cara-
vana zarpar do cáes Pharoux, em uma
lancha, cm demanda daquella ilha, que
foi gentilmente cedida pelo seu proprie-
tario.

* i. *
VIAJANTES

IIo.pcdaram-se liontem no Fluminense
Hotel: major V:r_ilio Fernandes dc Pau a,
dr. l\ Kugcrt, dr. W. I. Cheston, Igna-
cio dc Moura e íamilia, Oswaldo dc Vas-
conceitos, Zeferino Vieira c família, Jos4
de Vasconcellos, Francisco Andrade e fl-
Iho, Jo-é -Lopes da Costa. José Bahia Mas-
carcnlras, cnronel Lourenço I.t.inJro e fa*
milia, dr. Silverio dc Freitas, coronel .Tos.
Colhot. coronel Adolpho dc Magalhães, co-
nego César, loaquim Torres, coronel Axel
Malm -e familia, Julio Pereira de Andrade,
An-.ericn Paim, Jorge Domingos .Nicolau,
Elias Ze-i-e, 'coronel José 1'agano Tlr-.iiulo,
Clovis Pinto, J. Oliveira, C.ibino Fernsn-
des Pereira.

Sem opcrnçno. Patentes de Brii. ollns e Ar. eiitina.
I'a ris

Quem compra um CINTO que não seja feito
tob medida, conforme » grossura da IIERNIA, na

maioria das vezes expõe-se ao estrangulamento, uo
|mte»tino e corre o perigo da morte entre hornves

No grande «Etabelecimento do Professor LAZZA
RINI todos os apparelhos são fabricados _ sob me-
dida, conforme o caso e n enfermidade, nao tendo
nenhuma mola dc ferro, são leves e invisíveis, garan-
tindo uma contenção suave e perfeita, tambem u"

Hérnias os mais volumosas; podendo o doente trabalhar
ficando completamente curado, si

on
qufibradnra
Medalha dc ouro,

|||P&j9| Consulta das
í^Í**ffl ¦) .is 1* e
_^-J3_â2tM tlas 2 ^s 5'*w^^_8
j^5^S«^8 O domingo*&i">íffi>_kís» "té meio
i? iÀrWa dia.

. êi exercícios dc gy-
„,,,.-,, oi, cniiii.-i,-án iieaiiu» i-..iii|,-r-..-.i:„-„ic _„„,„, ..... operação nlguma. As
™mm. 

q5? SfJStt' ü Hemia escrevam bole mesmo ao Prof. Uzzarlm, afim de
0b%'cUrT^\zfut%o do CINTO do Professor LAZZ.ARINI fique, com-
pletaSc5oe.nl. Hérnia Escrotal, que soffna ha longos1 annos .Ate-
?àndo essa cura, tambem renovo a minha gratidão, - Manoel barca do Amaral,
rnntn.nipqtre A_ Fabrica <le Tecidos worcovauo .

Tenho o prazer de comniunicar-lhc quc depois dc apphcar durante a mezes o
«u Ápparelh,. a minha qnebradun, riduziu-se, curando-se completamente. Meus
«r.ceros aeradcciinentos — C. Callaneo. rua Lavradio 80.

Fnx_r.__ ciirnr en. pouco tempo Obesidade, Rins. moveis. Ven-

tre caldo. Dcliilidadò nervosa o lílieiünntismos, próprias nara se-

nhora o Cavalheiros.

RIO DB JANEIRO -LARGO DE S- FRANÜISUO N. *2

NA 3* VâH-L CÍVEL

O juiz ac. ou a escriptura
verdadeira

O liquiilatario da fallencia da firma
Lussac & C. propoz, 110 juizo da 2* vara
eivei, ume aceno sununaiia contra
D'Olue & C, afim de obter a annulla-
eão dc um contrato celebrado entre um
dos sócios, I.aurencc Sallusse Lussac,
e sua mulher, com D'0!nc & C, para
um empréstimo.

Ailega o autor que por escriptura de
191,1 figurou aquelle emprestando cen-
to e clncoerita contos de réis, eom ju-
ros de quarenta c dois conlos, nagos em
cincoènta e duas prestações de quatro
conlos. Mas, essa escriptura é falsa c
reveste uma simulação fraudulenta,
pois foi forjada por um dos sócios
quando já a firma em fallencia.

•O dr. Paulino Silva, juiz da 2" vara,
por sentença de hontem, julgou a acção
improcedente, visto não ficarem prova-
dos dos autos as allcgações do autor,
em relação á escriplura, condemnando-o
nas custas <lo processo,

XO 3* lll.CIM-lIMO

Exumo do recrutas
Com a presença dos generaes Gahi-

no Bcsouro e Tito Kscobar c do coronel
Abílio de Noronha e outros officiaes
desta guarnição, reaüzaram-se hontem,
no aniigo Arsenal de Guerra, o ãexaincs
dc recrutas do 7" batalhão, do comman-
do do major Carlos Arlindo.

A impressão deixada a todos que as-
sislirani a esses exercícios foi optima,
comprovando assim o gráo d'e ádeanta-
incuto das praças examinadas e conipe-
tencia dc seus inslructores.

Os exames práticos foram dirigidos
pelos tenentes Libanio Parga e Henrique
Guimarães e os theoricos pelos tenentes
Affonso Ferreira c Phileinon Moreira.

FLUMINENSE-HOTEL
Reformado sob nova dlreeção

:!: Aposentos paru 300 pessoas t<:
O que mais convém aos pnssncci-

ros do interior. — Prpi'0?Á„/.
Quartos com neiisão 7S o 8$000

(Unidos. Quartos sem pensão
-1$000 e ,.8000 dinrios.

PrnC_ da Republica 207—Rio de
Janeiro. Em frente no Campo dc
SnnfAniia o no lado da E. P. C.

As Caixas Econômicas
MOVIMENTO DA DE S. PAULO

DURANTE JULHO ULTIMO
S. Paulo, a — (A. A.) - O mosjf

mento da Caixa Econômica, 1! ranit* .
mez de julho ultimo findo, ioi
7.2-2 entradas, na importância de.
2.fi5-':S3*-$ooo c 5.371 retiradas,
importância dc 2.077:4*_$.lo.i,
cando-sc, portanto, um saldo men
de áSj:.|i,.$6o7. Das entra1.!;,., i.tid
forani iiriciaes de deposito, na im.
tancia de 791 :;6o$ooo; 6.105 em cai.
.ntiação, na imporlaneia de
3-15 ij-l.iSiti/l -t-9-5 parciaes. na jffl>
portatKia de i.732:o7'2$226; d„s 1.1A
depósitos iniciacs, 559 ipertenccn. I
nacionaes. G03 a estrangeiros, e $ 1
.corpos collectivos. O saldo tias o,uaa|
t-iiis em deposito elevou-se a 31 do ta.il
findo, a <l<i. 109 :iOS$583-

Peio Monte de Soccorro foram emífi
tidas G77 cautelas na importância qj

J.i :Ss:$300 c nsgatadas 377 na imp-HJ,
tancia de 68:io.i$8oo. 1

¦»«-» ?¦
CONSTIPAÇÃO ?

f-iii-n-sc, em uni dia, com us uit^' lillias universalmente
conhecidas do

I.A.VAT1VO linOMO-QVI.\t?._i; •„

Xão tem substituto — Todos tf
vidros trazem a nssianittur»

E. AV. GROVE

CONTRA O TYPHO ?

44 O REALEJO DE JAX-JOT — JVIiES . BA-RY
FoinETnr no "horreto ra -r.._n_iv 41

e triste, a sra. <le Lc-pillj;

A utiica razão acccitavel

mando M.i
— Foi

do Collegi
Olbon Bu
rães._ n -"

.lede Albv
• regimentn

ii Jacíiues,
iicado auxiliar de escripta

de Barbacena o cidadão
r.aqui da Moita Guiraa-

nente
¦rque foi.
cavallari

Teronyi Cavalem-
rido do 3°

c S".

Xo Hoti-1 nioho, hospedaram-se hontem 1
Philadolplto Fernandes, Alexandre Alves

1 Cslir.il. Valcntim Hachcncss, cor-mel Anto-
I ni--> Zeferino Lemos, Tufi Antônio. Agrlp-

pino Coelho, dr. hicy Monteiro, 1-ranclsco
I Campos. l->:i»sto lle'!o, Waldcmar Ferreira
I de _,-,«, Luciano Maurício Dumas, Pedro

dos S.-iii-.is Cícero Valente, dr. Ornar Mel-
I rcllcs. Mdaeyr Carneiro Cimes, L>. Costa,

•Carlos Ilarbero. Luiz do Valle. Jayme ti-
I eveira, Jú-fj tí:iroiiÍ, tenente Custodio Casta

Cunha. Jr. I.eopoWo Monteiro, dr. 1''*^-
1 cisco He:'ir.rlf.-. juii: Aawsta Xeves. Sa*

capada, tendo qualquer nuvem a velar-lhe os olhos, a assombrar-lhe a

..routel ¦• ¦
A Sra. de Lcpillv disse um dia a sobrinha: _

Queres que clle não volte mais? Queres que assim Iho ca a emen*

dox? Ainda é tcniipo.
Não. E' muito tarde. , . ,
Minha pobre filha... mulo nos levara isto?
Ao impossível, sei-o perfeitamente.

-- Então, mais valia romper desde ija.
Com que pretexto?
Eu procurarei... Eu acharei... visto que é necesano.
Constata, sc a tia descobrir uma razão que possa convencei-o, sem

lhe despedaçar o coração. Tenlio soffrido muito com o abandono, para in-
¦tligir o'mesmo soffiitiiento a outrem sobretudo...

Sobretudo, quando amas esse outro...
E meigamente, desanimada, entre receosa

acabou:
Esperemos, visto que assim o queres,

seria dizer-lhe quc não o amas.
'— Não tenho coragem para isso. .
-Pensa bem... assim é necessário. Virá um .momento cm qui: n.O

poderás dissimular o teu amor. O coração proclamara o teu segredo Fcn a

que esse casamento é impossível. Pensa..minha querida, na ««anca de quem
oceultas a existencial Que abysmo dc tristeza e que oceano de lagrimas 1

Pois bem, sou eu quer,', lh'o dirá... mas nao muiiia tia.

A velha era prudente. Abanou a cabeça.

H3VSFÍ 
'honrfío 

ordena. Demais não tenho, uma conso^

lação suprema? Pesarei que não sou só neste mundo.. Penara quc ha em

qualquer parte um entezinho que não tem senão a mim como en mo ite

Sho senão a elle, qtte c a minha carne e o meu sançue.e por quem palpita o

ui.it coração. Essa idéa me dará coragem, se o desanima iw mvad.r.

A sra. de Lepilly continuava a abanar a cabeça lentamente.
Continuava a duvidar.

Olhe, disse Marcellina, amanhã sem íalta vo

.s suas visitas. Acredita-me agora?
Otterida filha, bem merecias ser tehz!

E nunca hei de sel-o! Está tudo acabadq.
No dia seguinte, Beaufort foi visttal-a como

liberdade com as duas senhora

acaso, nascido de uma viagem, arrastaria um conhecimento maior segultó

da amizade, seguida da af feição, seguido, pcrn.tta-me que lhe diga tudo, d«

(.... sentimento mais terno? -Amo-a, minha senhora, e o meu maior desej.

seria quc correspondesse a este amor.
¦Marcellina fez um gesto de enfado e nao

lera qtie replicou: .,
Ama-me c é esta a terceira ou quarta vez que me ve i

_ p_,,-_ minnrta .,. . nmn realmente, como sc ama toda a

digna dôamorlQue í_è"pcço eu? Nada. a'não ser que procure et

me nv-lhor, afim de se certificar de que posso e que quero fazer a

licidade,
A joven meneiou a cabeça. , .

Ainda uma vez. para quc essa insistência, se por minha -par.c-

é quc lhe diz quc eu sou solteira'

foi sem ironia mesclado ,!e o?

Hulha
ihecer.
na fe*i

»
ri
Q
TH

O
_

8o

*o=so amal-o? Em, summa, quem e quc
posso ser casada ou viuva? Amar meu mando no primeiro caso,

á cua recordação no segundo? ., .
Não me tinha oceorrido tal idéa,.disse clle com ingenuida*

Marcellina não pôde conter um sorriso.
Não se enganou, sou solteira.. Agora que. me tornou a .

tdou o seu pensamento, que o ouvi, queira nao insis

fica

nad
Nío'icl

cn:, d', rar,
mais,

pedir-lhe que cesse

que me desvendou
ecnltor.

Dèixar-m.-á partir sem esperançar
Sem esperança. ,
Ha uma pergunta quc nao me atrevo a fazer-lhe. _, tao ou-a-la 8

tio ,le';cada! Sc» esperança, disse. Então c que... bem ve, minha scniiora,

amo-a tanto já que não ouso formular _o meu pensamento, porque a sua

resposta, poderia despedaçar-me o coração. .
Co-n effcito estava trerrvulo. tinha os olhos supplxes. Havia tanta

dade generosa, tant. lealdade c tanta distmcção_ no seu rosto, que ..:

lina sentiu-se invadida por vaga e doce commoção.
Com certeza, aquelle homem não mentia; amava-a.
Pela primeira vez, desde longo tempo, pela primeira vez desde essi

fatal em que no salão de Benavant tinha ouvido o seu odioso amante

diar-lhe o amor, Marcellina sorriu. Foi um sorriso languido, quasi
"' 'c--^_..., 

.i:.-.-_ _n. n„-,,i,l_ mnis farde te lembrar de mim e da

)Ott•
¦col-

dia
•_pu-

in-

cila, quando mais tarde sc lembrar de mim e

ra mais

Hei encontrar a oceasião que

de costun;e. Tinha ago-
Pronoz uma excursão na monta-

_h_;'a"uma" geleira; a qual se podia ir pelo mesmo cahnínho onde tinha en-

còntrado Marcellina.
A joven acecitou. ( ,'E muito baixinho disse á tia:
— Dc vez om quando -deixe-nos sos

Pr0CFo.am. 
O dia estava soberbo, O cio tinha o admirave1.rnanto azul;

das suas mais bellas manhãs dc primavera. Uma parte das montanha, es-

teva atada na sombra, de côr pardacenta que a cada minuto diminuía.

Flocos de nuvens escorregavam sobre as cristas selvagens, como cinto

de fina renda, e subiam para formpr um coll ar nos cimos mais e evados.

Atravessaram Grindelwald, com as suas ruas feitas, dc chalcts rustl-

cos e dc casas de campo. O socego da natureza parecia carregado psfcs

Socccue, ili^se cita, quanoo mais wruc se iu;,,,„.„ >,.  - --

moção que a minha presença lhe causou, não quero que. essa recordaçat

perturbada por uma melancolia. Socegue, não amo f ninguém.
•\:t>'!a não tinha pronunciado aquclla palavra e ja Marcellina es

rependida. Não seria animal-o. dizer que não amava? Nao seria diz

"¦.Ti-
¦¦-¦ja

oue o <cu coração, livre, podia ligar-se ao delle?
Sem, duvida, Pedro assim o compreheiideu, porque ergueu as mãos

lhe agradecer e o olhar rebrilhou de paixão.
Afastou-se. levando a felicidade no coração e

imagem dc deixava atra/, de si, que tropeçava dc
nas desigualdades do terreno.

O -amor, como o vinho, embriaga-ttos! .
E Marcellina. interdicta, com um instinetivo t

»c visse um abysmo çavar-sc-lhe debaixo Jos pés:
— One dis-:e eu? Que fiz eu?
Na 

"noite 
seguinte não pôde dormir. Rcflectia. O resultado da-

re?l*:-:õcs foi que devia a todo preço pròhiliir Beaufort do tornar a v-

Sim, nras como podia fazer tal prohibiçã-.

os olhos tão chei-
encontro aos rech

imento de reci:-*
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CENTRAL 00 BRASIL
e IKôram mandadoB a inspecção -de saude os
lejulntes empregados: feitor da í* divisão
Manoel Caetano Duarte, ajudante _a mesma
divisão Joaquim José de Carvalho, trabalha-
dores Francisco da Silva c Delphlm de Arou-
|o, apremdiz Oscar da Rocha, official de 2»
classe José da Silva ItaraaHio e operário
Olcgario José Joaquim.

— Pelo director foram hontem despacha-
8os os seguintes requerimentos:

Alipio Servulo de Asccncüo — Indeferi-

50. 
Álvaro Franca de *Souea — Indeferido,

ingelo dos 'Santo» Silva, Concedo eom 75 °|°
ide abatimento durante o corrente anno.

'Augusto Alves Bittencourt — Como pede.
[Augusto Baptista da Costa — Deferido.
Carlos Theodoro da Silva, Aguarde oppor-
tunidade. Francisco Vieira— Não lia vaga.
José dc Oliveira Jardim _ Acccllo a fia-
flora proposto. Lilíz Nogueira de -Si — In-'deferido. 

Luiz Ribeiro de Avellar — Inde.
Iferido. Manoel 'Francisco dc Si — Teça per-
tputa. Orlando '.Brasil de Almeida — Defe.
Wdo. Otto Caldas _ Indeferido. Raul Cli-
inaco da Crua Tavares — Indeferido. Raul
(Je Souza Mége — Certiflque-sc o que con-
«tar. Rosa 'Maria de Oliveira — Indeferido.
Koroastro Ferreira de Amorim — Como re-
kiucr. Abel Medina de Oliveira — Não ha
ivaga; Alfredo d» Costa Prado — Ccrtifi-
QUc-se. Alipio Sevulo de Asccnção — Como
jpede. Antônio Alexandre — Não ha vaga.
lAntonio Josí Franco — Indeferido. Antp-
«Io José Ursulino  Como pede. Anlonio
IMario.no da Silva — Indeferido. Dcmatrio
'Victorino de Souza — Indeferido. .Eucli-
Ides Antônio Maia — 'Não ha vaga. Eurieo
IPinto Ribeiro — Acceito o fiodor propôs.
Ho. Francisco Villela — Indeferido. Fran-
iclsco Corrêa Gomes —! Não ha vaca. Gç-
mesio Gomes de Barros — Concedo por cqui-
«Iode. 'Georglno Pinto da Silva Leal —
Certifiquc-se o que constar. Jeronymo Pe-
irqjra Nunes — Como pede Jovino
ILuiz Machado — Indeferido. João
(Pacheco Timotheo da Silva — Co/icedo 30
Idias. cora abono integral, Joaquim dc Arau-
jo Lemos — Concedo 30 dias. com 2I3 da
«liaria. Joaquim Bittencourt — Não ha vaga.
IToaquim Ferreira Vinhas  Concedo 43
«lias, com 2I3 da diária. Joaquim dos San
los — Concrdo 30 dias, com 2I3 lia diária.
José Cidanca — Indeferido. Luiz Lopes
(Pereira Netto — Indeferido. Marinho de
(Moraes — Não ha vaga. Mario Carvalho de
(Oliveira — 'Não ha vaga.. Pedro V.cira de
«Siqueira  Abone-np R dias de gala.

¦ ini»

Com a Prefeitura
AS PROFESSORAS PUBLICAS

RECLAMAM
ir Pedem-nos chamemos n atteno.no do
prefeito para que seja cffcctuado o pa-
Cimento de differenja dos vencimentos
«Ias professoras publicas, differenç.-i que
Beixou de ser paga no periodo decorri-
Sdo <le 20 dc outubro de 19.12 atc^.31 de
Hezenibro de 1513.

Thesouro Nacional
Contas que vão ser

pagas
O Thesouro Nacional vae ifíeclunr

ps seguintes nartamcnlos, honiem regis-
irados pelo Tribunal de Contas:

3ii :SSS$8s6, a diversos, dc serviços
r inslallaeões executados na Ji. V.
Central do Brasil até 31 dc dezembro
Ic 1013; io:"nc$5oo, da folha do pes-
to;,l cmprej;ado na Repartição de A[:uas
le Obras Publicas: 6:.)26$ooo, a E. l.riin-
liort, de fornecimentos a Imprensa Na-
Cional; i 74o$ooo, da folha do pessoal
tlc conservação do palácio do Gtianabã-
ia, no me?, findo- c 6i,i$coo, i3(i$n<)3,
|l42$Sâ(j, 27,l$7u7, 1C2SG00 c e.)3?o'oo,
(respectivamente, ao Banco dos Funecio-
büirios Publicos, a José Rodrigues de
Oliveira Braga, Maria das Dores San-
tos, o Comptoir Tcclinique Brésilien,
iltóo Ilenrimie Ferreira e The Rriilway

jÇornpany, Iodos de dividas de exercícios
[findos.

Atropelado e morto por um
automóvel

Em vertiginosa -carreira o automóvel
n. 2.497 descia honiem, ãs 6 i|a horas
da tarde, a avenida Salvador de Sá.
Bem na esquina da rua Viscondessa
Pirassinunga o auto colheu um indivi-
duo de côr branca, arremessando-o á
grande distancia e proseguindo na mes-
ma corrida.

Populares acercaram-se do atropela-
do, chamando a Assistcncia, que nada
pôde fazer, ipois o encontrou já cada-
ver.

Avisada do caso a policia do 90 dis-
tricto, compareceu ao local o commis-
sario de serviço, que verificou tratar-
se do operário João Ferreira de Oii-
veia, de 35 annos, portuguez e de re-
sidencia ignorada.

O cadaiver foi removido para o Nc-
croterio da Policia.

EM S. TAUIiO

Lnmcntnrrl dosnstro nn
fazenda "Niusrurii"

S. Paulo, 4 (A. A.) — Na fazenda"Niagara", pertencente á Companhia
Agricola Pastoril Oeste dc S. Paulo, do
municipio de Araraquara, deu-se ura la-
mcntavcl desastre, que oceasionou gra-
vissimos ferimentos na pessoa de Bu-
noschi Rachedo, colono de nacionalida-
dc japoneza, domiciliado naquella pro-
priedade agricola. Biinosclii trabalhava
na derrubada das mattas, nas iminedia-
ções da sede da fazenda, e 11a oceasião
cm que cortava o tronco dc uma arvo-
re que crescera cm sentido sinuoso,
fel-o com infelicidade, pc,stando-se no
lado oblíquo do caule; a arvore rangeu
com violência sob os golpes do maclia-
do, c deslocando-se veio a cair sobre
o corpo do infeliz trabalhador que ficou
premido sob o peso da madeira.

1 «i an * _m
JARDIM ZOOLÓGICO

O festival (lo aimiuliã
F,m favor da 1À%_ .pró-Desherdados

da Fortuna, realizar-se-á. amanhã, do
meio dia ás 6 horas da tarde, um grande
festival no Jardim Zoológico .organizado
por uma comniissão de senhoras.

O programnia do (estivai, habilmente
organizado, contém altracçõcs do agra-
do do nosso publico. Enire os priiici-
paes numeros estão um espectaculo
theatral variado, que começará á 1 hora
da tarde, tendo como principal parte a
peça em 2 actos "Portugal na Guerra",
original do professor Vicente Avellar,
das 3 ás 4 horas, cessão dc gymnaslica
c lula romana, pelos sócios do Centro
de Cultura Physica, sob a dirccçíto do
professor liuías Campello, diversões 110
lago, em botes; carrossel, barracas de
sorte, bueiia-dicha, etc, ele.

Tocará durante a festa tuna banda da
Brigada Policial. A entrada, no Jardim
Zoológico custará lijooo e será exeepcio-
naliiienle grhlis ás creanças até 10 an-
nos.

Os clubs Paladino e Villa Isabel F.
C, disputarão um inalcli de football.

LOTERIAS
Capital Federal

Resumo dos prêmios do plano
n. 344 realtaada em 4 agosto de 1916.

PRÊMIOS DE 16:000$ -A liOOOSOOO
31:752....,  16:O3O$000
37267.....  3:000$''0(i
2SÍ06  liOOOSOOO
43840  1:0008000
G344  lsOOOSOO
SG161  500SOOO
18032  SOOSOOO
30330  50ÜÍ0Ü0
7941 ,... ÜOOIOW

PRÊMIOS DE 2008003
SG241 25418 55879 22022 54G9
47690 18515 1S370 3079 27993
50514 56036 576Í8 8316 2391
35760 35777 26649 47785 57193

PRÊMIOS DE100S00O
11994 59524 49658 378"1 33304
13342 45*05 18205 51294 49026
44219 15914 35948 30S71 55754
20734 13353 22'i07 15031 42965
49316 23306 10747 8581 9296
47377 13374 55984 40953 45985

APPHOX.IMAVÕKS
30751 o 30753...  2003000
.1... e 37268  100SOOO

niíZÉNAS
307(10

69551 ft
32921 a
18701 a

59501 _

DEZENAS
59560
32930
18710.

CENTENAS
S9G00 

10*000
101000
10$000

31000
32901 a S3000 3S00O
18701 a 18800 2J0OO

Todos os numeros terminados era
54 têm 28000.

Todos os números terminados em
4 tam 1SU00.

Os numeros premiados pelos 2
íinaes do primeiro prêmio nao tem
direito a terminação simples.

Us concesiouarios J. Podroira & C.

3'i751
372CI ',.. 00:000

3QS00O
CENTENAS

30701 a 30f,00 12S000
37201 a 37300 8$000

Tndos os numeros terminados om
0752 tem 20OS00O

Tmlòs os números terminados em
752 tèm 30SOO0.

Todos os numóròs terminados em
52 tem 4S0HO

Todos os numeros terminados em
2 tôm 2800o exoeptu:mdo-se os ter-
minados em 52.

O fiscal do governo, Manoel Cosme
Pinto.

'' <lirector-assis'cnte, dr. Antônio
0>vntlio dos Sanlos Pire3, vice-presi-
sidcnle.

i- direclor-presiJcnte, Alberto Saraiva dt
'''onseca.

O escrevao, Firinina da Cantuaria.

Estado do S. Paulo
Ilastimo da loteria do S. Paulo rea

lizada em 2 i\a agosto tle 191G.
PRÊMIOS DE lólOüdSOOÕ A 2OnS00O

AVISOS
CORREIO— Ef*a repartição expedirá m*

Ias nelas seguinte», paqustes;
Hoje :
ltagiba, para Victoria, Bahia, Maceió e

Recife, recebendo impressos até ás 5 horas
da manhã; cartas para o interior até ás
S il-', idem com porte duplo até ás 6.

Amanhã:
i Ilassucê, .fora Santos, Paraná, S. Fran-

cisco e íRip Grande -do Sul, recebendo ira-
piussos até ás 8 horaü da manhã, cartas
para o interior até ás 8 i|a, idem com por-
te duplo até ás 9, e objectos para regis-
trar atú ús ü da tarde du boje.

Pampa, ipara Buenos 'Aires, recebendo
impressos até ao meio-dia, objectos para re-
ílisirar até ãs n horas da manhã, e car-
tas para o exterior até á i hora da tarde.

m > a» > uu

UMA QUEIXA

Alfândega
Voi nomeado despachante gera1, o sr, Al-

íredo Conlriro fie Oliveira.
O comniiimlnntc do vapor inRic: "Ver-

<li", ciiira;lo cm 19 de julho findo, foi rc-
siioiiKilnlisndo pelo pagamcnlo <los direitos
fla mercadoria subtraída, dc uma caixa da
marca X. M. cm lowngo, perleocente a
ti\. Marinho.
. — Foi prorosailo -por 4.í dias, e prvisoconcedido, por assinatura do termo de re-
sponsabilidade a K. 'Salatilic c C, paraapresentação da facturo consular relativa a
31 volumes que importaram pelo vapor liol-'j.iii.kz "M-'risia" entrado cm 24 dc março
Ultimo, conforme pediam,Mm um requerimento dc Santo! Ten-
les c C„ pedindo permissão para transferir
para 9 vapor inprlcz "Desna" como garantia<los direitos de Ino volumes com frutas ver-
tlcs que esperam poi esse vapor, o deposito
dc Boo$ooo que fizeram para garantir os di-reilos de egual mercadoria que receberam
rclo vapor "Amazon". e que já despacha-
«\im.. foi exarado o scgtiVite despacho :

Forinulem.se os despachos <lc accôrdo
com n comniissão dc avarias, devendo scr
os direitos pagos no praso de 8 dias".

O leilão de mercadorias caídas em
comniisso realizado honlt-m, nos armazéns
6 c 8 do Cáes dn Porto, rendeu io:.mn$ono.

Ao commandante do vapor norueguez''Cometa", entrado em co ds abril ultimo.
foi imposta a niuiln dc direilos eni dol.ro
Jior falia de descarga de volumes, Feudo
designados os cseripturarios Cunha Junior c
J._ A. .Neponuicono para proceder á respe*
ctiva avaliação.

A PUXIIAI. 

Um gnnrdiMioclurno
nuirroillilo

O ^ serventuário da Reparlição Geral
ilos Telcgraphos Durval Xavier da Cos-
Ia, residente á rua Nova de São Luiz
11. 102, oggrediu hontem, pela niadru-
gada, na referida rua, o guarda 110-
ctttrno 11. S.- Manoel da Silva Mendes,
íerindo-o com uma ntinltalada 110 bra-
ço esquerdo.

.Costa foi preso e autuado 110 9" dis-
Irieto c o i>olit-i:il, depois de soecor-
rklc na Assisti-ncia, foi Teinovido para
11 sua residencin, á rua liarão de Pe-
íropolis 11. 162.

COHPO i>e Tsovnimios
Poi niimeiido novo (lio-

soiu-oiro-imsiiiloi'
O ministro do Interior nomeou pnraTi cargo de lh*sonrciro pagador ilo

Corpo de Bombeiros, o capitão Anlonio
Fernandes, c classificou na 1" compa-
mlii.i do 11.esmo corpo, o tenente Or-
nuimlu Koclia.

Matriz du Inhniiiun
jVomos homem procurados pc-lo sr.

Vici-ntino Pinheiro da Silva, que 1103
narrou o seguinte facfo: no dia 23 dc
jullio coütralfíra elle uma missa na
uialriz de Inhaúma, para o dia 1" des-
tc mez, ás 9 horas. De aceordo com o
que eslava combinado, o 'sr. Viceiitino,
parentes c convidados chegaram á ma-
triz de Inhaúma para assislir á missa,
não encontrando, porém, o padre Ma-
noel, porque este fora mandado pelo•igario ao Engenho de Dentro.

O sr. Vicenlino e os convidados re-
clamaram ao vigário, mas inutilmente,
porque nenhuma providencia foi dada.

¦ tn< mi.' '

Promoções ro Exercito
Reunião da commissãò

Reuniu-se liontcm a comniissão de
promoções, que apresentou a scgiiinte
propôs! a:

Cavallaria — Com a reforma do ea-
pilão João Baptista c!c Souza Car-
valho, por decreto de 2 do cor-
rente, abriu-se uma vaga desle pos-
to, que, por ter sido a uliinta -re-
enchida por antigüidade, compele,
por estudos, no i" .tenente 1'toloincii
dc Assis Brasil, ao qual cabe classi-
ficação 110 a0 esqjiadrão do 40 regi-
mento. (Dessa promoção c da transfc-
renda para a 2" classe do i° fencnle
Manoel Carlos de Andrade Neves, por
decreto de 2 do corrente, resultam
duas vagas deste posío que, por ler
sido a ultima preenchida -por ónligiti-
dade, competem, por estudos, aos se-
gi-.ndos t.-nentes Áitrcliniio Lima de I
Moraes Coutinho e Còda-r Marques da !
Silva.

Dessas promoções resultam duas va-
gas <lo -poslo de 2" tenente, nas quaes
devem ser incluídos os segundos lencn-
les Virgílio Vianna Castello Branco e
Álvaro Purlado Brandão, Iransferidos
da infanteria por decreto dc 29 dc
março u!:inio.

Graduação — De aceordo eom o ar-
ligo r da lei n. 1,215, tle 11 de agos-
to dc 190.1. a comniissão propõe que
seja graduado mo poslo liminediatamen-
lc superior o 2° tenente da amia de
infanteria VirgrMo Vieira de Sampaio.

G3271 1S:0005DOO
BW14 2:»00í0aU
200!);: iiOiOSOnO
l,m QOCÍSÕrlÜ
157103 .-. SO S00:1
4IR0 üOOSOjO'.«To jiiiisnoo
1Õ2C1 3(1115110:1
117772 3C0 !0:0
5Õ2G0 SOOSllOJ
3Sí 2UÚSÓÜ0
SM2 SI10SO"0
20720 S0OW00
32955 200'0'JO
43105 S.TiSdOO
50572 2 ! 00r>72!io a< os"0o
BS0')5 200j{0 0
Oálir.O SOOSODO
79Ü3Í SOOSOO"

PIUCMIOS DE 1005000
1010 3052 12018 12010 13225

14".33 IS451 1R567 23056 34713
31GÍ3 31429 BOOOO 57022 5S156

GÕ023 05880 7-IKIiS
PUFMIOS DE 403000

2384 3023 0078 G375 18310
20)91 20114 215112 25492 31309
32121 33730 30320 4"355 402:12
¦!ít,326 52018 57407 5S0S3 58237
01372 7U23S 70297 78213 70335

•C

4005O00
2003000
IOOSOO'1

205000
10HOOO
10j"O0

«5000
4S0U0

DESArPATlECinO ?

Com vistas á policia
Fomos lionlem procurados pelo r,r.

Jnsé Joaquim Nunes, residente á ladeira
Senador Dantas n, 10, que nos veiu
expor o seguinte: seu filho João Ro-
drigues Nunes, de 15 .annos de edade,
empregado numa ourivesaria, desappare-
ceu de casa e do emprego, sem o mi-
ninio motivo, pois na casa cm que tra-
balliava não ha queixa contra elle.

O sr. Nunes já procurou a policia,
afim de pedir .providencias sobre o caso.

Pede-nos tambem o desolado pae clia-
niemos a attenção das pessoas que sou-
berem do seu paradeiro comnuinicar pa-
ra o endereço acima indicado.

APPKOXI.MAr.i.ES
G3270 o G3272
1ÍSU3 c 58415
20994 a 20396

DEZENAS
C327I a 038SO
58411 a 5SI20
20091 a 21009

CENTENAS
03201 a 03300
íiSÍOl a 5S300

Todos es numeros terminados em
1 tem 15000.

O fiscal do governo—Dr, Amazonas
Pinto

Os concessionários,,!. Azevedoi C.
A autoridade policial—Dr. Canti-

nlio Filho.

Loteria do Estado da Bahia
llòsumo dos prêmios da 19- ox-

tr.-ioeão do plano n. 10, om liene-
licio do Instituto Goograpliieii e
Histórico dn Iinliia o outras institui,
ções, do lioneliconcia e instrucção
realizada cin 3 de agosto do l«.U(i sob
a presidência d.i dr. Edgard Doria,
ílsc.il do governo.

110' extracção do191G
PRÊMIOS DE 10:0003 a 200=000

S9B54  10:noriü000!S 1:5005000
18708 Ij0"í0(i0
„?•!?? SOOjJdOO
f'i»g 300SO00
.'"'? 2508000IIS015 251,SII"0
\fB soo-ooo
}*-«3  2'OVIOOw™í sonsm»
3102b 2O0SO00
43314 SO0SO00
57650 2(J,ig0J0

PRÊMIOS DE 1003000
2G73 23S29 32778 35519 38204

42130 51311
PRÊMIOS DE 50=000

0353 15553 2G52G 26340 35335
35S04 40801 4272G

APPMOXIMAÇOES
59583 o 59555 75ÍO0O
32027 o 32U29 .- no U00
18707 o 18709 SiõSOOO

Pequenas noticias forenses
O dr. Paulino -Silva, juiz da 2* vara

eivei, por sentença de jiontctn, adjudi-
cou a Antônio Ribeiro Peixoto, como
avô paterno de 'Rosa Moura de Olivei-
ra, fallecida, um terreno c casa da rua
Frolick sem numero, em S. Clirislovão.

Na audiência do dr. Carvalho c
Mello, juiz da 5* vara eivei, foi hon-
tem proposta pelo sr. Álvaro da Lapa
Trancoso uma acção dc nuliidade de
casamento contra d. Septimia Natalina
Yorio, allejrando erro essencial.

O juiz da 4* vara criminal con-
demnou liontcm Antenor da Costa a
cinco annos de prisão e 12 i|2 o|o dc
multa, por haver, no dia n de feve-
reiro ultimo, roubado, na rua Pinheiro
n. 34, jóias avaliadas em 2:S20$5oo.

Ó mesmo juiz pronunciou Manoel
de Souza Guerra, que, no dia 30 de ju-
nho, roubou jóias avaliadas cm 2,|G$5oo,
da easa n. 465 da Estrada das Furnas
da Tijuca.

•mmO' mm » »m. -,,___.....
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Il FUMOS EM PACOTES
il MARCA VEADO:
j|| Excellentes qualidades L'.<-£: Rocusac as imitações ^p;
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Rio, 5 de Jullio de 1916.
NOTAS DO DIA

Hoje, ái 2 'hor«j da tarde, deverá reali-
zar-se a assembléa da Gmprcía Auto Ave-
íiida.

ASSEMntÉAS CONVOCADAS
Qlanco üvolacionista, dia n, is 2 ho-

ras.
Antônio Jannuzzi, 1'illios, e Comp. dia

24, is i horas.

CONCORRÊNCIAS
AXNUN CIADAS

K< Estrada de Ferro Central do Brasil,
pira a construcção de um muro e uma
pilastra para portão, no pateo da estação
do Norte, na cidade de S. Paulo, dia 7,
ao meio-dia.

Directoria Geral de Obras e Viação da
Prefeitura para o calçamento a macadam
alcatroado das ruas Tres -Docas c Ayrcs
Pinto, dia V, ás 2 horas.

Directoria Geral de Obras e Viação da
Prefeitura, para o calçamento a parallclc-
pipedos sobre base de macadaiu, da rua Ge-
neral ArRollo, dia 10, ás 2 horas.

Supeiintendcncia do Serviço de.I.impeza
Publica e Particular, para a acquistção de
ioo caixas destinadas a collccta do lixo da
limpeza particular, dia io, á i hora.

Conselho de Compras da -Marinha, para
o fornecimento Rcral necessário ao serviço
e consumo ordinário da Armada, dia io.

Superintendência do Serviço de Umpcza
Publica e Particular, para a acquisição dc
•uma bomba centrifuga, conjugada, com
j?.cto dc 3 iU, com motor a vapor conju-
ímüo. para a lancha "4 dc Maio", dia ni
i 1 hora.' Superintendência do ocr.vfÇÓ da Limpeza
Publica e Particular, para acquisição de 45
aros dc borracha massiça para automóveis,
dia 17, i 1 hora.

REUNIÃO DE CREDORES
Fallencia de Joaquim de Oliveira Duarte,

dia ;, ás 2 horas.
Pallencia de C. Samuel Iloff.-njfui, dia 7,

á 1 hora.
Fallencia de II. Leite, dia 10, . 1 hora.
Faí.cnciít de Zurich Marques & C, dia/xx,

i 1 liora.
Fallencia de Agostinho de Souza Mar.

quês, dia 28, á 1 hora,

OAMBIO
liontcm, este mercado abriu indeciso,

correndo para cs saques as taxas de 12 5] 8,
12 2i|.i3 e ia ii|i6 d. e cm seguida 09
de 12 518 c 12 21I32 d. c para a compra
do papel particular ns de 12 jU e ia
25I.U d.

Uuranle o dia o mercado affrouxou, vi.
«orando para o fornecimento dc cambiacs
as taxas dc 12 «|ifi, 12 19I32 c 12 518 d.
c para a acquisição das letras dc cobertu-
ra as dc 12 11I16 c 12 23I32 d.

O llanco do Brasil conservou para os
vales ouro a taxa de 12 31I64 d.

Oa negócios conhecidos foram rcptilares,
fechando o mercado cm posição estável,
com os estabelecimentos bancários sacando
a 12 5I8 d. e comprando o papel particular
a 12 23I32 d.

Foram aífixadas nas -labcllos dos ban-
cos:

.«na» _m-
A má sorte de um larapio

UM LADRÃO E' COLHIDO E MUTI-
LADO POR UM COMBOIO

'Ko momento <:m que o trem S 72.
da Leopoldina Raihvay, ápproximavà-
se da csiação da Praia Formosa, nm
individuo de côr preta, tendo ás mãos
unia valise, sem -esperar a parada ilo
comboio, iinpiT.denfljnieiile atirou-se á
linha.

Escorregando, caiu enire 03 vagões,
ficando com o braço direito decepado.
com vários ferimentos jiclo corpo e na
cabeça.

Transportado .para o Tosto Central
de Assistência,, foi rcoouliecido pela
policia conio_ sendo O perigoso ladrão
'Eurieo da Silva, de 21 annos, soltei-
ro e sem residência.

Aberta a pequena mala, foram cn-
conívadas diversas igazu'as -e ipês de
cabra, objcclos próprios para os seus
assailos 11 .propriedade alheia.

Em gravissimo estado foi Eurieo da
Silva mandado internar _. Santa Casa
dc Misericórdia.

Gottas Virtuosas dte0|r0nuc;a
Curam hemorrhoides.
o vários, tirinas r ¦ ti >

nales do utero
i-i-i Cvstite.

MALA 1>R RESPOSTAS

Francisco Gouveia, Cri.iYim!>ii. —>
Todo o Eslado dc Minas é prodigio-
samciilc rico cm jazidas dc ferro. A
pro.piiit.iria do terreno cm que se diz
haver aquelle minério, deverá mandar
amostras para exame, 011 ao Museu
Nacional, secção de mincraloiria, ou
ao Laboratório Nacional ou á Casa da
Moeda, para oliler as analyses qualita-
liva c quantitativa. Deve requisitar um
engenheiro niiiicralogista para fazer n
estudo c demarcação da jazida; regis-
trar na estação competente . proprie-
dade, c depois... explorar o minério,
se tiver elementos para isso e essa
exploração for possivel o remunera-
dora.

¦ ¦¦ 1» 3» i»»8Sm
"REVISTA 1>A SEMANA"

Como sempre, o numero de liojc
dessa revista illtislrada, está primoroso,
texto vasto c interessante e gravuras
de netuali-dade.

-«ft-O»"'-—¦  ¦—

CAMPO DE IrKOnORO

O ensino do nrrricultura
ihmIIiui

Tendo aiiumeiiiado o numero -dos
aluiiiii s deste curso do Serviço dc Agri-
cultura Pratica do Ministério, ficou cs-
tabelecido c acceito que alguns delles
trabalhassem, como simples trabalha-
dores, nos próprios serviços do Campo
du Deodoro. O dr. Aristides Cairc
iniciará tsta semana a pratica de en-
xertia. leve liontcm logar a quinta
lição do <lr. Dias Martins, sendo a
sexta:— Pastagem c criação. Como o
animal é íeilo e se alimenta, e meios de
evitar as suas principaes moléstias —
feita na próxima terça-feira, á hora do
costume. v

í.ondrcs. . . . i- . 12 s|8 a 12 ii|i6
Paris (,;!i $68u
Hamburgo. . » > ¦ $740 $M5

A' vista:
Londres. ••«-."• ,- 12 a|8 a 13 ISJ32
l',iris çsiSú 694
Ilüiiiliurgo. ...... $743 $7SO
Itália $632 $658
PortURal....... a$ono 3$o2o
Xova Vorl;. .««.•• 4$o6o 4$no
Montevidéo. .,,,,. 4$ino 4Í230
Ilesiianlia S828 $850
lliicnos Aires. '..,-• 15720 i$7Õo
Ruissa S7C9 $787
Valos do café. . . , . $684 $683
Vales ouro 2J163

LIBRAS
Vendedores no preço dc iq$Soo e com.

prádores ao do ioSóoo, porém, sem nego-
cios conhecidos.

Caixa de Conversão
PORTO & O.

São quem melhor ágio pagam —
AVKNMDA RIO BRANCO 49 e 51.

LETRAS DO THESOURO
As letras papel foram cotadas oo Tcba-

tc dc 8 pnr cento, ficando com compra-
i!nrí3 aos de 8 a 8 1)2 por cento c sem
vendedores conhecidos.

Os negócios divulgados foram d: pouca
monta,

PINTO. 10PES & C.
Rua Floriano Peixoto, 174 — Pres-

am ai melhore» eunta, de café.

O A P E •
MOVIMENTO DO MERCADO

ivita Saccas
Existência cm 2, <]c tarde. . . 193.0S5

Entradas em 3:
K. V, Central. , , t 136,020
K. V. Leopoldina . , . 241.^40
Cabotagem . . • • . (jo.ooo 6.406

Tolal .... 
 '

Embarques cm 3:
H. Unidos * • . 7
Caiio ,-
Cahotagem. , . « ,

. . . 109.491

.1.350

.1,557
150 6.037

Existência cm 3. de larde. . . 192.534
Entraram, desde o dia i dc iulho ale

hontem, 164.225 saccas, o embarcaram, em
CRual período. 2G1.122 ditas.

Hontem, este mercado abriu fraco, com
alguma procura e regular numero <le lotes
expostos á venda, tendo sido cffcctuadas,
de manhã, tránsaeções do 1.7*11 saccas. ms
bases de 9$ 100 e oS^oo, a arroba, pelo
tyi'o> 7.

A tardo, foram realizados negócios dc
cerca dc ,1.000 saccas., aos mesmos preços
da abertura, fechando o mercado cm
calma.

A Dols.-i de Nova Vorl: :briu com i pon-
tn de alta parcial.

Passaram nor Jundiahy 54.Soo saccas.
NSo houve entradas.

8.
9.

oSíoo c 0Í600
tiSioo e QÍzoo
SSroo e 8S800
S$3oo c 8$.(00

. A Agencia. Geral das .Cooperativ.19 do
Estado de Minas communica as ceguintea
cotações de ca*"c por 15 IcÜos;

Typo,

3,
4.
5.
Ci.

Cifés <lo sul e
oéste de Minas

"1
Cafés de outras

procccltmciai

I Con::num Cor | Comaium
1

Cor

11Í020 n n$333| 11S025 iiS*M3
lotriai a io$8;5l mSf,2i io$í:j
iníji2 a 10S417I io$ji3 1031417
9S804 a idSooSI o$R04 io$oo8
y$jo6 a 9$6oo) 9$,it)fi g$6oo

Obscr-eac.es
Merendo: Calmo.
Cumliio : 12 s|8 fraco.
Pauta : $650.
De aceordo com a alta, as qualidades

O REALEJO DU J.V.V-JOT jules >i*\nv FOHtBTlM DO "COltREIO D.V M.V.MIÃ"

Demais, Beaufort nüo t-e apresentaria de improviso.
1'assaram-se dois dias, depois ires. Xâo tornou a vel-o. Além disso,

iprclextando cansaço, não tinha qucrilo sair de casa. Previa que sc tivesse
•dirigido o seu passeio para o mesmo ponto, onde Bcaufot'1 a tinha encon-
irado, a primeira pessoa que lá veria ,scria o inancebo.

Por que foi qnc aquelles Ires dias lhe pareceram tristes c longos?
Ksl-ou louca! pensou cila. Por ventura não tenho chorado bastante

já. para que hei de arranjar agora motivos para mais lagrimas? E' um cri-
mie animar aquelle amor... Um crime por elle... e um crime nara mim...
Posso ainal-o sem confessar o meu erro? Posso occultar-llie ti existência do
atieu filho?... Jamais! E confessar isso, esse facto horrível, essa vergonha,
:i 11111 liotncnii, que deposita cm nós a sua fé, a sua vida c o seu coração,
tudo quanto ha dc mais nobre, de mais elevado e de mais santo, não seria
jnatal-o?

K, debatendo-sc contra si própria:
E culpa minha? Não, não o amo! não o amo! Nâo possoi não queroi

Meu Deus, como eu vos abençoaria sc o impedisseis dc voltar!...
Passou-se a manhã do quarto dia egualmente sem que Marcclina lircs-

íe noticias de Beaufort. Começava a ter esperanças e, coisa extraordinária,
isentia-sc tranquilla e ao mesmo tempo experimentava immenso desanimo.

JV <íuc, a despeito dos seus esforços, a despeito do seu orgulho c <la sua
jrcctidfio, o pensanu-nio de Beaufort occupava-lhe inteiramente o espirito!

De tarde, ouviu bater á porta do chalet.
Muitas vezes suecedia serem fornecedores que a procuravam, sem, que

Wla sc incommodasse a rccebel-oSwP-ois naquelle dia, o toqut da campainha
íel-a levantar arqitejantc, cheia de angustia.

Ouviu passos na arêa da alameda e antes de ter visto quem era o visi-
jante exclamou:

—- E' elle! Aqui!... Ka verdade, é demasiada audácia!
Com effeito não sc enganava. Era Pedro Beaufort.< Perguntava pela

(Sra. de Lepilly. Introduziram-o na sala c a velha senhora, admirada com
fiquella visita, desceu para rcceliel-o.

Minha senhora, disse Beaufort comi simplicidade perdôe-me ror me
hpresentar assim intempestivamente. Amo,a menina de Montescourt, sua so-
britilia* Ha um mez que a vi, pela primeira vez, em Berne. ü acaso fez-me
Sempre que eu me encontrasse com, ella. Ha apenas quatro dias. desde que
phegtiei a Grindclwald, que sei o nome delia c o .seu. Dirigi-me á França e
tive á felicidade dc encontrar, entre amigos dc meu pae, um seu amigo muito
pnligo do Sr. de McHtcscourt, Eis aqui a sua carta, que me servirá, se-
gundo espero, dc introducção,

A velha senhora olhou logo para a assignatura da carta que Beaufort
Jhe entregava.

_— Uni rccomm.emlnçiio do Barão de Lavai é mais do que sufficiente,
ícniior, disse cila. Seja bemvindo em nossa casa, mas com tuna ctmdiçã»•ormal c seria."E a Sra. de Lepilly fallou cm tom grave, quasi soienne.Acceito-a sen, a conhecer.

Xão faliará de amor a minha sobrinha.Mas eu amo-a I respondeu elle com dolorosa surpresa.•— O senhor ama-a, mas eu não sei -se ella o ama. E conheço..!, sei
*tfteS são as suas ambições.., qua! é o seu ideal, — e não penso que essa»
Umlnções o renhor as realize, que esse ideal scia o senhor. Mortiíico-o scra
Ifluvula?

E a^tia, um tanio pallida, um tanto tremula, proseguiu:
— Em taes condições, não podendo minha sobrinha amal-o e o senhor,

amando-a, c não lh'o devendo dizer, pergunto á sua honra de homem se lhe
íossivcl vir nom "sem falta juramento? .

Pois seja, disse elle, visto que o exige.
Jura?

— Juro. E cumprirei o juramento até qtte a menina dc Moiitcscourl me
desligue delle.

A Sra. de Lepilly teve um sorriso írist-c e voltou por momentos tt ca-
beca para esconder as lagrimas que lhe -enchiam os olhos.

Estou tranquilla; tal não ha dc acontecer.
.Beaufort despediu-se levando a esperança no coração.
No dia seguinte, no chalet, achava-se na presença de Marceilina c da

'tia. Demorou-se alguns minutos. Simples c banal visita de cerimonia.
Quando cüe sc retirou, .Marceilina deixou-se cair nos braços da tia, so-
luçando.

Minha tia por que motivo o deixou vir? Não era feliz, mas vivia so-
cegada. Agora, nem socego nem felicidade.

E a Sra. dc Lepilly, assustada;
Que queres dizer?
Nada, disse ella, nada. minha lia. Sou uma louca.

E, sem querer explicar-se mais, fechou-se no quarto, até á noite. '
Mais tarde, a lia quiz intcrrogal-a:

Minha filha, rrynlia querida filha, estás zangada commigo?
Não, estou nervosa e cansada. Deixe-me.

Tudo aquillo foi dito seccamente. A tia não, replicou. Toda a sua vida
tinha adorado Marceilina, porque, uf.o tendo sido mãe, tinha transferido
fará cila a sua ternura de mulher.

Xo dia seguinte surpreliendett a sobrinha chorando, oceulta debaixo de
um caramanchão no fundo do jardim>.

Peço-te, Marceilina. Dize-me o que tens, se não me queres fazer
morrer dc desgosto.

Então, com cólera, por entre soluços e com, 03 braços á roda do pes-
coco da tia:

O que tenho, o que tenho? Enlão não vê?
Não, não vejo nada. Sou velha, sou tola...
Pois bem, amo-o, amo-o!

E teve um ataque dc nervos, com gritos abafados pelo lenço que cila
mordia, c rasgava cotn raiva.

V

ENTRE O AMOR E A DESHONRA
"Beaufort 

fazia todos os dias a sua visita. Cumpria a promessa que fi-
iera. Xunca a menor palavra podia recordar a Marceilina a adoração de
que era alvo. Mas as palavras eram inúteis. Tudo nelle dizia amor: o olhar,
o menor gesto, até a entoação da voz que tinha inflexões de ternura com a
qual ninguém poderia enganar-se, as suas attenções e a alegria ingênua, que
já não dissimulava quando via um pouco mais de felicidade no rosto de
Marccliina. de ordinário serio e triste, »s suas inquietações sc a via preoc-

Deutsch Suedamerikanische Bank A. G.
Capital ......... 20.oou.ooo dc marcos

BALANÇO EM 31 DE JULHO DE 1916 DA SUCCURSAL NO. RIO DE
JANEIRO

BANCO GERMÂNICO DA AMERICA DO SUL
Activo

Caixa
Letras descontadas .
Contas correntes ..
Letras em cobrança
Valores depositados ,
Casa matriz, filiaes
Diversas contas .. .

c correspondentes

. ., 4,C9o:i27$a.|o

. .. 2.348:Gq7$447

. .. 7.915:o26$i.47

. ,.., 6.573:355$Si3
. ..- 9-570:336$S;!5
.- .. 3-075 :5io$538
. .. i.237=9°i$7"

Rs. 35.410:955$?"

Passivo
Capital declarado da Caixa filial (3.000.000 de marcos)
Derpositos . contas correntes com e sem juros
Credores por letras em cobrança  .. ..
Credores por valores depositados
Casa matriz, filiaes e correspondentes
Diversas contas .. ... .. .. ... ., •• .. ...

S. E. & O.

Rs

Os directores,

2.20S:ooo$ooo
8.045:235$730
6.57313555313
9 •57o:336$825
7.435:8581075
i.584:ií9$279

35.4io:955$7"

Ilechlcr. Erb.

acima de 7 não acorooanliam os preços
relativos, sendo sempre oi de cor mais
valorisados; continuando depreciados oa
cafés baixos, devido ás entradas de São
Paulo.

Lage Irmãos communicam-nos que ai
suas cotações de café são as seguintes:

3.
4.
í.
6.
7.

roa 15 eilos

10S400
IOSIOO
9J800
C$500
9$200
8Í80O
8Ç4oo

SILVA LIMA. RIBEIRO & O.
Rua Marechal Floriano Peixoto, 46.Únicos que prcitatn boas contas de ciíá

SANTOS
F.rn 3:
líntradas: 50.473 6accas.
Desde 1; 152,670 saccas.
Media: 5o.8g8 saccas.
Saídas: 31.030 6accas.
Jvxistencia: 1,320.887 saccas,
Preço por 10 kilos: ?S6oo.
Mercado: fraco.

ASSUCAR
Entradas era 4: 3.590 saccas.
Desde i": 13.436 ditos.
Saídas cm 4: 2.624 saccoâ,
Desde i°: g.156 ditos.
r,xislcncia em 5, de tarde. Isuecos.
Posição do mercado: paralysade

COTAÇÕES
llranco crystal
Crystal amarello , , , ,Mascavo ....,,,
llr.-mco, .i" sorte, ....
Mascavinho

I4I*9«

íooo a $54o
$540 o $560
$430 a J4C0
S68o a $700

Í500 > $530

ALGODÃO
líntradas cm 4: g;o fardos.
Desde Io: 1.3G2 ditos.
Saidas em 4: 374 fardos.
Desde 1°: 1.098 ditos.
Kxibtencia cm 5, do tarde: 6.138 fardos.
Posição do mercado: naralvsado.

COTAÇÕES
Pernambuco. . . . , ,
R. G. do Norte. . . .
Parahyba ... , ,

Nominal
Nominal
Nominal

BOLSA
liontcm, a Bo'sa funecionou animadíssi*

ma, lendo sido desenvolvido o numero de
iiüROCÍoj realizados.

.As niwliccs geracs, 03 de 1903 e os Mu-
nieipr.es, ficaram firmes; ns de C. de E.
ile !-'ctro, as da Comp. do Thesouro, as
da Baixada, as Populares, as ncçGes das
Minas S. Jeronymo, sustentadas; as das
Terras, c as das Docas da llahia, frouxas.

VENDA
Apc-liccs :.

Geraes de 1:00$,.., ., a. .
Ditas idem, i, i« r,

.6. 1. 2. 6. 28 a.
Ditas idem 20, 28 a.
Ditas idem, 4, 22, 4
Provisórias, 10 a. •
O. do Porto. 10 n. ,
Ditas idem, ia...
K. de 12. de l;crro,
Ditas idem, 2, 28, 3,

1,

9 a
a.

Comp. do Thesouro, reunidas,
8:700$ 

Dito ideai, idem, 7:000$ a. » •
Dito idem, de 1:00$, 1, 2 a. . 1
Dito idem, 2, 11, 17, 38 46 a.
Münicipaes <lc 1906, port., 5,
, 3, 5 
Ditos de 1914, ,port., 12 a. , . •
12. de Minas Geraes, 2 a. • • 1
U.do Ri- (4 °|°) 2, 2 ti. . . .

Companhias :
Docas da Baliia, 100 
Minas S. Jeronymo, 200, 200, 300,

50, 100, IOO, IOO, ioo, ioo* u
Ditas idem, 100, roo, 200 a. • •
Ditas idem, 600 eje 30 dias. . ¦
Ditas idem, 200 idem ri
Progresso Industrial, 25 a. ... •

Dcbcnturci :
Minas S. .Tcronymo, 43 a. < . •
Mercado Municipal, 25 a. . ¦ .
Progresso Industrial, 25 a. . . .
Uocas de fcntos, 5, 5 a. . • ..

Geracs dc r:ioo$. ,
Kmp. dc 190,1. , ,
Dito de 1900, , »•
Dito de 1915. . •
Dito de 1912. • v
Dito de iqii, . .
Judiciarias ....
B. do Kio (4 °l°)
t'. do Rio, de sooí,
nom

Dito de $00$. port.
Dito. Minaa Geracs
Dito do I;. Santo
Municip, de 190G ,
Dito nom
Ditas de 191-1» port.
Ditan nom. .....
Dilas de 1904. . .
Ditas de 1904, port,

Bancos:
Commerciai . • . »
lirasil
Lavoura
Commercio . . • •
Nacional lirasil . •
Mercantil. . . . t;

,C. dc Seguros:
líraíSil. , , . , v
Garantia *«¦«¦/
Minerva . . • •- ••¦
Confiança. • • • •
Argos
União doa Proprieta-
rios

Varegistas ....
Cruzeiro do Sul. •
Integridade ....
Indcmnizadora. . .

listradas dc Fsrro:
M. S. Jeronymo, .*
Noroeste. ... *
Goyaz >
Ilida Mineira.. . y
Norte do lirasil . v,

C. de Tecidas:
Brasil Industrial ¦ v
S. l-'e!ik-
M Fluminense . •¦
Alliança ....-<•
Corcovado . . ¦ •
Pctropolltana • . .
P. Industrial. , , •
S. F. de, Alcântara
America FuUiU . .
l-lrpcrança ....
Carioca
Confiança Industrial.
Fiat Lnx ....

C. Diversas:
n.-,c?5 /ia llahia. ;
D. dc Santo?, nom.
EDÍtaa r*o port. . .
Loterias ,•
_ e CarriiaRens. •

T. c CaiTtinircns. •
Centros Pastoris, »¦
União .¦

Debentures'.
C. Bralima. . .- v
Docas de Santos, v
Tec. Mngeensc. •
America Fabril. t
_\ c Carruagens. .

OFFERTAS
Boo$ooo
(íosSüoo
776$ooo
77í$000
p-SjÇooo

So$ooo

rSj$ooo

191S500

32O$O00
;117$000

iso$ooo
coíSooo
I,10$000
looSooa
iSo$ooo
2IO$000

0O$OOO
QOÜ$OOD

Ijojooo

Ot)$ooo
Go$ooo

2Q?000
50$00O

34Í50O

Soíooo
SiSooo
IS5$000

200JOOO
3oo$ooo

i6:3'.i,o
:?o$ooo

iSo$ooo

nitrnn

4,íoÍooo

4SO$ooo
jrSrío
noSooo

;Síoo

coi$áoo
rríSooo
5(O5$000
ip5$ooc

,"97$ooo

79S$ooo
799SOOO
SoüÇooo
;75$ooo
890$ooo

poo$ooo
774$ooo
77S$ooo

73o$ooo
74o|oot»
775SOOO
777Ç000

ig6$Soo
I.JI$00O

78o$ooo
ÍJüÇuoo

ej^soo

29?5oo
2ÇI$500
29$500
30$ooo

IlJofüQO

ro.($ooo
J92SOOO
I92$000
201^000

799$ooo
88b~ooo
77.4ooo
7?2$OO0
77o$ooo
762$qoo
745$ooo
79$ooO

4ToÇf!0O
4259000

7to$ooo
ig6|000
I96S000
i9i$ooti
i92$5O0

,114 $000'
3I5$ooo

2OI$00O
II7S000
iSoÇooo
I75S000
200$GOO

20$000
3oo$ooo

16*000
S.iíooo

8jO$ooo

JIO$QOO
I25$000

56S000
I0$0OO

2J$000
.13S000
ij$ooo

iSoíooo
ao?ooo

I4o$o0'j
x5§$ooo

20OÍOOO
i4S$ooo
I00$00

4-lo$ooo
435^000
I2S250
Cn$ooc
7S000
I0S000

2CO$300

SOI$000
iiCíooo

Confiança Industrial
lirasil Industrial. .

1 -cidos Carioca • v
Vrap. Universal . <
Centros Pastoris , ,
Tecidos Botafogo, •
Usinas Nacionaes .
Mercado Municipal .
Tecidos Alliança. .'Mjinuf Fluminense.
I'rog. Industrial . .
Industrial Mineira v
Luz Stearica, . v
S. B. Fabril . . .
Banco União. . . .
C. Industrial. • ::

Letras :
B. do E. R. Janeiro
B. C. R. M. Geraej

I<JO$000 —
iq6$ooo I9o$ooo
iS.ítooo i8o$ooo
2oo$ooo ig6$oo

i90$ooli

ioSSooo —

i90$ooo iSíÇooo
igjSooo 192S000

lSj$OOC
i5o$oòo

i9S$ooo i?u$ooo
190$000

170S000 —

I9o$ooo —
6o$ooo

ti;o$ooo ioo$ooo

Su$ooo —

IO5$00O I02$000

RENDAS PUBLICAS
AI.FA-NDBGA DO RIO Dl; JANEIROTtcuda arrecadada hoje :

12m ouro «•#».«fEm papel .......
6.-:444$iSo

i4--:Si;?935

Total. . , -r , -,- 2a5:;j7$ii5
De 1 o i.o.i.|:Si4$8i8
Ein egual periodo de 1915 507:4285723
Differença o maior em

1916 ?27:3S(i$o95
REOEBIJDORIA DE MINAS

Arrecadação do dia 4: . ¦ iS:oso$.|o7
»e 1 a 73:8.;:$444hm egual periodo do oano
passado Sü.'5G9$5J4

Sebo
Alvaiadc de

zinco
Enxofre em pe-

dra
Cimento

Vendem.se na

El fla AM® 1-110
Ctayton Olsburgh d O.

Pregos correntes do mercado
do Rio de Janeiro

ARROZ NACIONAL:

Bulhado. , • ,. $ x
Ivspecinl. . . • . r'Dilo superior. . . „-
Dito hom. ....
Dito do norte, branco
'Dito reeular. . . .
Diln. idem, do Norte.
raüado
ARROZ ESTRANGEIRO

100 kilot
;C$70o a 6;$ooo
55$ooe a 6o$ooo
48$3oo a 51J700
41J700 o 45Í000

Não li.
35?ooo . 38$300

CCão ha

Agulha, de i1
Dito de s«. .... .
Inulcz .- . -.

ASSUCAR
.Branco crystal. . •¦ . »
Crystal, amarello , . -»¦
Mascavo . , . . .- yt ^
Rranco, 3* sorte. ,' .
Somonos ....,-,
Mascavinho .....

ÁGUAS MINE5AES
Nacionaes:

Caxambú (48 garrafas) .
Lambary (48 carrafaa). .
Cambuquira (48 Rarrnía»)
S. tourenço (48 garrafal)
Salutaris (48 rrarrafas, ,

Eitrangelras:
Viehy (50 garrafas) , 1
Perrier (so garrafas) . ,
Dita (100 garrafas). . .
Scltcrs (24 garrafas . .
P. Salgadas (48 garrafas)
C. Moura (48 garrafas)

AGUARDENTE
Paraty. .. . . . i v .
Angra. . ;. , , •„- ,
Campos. . t > í . •
Bahia, ,- >¦ v ^ » , ,
Maceió. ,' -. :. . ..¦ .
Aracaju'. .- -, ¦, t. T :¦
Sul ..-,:.

ÁLCOOL

75$ooo a S6$Goo
Não ha

38$30o a 4o$ooo

$600 a
$540 a
$430 a
$ú8o a

Nioha
fsoo D

Í640
S560
$460
$700

Í550

38S000 a
33J000 a
3.1J000 a
a.liooo a
23(000 a

38J000
33*000
33:000
23$000
2.|$000

S8$oòe
S6J000
7o$ooo

litros

litros

36 grãos .- t ,- 5
38 ffráos , >¦ n \
40 grãos . -r -.- ,

ALFAFA ...
Nacional. . . . *
Hótranfícira kilo. «

AZEITE
Pcnalva, lata. , ,
Port, lata de ij
Portuguer, lata. .
Franccí, lata de 16
Francez, lata . ,

ALPISTA

Nacional. . , ,- r T T v
Estrangeira ..,-..

ALGODÃO
Pernambuco - . . , %Kio Grande do Norte. .
Parahyba ¦ .
Ciará  _'

BREU
Claro (280 Iili-a3) .- -,
Escuro, idem. . , v *

BATATAS
N::cion.il, pnr kilo. , *

BORRACHA
Mangabeira, conforme .

aualtdade, oor 15 ks.
BACALHAO

Peíxelim, , , , * „ .
C.aspe. .......
Noruega. ......
Çscossia, .,.,.-.«

BANHA
í.ii-ha dc Porto Alefrrc.

lata de 2 IcÜos, . . .
Ditn. ídem, lata de 30
kilo  ,

Ditu da Lajunt. lata
urande

Dua ri» Itajahj. lata de
n Itilos

Dita idejn, lata grande.
Oita de Mino», lata d»

2 kiics
Dita idem. lata frrande

CARNE SECCA
Rio da Prata:

Patos e manta?, • r •
Mantas. . . « ., ¦ •

llio Grande :
Puras mantas. . • ,- «
Mantas  . ,

Maito Grosso:
Patos e mantas. , , ,
S. Paulo-Mmas r Rio .

CARNE DE PORCO
Do Paraná e Santa Ca-
thnrtna.......

iRio Grande. ,,,,»;
CIMENTO

D ova. . , V . T -y y'.'otliHral ....¦.-.
n.-m.leira Sticri . ,- .- «
Rcx , .-
Alpha  .
Pvramide . . . . -_•* .
Wlrile Sc ürolliers .

CHAMPAGNE

S8$ooo a
5õ$ooo a
70J000 a

Nominal
48$ooo . 48(000
48(000 a 48(000

- 165(000 a 170(000
i55?°oo 3, i6o$ooo
145(000 1 150(000
145(000 9 150(000
I45$noo o, 150S000

• 145(000 a 150(000
145(000 a 150(00»

480 litros
340(000 _ 350(000
350$000 a 2Í)O$00O
aCojuoo a 37ü$ooo

$3ÍO 3
NSo ha

$380

3(000 a 3(000
38(500 a 301000

i$$oo a 3$ooo
29^000 a 33S000

3$ooo a 3J300

Por 100 kilot
54$ooo a sfi$ooo
50(000 o 58(000

Nominal
Nominal
Nominal
Nominal

Nominal

$:8o a $340

30(000 a 40(001

í8(ooo a 69(000

95(000 a 96(000

80(400 a 82(800

Sifooo a 82(800

76(200 a 80(400

Rfi$4oo a 87^000
80(400 a 84(000

73S200 a 74(400
5-l$ooo a Cwioon

COUROS
Por

.(800 •
3(400 a
2$6oo a
2$8oo a
2(400 a

15(000 a

8ola "PeloU.". . . . .
Sola "Mineira commum"
Sola "S. Paulo", commum
Sár.la Catharina. dc i*. .
Segunda c baixa. . ..
Correeiro (o meio). . .
Afanadas. R. Grande (cada

da um)
Atanadas, inferi».-- até (ca-

da um) 16(000 a
Atinadas de Campos (cada
um) 22(000 aCHA'

24(000 a

kilo
3(00.
2 $800
l$OQO
41$00(l

I7$50i)

s6$ooo

165000

2tj$O0O

Verde . . . .
Prelo. . . . .

CACAU

Üahia. . . .-
Pará
Pernambuco. .

CEBOLLAS

K110
g$ooo a I2$ooo
Ç$oot) a iá$ooo

Kilo
Não lia
Não ha

Não ba

Ccnlo
2(Soo a 3(200Rio Grande. .

ERVILHAS
Nacionaes -.- Nominacs
Ditas estrangeiras. . . no(ooo a lioSior

FARINHA DE MANDIOCA
De lVirto Alegre:

JGspccial. ....
Primeira. , , . .
Fino
Grossa. . . . • ,

De Laguna:
Grossa;

34S000 a 34$4oo
375800 a goSooo
31(800 a 3a(2oo

Não ua

FARINHA DE TRIGO
Moinho Inglez

ScmoUua. ......
Iluda, nacional. • • •
Nacional t
Brasileira

Moinho Fluminense
Especial ,
S. Leopoldoo. :

Moinho Santa Crua
Pérola
Santa Cruz
IPaulicéa. ..,,,.

FEIJÃO
Prelo

Dc Porto Alegre, ,• ,
Dito, idem, da terra. .
Dilo, idem* de Sama Ca.
tharina ,

Dito inantcjga. ....
Dito de cores diversas.
Dilo. imilatinlia. . . ,
IDilo nmandoim. . . .
Dilo, branco, idem. * ,
iDjlo, vermelho, idem. .
Dito, enxofre
Dilo, branco, estrangeiro
Dito, fradinlio, idem, ¦

FUMO
Fumo em corda
Rio Nove:

Especial, ...... t
Regular , .

Sul de Minas:
Secunda. . . .- ,- s- v
Primeira. . » . , v ¦
Terceira . . t , -, ,'_

(joyano:
Kspccia], ...*«:•
Regular, 

FUMO EM FOLHA
Do Rio Grande:

1* amarello. ¦ • • y v
2*, idem . . . x * # •
i1, communi . .«, «. 1 •;
2", idem . . • jt a :¦; •

FRUTAS
Maçãs, caixa. ,- y :•¦ i
Pcias, caixa . . . v -.
Mangas, caixa . • . .
Uvas Uio Grande, caixa
Ditas, estrangeiras, barril

GORDURAS
Rio da Prata, idem, . -.-
Rio Grande. . . . .
Matadouro. . . ,£¦.__¦

GLYCERINA

Bruta, iem vazilliame. .
Bruta, em lata. de ia l|a

c .5 kilo. ....
I.oura, .em vaiilbame. .
Loura, cm latas de u ifi

e 25 kilos. .....
Branca, sem vasilhame .
Branca, em latas de i«i|i

e cs kilos
Branco em latas -de 4 kilos
Branca, em latas de 1 e

x kilos. ..,-..
MANTEIGA

Mode&to Galone, sortidas
Bréttl Fréres, lata , . ,
Leoeloticr, lata . . ,- .-
Modesto Galone, kta » .L Brum. ...••-.
Dc Minas •;

MILHO
Amarello, da terra, , ,-
Dito, branco, idein, , ,]
Dito da terra, misto. •
Díto, amarello do Norte

MADEIRA
Americano, nc. ,
ÍRiaina, duma. .
Snotioc, dúzia. .
Suucu, branco, o pé,
Dita vermelha. . ,

Pinho do Parani
1" finalidade. . ,
2n qualidade. , »'faboa ,

OLEO
De linhaca, lata. .
Diln. barril . . ¦ ,

QUEIJOS
D» Minas . . -.- ,

SABÃO

i{,6oo a 16(700

34(500 a
34(2110 a
33(000 a
32(200 a

34$ooò a
33(000 a
32(000 a

34$ooo a
33(000 a
3*'$ooo a

34(n'o
3.1(50.1
3.'$,"ao

34Í.ÍOO
33JSOO
32(500

34?joo
3.1(5""
32(500

ioo kilos
23$.loo 24í^oft
20(000 21(700

18(300 20S0011
ZSjdoo 11 r6$7oo
i6$7oo 235.1011
iB$3«o 2c(oo.
ãis;oo j.iS.joo
l8$300 aoíooo
i3?3oo 2o$ooo
2i(.-oo 22Í700
ííojooo 94$oao
62(900 64(500

For kllo
i$5oo A 1$700
i?ieo a

1*000 a
1(200 a
$600 a

a$ooo •
1(500 a

1(300

1(100
1(300
(800

2(200
1(601

i(.15«
l(lSO
I$200
1(100

1(250 a
1(100 a
1(150 a
1(050 a

13(000
yojooo

Não ha
Não ht

50(000

— $9.1»
(«.Ul
(36o

Por kilo
4$íhn 4$uoo

4$i)ot)
5$ono

5(100
650UO

6$ 100
6(joo

4(100 a
5(000 a

5(100 a
6$ooo a

£('100 ft
6(200 a

6$300 a ójjao

Não ha
Não lu

i(;oo a ,i(8í)t
Não hk

3(000 a .1(100
25800 a 3S200

10Í400
Rjgiin
8$ijno

P(90o a
8$ioo a
8$400 a

Não ha

$4^0 a $440
I53ÇQOO a 1335000

f9SO .
i$ooo a
i$ooo a

74(000 a
O.j$000 a

(220.

fi$OOj
j(6oa

$9So
1$000
I$OO0

74(000
64$uo(i

(220

Em 37 tijolo.
Err 9 barras. .

em ti-Oleina, vircem
joios, 4 kilos..

Oleina e virgem,
joios pequenos,

Oleina c virgem, em
joios n, 1. 2 kilos. , .

Especial, cm tijolos, 4 k.
Especial, em tijolos, 3 k.
Especial, idsrrt c, 1,3 ks.

em ti-
3 kilos

ti-

(000 a 3(201

Por kilo
(700 a (701
(700 a $704

Por caixa

2(230 a 2(23.

1(700 a i(»m

$000 a
1Ç080 a

$oCo o
i$sóo a

Ç720 a

1(300

iSiSo
1(220

i$iSo

(740

Franc"7;a. ,
rertugueza.

Por barrica
23(500 —

Não ha
2S$000

— 25(000
Não ha

?fi$00b —
aGjooo *—

For caixti
içoíooo a ?io$ooo
125(000 a 135(000

Especial dc peso . . -.-
Virgem de peso . »¦
Virsein superior. ,

VINHO
Riu Grande . . . .
Collares, tinto, superior
Dito, inferior. . . ¦
Virger. do Porto. . ,
Verde porturruez. . .
Lisboa, tinto. . . ...
Dito, branco. 14 gráos
Figueira, tinto . . .
Hesuanhol tinto. . • »
D:to branco . . . •¦
Vermoulh (Cinzano) ¦
Portuguez
Francez, eaixa. . . ,

VINAGRE

Tiranco . v •¦ t y «
Tini" ...-,..,

VELAS
Grandes, de 5 e 6, caixa

de as pacotes .... 14(500 a
Pequenas, de 5 e 6, caixa

de 35 pacotes. . . . 9$ioo a
Fragatas de 5, caixa de

so pacotes, . . . . 32$ooo »
Locomotoras, de G, caixa

de 20 pacotes ji^oo ft
Carro, caixa de 30 pacotes 15ÍS00 a
Carro "Brasileira , caixn

1(200 1(200
^$300 3(300
3(550 3(550
i$;oo i$7oa

Por kilo
,- $780 (78c

$520 (520
- :»- $6or a $6110

Pipa
» i6p$ooo a i8o$oon
t ,sao$ooo a sfioíooo

45«?*'*'*J A .)í?')$oor
.' 46o$000 2 r(ú$Oü'i

46o$ooo a 540(001]
Não ha

. 43o$ooo a \,i-)%<¦¦>ii.i
7ou$ooo a 8uc$oua

ti Não l.r.
4iü$ouo a 5oo$(ion
34$ooo a 36S00Q
.([.(Jüdo n jóiooa

,• 42(000 a 44I000

Por pipa
v 3308000 a 35°$oov
. 330(000 a 350(000

de 30 pacotes
Domesticas, caixa de as

pacotes ......
locomotoras "Brasileiras,

de 6, c. de ao pacotes
Condor, c. de 3' pacolos
Brasileira, caixa de 35
pacotes"Brasileira", em lata, ra
latas. ... 

Paulisla, caixa dc 35 pa-cotes. . ...
Ypiranga, idem. . , -,-
Colombo, idem. • , , y
Colombo 2, idem. . , .
DIVERSOS
Agua-raz, por kilo. . ,
Amendoim em casca, por

100 kilos
Alcatrão, por kilo. , «
Cangica, por 100 kiloj ,
Fubá de milho, ioo ks.
Forello dc trigo, por ioo
kilos , ,

Gazolina, por caixa. , #
Genebra, por caixa . ,¦
Kprozene, por caixa . ,
Pimenta d-i Imlia, kilo .
Língua» òo K. Grande,

uma

30$000 ft

13(500 a

34$ooo a
32(000 a

32(000 a

33(5oo a

33(500 a
37(500 a
26S000 a
33(000 a

14(506

9(101

aa$00o

21(500
15(500

30$000

33(500

34(001
32(001

31(000

33(500

33(500
37(500
26500CI
33(000

1(550 —¦

36(000 a
rí:oo

15$00o a
8$000 a

5(700 a
io$300 a
4S$ooo ft
12(450 a
s$500 a

38(000

36(700
i6$ooo

6$OOQ
I9$6'ji

50$oo«
is$8on
2(700

i$20i a T$^nrj
Iíiulrilliop,. por niilheiro 33o$ooo o 330Í000
Matte em folha, por kilo $400 a $560
Polvilho, 100 kilos, . 3s$ooo a s8$ooo
Passas, por caixa. . iB$ooo a 1SS000
Picsuntos. nor libra . 3S200 a i$4on
Telhas, por niilheiro. . 3305000 a 3jo$oi)a
Toucinho, por kilo. . 1(000 a 1(200
Tapióca nacional, por ioo
kilos 3o$ono a 4O$00O

Ticmoços, por ioo kilos Xão ha
Víküs de aço, por kilo (430 a (;sr

CÃES DO PORTO
Rtb.ÇHO dos vaporc! e embarcações qu e s

(no trecho entregue i Car.ipagnio du Port) nc
ras í:j manhã.

EM3AI? CAÇÕES

achavam atracado* no Cáes do Forti
dia 4 dc agosto dc 1916, .'.) 10 lio-

WAÇAO KOMI OM»YAÇÓM

|
.. earvao I,

.1
Chatas....

-:::::::.\
Barca I

V. Chatas....
P. Siag. Chatas....

P. 10 Vapor
P. 10 P itocho...

10 Vapor
10 Iieliocadof.

T. 11 Vapor....,
P, Pontão

11 l Pontão
P. 13 Vapor...,,

15
8—16 Vapor

17
S—18 Chatas....

18 Chatas |
p.arauí 1

Nacionaes

Portugueza

Nacionaes
Nacionaes

Nacional.
Portuguez.
Nacional ,
Nacional «
Inglez . ,
Nacional ,
Nacional.
Nacional ,

Inglez . ,

Nacionaes
Nacionaes

'Clara".

Diversas.,,,,,
Diversas
"Teixeírinlia*.
"Gouvéa".,,,,
"Urano"
"Sul America"."Cotovia".....
"Eslrclla"
"Brasil"
"Ruy Barbosa"

'''lióíbein'"'.'.'.'.'.

Diversas....,.,
Diversas

1
.1 Vago.
.( Vago.
.] Vago.

Vago.
.1 Clc. do "Orcsoniaa"
.1 Vago.

I Vago,
.1 Desc. de _e_. d»

tab. H.
I>csc. de geri, da
tab. IT.)

.... Exp. de manganez.
.... Clc. de div. víporrs.

Vaso.
- Cabotagem,

Rcc. carga.
Cabotagem,
Cabotagem.
Desc. dc trigo.
Cabotagem.
Cabotagem.
Deac. dc trigo.
Vago.

C|c. do "Aragitayn*
De;c. d^ bagagem.

MANIFESTO DR IMPORTAÇÃO
Pelo vapor nacional "Carangola", de S.

João da Barra — Carga recebida: — a.700
saccos de assucar, á ordem; 500 a A. Chry.
sosLonio; 315 dearroz a Ilcrm Stoltz; 11
de feijão c farinha a Avellar; 126 saccas
de café, a Brandão Alves; 1.330 a It.
Queiroz; co a K. Araújo; fo a Ornstcin;
15 a Andrade I,cmo«; 1 caixa de polo, a
França Gomes, 1 de azeite e 1 de polvilho.

a Alberto Come*: 2 dc batatas a Angcllno
Simões; 3 de tinta a F. Araújo; 303 sae
cos dc resíduos, a ordem; 20 toneis de ai-
cool .1 Thomaz da :Si!vn.

Pelo vnVor liiaoionsfl KlLaperuna", -dos
portos do norte — Carga recebida: — 5011
saccos de jissucir, 6 bordalezas de oi.-o, 5'j"
saccos dc cacau e jo de milho á ordem;
ó.io^de flSSUCar a Queiroz Moreira <_ t.200
a Thomaz da Silva c 100 de cocos, n Com-
panhia Manufactora C> Aliiientícias,

Pelo vapor nacional "Teixeirinha", de Vi-
ctoria — Caríia recebida: — 30 süícus Jt
far.-iha, á ordem.

Pelo vapor liespanbol "P. de .Satnistcgiu"
do Uio da Prata — Carga recebida: — -3
caixas de sebo á ordem. , .

Pelo li ia t e "Vencedor", de Cabo Ino —
Carca recebida: — Cat, , _ ,

Telo vapor nacional "Pliiladclphla", d<
Tonio da Areia — Orga recebida: — PI
saccos de farinha, a IJ.. Albuquerque; 10

qnarla., de azeite a Queiroz Morei.a. 10
b 13 dc azeite a -Md. u. avaw, **_'.

1 *-ci c iTfmor«nn' (ia\ a Ornstein «.lc caie a »¦ U-.merson, ..4. •' .,,.,
C: soo a M. Kinley; 1» a Theodor wii
Ie' -77 a ,3 .Emerson; teo saccos dc cacau
° 

PÍto worSrance* .«Carona»", de Eor.
deaux — Carga recebida: — 40 caixas de
charanagne a í.opc. Fernandes; 35 » Lc-
brSe. é C • 10 caixas <!e aperitive a Carva-
Ito Roclia S caixas de licores a Carrapa-
toso Cosia 20 . '!¦•. Almrci; 100 a Coe-
lho Martins; soo no mesmo; -10 caixas de
bilter a Carrapatoso Costa; 50 a Coelho
Martins; 'o a I'\ Alvareti 1 n Nicklausi.4
caixas dc'agu.13 ao mesmo; 5 caixas de bir-
s,-li ü" mesmo; 130 caixas dr vinho ao me*-

jlirt- tr. s*__t-a* * * barril Üt. ViXlüt. • bai-

&ti_WBfè£_ffl_2izti_i________^ :v.rt..:.:- ::'-,:'__*..%_.
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Í»dor; 
4 Hiaits., de vm,» « Bernardino

Ijuiel; -9 a Lebrão c C.i 40 caixa» a I.o-
pes Fernandes- «s «o inosmo-, rj quai-ts., de
Vlu-o ao ntesmoi 7 a Machado Uryallio; 1
i VV. S. le Mon-, 15 caixas de kirscli a
H. Marti; 55 caixas de consarvaí ao mes-
111»; 2 caixas 'de ehocolate ao mesmo; 1 cai-
xa de queijo ao iriM-o; 33 de frutas sccca!
m ¦.«l-íelrt iBorgt*; 1 caixa de sementes a |
Cal. Flofa; 10 caixas- de papel para eigar-
i» a ordem; 13 caixas «le 'pelles a Antônio
Seciia; - a Cuiraarães P. Cerqiieira; i.a
Antônio Bordai!-; 1 a Augusto Hcu c -.;
4 a Rodrigues Ferreira; 3 a I*. Jorge de
Oliveira 1 3 a 'Giz. Carneiro; 1 a ferreira
8*uto; 3 a J°<-" bastos; 7 a Antônio Ro-
clia; 2 a ordem; 4 a Agentes da companhia-,

, 1 ao nicsin05-, '*|5 dc vi-.i!io a Tluçrfi A.
•Silva-, so|s, so|io de vinlio ,1 Giz /.c-.ilia;
_í|s a Jorge ilSàstos; _5Í3 a Mel. AuS-V.
Pereira; -5I5 a Cunha Osório; -olio.ij !Mel>
8. de Ancvcdo; so|s a Fernandes Alvarcz*
ioo|s,_oo o|s a Cunha Pinho; 10 caixas de
vinlw a Marinho Pinto; 50 a -I.uiz Cainuy-
rano; ioo a Ctilmaracs Tinto c (-.; co*
a Marinho 1'into; 150 a Fernandes Mourao;
100 a Pereira Almeida: 55 a Oitlu l aiiitiy.-
nino-, ;,oo a Coelho iM-rttnsi 100 a Delpmtn
1'ocilio; 100 a 'Soares dc Azevedo: ro bis c
150 caixas <i Coelho Martins; .-oo caixas a

ulio Soares; 150 a Mourflo e -.-; co cai-
-¦¦- U- paliloí a Alberto COmc-s; 1.5 a v,

Giz Zc-iha; --o caixas <lc

U COMMERCIO EM PORTUGAL

Monteiro; 43
.1

uril.s
Mo-

a *Ijoga a Mdriilies Gosla Alves;
reira e C; 7 caixas de incr.
Ferreira; -• caixas dc cofres a 1'a-.
Garcia i caisa de pcrtciiçcs ao mesmo;

Central tio Brasil (S. Dlógò).: ;8 laias de
inaíiteign, a Pinto f,oucsj 8. a lIiomiiz L'e-
reira; o. a Pedro .Martins; g, ,:i -orrea
J-'i!ln>; *6. a brandão Alvos; 8, a A. Ama-
riuiu-; .-o, n A. R. Oliveira; •;. ao mesmo;
io caixas, á Companhia Coiumcr_pio e .Na-
vceaçâo; 300 latas, a A. lloéck Joiík; .150
-aixás de ipicijos. ao inesino; lo jacas, ao
mesmpi ú, a Tliomax Pereira; 19. a João
via Cunha; * dc carne, a Gaspar ttibi-iro;
i". a '1'eixeira Carlos; -S. a t.uiiiiarãês.-_í.i
ma; 4. n J. P. II. ordem; 2.
felanqi 2, u J. Gomes Irmão; 2,
cisco Castro; .| de toucinho, a
Limai ü. a üasjiái- Ribeiro; ifi,
Carlos; *, a J. Gomes Irmão;
Francisco Castro; 14 a P. II.

Procuradoria Geral Luso-
Brasileira

RUA DO OURO N. ac», a»__Li»boi
PORTUGAL .„

Atentei em Iodas aa conurea» e ílliaa.
Tratam-se de todoi oi nçfoçios foraoies

c commerciaes: liquidação de litranças.ju-
vai.tarioj, testamento-, cobram-»
das, obtenção e legaüsaçao de
tos, etc.

de r«n.
docomsii'

GRANDE HOTEL BORGES
rÒRTUGAIa LISBOA
(EecommeiHliulo pelu Socicdiia
ile PiopaRadora de PortURal)

Hotel de 1* classe inteiramente
renovado. Luxo e conforto. Aque.
cimento geral. Banhos em todas os
andares c quartos com banho.

Hotel sempre preferido pelas
familias brasileiras.
IVnsão, littlo .ón.prelíehíÜQb

11 1.600 réis.
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DR. CAMA CERQUEIRA — Mol.-inter.
na«, gyuecoloeia, vias urinaria". I.oiifto
ex-trcicio, prof. e íilutic- recente nos
liosp. de Paria e Berlim, l-ons. c te*, r.
N, S. Copacabana (Sai. Tel. 1684, Sul.

DR. HENRIQUE DUO.UE __ Consulto.
.-io; rua da Aaseniblea, S3. resideacia;
R. Riachuelo, 33a-

DR. HENRIQUE PINHEIRO — Partos,
jnolcá-taa das senhorau c ereÜficaít! C-in-"
sultas daa 16 ás :* horas. • Assembléa.
37. Resid.: rua do Lopes 151. (Madu-
reira).

DR. HILDEGARDO DE NORONHA-
Clinica em geral. Trat. especial da ble-
norrhagia. Cons.; Sete de Setembro 11.
qp, soo., 2.*a, 4,-*a c 6.*?, das 2 ás 4-
Res.: Goncalre» Crespo -*5. Tel is8r,
Villa. *

DR. J. MASTRANGIOLI - Assist. de
ei. med. na Fac. Kx.interno do Hosp.
Cochín de Pari.. Serviço do proí. F.
Widsii Res.: r. Paulo Frontin. S-
Tel; 60C5 C. Cons.: Rosaiio mo (3».?,
5».s e sabbados, 2 ás |. Tel. 31702,.

DR. LACERDA (Tel, C. 50'S) * DR:
MAIA (Tel. C. jüiS) — Chamados _a
noite <!om urgeiiciai Cons.: CoiistiCuiÇ-p
n. G.

DR. MARIO DE GOUVÊA - Çluucamedica, partos e mol. de senhoras.
Cons.: R. 2+ de Maio Ci, (5 a= t>),
ás segundas, quartas e sexta". Res.: r.
Bella Vista .0 (E. Novo); Tel. 101, V.

DR. PIMENTA DE MELLO.-.- Çor.aul-tas diárias (excepto ás 4."s-ièiras)., Ou-
rives, si ás 3 Iioras. Resid,: Alicuiio
Perihii a. 49. „ . .

DR. TEIXEIRA COIMBRA -- Participa
nos seus clientes e am.it.03. a múdánca
do _eu consultório pai- a "ia Sete de
Setcilli-i-o 11. 209, sobrado. Das -l as 5'
Tel. 165, Ccntr-il.

Oni-T-GfA GKKATa, MOT.Eí*"ÇrAS
i>AS âJENflOKA-, VIAS URI-
NARÍAS_

DR .NABUCO DB _O.V_A — Proiestioi
dá' Fác. de Medicina. Chefe do serviço
clrurgico do Hoap. da Saude. R. 1» «
MatíV,. io,;das .1 is C. Tel.. 816 Central.

DR.' OSÓRIO MASCARENHAS — For.
mado e laureado pela Faculdade de
Med.' de Paris, ex-interno dos Hosp. de
Paris. Cons.: Av. Rio Branco .-57, a".

3 ás si Tel.940 Res. V. da Patna u.aao.
DR. C. DE- ROSSI — Cirurfiia . geral.

Moléstias 'Ias senhoras. Vias urinaria*.
Cura -radicai das hérnias. K. Quitanda,
27, dc i ás 4, Res.: lt. Visconde Silva,
,-iü, Botafogo. ____—

MOLÉSTIAS OAS SENHORAS B
PARTOS

DRS. FRANCISCO DE CASTRO ARAU.
JO e CLODOMIR DUARTE-Assist. da
Mat. da Santa Casa. Co-.n pratica doa
Hosp. da Europa. Cons. r. Carioca 60, 3
ás s hs. Tel. 371.7, C. Kcs.: Alzira
Brandão 11. 0. Tel. 2S38, V. lei. Ma-
-ieriiid.de 055, Cl.

DR. THEOPHILO PESSOA — Diplouiâ-
do. Prt«__do Exph»icio lpo8. Traba-,
lha «om rapidez. Conaiiltorio electro-
dentário: r. 7 de Setembro, 133 (P°r
ci-ia da cas» Çilè). Tel. i8q6. Certt,
Nas .-s."», t.-ve aàbBãdòs, das 8 as 2 ns,:

DR. QAULBU CARNEIRO PINTO —
Efjpecialisti uo- trataraento dos dente*
da- er—uivas. CòhsuUaa áa -,eguii~as,
quartas c sejítas-feiaas, das 8 ás 5 da
tarde; í rua da A-seniblía 11. 74.

l-ARTEIRAS

MME. MARIA STROCCHI — Parteira
e massagista diplomada, -pela Real (Im-
vcr«idade de Bologna (Itolia). 

"Residen-
cia" Praça Tiradente.*: ri. 2.í.

MME. HELENA DIAS PARODI — Par-
teira torraadã pelas Fac. de .Medicina
de Buenos Aires e Rio de Janeiro. Ros.
e cons.: rua Marquez de Olinda n. 33,
Botafogo.
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MARÍTIMAS

V.VPÓRlíS MiiTiKADO.-"
Miirsclli- e escs.; ''Pampa". . , , T
Portos do sul, "'Caiirvary''
Tortos do uurte, purtipyV*. . , v •¦
Uto da Praia; "Cordova". .•••••

Sauíúi, " líiu -àc Jàufciro"* -<••*»;
VlBO 1, escs.; "L-iVu XIII"
!*ort«.>s do norte, "Para'' , . .. • . •¦
li-iglatcira o escs., "Orousa"., , . .
hortos (lo norte, "Oyapoclt"
GutlienihurRO e escs., "Aniléc Johnson"
Rio da Prátn, "Amiral Nicily". . .
Xova Voi-I; e o=cs., "Minas Cleracs"; ¦
Tortos do su!, "«Saturno"
Amsterdam c escs., "UrUia . . . . •
Amsterdam c escs., "1'VÍ-i'i". * • .
Kio da 1'ratn, '•.ArnRimynV
í\Tov.i Vork t; e'sc.*í'ii "Vcsiris"
Itio .da Prata, "Desna"
Illo da 1'iat'i, "Verili"
¦Xova Vork c cses., "Wollct ii.N'oye.-". .
Portos do norte, "-Habia"
N'oto Vork, "'pupy'-
ríordto.*. 1* escs.', "Setiunna"
Inglaterra e escs-,, "Dcmerara", * i .
Kio da 1'ralSi "(laronn.t". . . . . •
Cadi-. t: e-ics., "Jiieuliy''. ...'...
.\oi:'"!l; o escs., "TiUmy" •

CLINICA MEDICA.
DAS .SICXMOILVS,

MOI-BSTIAS
SirillIilS

PARTOS, MOLKSTIAH 1)1*1 SE.
XHOKAS — Tl.MOllKS NO
VENTRE

DR AHNIBAL VARGES -- Mo!, das .se.
nhoras. iieüe c irat. espec. da Sj-plilns.
Asij>. clectr. na.-- mui, nervosa», do nariz,
Bàrtfíjnta c.-ouvidos. Con-..: .\v. Gomes
Freire 00, das .1 ás 6 lis. TI. 1 'o*. 

Ç.
DR. GREGORIO RISPOLI — Medico-

operador da líeul fniversidade de Na-'
polis e da Fnc. do Rio dc Janeiro, lons.
e res.: Av. Gomes Freire 37- !'¦•
Centrjil, 1747- ... ,.

DR. JÚLIO XAVIER _ Clinica medica
e'dc moléstias de scnliora.1, F.e-, R. Fclix |
da Ce-.ilia. 4;;. Tel. Villa o.io. Consultas; |
dc 2 ás 4 e das 7 ás 9 hs.da nuttc, na
K, Barão de Mcsniiite *ü.

DR. JOSE' CAVALCANTI —Clinica nic.
dica c syphillE. Con?. Sele de Seiemliro
139, <i.-,-,'io ila ár- 1-- c das 4 ás 5 i[-.
Res. r. Senailor Octaviano, ---b.

DR ARNALDO QÜINTELLA - Docente
livre da Fac. de Med. Cons. R. Assem.
bléa, 28, terças, quintas e sabbados, as
4 Iioras da tarde. Ues, fi. Ü. Carlota O-,
(Botafogo).

DRA. EPHICENIA VEIGA - - Molcst aa
de ícnlioi-as c partos; Cons. : Assembléa
18. Rea. rua das Laranjeiras 374.

DR QUEIROZ BARROS — Cons.: rua
1'rlmcirò de Março 18, de 1 ás 3 bo-
ra?. Residência: praia de BotafÓBO ip.|.

DR RODRIGUES UMA — Professor da
Faculdade de Medicina. Consultório: r.
AsicniMéu Dó. resid.: Flamengo 68.

DR. TIGRE DE OLIVEIRA — Cons.:
Asscnibicj, .8; 2.'t, 4.'s e 6.'3. Jas a
ás 4 horas. Tel. C. 1000. Res. Praia de
Botafogo 11. 100.

I*HA...*1AC1AS E DROGARIAS

CENTRO TURFISTA — Ouvidor .185,
AWw"ii»il*e coiiidu.e bi_i_-t"t,oe lutt-
rias. Filial easa Chan.ecler; Ouvidor 139,
Para-ma Senna._ Cornp.

O LOPKS é íitiem dá fortuna rápida, naij
loteria» e otierece maiores vantagens ao
publico; R. Ouvidor 151, "R. 

puitand»,
79 * 15 do Novembro 50 (S. Paulo).

A J1„N1NA DO CHOCOLATE

ESKEQIAUDADES em -boub-nj,. ci|>a
niellos e chocolate! íinos. Aquino a
Dias R. S. José u.', prox, ao largo da
Carioca. Tel. C. 4'o. .

DONEXOAS DA GAUGAMA,
NAKÍUi 0ÜV1U0S E BOÇOA
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escs.. "Borh.òreina". • ;
cscg,, "rbiiadelpbia". .

Uecifü c cscs.i "Jiafíiliri". 
,*,'.- ;

S. .Matiicus C escs, "lCspirito San
Uio í!:i Prata, " P.impa". . . .
Porios do sul, "Itassucè". ...
il.acnna d crês., "Planeta". . . ,
MonlcviilMi c-*esçs„ "Sateilile" . .
Ilahui c 1'crnambitco, "Cupivai'}'",
LaRiuiii c cíc;., "Mavriiilí"; . .

, Rio (1,1 Prata. "I.cnn X1I1". . . .
U,E" (Iniova e escs.. "Cordova''. . .

; .' Portos do noite., "Kuj- llarbosa"." ;1 í Arscijii c escs., "Itaituba". . , .
| Calláo e esc?., "Orousa". . . .

¦ Uigitna c cs.t.. "Anna". . . .
Xova Vork c cies., (..ualiylia . .

I Nova Vork e escs., "Kio dc Jáneii
i Ilí.vre c escs., "Amiral Xiclly*'. »
I Portai do sul, "Itajuliá"; .,..-.

Illicos e csi-s., " Arassualty', . .
Afriea etn Sul, "Oroiiçay". , . .
ili.* i!.i 1'nita, " IVisia", . * » -

iahy c escs., "Itapai

DR. HENRIQUE ROXO — Prof. de. çli.
nica da Fac. com freqüência dos prina.
naeã liosp èriropaus^ Cons.: r. d.i Asaera-
bléa, o", 

'daa 
4 âs O, a."s, iM, e 6.'s-

Kcs. V. da Pátria 355 Tel. Sul 824.
DR.-W SCHIIaER — Consultas, Ca^a de

Saude Dr. Firas, rua Marquez dc Olin-
da, 2's, i"s c li'-, lie-. ;-. Bainbma
40, Teleph. u-t.il Sul.

DR. EURICO DE LEMOS, professor liv.
da Faculdade de Medicina do Itio. eom
20 ar.-.io:; dc pratica: Cura garantida e
rápida do Ozena ((elide*-* nasal), por
processo novo. Cons.: ma da Carioca,
13 sob.- dc 13 As C da tarde.

MOLÉSTIAS DA IGÁP.GÀK-A,
NATtlüa E_0_UVipOS _

DR CASTRIOTO PINHEIRO - F.ic.As.
sistente da clinica. dt- Prof. l-rbaiils-
cliilecli, dc Vienna. Utia Sete de Se-
lembro 8a, das 2 ás 4 lis; . _,.,._

DRS. PECKOLT E PECKOLT FILHO
— Especialistas: ouvidos; nariz, gargan.
ta, vias urinarias e operações. Cons.
rna Sele de Setembro 6j. ie andar, de 1
ás 3. Res. r. 1'etix da Cunlia --'o.

IVIlc o sviiliilis — (,'iii-iis nelo-Itiidiuiu'' o 81-1 — lCslonuiiio,
Diilniões c iliieiirns iicvvositíiv

DR. ED. MAGALHÃES -- Doenças da
l>e!.e e iftticosas, ulceras cancerosas, tu-
mores fibrosos; ártliritlsfiio, syplilus. c
inorpli'-.r,i-.ciiras!iieuii, doenças do peito
c dyspópsi-ã; 7 dc ?mbro; ;Kí. ás - Iioras.

)•*.

MOLESXUS DO UST03IAC0, PI.
CADO, IXTESTIXÜS 13 XIÍK-
VOSAS

DR. CUNHA CRUZ -- Cura o ü.ílito
d;i ettibríagitéü, por sútBestãò ?_ com

os medicamentos "Salvinis" c "Gotta*
de Saude", R, Carioca ^i, .1 ás 5.

MOLKSMAS DA GAKGAXTA,
NAIHZ 13 OUVIDOS, I1U0X-
OMOSCOI-tA B 13S01MIAG0S-
COPIA

DR. FRANCISCO CASTILHO MAR-
CONDES-Assist. da F. de .Med. Ex.
assisti do Proí Ilriegcr (üreslou) e do
Prol. Killian (Ilcrlim>. Urtlgitayãll» *5,

PHARMACIA F. DROGARIA F GAIA—
I.obortitorio dc produetos clilmicos e

. íiiiarmac. F. GAIA. Completo sorlimtn-
to de dro.as. Secção de boinoeopatliia.
It. Senador Euzebio *'8. Tel. 1.1S6. N.

PHARMACIA E DROGARIA SANTOS—
Conde lioiníim 436. Drs. José Ricardo,
das 9 ás 11. Almeida Tires, de 1 ái a.
Arseno quluol, para os fracos-, Cyano,
Gonol e lileno-tlianaio, para gonorrhea.

PHARMACIA CAPELLETI 
'— Ihimayta

. 140. T. 1048, S. Compl. sort. de dro-
trai e produetos pliarm., Gou3. Drs.:
H-.nysdio Cabral (9 ás 10) e Santti
Cunlia (10 ás 11). Grátis aos pobres.

PHARMACIA CRESPO — Conde tSomfmi
aso T-. C479, V. Cons.: dr. Caniacbo
Crespo, o ás 11: dr. P. de Sofci 8
ás 9 da m. e 4 ás 5; dr. Linncii Silva,
das 7 ás S nvi dr. 1'.' Lima. -• ás J- .

PHARMACIA ALLIANÇA — Dc Isaias
P. Alves. Laranjeiras i.u. Tel. C. ai4i.
Cons.: Drs. Sour-i Cavvalbo (9 ás 10);
:G. Sampaio Corri-a (10 ás 11); Itaul
Pacheco (ia ás ij); A. da Cunha e
-Mc-.lo (13 ás i|'. Dep. do " Rioii-
cliiól" para cÒnsttPaQ(.C3 e Iüjws,

PHARMACIA LARANJEIRAS, Tel. 5754,
Laranjeiras 438. Cous.: Drs. Leopoldo
do Prado (o ás ioj; Souza Carvalho
(10 ás 11), Fabrica e dep.- do "Pau.
loformio", para tósse^ resíriàdos, "Co-

qu-eluche",
PHARMACIA HADDOCK LOBO—(M.

Capclcti) — lt. Had. I.obo co-t, T. V.
13S7. Fab, do Cdrbò-viéii-atò de Rorges,
do Elixir dc Cilro-vieiratu e Deuursau.
Tons.: dos drs. A. Alves c M. Autran,
Oiiion Pimentel- c João Coimbra,

PHARMACIA MACEDO SOARES — R.
Senador Euzebio 123. Direc. de Samuel
dc Macedo Soares. Cons. de 1 ás 4.
Deposito do DERMOPHENOL, .eíiicai
nas ulceras, cezenia?, mol. sypüUiticas,

PHARMACIA REGO SOARES — Rua
Cattete 77. Grande sortimento de dro-
iras nacionaes c estrangeiras. Produetos
cliiinicos c pharmaceulicos. Garante a
boa manipulação. dos seus preparados e
de qualquer rcccitisaiio medico.

PHARMACIA SAO THIAGO — Rua
Conde de Itomlim, *|o. Tel. Villa 1489.
Consultas diárias c itratis. Dr. Ernesto
Thibáu Junior, das 8 i] - ás 9 i|a. Dr.
Ernesto Possas, das o il- ás 10 11*.

PHARMACIA COUTINHO — RUA
CONDE DE BOMFIM 98. TELEPHO-
NE, VILLA, 393.

MOVEIS A PRESTAÇÕH9

CASA VEIGA — Fabrica de moveis, pre-
ços e ÈbndiçSes ao alcance de todos.
Serviçoi dc earpiniaria, _r_i»ções, divi-
soes c balcões: r. S. Euzebio, 2*a, (Ar.
do MaiiBtie). Tel. 5234- _ ,_

PRAÇA TIRADENTES 72 — Lsta "Em-

presa" offerece as suas vendas cm me-
lliorcs condições do que qualquer. outra.
Slôvels bons e barato», a dinheiro ou
a prestações, sem iiador. Visite nos c
verá. _^

I.M1'01.TA1)0RES _

, FERREIRA & C. — Praça Tiradentes
27. Tel. C, 698. Molhados finos e uni-
cos importa(|jro3 do iicre-iudo >7nh»
" Rio Dão". __M*-_rti_-T—~

fiapiiPEDii

ás 31|_. T. 3762 C. Res. Russell 10,
(T. 375» C.)

MOLKSTIAS DA GAUGANTA
XAUI/i -10 OUVIDOS — OOKA
DA G.AGlíEi*

DEIifi-l MATI08
MANICURÈ

Kspccialidades cm preparos psn

Sete d« Setembro tt. Si (*" --ntlar).

HOaUOEOPATHIA

PHARMACIA HOMOEOPATIÇA — De
Araujo Nobrega s, C. Completo ãorti-
incuto de drosas liomocopat. recebidas, d •
rect. Esp. pliarm. "Nimpliea \ inlis ,
oara a cura da inipolencia; V. Patna. 20.

ESrKCIAMDADES PHARMA-
OEÚIIOAS

,1- .ÍOI/TÜSTIAS
RAOAO

DO PUÍiMÃO.
V! APP-VIll-LHO

JUGESIIVO

CO-

DA FONSECA—Cpiis,:
Rita n. to, «Ias _ ús 4.
Dias da Crua ii. 301,

iu*. .'1 ornem: t'7 ditos.
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•-..iulplio Selimidt Filho; 11
júü, ;\ Cwitoj su ditos,
.; ,li:.'!-: ;to mcbi.io; j(»7
lt '.•.iu; on dilos. a ilario
diios. a i*. Suad.Filho: 03
»11 .\.*„t,jo« if* dílo»'i a lf
dilos-, ao iticsinci-, 19 ditos,
biifltierqtic: 25 ditos, a
.!> ditos, o John Mobre; j
n*..>. .-..i dítOS, .1 C. !''•:-•«
iii-i. ;. Í'encvidc3 irmã •'. i
io/, a M. Ângelo; c ¦-. '
.Ibuquer

... ,„ Itaiahy c escs., "Jiaiiacy '5
"?,-. •¦" tiiKlatcrr- e escs., 'íllesnn* >S
lil10:'; '* Nova Yorl. c escs.. "Vcrdi' 5

ra -M«]¦| -Rio ,v, Prata, "Vestrli" U
'' .» •• tiij-htciTa c escs.. "AraKiiaya". , . . 1."

Victor A.Uiu-. 1,,„.u.< .|„ nort(_ "Mni-nuiião". . . ... 1*
")i '" ditos, i; ,,.',. .. «ijapacy" m

¦ saccos dc lei- 1
Caldas Hastasj «j^^^^gg^gggggg^g^S^SSSSSS!!!

| Ücch de t\ ADVOGADOS \

DR. AUGUSTO LINHARES —• Ohcfe
de clinica na Policlinica. Ex-a^sist. dos
Próis. Killian, Gutzmnnn c Bruhl.
Cuia da gague- (proc, Gutamann, de
lierlimj; rua Uruguayaha S, as j hs.

."lOIiliSTIAS DA BOCOA E SEUS
AJfSEXOS

11 l.( 1-
fard do

d'<
I.

Cunha
u')auh:.i

1 Calda

¦!.-.¦: :; ditos,
:cco> de ainend
lis.as de sulião,
i-í -Ít: ajrtms, a

1* algüdáo, .i I.
.i.-.a-í de lianlta.
: polvilho, á l
.. .1^ polvillm,

-. .-. Pinto J.iicoua; .
l'huína<: da Silva:

is. a J. S. Ruivo d
Teixeira Uut^'--*. -»

.?; .1 ditas, a lt. Di
lãtle, a 'líeissira lior

Avellar: 7 caisa
coos de 

*.•._.

dc sola. .¦ :
üii.1 Carvalho;

1 j qnartolas
4 caisas de

: i.j quartyl
S balas de 1

;- saccos Je
dit-'-. -

xarnuc,

màraes l"
Prin". T

M ;;.,i.-.?.-.-
Martins:

lc Sou/3
i.i Pinlii);

Pogli-s
llasti

I..

Uru.

Ceu-

fa

dilas,
lias.

a

4: b.u
2 jacas

ditos,

! DR. AMALIp DA SILVA .... Raa
gtiavana it. 7, iü andar.

1 Dii. ALOYSIO MEIVA ¦ Advoga.
I Kua Quit-n-ii 11. 8. Tcleplioiie

trai 8.- S. PAULO -
RA — A.lvi-j

1 DR." BERQUO
Si. Tel. 31137, .V.

: li RS CA KVA LHO DE MENDONÇA
! (M I.) c SALGADO FILHO - Ad-

vb.aTlos. Ruã do Hospicio, .-.-.' i.ioi. f*or(c,
; Dit:;. KUCENIO DF, BARROS

LH.E8 PEDREIRA e JOÃO'
DREIRA — Advogados — Kiía V.

DR.'ritERS"aRT C. REICHARDT -Cau
¦¦„.- com turre ta cs t* inventário., Adcan
ta cifiUaí. CrusüayaHa 77. Residência

j !', de U.tníogÒ' J8.|, "PeiisSo .Muge.

DR. ADOLPHO
largo de Santa
Res.: rua. ür.
Mcycr.

Cliiiie- mé-lco-olrurglcn ilos drs.
Foli.M \ogtteii*ii o Julio Montei-
vo, á raa Sòniiflo. lüii-çèbip. 2IJS
— -èlcpliqnc, JBTorto 1.1S6, i

DR. FELIX N0GUE1UA-0|... partos ei
mol, dc senh., hydròcele, estreit. da tire-(
llira. (istulas c corrim. Trat. esp. da |
syphilis; appl. de '-'oo" e "oi-i", (it ÍÍ3
3) Ucs. trav. dc S. Salvador -n.

DR. 1ULIO MONTEIRO—Mcd. do Hosp.
de S. Sebastião. Mol. internas, piihiião,
coração, iigade, estômago c rins. Mol.
infectuosas (syphilis, etc.). Das -• ás *
1,3. Kcs. rua dc Ibituiina 33, ',

1-1 
ANA_YSE:*íI)B;iURtNAS

AUBERTIE — Ciiurgi-o-denlista —
pecialista — Rua i" dc Novembro
Teleph. iS*S .- S, Pav.lo.

áiÕíaESlíÁS DA 1'láfAiG 13
SVPHIIAS

DR. ALFREDO PORTO — Com pratica
dos Hosp. da Eitr., memb. da A. dc Med.
Sub?. no serv. do mols. du pelle, dc
Polycl., clc. C. Rodrigo Silva, 5 (tel.
2_7t,C. lt. av. Atlantic-,2?a; i. K.i.19.1.

DR. F, TEP.RA - Prof. da Faculdade de
Medicina, director do Hosp. dos Lázaros.
R. Asi.-mV.ea n. ao. das c ás -1 horas.

DR. SILVA ARAUJO FILHO — Assi-S-
tente da -àcid-Me dc iMidicina. Rua 7
de Setembro 38, ás .( lis. Tel. C. 531c
Res.: Marnucz de Abrantes it;.

PROF DR. ED RABELLO — Dc volta
ria Europa, reabriu o consultório. Trata
pcio radium os tumores c outras doença,
da pelle cons.: rua Assembléa 11. 5;.

MYOSTHENIO, lormula do dr. J. M.
de Macedo Soares—Melhor tônico reeon-
stituiiile, c indispensável ás creanças, ve.
lhos, dpnzcllas e ás senhoras durante a
gravidez e após o parto, ás amas de leite

EUPL1NA — Formula de Orlando Km-
irei. Na toilette das senhoras nao teui
rival. Usa-se no banho; como dcntifrt.
cio; nas feridas e mol. da pelle; cm
liariíarejo e em inhalacões. .

GARGEOL — Cura angina e moléstias
d.i garganta em gargarejos e inhalacões.
Kecüiniiiciidado por todoa ç-3 eluucos,
que nttcstain o seu valor. Artliur Coe-
lho; rua Theopliilo Oltoei 11. 83.

IODOLINO DE ORH—Diz o dr. Waltlicr
Clomea Ribeiro:... "etn vista dos exçel
lentes resultados obtidos com o lodolino
dc Orli na anemia, lymph.lismo, rachi-
li.-ino, cie. renunciei ao emprego (10

Oleo dü Pisado de Baoalháo..." ;.
SYPHILIS — Cura definitiva., seria, :

injecção, pelo Sigmarsol, deslni.-ido a
volucioiiar .1 tlierapciitica. tada eaiita
00 comprimidos. Informações: !¦-. L
Vá-tclet; aa, i°; 1" de Março.

_ CO-NSXIUHTORKS ;

DRS NUNO OZORIO DE ALMEIDA
c SERZEDELLO BENITES MENDES

Engenheiros construetorês. Avenida
Kio Branco tio, (Tel. Central __h_

DR. ASCANIO CERQUE-
id 1. Kua Direita 8 A. Cai-

COELHO.TR. do Uosario

Tel.

BU-
PE-

'.'tri os

BLAKli SANT'ANNA e ÁLVARO
AFRANIO PEIXOTO — Chimicos. La-,
boratorio Chimico de analyse dc urina. |
Analyse .completa so$; rua 7 de Selem-
lira n. 105-

DK

noaiDvs _
GONÇÃLVÊÍAlIMA — Consulto-

no; Alfândega 15S, das o ás ri. Faa
o tratamento radica! das feridas de qual-
quer iut.rez.-i c dos cezemas. llesid.:
Frei Caneca ct.H.

t ,
11.

dito

qiieuos, a
S. Mnriz;

.sino:
Avcll;

8 ilil

íúuso Kfulri:',-:---: (i sraecu.- ílo
lliandão Alves; .0: pncolcs dc {¦
tii:cira; r ençapadoà de t\v.vs, •
ciiado.

Alfrodo Ma*a — Carjm receb;
taa de ii.antcíga'a Coelfio Dua.
ias* a Sifiunira Suarcs: io caisa
tdsa, a ordem; '¦,, latas de :'l"c. r;i; n jaca-•..eida; :,: ditos,
üioimoí 5 ditus» ao
Píntc* Í,oj,'f>; .( dito.-,

• ¦.¦i d, miliin, a João Uate; -
íirão; .| j.icá-1 dc toticinlio. .1 .loaq
í-tlüíru; j jacas tio carne, r*ti üíí

i cás dc loucinlio, .-i S. V.:::'-?,.
.:;, saccas dc míllit» a Ad. Seíi:mdt
inesino; .^3 ao íiie.ino; ;i an meva.
lla.íos Martíti1*: ~\i ao ms.-.mo; 5 ao
fo o .\fariufio .Pinto; .*. ao nu-time
itit-Ssno; 14 a Amandio P/m-i; .'3 a
<!.; .-o a M. Sinuio Iraiào; :n a-
.,.- a I-". T. Kamot; -o a
3c a Alberto Amara ti ti", .15
ju ít S. lavrador; 32 a

.'-1

a Af-

Ií. Ma-

FERREIRA PEDREIRA E
FIGUEIREDO — Processo;
exíra-judiciacs, nesta capital

Io Rio, adeaiitaudo ciislas, Daa
ás (.. lt, Uosario 1:0. T. ttfs, N.
JAIR CUNHA — Advogado —. Rua
Tcdro n. $¦:, Teleph, í4-.t -Vor!c.
JOSE' PINTO DE MENDONÇA, r,
Uosario ijo. Te*. .'.*:, Xortc. Tie.i.:

DIAGNOSTICO M 'iUt.-VTASIlüNTO
I)A TUBEI*0..tapSE

DR." ÁLVARO GRAÇA — Mol. internas.
Ná Iloca do Matto, Meyer, Trata a tu-
lerciilosc reio--, processos mais moder.
nos. Res. r. Nazareth o.i (Mcycr). Cons
As-.eiiibl-i 71, das i is 6 hs.

AS PHlXCir.MOS GAUAGES

e nida Salvador
.iUouiúveií cm esta*
qualquer concerto,

dc modelar officina

:¦) ao n:c5'iio:
¦ia; :o a Mc.

a D. dc -1.1
aij ü or

dJo Alves;
tira V_'i;a

Kiulay

Mc

.lem:
il. ,vi
Siqiu-i
Uav-rador; ..i
:iu*smo; jo ao mestn
mesmo; .5 ao -vucsn
.:*; ,-\ Vieira Montei:
:i lírandão Alvc-s; 51
«o; 16 11 Teixeira J!
.15 ,1 llaslos M.riiu:
Joo a Urniiiião Atvc
I), I. V»!.vlr,

Ave

Uario ,lc
¦í-itriiit-ira
iirandão

j.í a Di.
. Calil
itlOíll;

t

A vi liar
:i!C=i:iv;
Stiiua;
Veiga;
Alves;

Gar-

!•, de Ue
lie". Sul 9,

DRS. J. B.
ACUISIO
j.idiciaes ;
c no T'.
ro ás

DR.
R.

| DR.
,, líos-infi mn. lc!. .'.*:, ÍNortC,

¦Drito 18. Mtulli da Tij
DR:t MARIO A. DA COSTA e AFRA-

rUO ANTÔNIO DA COSTA -- Ad-
vo(!-idos. Kscriptorio; nua da Alfandc'
í,.i .-: (Tel. Noite. 237:1).

. DU, MILTON ARRUDA—Pr icessos eiveis,1 ruininèrciac!. c cipliatiolog-coi ; de apo*
[c:].ÂÒo:iart montepio!; tem represt-ntan-
tes ntis listados e etn Portugal c adeanta
c.iist.s. Sacliel .t (tel. C. 3460).

DRS. OLIVEIRA SANTOS e AI.BER-
TO ALVES RIBEIRO -:- Advogados.
KüTiploriò: i«-.. 'io Kosario ioj,

DR. P-DUA VASCONCELLOS — R.
BUENOS AIRES H. 35, (aniiua do
Hospício). Tel. Norte .1430.

DR, UBALDINO DA
— Escrip.i rua d.

Tel, ;:,t".' *). Res.
Tel. :6o.|, Villa. I"

TR.-TA5IKXT0 DA TÜBEROtIIiO.
aK POLaMONAR TM-:i,() PXKU-
MOIHORAX ARTIFlOIATi

(processo do 1'oi-liiiii.ii)

Serviços mctTicos, nliiirmacoiiticos,
(Icntuiios e visitas ;i tlumlclllo

CENTRO MEDICO — Uc- clinico.', nllp-
Bàthas o homoepatlms de íespcllabilldado
moral. Mensalidade ::$ooo. Dircct.l dr?.
llraulc Pinto e Ernesto P-s-ps, R. l'rei
Cüi-.cc- 153.

GAP.AGE SUISSA -, A
dc Sá. 6. Recche
dia e faz todo c
vara o que dispõe
mecânica".

JÓIAS, UEIiOCIÒS 10 OBJEOTOS
1)B ARTH

MANOEL TEIXEIRA — Joallictia e re-
lojoaria. Compra ouro, prata e pid.-as fl.
nas. Off. dc ourives e relojoeiro. Con-
certos garantidos dc ioías e relógios.
Rodrigo Silva 40, pcrlo da r. 7 de 7'*ro.

JUÍZO DE I.II.IÍI-O UA IMUMEI-
RA VARA 01VJ3Ii

EDITAL
DE CITAÇÃO, COM O PRAZO DU

TRINTA DIAS
ao ausente em logar incerto e não sa-

biilo, Antônio Casemiro Costa, na
fôrma abaho: ,,
O doutor Alfredo de Almeida Russell,

juia de direito da Primeira Vara Cível
do Districto Federal: Faz saber que
l>or este Juizo e cartório do escrivão
que sulisereve se processam os autos de
prestação de coutas em (|ue silo supp i-
cantes Santos. Moreira & C. . suppli-
cado Antônio Casemiro Costa, nos
quaes lhe foi j*usliíicada a ausência
deste, cm loijar incerto e não saindo,
e jtilRad.i lior sentença essa jtistitica-
c/10. Um virtude do que se passou o pre-
sente edital, com o prazo de irinta dias,
pelo teor do qual fica o supplicado An-
tonio Casemiro Costa citado para, lindo
o prazo do presente edital, prestar cou-
ias de sua gestão, como empregado via-
jante que íoi da firma Santos, .Moreira
8: C, dentro dc dez dias, sob pena de
revelia e laiii.-aiueiuo, nos termos da
peti','ão inicial, que é do teor seguinte:
Kxcellcnüssinio Senhor Doulor Juiz da
Primeira Vara Civcl. Santos, Moreira
& C, estabelecidos á rua Visconde de
itauna numero trinta c oito, tendo dis-
pensado os serviços do seu eaixeiro via-
jante Antônio Casemiro Costa, e tendo
este em seu potler quantias recebida-
de diversos devedores dos supplicantes,
110 interior, que lhes coinnumieara.m ter
pago ao Supplicado, querem intimal-o
para prestar as suas contas, afim de
ser apurada .-1 sua responsabilidade «
qual a importância do saldo em seu po-
dei', pertencente aos siipplicantes. E
como lhes conte que o supplicado, no
momento, sc acha de passagem em Pe-
li-opolis em casa de 11111.1 sua parenta,
requerem a Vossa Excellencia que. se
sirva mandar expedir precatória is jns-
liças daquella cidade, para que, feita
a citação indicada, venha elle prestar
as suas contas neste Juizo. no prazo
que fôr designado, sob as penas dc re-
velia c lançamento, tudo na fôrma dos
artigos duzentos e trinta e seis e duzcil-
tos - trinta c sele do Decreto nove mil
duzentos e sessenta c tres, de mil nove-
centos c onze, e P. P. deferimento.
Kio oito — luiho -- mil novecentos e
dezéstis. Octavio Monteiro da Silva. '

(Está devidamente sellada.) Distribui-
ção: D. ao Senhor Escrivão da Primei-
ra Vara Civcl, em dez de Julho de mil
novecentos e dezescis. ü Distribuidor,
Gastão R. Teixeira. Despacho: D. Sim,
com o ptazo de dez dias. Rio de Ja-
neiro, dez dc Tullio de mil novecentos' 
e dezeseis, Alfredo Russell. Sciente
de que as audiências deste Juízo tem
logar ás segundas c quintas-feiras, ao
meio-dia no Fórum, á rua Menezes
Vieira cento c cincoenta e dois. Iv,
para com#ir, se passaram este e outros
de egual teor, que serão publicados c
af fixados na fôrma da lei. Dado e pas-
sado nesta cidade do Rio de Janeiro,
aos vinte e nove de Julho de mil nove-
contos e dezescis. E eu, José tia Silva
laisboa, Escrivão interino, o subscrevi
— Alfredo dc Almeida litlssell. (Está
conforme.) O Escrivão inierino Josc
da Silva Lisboa. (II1062)

SSfi
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Sociedade Mutua de Se-
guros e Pecúlios

RIO DE JANEIRO
35 fallecimcnto na série de 10 contos

- Teudo fallecido etu S. Inlz do MrhnliHÒ, Estado ílo MiuíiiiIihi),
cm 10 do abril do 1910. o nosso coftsòclo sr. RICARDO BE.VETH-
OXO PEREIRA DA SILVA; iuscvipto nn sérl. do 10 contos, sob nu-
moro 1031, (•imiimmicainos aos si-s, iiiiitiuilistns desta série une íó
acbaiu na sédc da "GLOBO", á rim Urucuajana n. 47, e etn podei-
dos nossos banqueiros locaes. os respectivos recibos de 7$O00, intr-r
fot-macfio do novo íiecnllo, quo devoni ser resicatados dentro de um
me-;, isto é, até 31 do acosto próximo vinilouro. nos termos do es-
tabelçcido tios nossos planos, improvados pelo Governo Federal.28° fallecimento na série de 20 contos

Tendo fallecido em Campo tirando. Estado do Mntlo Grosso, em
19 do fevereiro de 191-, n nossa ronsociii sni. d. AiOlI.VK.V IJIT-
TKXOOüllT J)E MEIjLO, insçrlptà na série do 20 contos sol» niiiiii-
ro 996, conimiiiiicnmos aos -rs.iiiutiialistns destii série qm* se
acham na sedo da "GIiOUO", á rim Hi-inteiiayan n. -17, o em iVotlct
dos nossos banqueiros locaes. os respectivos recibos dò l-XOOOi
para foriiitiçno do novo pecúlio, que devem ser resmitndos dentre
de um mez, isto é, até 31 de asoslo próximo vinilouro, tios termos
do estabelecido uos nossos planos, approvados pelo Governo Te-

deral.
23° fallecimento na serie de 30 cantos

Tendo fallecido em .Sorocaba, listado de K. 1'iiulo, em 23 do lV.
voreiro do 191-, nosso cohsocl- sr. AX'l**t).\lO st'AISTE/</IM-;.
inscripto na sério do 30 coutos, sob mimei-. OOti. conimuiiicaiiin-
aos srs. mutualistas desta sério que se hcliatu na sédü dá "GtOHO",
á run Urucuuyann u. 47, o om poder dos nossos banqueiros lo-
cães, os respectivo, recibos de "!0$0Ü0. pnra formação do novo pc-
culio, qne devem ser resgatados dentro de uni mez, isto é- até "t
de aitosto próximo vindouro, nos termos do cstitliclccido nos nosso*
planos, approvados pelo Governo Federal.

28 fallecimento na série de 50 contos
Tendo fallecido na Onpillll do llslailo do W. 1'mtlo, em IS da

maio do lílltí. o nosso consuclo sr. FI.OV FKl.lli!." XO DA COSTA,
inscripto nn sério do 50 contos, sob numero 403, coinnHííiieiifníVs
aos srs. mutualistas desta série que so acham ua sede dn "l.UHlo",
ú rua Vriiutiayaiia 47. e em poder dos nossos tinlfqúçlrõs loches", os
r-Siioctivòs recibos de 3O.S0OO, pni-a formação do novo pecúlio quo
devem ser res-jatados dentro (lo nm itiez, isio é, até 31 de aiíosio
próximo vindouro, nos termos do
approvados pelo Governo Federia.

IUo du Janeiro, 31 dc julho do

estabelecido nos

1910.

Iilaiu

A DtttECTORÍA:

jrOIiESTIAS DF. CItKANÇ.VS

DR,

MOTTA BASTOS
, lloipicio, 23, I".
nia Unj_ua>-, 1.1.1.

ípedicute talai 3 Í3

Baslos

Uast.is Martins:
o niesnín; j* ,: :
reKçs Ziuintli; .
; 3 iio mes:»'.);

o: .¦; n Tinto 1
:•: ;;¦, :i I.ino C

t;";n ií Al
a Ctiáeiciro

rjR
cm:

CLiXIOA medica

agenor mafra
ria
Cenlra

Ria
— Residencid c

hutlo, .'.-:: tcle-
Consultas du *

liar Ci
1'inlOi

? deante
DR. AGENOR PORTO - Pro'. .1» Fa.

ctddade, Cous, I.o.-.i)á-io, 92; ü_j 2 ás
5. lies.: Mariv.icz tlc AbraiUcsj u, tel.
-SS, Sul.

DK. ANTOHINO PEURARI — Tratv
mcnlti esiieciíico <!•- luhcrcolopc <¦ da
s-.ypl.iii-,; rua os Assembléa ;j, -Iç 1

DR. EDCARD ABRANTES - Cons.:
r. S, loíó 11. 10O Í2 ás .'). Tel. (,. :
£.5^7. 

'It-bid.: r. liarão de -Flaniengo
a .17. Tel. Sul 960.

CLINICA OmUKGIOA, VIAS
FHINAKIAS _|

DK. A. COSTALI.AT — üo Hosp. da
Miíerlcordia. Com pratica íoâ hosp. dc
ilcrlim e Pari-, Cns.i r. da Carioca
:o (das .1 í« -í lis.). Resid.- rua da- ]
Laranjeiras, So (tel. *"có. i'.l

DP. ALBERTO ÜO REGO LOPES ~.\
lia Hospital da Misericórdia i Vias urL. j
iinriaj oiieniçõe* cm neral, Rua Seie de
Setembro, 09. . .^ '

DR. CARLOS WERNECK  Cirurgião
da Sta. Cara. Cintr.ia de adultos e
creanças; mol. das v::.s urinarias c das
renlioi.r.. Cons.': r. Ourives 5, (la« 3
'is 3 I13. Kcs.: r. Senador Octaviano
ii. -ca. Tel. Ccií. 1042.

DK. CARLOS NOVAES—Mono. oa As*.
I'-rancc*a dc Urologia. Trat. da blenorr.
aütida c clironica estreit. e proslatites
chronicas pelas corre-tes llierrao.çlcctri-
cas. Cons. r. Curioca 50. das i-ias 17,

I DR.' CAMILLO BICALHO - Cirurgião¦ Ia Santa Cnsa, Kcs.: Conde dc ltom-
I fim 150 CTeL 1*7* Villa). Cons.:. rua

Ourives --o. .,*,".*, S*-s « sauuadoa, as -1

DR?raj(*Al*U!*- MATTOS-üo Hospital
; di Saude. .Molr-tios de sçnlioras, vias

urinarias hérnias, hydrocelcs, luiuores
dos seios -¦do ventre. Rua ltodrigo

DR't_A_ DE AQUINO - ,D:i Ac.id. de
.Med. do Hosp. da Gamboa. Esp. vias

mol das senhoras, operações
Rei.; Costa llaslos 45 Tel

V, CARNEIRO LEÃO — Medico!
.„ Inst. dc 1'rotc. c As-sist. á Inlahçia,
Èx-int ti'1 Co::*.', dc crcãnçaa «ia Mlse-1
ricordiai C0119.: Gonçalves Dias . .m.'
(Tel. tofii C.) das 10 ás 12, lie;.: Silva
Manoel 142. (Tel. O.-CS. C.I i

DR MOMCOKVO -- Dtrector Iiuid. do 1
j'. de A. ú l»i. do Itio de Janeiro. Cn. [
do Serv. de Creanças. da 1'olicli. Esp. 1
doenças daa creanças e pelle. Cons.:;
r. U. Dias 41, ás ij lis. -Kes. : Moura
Brito n. jS.

DR. PEDRO DA CUNHA — ü.i Vae. de
Mcdic. c do Inst. de Assist. á Inf. Cl.
medica c das creanças. Cous: Gonçalves
Dias 41, T. 30SJ. C., das ,J as S- Ites.:
S, Salvador 73, Cuttetc. 1. i'-'.i, Sul

ANAÍiYSES OI1IXT-AS il
MrCKOSCOVlA

AS jn-ILHOItES PENSÕES

"A BA..BACEXEXSE"
-í*. 7J°, 74* t 75* ficulics teocs nu Slrit

A; ds", 70o, 71* e 7'°, fegos n* SiritB
São convidados todo» os sócios Primeiros

Contribuintes o Contribuintes, da Serie de
10:000,000. inscriptos respectivamente.óteoi
dias *4 de março do 1015. *9 dc março dc
mis. a.í de abril de 1015 o **¦ de. maio dc
1015; da Serie -de -o.oooSooo, iiiscnptos
respectivamente até os dias 5 dc «bril de
içis. ij de abril dc 1015. 10 de maio de
igiS e -o de maio dc 191-. a mandai- Pji-
H-r. duntro do praso «le 30 dias. a coutar da
presente data, dire:tsu«tite í Sede So-
ciai, em Baroaceni; as quantias respectiva,
mente de sete. qitatorre e trinta unl reis
(7$ooo, 14SD00 c jo$ooo), quotas ilevidas
pelos falleci-jienlüs do nossos consocios srs.:
losé da Coxa Reis. oceorrido em \ ida .lo-
ci-jitinlioiiha, neste Estado: losc da .Silvei-
ra Campos, oceorrido cm bania Rita de
Cássia, neste listado; Tiberio José da t>ilv_.
oceorrido ein Franc», listado de S. Paulo,
c d. Maria de Carvalho Santos, oceorrido
p.n Arsguary, neste Estado (S-Rllv A)i
Cicero remi de Oliveira Dantas, oceor.
rido em Bello Campo da Conquista, J'.s!:ule
d- Bsbia: d. Rita Ventura, oceorrido çm
l.«(tôa Formosa d« Talos. ntsie Estado 1
d. Sebsitiaua Stella, oceorrido em Paliiu.
til. Estado do Espirito Santo; Joa-ulni
Marques di Silva, oceorrido em 'lheophilo
Ottoni, ncate listado (SÉRIE B).

Aproveitamos a ópporluhiuade nara scien-
tiiicar aos consocios de (íue. todos os |).i-
namentos devem ser d'ora avante, leitos;
directamente pelo Correio (com detconto do
respccllvo porte), visto como foram Sltppri-
midas toda» 01 Aeencias ll-aiicarins d' A
BARBACENENSE". .

Barbacena, 15 de julho de 1010. — A
Directoria.

Veneravel Ordem Terceira
de S. Francisco da Pe-

nitencia
Xa linKtttl-Vin tlcstft Vcneriivel

Oftlòin nncnm-se 110 snbbailo, 5 do
corrente, us pensões nos nossos
irmiios soccorriilos, in-iiiciniiuido
ás 10 horns, sendo ntleiiilidos em
primeiro locai' os aradtindos o os
simples at.fi As IS horas.

Kio de Janeiro, a de acosto uo
1916. — O irmão syildlco, OOXr
ÇALVUS Cifní.VIlÃES.

ITA.

sessão
commis-
:.. Tar-

J 030

yAS.SOC1AOAO UKXIOKlCIvNIl':
MlaMOlUA ÜE O. WDOliO

DK ALCAXT.U..-
RUA DE S. PKDRp .v. -06

Ti mio de rcálizar-sc 110 dia 5 do cor-
rente- o sorteio annu.-il parn :i ilislri-
liiiiçiio il* dois donativos de 50$ catln,
;t cluns niciiiniis até 13 nnrios, orpluis «li
sócios, convido 113 pessoas interessadas
a. cm inrciu a esta secretaria os seu; rc-
iiucriincntos.

Secretaria, 3 tlc agosto Jc tgtfi.
Joaquim Pinto Sampaio, sc.çrcIariO'

EDIÍAES

Ctinlia
lc Mis-

aos que
cllc ti-

DR. ALFREDO
Prof. da esn-cialHl.
do Inst. Pastetir de
yizn diagnostico med.
cas, «carnes microsco]
•rttayana u. ,"¦ _ _

DK HENRIQUE ARAGAO
MOSES—Lttborat. Largo ¦
2». Tel. -1*7*, C., rei. d
S. e S. 196. Ex. «Ie

A. DE ANDRADE —
ia T'nc. de Jlled. |

Paris. Trabalhos'
analj*-« chimi-

ícos, ttc. Uru*

e ARTHUR
Ia Carioca 2.j,

t!» rei.: io-j,
urina, escarro-

PENSÃO BRASILEIRA — Rna Haddock
J.obo ia.1, tel. i,7iC Villa, a ao minutos
da cidade, bondes á toda hora, oiferece
lion3 accommodações a familias e cava-
lheiros de tratamento.

PENSÃO LA TABLE DIT COMMERCE
—Av. Rio llranco 157. 'l'.. 

41-8, l.'. Para
familias e cavalli. de tra. Serviço (a Ia

cai te) e a preço fino (i$:;oo). Acceita
pensio forn. a domic. r vendem-se vales-

PENSÃO NOGUEIRA—Marechal I-lortano
193. T, i8-.|. C, Esta Pensão continua
a offerccer aos srs. viajantes c ex-mas. ía-
niilias crnnniodos confortáveis em condi-
ç,"es hygienicas.—Rahcllo V.irella _ U

PENSÃO CAXIAS — Praça Duque de
Caxias 6 c 8. Tel. C. 5113. Opumas
necommodaçSea fará familias c cava-
lheiros de Iralamcnto. Co.-.inlia de 1'
õrdenii Preços conforme <>s aposentos,

PENSÃO NOVA FP.IBURGO — _ Praia
Botafogo .14. Til. 1718, Sul. Confor-
t-.vt.is conimodos com írcnte_ pnra o
mar, difirias dc -r* c S$. I-oriiecc-sc
comida para lata. _^ ,

PENSÃO CANABARRO - 1,-Cclle-tes
apo-ento- pira fniuirias o chv-lheiros,
Cajal 260? i solteiro. I.o$ooo. Bondes
de: Andarariy c Aldeia Campista: -.Riu
Ceneral C-tiaWro -71. Tel. 1-1-*, Villa,

GRANDES HOTÉIS .

te-es: Re?c. de .Vassermaiiii, etc.
DR" SILVA ARAUJO (PAULO) — Sy-

nhilis: nt| -- (-ií Mol. iniectuo.BSi vsec.
de Wri.hl An. de uriiras. sangue íty-
pho, inalaria, syphilis), escarros, etc. 1» de
Março ij, o :is 1: c ue 1 us 5.1. ;)¦¦>}

ÒIRURG l.\ 1X F A -NI'1 fj
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11 nn n*_*¦*¦'(*:
ra \t-8.s it DR. A, MAC »OV/ELL.--(Doc. da l-oc.

['.cri-
Ilu

2,6,

DiV

geral. Gcn, Câmara :io, das

Itodr

tos,' a M.irii, d"
tieiroz: _-i dito

Salvador Silva;
) ditos, a Melr
randâo Alves;
lios, ii Dias On

i v ; ;:; tli;-i.--. ;-
íiost a oídciii:
i't- : ;|0 dit.,s,
t. A. Riheiro:

l'.

1*. Carr
l'„l-

lil-.s,
dito lt.

a TI
dito

riins to dit
Couto:

".\l",t

Ciitit
o dito-
A. _
ditos,

a Urandí

S9 ,1

ri ]'ci
Ainaml
co -lil

1. dilo
C-isemi

Uos. 11
M.-ori

, Alv
ditos.

rté M-l cina). Molestíns internas.—Appl.
do5 tai.üs X. para u dilgno.tico. Cous. :
r. Uospicio Si, dar, .1 íi-, 5. — lies.:
S. Clemente 11. iS,-. Tel. 17:0, Sul.

DS. ÁLVARO OSÓRIO DE ALMEIDA
-- Professor da Faculdade de Medicina,
.oi.".: r. Assembléa S7, i.Jc 1 is 3),
-Cn*..í, 'luni,.*.;1 v ii.iw_.idus, Iv.s.u. i'Z-
vc.s.i Crus- Lim_, _!. Tel. Sul 893.

DR. ALFREDO -E.-ÜYDIO — Esp.i Mol.
da:? cítiauçâ.*.. \';;is urínarjas. Cotv-i, liua
C, Huiuüm 817 i.l'h. Freire d1 Aguiar),
ft:.> S .-.¦¦ 10. hs. c Sil«r.r. Euzebio so, (ta

5 _s, Kcs. r. C. Bomfim 79.- X. '/i-5, V,
A1.VAUO DE (-A.ÍKU—(Doe, dai

•Jc Meil., tnej. stlj. do Uosp. Ja
íricordia) — Cliuica medica c cirur- I

. Coita.: Carioca S (ás 31,_), Tel. ]
6cí», Ues.:¦ AtTUiiii* 77- Tc'.. =()'•. V. ;
ARTHUR DE VASCONCELLOS—

A ¦: *-:.**• (eiile ile «li nica medica úx P.icul* i
dade. l*o::5.'. Russiio Cj (das - ás 51
hs.) Tel. Norte 11:4. Kes.: r. VcHm-
tonos da 1-iria :Só. Tel. So! if-oj. 1

DR. ARAMIS DE MATTOS — Lons.: r.
jtiiutas c- taliba-

VUÍSOU MARCOS CAVALCANTI D|alvatovM, ^^^^
.... Dos liosp.: Miscr e llenei.. Ic-rt. -"^ 

4 Infância. Cirurgia ->(
Cirurgio, :.io!. das senhoras e .\:as uri- , ciinir£s*n *e creanças, Res..:
nana
Res.

Cens.
Passos

On
Manoel ,-|

S r:o,-, C.

R PINTO POP.TELLA — Memb. da
\. de Med. c <ii liosp. S.ZachRrias.Mol.

mcd. cirur-í. das creanças, Cir. geral,
espec. e inlanttl c nrthop. Res,: ,pr. S.

Ivador 6:. C. Quitanda ,
nst. de A

geral, partoSi
V. Itauna

(tel. °'6ó, .Vorte). Cons.: Gonçal
Dias 41 (lei. C. 30O1). ,-

HOTEL AVENIDA — O msis imporun-
le do Urasil. Accommodaçocs para 500
,'C'soas. Confortável. Distinclo, Central,
Serviço dc elevadores dia e noite, cn.
dereco teleurnpHco Avenida.

HOTEL METRÓPOLE — Confortável c
o saluberrimo bairro das l.a-

„ :i 20 ininutos do cenlro da
ii.i-.lc; rua das Lar_nj'c?inis u, 519.

FORMICIDA MERINO
O unico extirmiiudor dns formigm.

Merino & M.ury, rua Ouvidor n. 163.

CURA RADICATj 1>R RV-
RROOBLE

pelo especialista Dr. Lconidio^ Ribeiro,
com o seu processo sem dõr, nem
febre o isento ile *rcprOíluc*.ío da mo-
lestia. Cons.: rua da Constituição 13
(Pharmacia Mello), do meio-dia ás *

horas da tarde. Tel. .-8(5, Villa.

luxu

OS MBa-HOR-IS CAF-K3

iu,

MOI1ESTI.AS OAS
OPER-AÇÕES,

SENHORAS,
PARTOS

CAFE' GLOBO — Chocolate llher.nií.
JJonbonS fines. Rua 7 de Setembro, 103.
Fabrica: rua 13 de M010, 15, lei. ter..

CAKiÍ;,:'ÍvlOINHO DF, OURO -- E' o
melhor café, de -osto agradável e de"dade. Cliocolatc c -onbons

DRA. A
Soe. d
liosp,
losé,

DP..
P.K
Mi.
*:¦-'

c.
Dü.

i^nto; '
10 mtts:ni

Hiluard

l..-i<lríl
l eUcira

Pi
David 1-. Co.
¦; 1.. iliiosí.'

Dias C-rciu
. a BcncvH.í• díios, a .^!.
rinto; 35 o

d-

DR.
ho:
Es

Jo

réa ifi. Tel.
BRAUNE —
:s da 1'i-op:
oração e esíoi

lei-.tnl, |i
Longa pr:

. Clinica
ise-o. Cons.

nu
cv-. or

UilOà, a oi i-teir.
íí saccos ti.
Marinho J'im-
a Coelho Duo
IO, a ijiiciui

a J. ltii.fi

ordcui!
It-in; ic

Ie Souc-i'
0. :

M. U.
)re:ra;

Piinentu!: i
<•> Tavci-

ra; r.". a Aaiantlto L'mto; n, r, or-lcr.i; ..
i ordem; n, a Nczar Irmão; ^o. a Aman-j
dio Piulo: 30 dc arro/., a 1-". Junior: ni,!
a JI. Pinto-, 33, a li. Miirtiiis: sú. :i M. I
Campos; ioi, a -Mvos Irraâo; nc*. a Chagas!
& Castro*. ::, de euando, n John Moorc;
18 dc farinha, a Teiseira —ornes; 70, ¦.
¦SIordem; ij, a lclui Moore: :o. a C, Pi.i
iò; :•., a B. Alves: 8. a Teixeira Borpí:»
j=o de assucar. a .1. Soares; .ino. a Mel
telles Zamith; eoo.^ ao meMnsj 33.1. r.
mosrüO! 250, a J- Soares; -.50, ao> mc-nn''250, 

á ordem; _:oo, á ordem; aso. á ordem
;-;o. á ordem; *oo. á orde:::; 383, a Mei .
icilc? Zamiih; 300. nó mcíino; 333, a I.e-1
Irão; 3J.1. a Meirelles ZunithJ "3°. a0
mesmo; -aso, a J. Soares; 6 

"üo 
polvilho,'.-. 

PiiHO f.itccna; S -lacotcs de rumo, a
Avellar í. C; ao riipas dc acuar dente, a
Carlos Tavcira; 18 toneis dc álcool, a Fer.
reira Bióea; :*o. n Gulclurd & C.i jj, a
Ti:- da Silva; $ saccos de fubá. a Joaquim
/.. Ribetro: 1 de itrucii. á ordem; S. di-
*»eri;s, .-^Tei-reira licrçrs; .0. i< Marinho
Wnío.

* .CsnUrelrs: soo íiccos de ass-.u-ar. i

DR. CAETANO DA SILVA — Esp. 1110.
lesüas puímonnres. Cons, :ua Uruguayana
33. d.is 3 ás 4, ás terças, quinles e sab-
bado-. Rèstd, K. ;-4 de Maio, i;.j,

DR. COSTA JUMIOR (A. F.) - De
volta de sua Icng.i estadia na Europa.
1'or.1-. * r. Marechal Floriano 99. TeL X.
1057. Esp. cm vias urinarias, syphília c
pede Con.*?.: d-is 10 âs .-* c 3 ás .;.

DR. CIVIS GALVÃO — Cínica medica,
-yj-lniis. via. urinarias. Exames dc p'-s,
chearro-, urina, ele. Ap*,. o 606 c 9U-
Cons. e res.: r. Cínstituiçáo .}*;, sobr.
Tel. 2;:;, Ceittr.

DR. ECA5 DE MENDONÇA — Assis-
tente de clinica na Faculdade. lons.:
1. do Rosário no, 

*.s a.«s, -."s e é^s, ;
das 2 ás 4 i.s. (Tel. Korte 3"?o).

DR FI.AVIO DE MOURA — Clinica me.
d«ca. Cons.: rua r° dc Março r. 10,}
das 4 ás s (tel. X. i-ji). Kes.: ":a :
UrugUiíj*, :t,3. Tel. 1350, Villa, I

DR. F. ESP.OSEL - Med. do Hospicio. |Dor. e a-Risi. da fac. <tc Mcdic. Medi-; drco esp. doenças meníaes e nervosas. 
'

Cons.: Asoemblia 111. lerç-s, quintas e
sabbados, ns i lis Tel, da res. C, :.-j8

NTOKIETTA MQRPUKOO — Da
e Med. õ 

"cirurgia', 
com pratica dns j

da Europa. Res. c cons. K. Sao , r.
-.). Consnlias ás -'s, 4Bà e (-"s, de

ás .1 hs. Tel. 318. t:-
DR. ALFREDO DE MATTOS - AA!

I mols. da mulher c__das creança*. t-011*;.- i
e tesideneia: nta Caitetc i \.<.>- •!."<1-v
Cent.1. Cliamados por ccnpto. . •

DR CASTRO PEIXOTO -• Clieie do |
serviço Je partos dc Pulyclinica. dc (..rc.,
onças da Santa Cosa. Tel. V. 2-60.
Res.: lladd. I.obo j*.-. Cons.: rua'
UrutlvayaiiB, 25, fl:.s -• is 4 Iioras.

DR, CAMACHO CRESPO - Panes e jmoléstias de *.enIioras. Kua Conde de,
Hüinfim sr?. Tel. 1.17». Villa. , , !

DR DACIANO GOULART — Da Poly-1
clinica de Creí-iças. Cons : R. Lri.guaya. jna cs das 4 ús ó l.s. T. 3762, C. ltes. .

'" i Rua lladd. Lobo 130. T. mo, V'"-*-
. , DR. DANIEL DE ALMEIDA - Cura
içados radical das hérnias. Residências rua do ]medica. Hospicio n. 68 c Farani n.

rea díioK. MAS-ON DA FONSECA
te da Fac. de Mcj. e med
liosp. da Misericórdia,
fjtlayana 37. tlaa 3 .-
Kes".: Laranjeir-as 35*1

MOIjESTMS Dlü OLHOS

MOURA BRASIL

DR,

. dinrin
íóca"-~(de ie í; 4), todos os dias,
PAULA FONSECA — Consultório-

.. A-te de Setembrp i|i (das -¦ a3 5 h-,
diariamcntel.

DR RODRIGUES
dc dncr.cas
Asseiubiía

— , optima íuau—- ... .
I (iuos (le primeira qualidade.

CAFE' TRIUMPHO — Praça Tiradentes
OABRIEL DE 36. Tel. C. 3»^, Jo""tacçâo e m«-

nem. Uiocoiate, tli»A .-niattc^ iiontioas,
assucar, baia*, clc. Veacira .a ronseca.

\- POiaOTA, A' IMIT.IÍXSA li AO
l*UBMCO

Em vista das noticias menos rciila-
deiras nue foram malevolamcnle in-
üinitadas aos jomáes, sou forçado, a
bem Ja verdade o pelo respeito que
devo no meu nome, a declarar:

1", a exma. sra. d. -Sara Cucvai c
minlia cunhada, vivendo em minha
companliia desde sua meninice, nJo
existindo entre nós relações que não
possam fim- justificadas moralmente, _e
pessoa alguma iem o direito de pòr
cm duvida a palavra de um velho
vidor da Pátria, cuja existência
lem pautado pelo cumprimento
do dever:

.-, o sr. Henrique Bittencourt, meu
afilhado, i ticssoa em quem deposito
plona confiança, justificada pelo seu
constante proceder lionesto
iiliecimcnto <|iie_ lerfho da
ção para comniigo,

Espero que esla minha declaração
definitivamente ponha -fim aos aleives
e irivencionlces, que nfio deveriam ter
encontrado credito da parle das auto-
lidades publicas, e que só resultam do
:erebro perverso de quem não se
sa do perseguir ás pessoas que
eElimani.

1°. C.uu.tíix* (Monlaiiari).
Rio, 2 de acosto de ipi(í.
fTríinscriplo do /ornai do Cominer-

cio, de 'hontem.)
(R 1036)

naUl ¦«ja-afr-o _»¦

WB.NM.:. FltATEIiT-A N*.A
MANA

Quarta-feira, 9 do corrente,
de eleição dos cargos vagos e
são permanente, — O ¦" secí*.
tori.

TU.VA CliUIt CÒa.fM-CnOÍATj
Sede: AVENIDA PASSOS, 119

Hoje, 5 de agosto de ioi'
6'raiiiie festival de anniversario

Com a presença do exmo. sr. .
Alberto ile Oliveira, 111. d. cônsul
Portugal. — O secretario, ll. Silva

do

ser-
se

exacto

e pelo co-
sua dedica-

can-
mais

ASSOCIAÇÃO TlKNKFICKXTn A1
Mlv.MÓIlfA 1>M D. IM-inUO

1,1" AliOAATAIlA
RUA D® S. PEDRO N. 306

Sessão do conselho administrativo e
para o sorteio de donativos aos^or-
phãos. soecorridos pela Caixa de Can-
dade, hoje, ás 7 Iioras da noite.

Rio, 5 de asoslo dc tgió — Joaquim
Pinlo Sampaio, secretario.
~A 

JÍAGNBSrA IV U-M I.KMKI'IO
PARA A DX__*-aPSJA

IA' NAO Sl* USAM ALIMENTOS E"' 
MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS
Muitos dyspeplicos já aboliram o uso

dos caríssimos alimentos específicos,
drogas nocivas e medicamentos, diges-
tivos nrtificiacs: aproveitando os con
solhos que rciteradanienle damos nestas
columnas, tomam somente meia colheri-
nha dc inagnesia pura bisurada em um
pouco (E.-ifiu.-i depois das refeições, com
o resultado dcqtte não somente cconomi-
zam o seu dinheiro, mas ainda gozam
de saude muito melhor. Os que t.-tn ex-
pcrimenlado uma vez a magnesia íu-u-
rada nunca receiam que chegue a hora
das rofeiç-CS, porque sabem que este
maravilhoso anti-acido e correçtivo dos
alimentos, que facilmente sc pode obter
de qualquer pharmacia, neutraliza Ul-
stantaneamente a acide-'- c evita toda
possibilidade de fevmentar-se o alimen-
to no estômago. 1'rovae, pois, esle sys-
tema, tendo o cuidado de obter a ma-
gnesia bisurada pura, que se vende em
frasco azul. porque outras classes Je
inagnesia mio servem.

dal

CAO
olhos.

— Especialista
Cons.: 111.1 di

MÉDICOS 1IOMOITA TUAS

DR'~i_RElRA DE AMDRADA - Cons,
r ij de Maio 1S6 (das 6 as 7, bs,.,
c r. Ed_. de Dc-.tro -0, das S i| • as
oil- hs ltes.i r. D. Anna Nery j;8,
(Rocha). Tel. 168.1, V.

CURA DAS 1'EHN.VS

LIVRARIA
cieadcmlcos. Rua
dc .li.neiro — a.

uviuni.vs
alves"livros collcgiies e

dó Ouvidor 16Ó. I!;o

Rscor-As, CURSOS
K GVMXASIOS

DR HENRIQUE MIEHE -
11 ::.•,-. doenças das perna*,
rio: rua UrUBUaj-aiui ?. da= :

jispectar*
Consulto-
ús s lli.

- t)',-c-:-!.-.dj. do |
rua' Uru- i

Tel. 104-. C, !
Tel. 585S. C.

VETEUIXAK10S

RAUL GOMES VIEIRA
Telephone 2377, \iila;
Mesquita ti. ¦;*;;.

— Veterinário,
rua I)ai5o de

CURSOS PARA A ESCOLA NORMAL
_ Direcção do tiisp. Esc. Er*nci«"

V Mendes Vianna c dr. "rol. d. Rachel
dé Moura. Matrictílas c iiiformaçoes das
--!, -is r, • r. Gonçalves Dias 11. ò"-

ESCOLA DE HUMANIDADES — Av.
Rio H.-r.co M?. -». Director:. Alpheu
Portella F. Alves; secr., Era .cisco> Ma-
lheiros Corpo doccnic nc 1" o.Jcni.
Mens coS. *--S, I"S. 35* <* -'C$000. .

CURSO DE MATHEMATICA - Direct.
Capitão Dr. Mario Barreto.. Preparain--
alumnos para os exames
Normal, Naval, Militar, Polytechnica

Av. 1'a-sos rio.

Colho mais uma flor a
ara ciosav

j>ÍÍ_5Í_.IlNÀ
Carmen Barone. Pelicita-a
por muitos annos

1. ÍHMA.NDAOK I>1'1 N. S. DA
oi.okia no puTiarRO-

EI;EICAO TARA MOVA ADMIMS-
TRAÇÃO

I)e ordem do C. Irmão Provedor,
cominunico a ic-los os officiaes. con-
sultorcs, mesarios c mais diçmtanos
desla I. Irmandade, que no dia 6 do
correnle. ás o 11_ horas, no Consisto-
rio desta Irmandade,, terá lesar a elei-
„r.n nnr-i -, n.-iin -*iíltn!n!-*;lt*-írnn ãr. iqio-¦.•**- P" — ¦* -*¦
1917. , .

De accordo com as resoluções ante-
riores não serão acceitas procurações,
devendo os irmãos que se acharem qui-
tes votar pessoalmente. Terão, porém,

,1,_ -«.-..• ..ta

de julho de
rirgilio Ijopa

Pbdunrdo rfd
presidente.

1

5' ÍUJOIAO .MllalIAll
_•• Mr.\rcirio-.ivc.\Kí-:i'.\i'.UA
r.dilal de convocação para o alista-

menío militar

O capitão Ploduartl,- da
Marfins, presidente tia Junta
lamento Militar. Faz saber
o -presente edital lerem 011
nhani conhecimento qtie nesta data
foram installados os li*a.alhos desta
Junla e, portanto, convida :i iodos
os jovens de 20 annos completos no
anno dc 191.Í c domiciliados- nesic
município a virem se iuscreVér ate o
dia 15 dc selembro do correnle iinn_
e, bãin assim, iodos arittcllçs fine,
tend.o _! annos 011 mais, ainda uão
estão inscriptos no-- registros milita-
res, como determina o regulamento
ipara a execução da lei do alislamen-
to militar, Convoco lambem todos os
interessados a apresentarem csclarc-
cimentos on reelamnçõcs a bçni dc
seus direitos, ufim dc que a junta
possa bem orienta;la ficar da vcrdi-
dc e dar as informações precisas •¦

esclarecer o juizo <la Junta de Re
visão que tem dc apurar este alista
incuto.

A Junta fmiícionará jo.li-s os dias
na Estrada da Frcgiiczia numero 70
(Jacarépaguá), das" 11 ás 15 horas.
Èsíc municipio de alistanicnio tem
cs limites seguintes: Do começo da
rua do Campinho (inclusive), cm
fronte á eslação de Cascadura, cm
linha recla ao divisor das agitas, qne-
passando pelos (morros da Bica, Igua-
cio Dias, serra do Matltcus, serra «jos
Tres Rios, vá ler ao pico da Tijuca.
daiii em recta suecessiva, ao Bico du
Papagaio, morro da Taquara, morro
da Marinheira, ilha do Ribeiro c n;<
direcção sul até a praia: cqiitornati-
do esla alé ao pontal de Sernambe-
tiba; ilc-stc ponto, por tuna recta. ao
encontro do rio Vargcui Grande, e
subindo por esse rio até as suas nas-
cernes, dahi por 'tuna recla ao alto
do morro dos Caboclos e pela _ivi-
soria das agitas, que passa sticccssi-
vãmente por esle morro, morro d.i
Pedra Branca, morro do Barata até
a garganta onde passa o caminho a dó.
Barata; seguindo este c o rio Pira-
guará até o ramal da estrada <Ií
ferro de Santa Cruz. c por c.-ie ra-
mal e Estrada dc Perro Central do
Brasil at- a estação de Cascadura,
no principio da rua do Campinho,
ponto inicial. Confina este districto
com os 13", 16", 18a. 10", ..-o", -'-''• c
2,y cli.-lrictos e com o Oceano Allatt-
tico. Nos sabbados serão affixadas
na porta principal do edificio ent
que funeciona a junla as relações 'le
todos os alistados durante a semana.

E para conhecimento dc Iodos
manda lavrar o presente edital, !"¦•.
mim feito e assignado, rubricado pelo
presidente e que será afíixado junt"
ao edificio cm que funeciona esla
junta, e publicado no Diário Offi'
ciai.

Capital Federal, 1
toió. — Tenente
Vieira, secretario. -
C, Martins, capilão.

t.-íaria Li. P'
Rio 5-.ttgpsi.Q--1916 I

i 11 r—T—-*1' ¦_——— |

promi:
cido os
tores.

O sr

0. os irmãos que Houverem exer-
cargos dc officiaes ou cônsul-

Provedor pede a Iodos os C.

DUSPlvDIDA
João Papüsia Scarpa,

de' Itaniiamlú para o Rio
despede

retirando-se
de Janeiro,

113 amigos de
Minas, aguar-

dos Ourives 100,
honram com sua

Gj-nu-.iisio. h=

MOJiBSXTAS TAS SKS-CORA-3,
PARTOS, OPEBACõBSi •,Ab
CKISAKIAS

OUKA DAS JIKIiMAS

das iS

êscolasTm*" cóiiti

DR OCTAVIO DE ANDRADE — Cur*
hi-morrli uterinas, corrimentos, su-pensao,
ele sem oi-crr.cío. .No= cü-os n-dicndor-,
evita a gravidei, Cons.: K. ; de Setembro
iSÚ. de b ás it e de 1 as 4.1c!' i-5"i.

CASA CER Al.DES --
(cm frenle á praça
Trat. das vias urinaria:
>hi sondas c Mgarias
1S5C0 S sÇsoo. 1'ara .i
díii dc 2% a u$ooo.

R. llospicio 118,
Gonçalves Dia) ¦
. com o emprego

de borracha,
hemíaí. as

dc

MME. TELLES RIBEIRO
cortar sob medida. Moldes,
;::c;<> contcccionados. Aulas
Avenida Rio Branco U7,
Elevador Odcan.

!c todos SI
: Itanhandii c do sul dc

|as! dando, no Itio, á rua"c 
as ordens dos que o

: lonna* | aniizadc.
I Itanh_ndit, 4 de agosto uc toifi.

-¦¦ -- Jul-
' n-M.uiiiuj|.iii»i-'r""—rT"—lntrr^^"-w*^^^l^-™^^^

Truiãos o 9
Secretaria da

P. da Gloria
acosto de iqiC.
uo Bandeira.

comparecimentc
Irmandade de N.

Outciro, em 4 de
- O secrciario. Albi-

(I ni;

Ot TI/I--TAS TESTURARTAS

DR. ROBERTO FREIRE
di MUcricordio. Operações,
vias urinarias. Cou*.: r.Carinea *'
R. D. Luiia jí. Tc*...."-o: t-

- Cit-srgi.o DR_ mario GO'ES — Assistente da lfa-
-«Idade Cbasiütorio: r. 7 de Setembro

,. 33, das 3 íis s lis. Tel. C. 55»o. Re
.': Ilarr,

Res.

PARTOS E MOLÉSTIAS-DA 3IÜ.
jHFlt — TUMORES DO VEN-
TRE E 1)03 SEIOS

sid.': TíarSt» flamengo
_AnÜ;RÕlõlií> 

DENTISTAS

jDR

or-

GARFIELU T)E ALMEIDA — Ui-
redor <1ô Hotp. S. Sebastião, üoccn-
te d» V.-.C., ciieit do sírvrco du Litra
(.. a Tuberculose. Rej.: S. Salvador :.-.
í'o::s-: 7 ile Setembro 176 Tel, 007.

DR. GUILHERME EtSENLOHR, Ir.tada tubercuíosc por proceiso especial ter..
do cousegitidfj *s cura radical etn centenas
rfe di.ente3. Prtttípa r. prect__o dt ">"or-
rsiini". Cona. r. Genctal Catnan i*.

MAURITY SANTOS - . t.. docente
da Faculdade. lies.: rna Riacliuelo. n. |
347 (tel. C. 548). Cons.: rua Carioca
n, 47 (das t cm deante). l-!i (ent.
3..17.

do

TUA 1'A.MENTO DA OUTIS
— Successorí de mme

ações do electri-'MME. CLARAK
Stanmitz, Appl'
l>ara embeilezaaiento do rosto
no. IJsp. na reducçSo dc
eivametvíe das ser.bora*; .
di CS, (des 11 is 15 hs.j, i.e

do cor-,
gordura escln-!

•- '1'ilisu. I
C.I

Ou

EMÍLIO DEZONNE
ta, Diplomado, cora longa pratica
ços e coi:diçõe3 de pajamemo ao
ce de todo*. Coti.
Aho áa Cor.-ciUria Japão

DRl''MÍRANBOLINO M. DE MIRAN.
DA — Especialista c:-a e-itrjcçoeí sc:
dor c tratamento de íisluUs. Uaã
1- boras, nos dias uteis. Gonçalves
11, sob., tel. -.dor-, Central. _^_,ml

_S.Ia.I_ FERREIRA J3A COSTA -
Diplomado pela Escola Livre de Odor.
tiio.ía do Rio dc Janeiro, com
tios de pra liei. Cor
e, )t (tel, Ç». "-73-'

GREOTO B. A M. DE (MMIIJ.O
OASTELTaO BRANCO

Secretaria: rua de S. Pedro n. *&G.
Dc ordem do sr. presidente, convido

*'"V I os srs. sócios a se reunirem em assem-' 
bléa geral, sabbado. 5 do corrente, ás
G .!_ horas da larde, nesta secretaria,

i para leitura do Relatório e eleição da
commissão de contas annual.

CirurgUo.âcntis- _.._ERT0 iGI.EilAS — Leiloeiro pu-1 Rio, 5 de agosto de JC*i6. — O se-
,Pre- bliS - E-icriptorio: rua Hospício -8. 

crc(ari0l dr. Augusto Diogo Tavares-
a!«a-! Tel Norle 1-01. Resid-: rua Haddock [ 6t6

eleetro-dentario. | f S„ . sj9. (Tel. Villa 1.-47)-

Tel. rtjn.

- Av.
atamen*

tel. Cen!.
buscar roupa e entresa nas i
;, depois de pa.o o irabalho.

TINTURARIA RIO BRANCO
Mem de Sá .*.). Attende - -

te uo? cl-.ain.idos pe.o
par.i

_,EL_0E1R0S .

8 as
Dias

Tel.
I.obo,

MIGUEL
em
rigo

BARBOZA —, Ca«a
o-.: raa do Rosano 11.
j'A). Tel. Norte 1053.

fundada * "*
-3. (an-

LOTERIAS

Ao TRIUMPHO DA AVENIDA — BI-
Ibetes de loterias. Esianipilhas de to-
dós os valores. Cartões postaes. Ave-

ürugu.-.ni oi-* Centrai 49 (p-wta larga). Telep.
~ -' t o. 2909. *-vt!iSr A-- Mr-aí*»-

VKNF.IIAVEL IRMANDADE DO
GTjORIOSO M.VRTVR S. BRAZ
A administração communica aos Ir-

mãos e aos devotos de S. Braz que
a missa de seu Padroeiro será ceie-
brada nos iloníinp:os e dias sanlos, ás
8 horas e 45 minutos.

•Rio 3 de agosto de 1916. — O se-
cretario, A, PdiiH".

SOCIEDADE r.MÃO 00MMER-
OIAL DOS VAREG1STAS I>K
SlitCOS Ií MOÍ.HADOS
EDIF-ICTO PRÓPRIO - RUA DO

HOSPÍCIO N. 217
Telcplione — 3050 — A orle

De ordem dc sr. presidente, chamo a
aUeilção dos srs. associados e da elas-
sc dos varejistas, para o aviso dos fa-
bricaiili-s da genebra FocUin!;, publica-
do a .*, do concilie mez, no Jornal do
Commercio.

i.V .ista do referido aviso, preveni-
mos que os fabricantes começarão a
pcrses.iir desde j'á os infractores que
tiverem em suas casas commerciacs gc-
nebra nacional em botijas eom a marca
de sua propriedade.

Secniaria. 5 de agosto de tpir». —
O secrciario interino, Domingos Anlu-
nes Vieira.

OENTHO D!'! C0MJCERCTO E IV-
DUSTP.IAS DB MATERIAIS-

DE CONSTRUCÇÃO
RUA DE S. PEDRO N, eo6

(a* convocaçãol
De ordem do sr. .presidente, p?.;a o

comparecimento dos srs. sócios íi as-
aeinuléa geral extraordinária, _ que se
realizará na proxin-.a quarta-feira, 9 do
carrente. ás S horas da noite, nesta
secretaria, para resolverem assumptos
de grande interesse social, a qual íun-
ccionará com o numero d- -ócio- rrtte
comparjcerem.

Rio, 4 de agosto de 1016

MINISTÉRIO DA GUERRA

QUINTA RI.GIÃ-0 MILITAR

PRIMEIRO MfNÍCIPlO
De convocação paru o aiisitim,

militar

<.) lencntc-coronel Raphael
te Telles Pires, prcsiilonlc
de Aiihtaiiieiitg M-uitar c.o_
cipio, districto da Candelária:

Faz saber aos qite " P*1'1
lal lerem OU delle tcilliam
mento que a referida junta
na todos os dias ittc-is, das
Iioras, tini uma das salas 1
Arsenal de Guerra, onde
aquarfelado o 3" regimcnlo
teria.

Convida todos os jovens .
nos completos no atuiu de 1
iTiiciliados neste municipio
se inscrever at*. o dia 15 (lc agosto
do corrente anno. e Iodos aqiielleí
que. tendo 21 annos até 30, ainda há.
tenham sido inscriptos nos registros
militavcs, como determina o regula-
mento para a execução tia lei da
alistamento militar--.

O 1° nvunicipio abrange as seprtiui'
tes ruas e praças: avenida Rio llrau-
co (inclusive) até á nia Sete de .Ke-
tembro, descendo por esta inclusive;

praça Quinze de Novembro (inclit-
sive* até'ao cães, seguindo por est*'Ia Rio Dran-

Clemen-
a j-.ini-.

•llie edi-
eonbeci •
fuuccki-

II ás I.í
> anti;:"

.1- acha
le iiifau-

e .0 àn-
115 ,- do-
a virem

mu-
município*

(R 851) de V']:ie:r-di, srcre'ario

até ao começo da aveniiln
co, ponto inicial. Confina esti
nictpio com os -"
e com a bahia de Guanabara.

]¦:, para conlietímento de tonos,
manda lavrar o presente edital, por
mim feito e assignado, ru'-jrjcn*.t<:
pelo presidente, e qtfe será afíixado
junto ao edificio cm que funeciona
esta junta, no_ antigo Arsenal
Guerra, c publicado
na/.

Capital Federal,
1016. — Francisco

. Carrâa, src
'A'. C. Tcllt

'"4 
1:

.7'^>A

no Diário Offi-

25 de jtiliio de
Amorim

o.— Tenente-coroníi
-s. pvcíidcnte.
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•MEN1STI.BIO 
DA OUERBi

5» REGIÃO MIUTAR
19* Município

Ko-ífaí de convocação para o alista.
mento militar

O major Pedro Ildefonso Freire
O-Jmeiro, presidente da Jmnta de Alis-
tamento Militar. Faz saber aos queo presente edital lerem ou delle te-
nliam conhecimento que, nesta data,'
foram installados os trabalhos desta

Íunta 
c, portanto, convida a todos os

ovens ile 20 annos completos 110
•imo de 1915 e domiciliados «este
município a viram se inscrever até o
dia 14 de setembro, do corrente anno
t, bom assim, todos aquelles que ten-
40 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 também todos os intercs-
lados a apresentarem esclarecimentos
011 reclamações a bem de seus direi-
tos, afim de que a Junta possa bem
orientada ficar da verdade e dar as
Informações precisas .1 esclarecer o
juizo vda Junta de Revisão que tem tle
apurar este alistamento.

A Junta funeciona. á em todos ns
dias úteis no edificio. <\o Quartel da
Guarda Nocturna, das 11 ás 15 lioras.
lí parn conhecimento de todos manda
lavrar o presente edital, por mim
feito e assignado, rubricado pelo pre-
sidente e que será fixado junto ao
edificio em que funeciona esta Junta,
á rua Goyaz n. 328, estação da Pie-
dade (município de Inhaúma) e pu-
blicado no Diário Official, sendo nos
sabbado affixadas, na porta do edi-
íicio em que funeciona esta Junta, as
relações .dos alistados durante 11 se-
mana .

Kste -município tem os seguintes li-
mites:

-- Estrada da Penha (exclusive) a
partir da estrada dc .Santa Cruz, até
ao biftircatnento da estrada tio porto
de Inhaúma, _ caminho -da Freguczia;
seguindo por esta (exclusive) e ca-
minho dc Itararé (exclusive; ttié en-
contrai- a linha divisória das agitas dn
serra da Misericórdia; por esla divi-
soria ao alto do morro do Caricó;
deste alto, por uma linha que, se-
guindo pelo divisor das agitas da ser-
ra da Misericórdia, vá cortar a es-
Irada da Pavuna, na garganta entre
as estações do Engenho do Matto

e Vicente dc Carvalho; dahi, por unia
linha, subindo ao alto do morro do
Juramento, em frente ao Campo do
Dendê;_djeste altoy continuando a li-,
nha divisória das agitas até ao cume ,.,*

I<|ue prosejfuem os trabalhos desta
junta de alistamento militar, cujo»
Un-ites 8«o os seguinte. ¦ -'-"

Praça Municipal (exclusive), se-
guindo pelo Cáes do Porto, canal do
Mangue, leito da Estrada de Ferro
Central do Brasil, estação Central da
mesma estrada (exclusive), rua Dr.
João Ricardo (ejoclusive) até á de
Marcilio Dias, esta inclusive; rua
Visconde da Gávea (exclusive) até
á rua Senador Pompeu, c por esta
(exclusive) até á rua Senador Pont-
peue por esta (exclusive) á nua Ca-
merino (exclusive) c praça Mtiniei-
pai, ponto inicial.

•Convoca, portanto, a todos os jo-vens da «dade dc 30 annos comple-
tos no anno findo de 1915 e domici-
liados neste n° districto municipal a
viirem sc inscrever a.é o dia 15 de
setembro do corrente anno e, bem
assim, todos aquelles que, tendo 21
annos ou mais, ainda não estão in-
scriptos nos registros (inilitares, como
determina o regulamento para a exe-
cução da lei do alistamento militar.

Convoca também a todos os inter-
essados a apresentarem esclarecimen-
tos ou reclamações a bem de seus
direitos, afim d,e que a junta possabem orientada ficar da verdade e dar
as _ informações precisas a esclarecer
o juizo da Junta de Revisão, que tem»
de apurar este alistamento.

iNos sabbados serão affixadas na
pòrtaV principal do edificio -em quefuneciona esta junla as relações dos
alistados durante a semana.

iA junta funecionará todos os dias
úteis 110 quartel do Corpo de Bom-
heiros, no Cáes do Porto, (estação
Marítima), das nas 15 horas.

E, para conheeiníeinto dc todos,
manda lavrar o presente edital, que
será affixado na parte externa da
entrada deste quartel e publicado no
Diário Official; por mim feito c as-
signhdo, e rubricado pelo presidente.iRib de. Janeiro, quartel do Corpo
de Bombeiros; no Üáes do Porto, 23
de julho de 1916. — 2° tenente I.co-
vidas Hermes, secretario. — Major
Álvaro de Soma, presidente.

M-N.STTDIUÒ DA (_l.ERR.-_
INSPECÇÃO PERMANENTE DA

.-,* REGIÃO MlLíT.AR - 23°
aUUN-fClPlO -- _,V lUSTRlCTO
— GUARATIBA

'Edital tle convocação para o alisia-
mento militar

O tenente-coronel Alfredo Carlos
da Luz, presidente da Junta dc Alis-
lamento Militar:

Faz saber aos que o presente edi
da serra conhecida pelo nome d
José Maria; deste atine, em linlia
rreta ao 1° cruzamento da rua Igttas-
su' com a rua da Estação; por esta
(inclusive) atravessando a E. F. C,

do Brasil até ao principio da rua do
Campiiiho; deste ponto, subindo em
linlia rceUt. a divisória das agitas
que, passando pelos morros da Bica,
Ignacio Dias. Serra do Matheiis, vá
terminai' na rua Dr. Dias da Cruz,
pelo contra íorte compreheivdido en-
tre as ruas Camarista Meyer c Ma-
ranhão; continuando pela rua Dr. ..,.,,,,. , _,„._. ,„_,,-,Ouwda Cruz (exclusive) até a rua 

j tos ou reclamações a

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 anno.1; completos 110 anno dc
191S e domiciliados neste muinicipro
a virem sc inscrever a.é o dia 14 ile
.setembro do corrente auno, e, bem
assim, todos aquelles que, tendo 31
annos 011 mais, ainda não estão iu-
scriptos nos registros -militares, como
determina o .eguladu.nto para a exe-
cução da lei tio alistamento militar.

Convoca também todos os inter-
asados a apresentaram esclarecimen-

bem de seusv- , «--. .. .mo* tua *_»u _.u..,uiitii;u__ _do iMigcnlio tle Dentro; e pela mesma direitos, afim de que a junta possa
jnctisive) o Dr. Manoel Victorino bein orientada ficar da verdade e dar

(inclusive., ate n começo; dahi atra- \ as informações precisas a esclarecer"cs-amlu a estrada de F. C. do Bra-1 ó juizo da Junta de Revisão que temsil em direcção á rua Padilha; por
esta (inclusive), estrada de Santa
Cruz (exclusive) até ao cruzamento
da estrada tia Penha, -ponto inicial.
Eu, Theoduro Viegas da Silva, capi-
iSo-secrctario que o escrevi.

Capital Federal, 15 de julho de
igió. — Pedro Ildefonso Freire Ga-
meiro, major presidente.

MINISTÉRIO DA GUERRA
.5" REGIÃO MILITAR -- __" MU-

NÍCIPIO
Edilal de convocação para o alisia-

mento militar
O capitão Alfredo Flor'Cantalier,

presidente da Junta de Alistamento
Milhar:

Faz saber aos que o presente edi-
lal lerem ou -delle tenham conheci-
mento qiíe, nesta data, -foram instai-
lados us trabalhos desta Junla e,
portanto, convida ;i todos os jovens
de .20 annos completos no anno dc
1915 e domiciliado.- neste niunicipio

a virem se inscrever até o dia i.i dc
setembro tít. corrente amio, e, bcitn
assim, Iodos aquelles que, tendo 21
annos ou mais, ainda não eslão in-
scriptos nos registros militares, como

apurar este alistamento.
A Junta funecionará cini todos os

dias, das 11 lioras da manhã ás 16
horas da tarde

ffí para conhecimento do todos
manda lavrar, o presente edital, pormim feito c assignado, rubricado
pelo presidente e que será fixado
junto ao edificio em que funeciona
esta junta, nn 26° delegacia policial,
e publicado 110 Diário Official desta
capital, Jornal do Commerciò, Pais,
Co reio ^ da Manhã e Imparcial. —
Oscar Ccsar dn Silva, secretario.

Capital Federal, 15 de julho dc
191 íi. —• Tenente-coronel Alfredo
Carlos tia ..;;.., presidente.

determina o regulamento para a exe-
cução da lei do alistamento militar.

Convoca também todos os interes-
sados a apresentarem esclarecimen-
los uu reclnimações n bem de seus
direitos, afim de que a junla possa
hcni orientada ficar da verdade c dar
a.- informações precisas a esclarecer
o juizo da Junta d'e Revisão que tem
tle apurai* este alistamento.

A Junta funecionará em todos os
dias no edificio do Tiro to.', Realen-
go, das 11 ás 15 lioras.

lí para conbeaimientQ de todos
manda lavrar o presente edital,
mim feito c assignado, rubricado
pelo presidente c que será fixado
junto au edificio em que funeciona
esla junta, e publicado no ürario
Official, Jornal tio Commerciò, Paiz,
Imparcial — 2° tenente Arthtir Be-
nite.t Guimarães, secretario.

julho d
1 'antnlictCapital Federal, jS dc

1916. -- Capitão ./. .-,
presidente,

Limites dn j_" município de alis-
tamento militar do Districto Federal,
— Da passagem do ramal de Santa
Cruz. com o rio Piraguára, em linha
recta ao principio da estrada dc En-
genlio Xovo: pur esta estrada o pelado Cabral, até o rio do Cabral (prin-
cipio do limite com o Eslado do
Rio); dahi em linhas rectas sttece-
sivns ao ponto denominado Cancella
['reta, na estrada de Água Branca,
ao alto do morro situado e-ni frente
a Gevicmó, na serra do mesmo nome
ao alto da serra de Geiiciuó ao uito
do morro do Guandu, ao cume do
morro de Manoel -José. ;io pico de
Marapicú, ao rio Tinguy ou Guandu-
mirim, ponto cm frente no morro da
«.atiucira; aaiii, pelo citado rio Tin-
gtty até o começo tio rio Itaguahy
(fim do limite do niunicipio com o
E. do Rio), deste ultimo ponto pornina recta ao marco limito na estra
da dc S. Cruz: deste marco por ou
tra recta em direcção sul, á ilha dc
Guaraqttczaba até ao ponto em fren-
te ao extremo occi-l._n.al du serra tio
Cantagallo, deste ponto por uma rc-
cta na dirteção do oriente* ale en-
contrar a linlia divisória das agitas
da serra de Cantagallo, seguindo esta
divisória á da serra do [nhohayba
até a parte mais oriental; dahi, poruma recta que vae ter atí .marco li-
mit. da estrada do Monteiro, proxi-mo ao entroncamento dns estradas
de Magarça e Morro AH,.. (u-sti_
morro por tuna linha recta no alto dn
morro do Cabuçú: liahi pelo divisor
das agitas passando pelo ai:., do
morro dos Caboclos, Pedra 1'ranea,
Serra do Barata, -.ae ter á garganta
nor onde passa o caminho tio'Ha-
rata; por este pomo pelo mesmo ca-
minho ate o rio Piraquara c por este
rio até a pa isagem do ramal de
R. Çntz, ponto inicial: confina este
niunicipio cotn os 20", .-j", _',V e 21o
municípios e com o Estado do Rio.

MINISTÉRIO DA (.TIERRA
..•> REGIÃO MILITAR — G° MU-

oVIOIÇIO
Edita! ile convocação _ para o alista-

mento militar
il) capitão Francisco'do Rego Mon-

teiro, presidcnle da Junta de Alisia-
mculo .íililar-

Faz saber tios que o presente edi-
lal lerem ou delle tenham conheci-
mento que, nesta dala, foram instai-
lados os trabalhos desta Junta e,
portanto, convida a todos os jovens
dc 20 annos completos no anno de
1915 e domiciliados neste niunicipio
a virem se inscrever até o dia 14 de
setembro do corrente anno c, bem
assim, Iodos aquelles que, tendo 21
ítiinos ou mais, ainda não estão in-
scriptos nos registros, militares, como
determina o regulamento para a exe-
cução da lei do alistamento militar.

Convoca lambem todos os inter-
essados ,*i apresentarem esclarecimen-
tos ou reclamações a bem dc seus
direitos, afim de que a junta possa

_, bem oritnlatla ficar -da verdade ci''.'1' dar as informações precisas a cscla-
recer o juizj da Junla de Revisão
que tem de apurar este alistamento.

IA Junta funecionará cm todos os
dias. uo edificio da agencia da Pre-
feitura, á rua Aqucducto n. 70. das
12 -ás 15 boras.

E para conhecimento de todos
manda lavrar o presente edital, pormim feito e assignatk. rubricado
pelo presidente e qtie será fixado
junto ao edifício cm qife funeciona
esja junta, cm .diversos logares pu-
blicos e publicado un Diário -Offi-
eíal, Jornal do Comnicrcio, Correio
da Manhã o Imparcial. —' Paulino
vau F.rveu, secrelario.

Capital Federal, ,;r dc jullio de
1010. — Capitão Rego Monteiro.
presidente.

Ruas
Aqtteditcto — Silva Manoel, dos

ns. 4$ e .1») inclusive para cima —
Francisco Muratori Chefe Divi
são Salgado — Senador Cândido
Mendes,_ dos ns. 8S c 11; inclusive
para cima — Benjamin Constant,
dos ns. 108 e n.j inclusive para cimaSanta Christina ¦ Crrv III- 
Marinho —- Mira-Mar — Joaquim
Murtinho — Corrêa de Sá — Victo-
ria — Sanlos Lima — Triiímplio —-
Philadelphia — Fonseca Guimarães-- Maú.a -- Junquilhos —- Aprazível
— Monte Alegre — Francisco dc
Andrade — Petropolis — Áurea —
Therezina — Constante Jardini —
Cruzeiro — Augusta — Oriente —
Progresso — Cosia Bastos — Valeu-
ça — Cunha — José Bernardino --
Magalhães — Eleone de Almeida —
Padre Migueliuo — Miguel tle Pai-
va — Ermelinda — Vista Alegre —
Concórdia — Latira -- Idalina —
Gonçalves — Paula Mattos — José
de Alencar — Santo Alfredo — \Y-
ves — Fluminense — Paraiso — Sil-
vestre — Lagoinha -— liarão de Pe-
tr.ijiolis. até o n. 146 — Navarro —
IVazcrcs. até a travessa -dos Prazo-
res --- Sumaré — ,\larco do Inglez-- Pico de I*. MartSut — Paineiras-- Corcovado 1 Cerro Cor/t.

Travessas
Francisco \funttori —Santa Chris-

tina -- Cassiano - Bandeira Mi-
ce — Oriente

M_OTST.__._0 DA Um-BllA

í» REGIÃO MILITAR

9* rounicipio do alistamento militar,
funoefionando no edificio da agen-
cia da Prefeitura Mimioipal do çfdistricto da freguezia da Gávea.

Edital dc convocação para o alista-
mento -militar

O capitão do Exercito Tito Con-
rado Niemeyer, presidente da Juntad'e Alistamento Militar:

Faz saber aos que o presente edi-
tal lerem ou delle tenham conheci-
mento <-*__, nesta data, 'foram instai-
lados os trabalhos desta Junta e,
¦portanto, convida a todos os jovensde 20 anno__ completos no anno de
191S e domiciliados neste município
a virem se inscrever até o dia 15 dc
setembro do corrente anno, e, bom
assim, todos aquelles que, tendo 21
aunos ou mais, ainda não estão in-
scriptos nos registros militares, como
determina o regulamento para a exe-
cução da lei do alistamento militar.

Convoca também todos os interes-
sados a apresentarem esclarecimen-
tos ou reclamações a bem de seus
direitos, afim de que a junta possa
bem orientada ficar da verdade e dar
as informações precisas a esclarecer
o juízo da Junta de Revisão que tem
de apurar este alistamento.

A Junta funecionará cm todos os
dias úteis das 11 ás 15 boras, na
agencia da Prefeitura do 9° districto
municipal.

E para conliectimlento de todos
manda lavrar o presente edital, por
mim feito e assignado, '••.ibricado
pelo presidente c que será fixado
junto ao edificio em que funeciona
esta junta, á rua Jardim Botânico
ii; I...I, e publicado uo Diário, Offi-
ciai, 110 imparcial, no Pais, no'Jornal
do Commerciò c no Correio da Ma-
nhã. ¦— 2" tenente secrelario, Amado
Menna Barreto.

Capital Federal, 15 d.e julho de
1916. — íCapitão Tito Conrado de
Niemeyer, presidente.

'N. B. — O 9° niunicipio compre-
hende as seguintes ruas: "Ruy Bar-
bosa (antiga de S. Clemente) dos
números 355 e 3ÍI8 até ao final; Vo-
Unitários tia Pátria, dos números 341
e 322 .ao final; Real Grandeza, do
principio até aos números 229 e ~t8;
Marechal Hermes, Conde dé Irajá,
Visconde de -Caravellas, Marques,
ITiímaytá, Viuva Lacerda, Maria Eu-
gemia, Capitão Salomão, Macedo So-
brinho,_ Visconde Silva, Dionysio
Cerqtieira, _ Pinheiro Guimarães, Jar-dim Botânico, Maria Angélica, Maria
Amélia, Faro, Lopes Quinta, D. Lati-
ra Stella, D. Emma, Vicente Souza,
Marquez de S. Vicente, Duque Es-
trada, Dr. Djas Ferreira, Páu, Quin-
ta e Doze. Escola, Velha do Jardim,
Accacia, üitis, Magnolias, Jcquifibá,
Operários, 1° dc Maio, D. Castorina,
Saneamento, Henrique; travessas —
Honorina, Leandro, Lagoa, João Af-
fonso, Fernandes, Floresta, Fonte da
Saudade, Praia da Fonte da Satida-
de, tio Pinto, Lehlon, Eslrada 'da Ga-
vea. Vargem da Tijuca, Vidigal,
Largo da Memória, Praea S. Jero-nymo." ¦

MINISTÉRIO DA GUERRA

5» REGIÃO M-IWTiAR. — 15° MU-
NICIPIO

Mdital de convocação para o alista-
mento militar

O coronel Eriiesto Dornelles, pre-
sidente da Junta de Alistamento Mi-
litar:

Faz saber aos que o presente edi-
tal lerem ou delle tenham conheci-
mento que, nesta data, foram instai-
lados os trabalhos desta Junta e,
portanto, convida a todos, os jovens
de 20 annos completos no anno de
1915 e domiciliados neste município
a virem se inscrever até o dia 15 de
setembro do corrente amio e, bem
assim, todos aquelles que, tendo 21
annos 011 mais, ainda não estão in-
scriptos nos registros militares, como
determina o regulamento para a exe-
cução da lei d,o alistamento militar.

Convoca também todos os interes-
sados a apresentarem esclarecimen-
tos oij reclamações a behi de seus
direitos, afim de que a junta possabem orientada ficar da verdade e
dar as informações precisas a escla-
recer o juizo da Junta de Revisão
que tem de apurar este alistamento.

A Junta íúncriotiará cm todos os
dias, no Collegio Militar, das a ás
15 horas. -'"

E para conhecimento de todos
manda lavrar o presente-edital, pormim feito e assignado, rubricado
pelo presidente e que será fixado
junto^ ao edificio em que funeciona
esta junla, e publicado no Diário
Official, Jornal do Commerciò, OPais, Correio da Manhã e Imparcial— 2° tenente Francisco Lemos se-
ctetario.

Capital Federal, 15 de julho tle
Igio. — Tenente-coronel Ernesto F.Dornelles, presidente.

J5" niunicipio — Andarahy — Li-inites: Rua Barão de Mesquita (in-clttsive), da rna S. Francisco Xa-
vier; rua do Uruguay, até o encon-
tro da rua Maria Amalia (inclusi-ve), seguindo deste ponto, em linlia.
recta, em direcção desta ultima atéencontrar a divisória das águas; poresta divisória, que passa pelo pico dali-üca, Serra dos Tres Rios e Serra
do Engenho Novo (compreliendendo
estes; limites^ a bacia do rio Joanna)ate a rua S. Francisco Xavier; poresta (exclusive) ao sou cruzamen-
to com o rio Joanna. e dahi pelaimesma rua (inclusive) á rua Barão
de Mesquita, ponto inicial. Confina
este município com os 14o, 16" 21o
18" e I," districtos. '

Ml-.lSTl.RiO DA «ÜERRA

OUVI'.. IlCt.lU) MII.ITAR
DÉCIMO PRIMEIRO Ò1STR.CT0I

MUNICIPAL - GAMBOA
De convocação para o alistamento í

militar
O major Francisco \lvaro de Sou-

«s, presidi iíi- iu Janta Je Alista-
mento Militar deste districto miuii-!
drs!:

Faz saber aus ijue o pre.seule edilal
krem ou deíle tiverem cònh.ciinénto'

siante Jardim
Fluminense
- Prazeres c

Sanla Tlicre
relles - - Dura
na - \„.urra

' mimarães e

Occidental — Con-
- Vista Alccr. -
liarão le

Ma varro.
..iirfeiViw
ita - Castro

-HiV.lJ.-l
Guará, ap

opiili

Mel-
Man-

c Pei-

MINISTÉRIO DA GUERRA

5' REGIÃO MILITAR - 7" MU-
NICIPIO - ÍI" DISTRICTO

(Gloria)
Edilal dc convocação para o alista"

iiienlo militar
O coronel Alfrodo F. de Sampaio

Ribeiro, presidente da Junla de Alis-
tamento Militar.

Faz saber aos qne o presente edi-
tal lerem ou dclle tenham conheci-
mento que, nesta dala, foram instai-
lados os trabalhos desta Junla, e,
portanto, convida a todos os jovens
de 20 annos completos no anno de
191.5 e domiciliados ncsteOwuni.ipio
a virem se inscrever até o dia i.) de
setembro do corrente anno e, bem
assim, todos aquelles que, teudo 21
aunos ou mais, ainda não estão in-
scriptos nos registros militares, como
determina o regulamento para a exe-
cução da lei do alistamento militar.

Convoca lanvbdii. todos os interes-
sados a apresentarem esclarecimen-
los ou reclamações a bem de seus di-
reitos, afim dc que a junta possa
bem orientada ficar da verdade e
dar as informações precisas a cscla-
recer o juizo da Junta de Revisão
que tem d.e apurar este alistamento.

_A Junta fimcciona.á em todos os
dias das 11 lioras da manhã ás ifi
da larde.

E para conhecimento de Iodos
(manda lavrar o presente edital, por
mim feito e assignado, rubricado
pelo presidente _ e que será fixado
junto ao edificio cm que funeciona
esta junta, á j\\:\ tias Laranjeiras
n. 55", c publicado no Diário Offi-
ciai desta capital, Jornal do Cum"
mercio, Pais, Correio da Manhã e
Imparcial. — -Capitão João Pereira
Martins Ribeiro, secretario.

Capital Federal, 15 de julho dc
191C. -- Coronel Alfredo F. dc Sam-
paio Ribeiro, presidente.

5* REGIÃO MILITAR
13" MUNICÍPIO DO if DIS-

TRICTO
¦São Christovão

Edilal de convocação para o alisia-
mento militar

O major Deocleciano de Sentia
Dias, presidente da Junta de Alista-
mento Militar. Faz saber aos que o
presente edital lerem ou delle tenham
conhecimento que, ncsla dala, foram
installados os trabalhos desta Junta
e, portanto, convida -a todos os jo-
vens de 20 aunos completos no anno
de _ 1915 e domiciliados neste muni-
cipio a virem, se inscrever até o dia
14 dc setembro tl.o corrente anno e,
bem assim, Iodos aquelles que, lendo
-'1 annos ou mais, ainda não estejam
inscriptos nos registros militares,
como determina o regulamento ngra
a execução da lei tio alistamento mi-
litar.

Convoca também todos os interes-
sados a apresentarem esclarecimen-
tos 011 reclamações a hem Ao seus
direitos^ afim de que a junta possa
bem orientada ficar da verdade c
dar as informações precisas a escla-
recer o juizo da Junta dc Revisão
que tem de apurar este alistamento.

A Junta funecionará em todos os
dias úteis, no quartel do 13° regi-
niento de cavallaria, á Avenida Pc-
dro Ivo, das n ás 15 lioras.

lí para conhecimento de todos
manda lavrar o presente edital, pormim feito e assignado, rubricado
pelo presidente e que será fixado
junto ao edificio, em que funeciona
esta junla, em diversos logares pu-Idic.s e publicado 110 Diário Official,
em O Pais, Jornal do Commerciò,
O Imparcial c transcrever abaixo os
limites da eircumscripção a tjuc sc
refere o presente edital, para eonlie-
cimento dos interessados. — Limites:
Seguindo pela Avenida Pedro Ivo
(Inclusive), Quinta da Boa Vi-ta
Iexclusive), run Paraná (inclusive),
Cmhelina (inclusive), Paula c Silva
(inclusive), travessa Wice 1 inclusi-
vei, rua Chaves Faria (inclusive),
até .1 rua Matto Grosso, por esta ex-
clusive, ao fim; deste ponto em li-
nha recta até ao alto do Mono do
Telegrapho -- deste alto. 

'por 
outra

recia, á run Capi:_io Salomão. 110
it r_ 1 do l\-div.>ulhi. (exclusive),
por c_!a até au fim no larg.i do Bou*-
fVa (exclusive), dahi peio canal tle!'.::,íica, littor.il. canal do Mangue c\v.-Miiila Pedro Ivo, ponto ini.i.i.
Confina este districto coi 1 os 11"

QUINTA REGIÃO MILITAR
DÉCIMO OITAVO MUNICÍPIO

- M-EYER
De convocação paru o alistamento

militar
, O capitão Asccndino Homem de

Carvalho, presidente da Junta de
Alistamento Militar:

Faz saber aos que o presente edi-
tal lerem ou delle tenham conheci-
niento que, nesta data, foram instai-
lados os trabalhos desta Junta e,
portanto, convida a todos os jovensde 20 annos completo*, no auno de
1915 e domiciliados neste município
a virem se inscrever até o dia 15 de
setembro dó corrente anno e, bam
assim, todos aquelles que, tendo 21
annos ou mais, ainda não eslão in-
scriptos nos registros inilitares, como
determina o regulamento para a exe-
cução da lei do alistamento militar.•Convoca também todos os inter-
essados a apresentarem esclarecimen-
tos ou reclamações a bem de seus
direitos, afim de que a junta possabem .orientada ficar da verdade e
dar as informações precisas a escla-
recer o juizo da Junta dc Revisão
que tem de apurar este alistamento.¦l\ Junta funecionará eni todos os
dias. das 11 ás 15 horas, na agencia
da Prefeitura, á rua Dias da Cruz
n. i&_:>

O 18" niunicipio tem os seguintes
limites: rua Miguel Ângelo (exclu-sive) a começar na Estrada de Santa.
Cruz, seguindo as ruas Haldraco
(exclusive), Ferreira d.e Andrade
(exclusive), antiga Mauá; Capitão
Rozendo (exclusive), Propicia (cx-
clusive), Souza Barros (exclusive),
e praça do Engenho Novo; e desta
inclusive om direcção á rua Barão do
Bom Retiro (inclusive) e rua Vis-
conde de Sanla Cruz (exclusive); e
do encontro desta com a rua Bella
Vista por uma linha recta na dire-
cção S. E. no alio da serra do Enge-
nho Novo; desle alto pela divisória
das águas qttc passa pela Serra dos
Tres Rios e vae terminar na rua
Doutor Dias da Cruz pelo contra-
forte comprelicndido entre as ruas
Camarista Meyer e Maranhão; con-
tinuando pelas ruas Dr, Dias da Cruz
(inclusive) até á rua do Engenho
de Dentro; seguindo esta (exclusi-
ve)_á do Dr. Manoel Victorino (.cx-
clusive) até ao começo, atravessando
a ""Estrada de Ferro Central do Bra-
sil em direcção á rua Padilha; por
esta (inclusive) c Estrada de Santa
Cttiz (inclusive) até o encontro da
rua Miguel Ângelo, ponto inicial.

E para conhecimento de todos
manda lavrar o presente edital, por
mim feito e assignado, rubricado
pelo presidcnle e que será fixado
junto ao edificio em que funeciona
esla junta, á rua Dias da Cruz n. 185,
c publicado no Diário Official.

Capital Federal, 26 dc jullio de
19,16. — José Feliciano dá Silva Mon-
teiro, secrelario. — Asccndino Ho-
mem de Carvalho, capitão presidente.

OTÍ.ÍTÁ RKCIIÃO MIUTAR

10° MUNdOIPIO — TIJUCA

Edital dc convocação para o alista-
mento militar

-O _-major Olivcrio de Deus Vieira,
presidente da Junta..de Alistamento
e Sorteio Militar, de accordo com a
conim-tinieação do sr. coronel presi-
dente da Junta de Revisão, eni vir-
tude de autorização do sr. general
ministro da Guerra ao sr. general
commandantc da 5a região o 3" di-
visão, faz publico o edital publicado
110 Diário Official n. 16S, de -9_ do
fluente, á pagina 8.198, deste teor:"Faz saber aos quo o presente edi-
tal lerdni ou dclle tenham conheci,
mento que, nesta data, 'foram instai-
lados os traballios desta Junta, c,
portanto, convida a todos os jovens
dc 20 annos completos 110 anno de
1915 e domiciliados neste niunicipio

a virem se .inscrever a.é o dia 14 de
setembro do corrente anno, e, bem
assim, todos aquelles que, tendo 21
annos ou mais, ainda não estão in-
scriptos nos registros inilitares como
detertniina o regulamento para a exe-
cução da lei do alistamento militar.

Convoca também todos os interes-
sados a apresentarem esclarecimentos
ou reclamações a bem dc 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
de apurar este alistamento.

A Junta fiuiccronarii em todos os
dias, das 11 ás 15 horas, 'na sédc da
agencia da Prefeitura Municipal do
16" districto. F, para -conhecimento
de todos manda lavrar o presente
edilal, por mim feito e assignado,
rubricado pelo presidente, c que será
fixado junto ao edificio cm quo fim-
ccioua esta Junta, á rua Pinto Fi-
guciredo n. 11, e publicado no Dia-
rio Official.

Capital Federal, 15 de julho de
1916. — Abeiktrd Germes dc Almeida
Feijó, secretario. — M. Lavrador Fi-
lho, presidente,"

As ruas e praças que fazem parte
deste município militar:

Ruas_ de S. Francisco Xavier até
a esquina da rua Barão de Mesquita,
Pereira de Siqueira, Club Athletico,
Alzira Brandão, Visconde de Figttei-
redo, Barilo de Amazonas, Salgado
Zcnha, Prolongamento da Mariz c
Barros, Conde de Bomf.m, .Pareto,
Piratinitn e praça lida, Aguiar, Fe-
lix da Cunha, Valparaiso, Dr. Rego
Lopes, Araiijos, 'Santo Henrique,
General Roca, Bom Pastor, Des-
t.rjbargador Izidro, Barão de Piras-
stinunga, Silva Guimarães, Barão de
Pillar, praça Saenz Pena, -morro do
Trapicheiro, travessas Araujos, Bam-
bina, Soares da Costa, Magalhães, D.
Mathilde, Becco Deboul, ruas MajorÁvila, -Pinto de Figueiredo, .'Antônio
dos Santos, Dr. José Hygino. Ita-
ctirussá, General Andrade Neves,
Delphina, Visconde de Cabo 1'rio,
Urugitiay, Pinto Guedes, Vinte e Oito
dc Setembro, Garibaldi, Rademakér,
Gratidão, Alves de Brito. Leite de
Abreu, Na.halina, Santa Carolina,
Agostinho, S. Raphael, S. Miguel,
Boa Vista, Açude, Ferreira de Al-
meida, Cascatiiiha, Vista Òltincza,
Ilha d'o iRiheiro, Musselina, Gávea
Pequena; travessas: Affonso, Boa
Vista, Morro do Cotromby, Estradas
Nova e Velha da Tijuca o das Fur-
nas.

Junta .de Alistamento c Sorteio
Militar do i(í" niunicipio, Tijuca, 31dc julho de 1916. — João Maximia-
no Serra, 2" tenente secretario.—Òli"
vario de Deus Vieira, major presi-dente.
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PMÇA DAS MARINHAS
KNTRE OUVIDO K E ROSÁRIO /

LINHA DO NORTE
O PAQUETE

Buy Barbosa
Sairá quarta-feira, 9 dó cor-

rente, ás 12 horas, para Victoria,
Bahia, Maceió, R.cifc, Cahctlfllo,
Natal, Ceara, Tutoya, Maranhão,
Parintins, Pará, Santarém, Obi-
dos, Itaceatiára c Manáos.

LINHA AMERICANA
O PAQUETE

Rio de Janeiro
Sairá 110 dia 10 do corrente, ás14 -.o.»., para Nova York, esca-Jando na Bahia, Recife, Pará eSan Juan.

— LÀRCÒ DA Í.APA
Ca_a para faitiili.i. . cavalheiros da-tratamento';- Optimos aposentos rica-mente mobilados dc novo. Acccssor.svventiladores e cozinha dc i" .-r-__-n!"nd. 1'el.B'r. ".Grandhbt.l"

LINHA DE LAGUNA
O P>QÜh"l'Ii

MAYRINK
Sairá terça-feiia, íi do eorrente,

ás 16 horas, para Angra dos
Reis, Paraty, Chatuba, Carágua-
tatuba, Villa Bella, S. Se_a_'ião,
Santos, ^Caminéa, fguape, raia-
nagná, S. Francisco, Itajahy; Fio-
rianopolis c I-aguna.

LINHA DÊ SERG.PF,
O PAQUETI.

OYAPOCK

I Creme de Amêndoas —
O legitimo está registrado sob o n. lo.oti,e tr:,.: impres_o o nome do lahlicant.

I pharniiieentictí Santo», Silva, etc.
-,.!?.Í'-•".'{{"í"'', "a lulitiu <-•« -lamas e!_-
iiig-s eu m_n..i__. Pôt. _;„„„ Veiíde.u 1.0 deposito; Drogaria Pacliecoi á Vil.'_!._____'.__ n'__5, '">*¦ s) •*•

Tijolos, barro refreciarloY
cimente

Vendein-5- na surraria Josú da ~'i.-_'
iS" Comp. Rua São Pedro, ,-.,, |_*u-.

!¦"_-..•

Sairá quinta-feira, 1; ,io cor-
rente, ás i_ horas, para Caho
Prio, Victoria, Caravellas, P.
Areia. HKéos, Bahia, Aracaju,

Penedo. Maceió _ Recife.
AyjS9: ~~~ Ab ¦>08!IO!,s «í«e queiram ir ti bordo dos jiaquc.ies *evnr 011 receber nassiieeiro.. deverão Molicitiir eiirti.esue ingresso na scccíio do Tráfego.

.1 cou bahia

O secretario. Van /.>.-..••*«.

7 distrietoi
!*,nanahara.

Capital Federal, 15 ile julho dc
i*?it». -O secretario, Or. Mello Mo
r.ies Filho. —_ Sentia Vias, maior
presidente.

MIXISTEniO D.. 0UB1.RA
5" 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-
tnl tiT.iu iin delle tenliu!11 rouheci-
mento ijuc, nesla 'data, foram instai-
lados os trabalhos desta Junla e,
portanto, convida a iodos us jovens
dc 20 annos completos no anno de
1 (ii -í ¦* dornlc!liados neste município
a virem se inscrever até o dia i„ de
setembro do corrente anno e, bem
assim, todos aquelles que, tendo 21
nnnos ou mais, ainda não estão in*
scriptos nos registros inilitares, como
determina o regulamento para a exe-
cução da lei do alistamento militar.

Convoca também todos 03 inter-
essados a apresentarem esclarecimen-
tos ou reclamações a bem de seus
direitos, afim dc que a junta possti
bem orientada ficar da verdade e
dar as informações precisas a escla-
recer o juizo da Junta -de Revisão
t|titt tem de apurar este alistamento.

A Junta funecionará cm todos os
dias úteis, das it ás 15 horas.

K para conhecimento de todos
manda lavrar o presente edital, poüiini feito e assignado, rubricado
pelo presidente o i|ite será fixado
junto ao edificio cm que funeciona
esta junta, á rua Barroso 11. .1
(agencia da Prefeitura), e publicadonu níiiríi-i Official c transcrever abai-
xo us limites deste niunicipio. —
Achilles Marianno de Asevcdo, ca*
pilão secretario.

Capital Federal; t.. de julho de
iot6. — Major Julio Canavarro de
S.-oreiros Mello, presidente.

LIMITES
. 1 20'' districto cotnprehendc Imlo

arrabalde de Copacabana c estende-
so da ponta do Leme, pelas vertentes
do. morros desse nome, da Babylo-
nia, le S. João, -tia Saudade, dos
Cabritos, até a ponta do Pires, se-
Kuimlo dahi á niargdn. da Lagoa Ro-
drlgo ,!*. Freitas . desta em linha
recta até a rua da Marra, e por esta
exclusive ao mar, na praia do Ar-
poador. — Major Julio Canavarro
de Negreiros Mello, presidente.

M__._.S_-_*..IO J)A GüÜRIÍA
INSPECÇÃO PERMANENTE DA

5a REGIÃO MILITAR

hdital de convocação para o alista-
mento militar

O inajor José Albino de Souza Pi-
mentel, presidente da Junta de Alis-
tamento Militar do 5a niunicipio —
districto municipal de Santo An-
tonio:

Faz saber aos que o presente edi-
tal lerem ou delle tenham conheci-
mento que, nesta -data. foram instai-
lados os trabalhos desta junta «,
portanto, convida a todos os jovensdc 20 annos completos no anno dc
1915 c domiciliados neste município
a virem se inscrever até o dia 15 de
setembro do corrente anno e, 

'bom
assim, todos aquelles que, tendo 2*
annos ou mais, ainda não eslão in-
scriptos nos registros militares, como
determina o regulamento para a exe-
cução da lei do alistamento militar.

Convoca tambcm todos os inter-
essados a apresentarem esclarecimen-
tos ou reclamações a bem dc seus
direitos, afim de que a junta possabem orientada ficar da verdade e
dar as informações precisas a escla-
recer o juizo da Junta de Revisão
qne tem de apurar este alistamento.

jA Junla funecionará em todos os
dias uteis, das 12 ás 14 horas, na
sala da arrecadação do Conpo dePombciros.

K para conhecimento de todos
manda lavrar o presente edilal, porm<m feito e assignado, rubricado
pelo presidente _ e que será fixado
junto ao edificio em que funeciona
esla junta, na praça da Republica, e
pubhcad.o no Diário Official. — Ca-
pilão Arthur Lttié Teixeira Campos,
secretario.

Capital Federal, 15 dc jullio de
i.lõ. — Major /, A. dn Sousa Pi-
mentel, presidente,

Iapagipe (inclusive), até ao encon-tio da rua Felix da Cunha, .leste
Ponto por uma recta em prolonra-
fWi ' a..rc,erid-1 m Dr. Felix «daVuiliia ate encontrar a linha diviso-
Av.íaS* af.llas. IJOr cskl ao Sumaré
Carrri}nHda,1Í-Pf,a.Iinha *™à
<& _L "mai'e ¦' linha divisória<las águas; por esta linha divisória aocomeço da rua .do Bispo ft?ma Aristides Lobo (exclusive , o.cta a rua de São Ohrfstovfio (exclusiyeh Boulevard São Christovão
avenida Pedro Ivo, ponto inicial.

Ço. nia -ter districto com os ,_*-,

,Jú ipaía conIledn*(eiit<. .de todos
ni-u %*rar ° p.r««>tc edilal po-
5 nr _id**1e,t,aSSltí'"ad0' «***&i"-iu presidRite e que será f.;.„,i,.
esía0i^.Cíi,Ífíd0 r«l^ f""«Tonaesta junta, das u horas ás r. e nu-ulicado no Diário ¦Official _ O ?2cretario, José Moreira d Silva 

° SC_
Cap,tal Federal, 31 de julho de1910 — Epamtnomlas Teixeira rJ««•*»«; capitão presidente! 

'
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A Garantia Federai
223

Rio, 1—8—910
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GOHORRHÉAS
eura infallivel em 3 ilia... sr.-iartlor, usando "Gonorrhol". Oa-rante-se a cura completa caraum só fuaco. Vidro, _.ooo, ":1o
Correio 5$5oo. Deposito gei.l:l liarnitieia Tavares, praea'Tira-•lentes. 62 — Rl0 d. Janeiro. „

^^**f^B^^^ss^m%yose^mm>sm,

í iomãím
Chegaram us figurinos das liliimas:ei-eaçtie.i, assim como revistas nat-io-naes e estrangeiras, livros diversos,etc.; etc. Avenida Rio Branco n. 1 ;;.juiüii ao cinema Odcon;

Soria *â Boffani

SELLOS DO BRASIL
Compram-se |>or 50 mil réis os !r.et_de "Olho de Boi", sendo muito per-feitos, _ por ijü-.ooo n série dos liicla-nados. Sanlos Leitão ¦_• Comp., ruaPrimeiro de -Março 11. ..9. ti. 4.3O.

^™!PM!w
ROBA DA FORTUNA

DERAM HONTEM

A Cruze.i---o
826

nio, 4-8-916. R U4_"A" 
IDE AL
388

RiO-4-8-910 R U4G

TaI^éricãM
726

RlO—4—8—916 lt UC8

A CapitaS
081

Hoje
Rio ' ãs 6 horas

-8-916. 11 1161

Aguiia de Ouro
C2 81

_3819 5353 
^"(.781! «i_i9_7_6

8igT -25» 7y"i | Hio-4-8-916

Sm, TWM^tm^ aUS
mu» ¦ei'K-_.*__U_,I_,. *\W, nio-4-s -ôi6 lvn394354 5363 4870 !' ¦*¦*•**-"- mr-m—-m- Pi'opa|a.Kla
54 63 76 ^rA'_:i'__í__6___ ___'li*

7316 
"3698

316 698_
16

RE6ALLQ
'Perdeu-se lionteni (sexla-feira), um,

tmlo prelo, ás 7 horas da noile, em
frente ao relógio da Gloria. Gratifica-
se n tniein leval-o á rua Bento Lisboa.,n. 63. í-i. 1156.,

GABINETE DENTÁRIO •
Aluga-se 11111, muilo docente, no cen»

tro, com Iclcplioiie. Para mais infor-
maeões coail o sr. Catão, na casaCirio. il. Cio.

EXAME DA VISTA GRÁTIS
Óculos, pince-nei e vidros para tií-

dos ns defeitos da visia, no Instituto'.
Óptico. CASA MADU1.I.H.A — Rui.-
7 de Setembro, 95. Teleph, 4,50 C.i

V, Ex, não quer mobilar sua
casa sem gastar dinheiro ?
E« o que pôde conseguir facilmente,

pov aluguel mensal e módico, todo. t;cmoveis; rua do Riachuelo n. 7 Cui-Progresso.

d»

PENSÃO UNIVERSAL
Rua P. Geraldo n. to, csqitin

Avenida Rio Branco. Alugam-se cxcel-
lentes coniinodos mobilados para fami.
lia c cavalheiros de tratamento, Cosi-
nha de 1" ordem. Com ou sem pensão.Acceita avulsos. $ 61 r.

MALAS

98

Artigo solido, elegante . barmijo
sinio, só na A Mula Chinesa, Rua U-«•radio Cr.

A CASA ÍN!Z 
~

Aluga um _ espaçoso escriptorio eom
dois coiuparliiueutos por 70$ooo. Ru»
Ouvidor 71, 1" andar.

GRANDE VENDA 01. DISCOS
G OUA"»IOrilOXI*S

SãO Ob i'|UO ] por todo o preço; ua Nova Figura j.f-
• têm pagO __!__ ;i __i Ourives 58, S ;Vsr,

, mais prêmios o que mais vaula- 
"~ "

7107 gens offerecem a seus frogüe-zes Largo üe S. Francisco de
107 Paula, 30. A casa mais antiga _JPffi« o„lT n"-s" lv,'t;i,i'"',a'

¦ nnaln ,,_„„«, o n5n ",' Oliveira. Hueiram dirigir-se a rua
, | neste gênero. b MG9| Visconde de Nictheroy ifi., estação de',

SILVINO DE OLIVEIRA

07 í ——2

Antigo-..
Moderno,.,
Rio
Salteado...,
2- piemio
3'
4- >
5, .

752 Gallo
820 Cachorro
034 Cobra

Águia
 267
 406

...... 840
 344

Jn_._ST___._0 DA GUERRA
S» REGIÃO MILITAR - 14° MU-

NICIPIO-lvNOE.VHO VELHO
Edital de convocação para o alisia-

mento militar
O capitão do Exercito Epafainon-

das Teixeira Guimarães, presidente
da Junta dc Alistamento Militar,

Eaz saber aos que o presente edi-
lal lerem ott delle tenham conheci-
mento que, nesta dala, foram instai-
laüos os traballios desta Junta e,
portanto, convida a todos os jovens
de _o annos completos 110 anno de
I9r*í e domiciliados neste município
a virem se inscrever até o dia 15 de
setembro do corrente anno, c, betm
assim, todos aquelles que, tendo 21
annos on mais, ainda não estão in-
scriptos nos registros militares, como
determina o_ regulamento para a exe-
cução da lei -do alistamento militar.

Convoca também todos os interes-
sados a apresentarem esclarecimen-
tos ou reclainiações a bem de seus
direitos, afim de que a junla possa
bem orientada ficar da verdade c dai
as informações precisas a esclarecer
o juizo da Junta de Revisão que tem
de apurar este alistamento.

A Junta funecionará em todos os
dias na Avenida do Mangue 11. 146,
Limpeza Publica de São Christovão.

Este município de alistamento é li-
mitado pela fôrma seguinte: I.imi-
tes: — Seguindo pela Avenida Pedro
Ivo (exclusive), Quinta da Boa Vis-
ta (inclusive), ruas Paraná (exclu-sive). .Umbelina (exclusive), Paula
e Silva (exclusive), travessa Alice
(exclusive), rua Chaves Faria (ex-clusive) ate ao encontro com a rua
Matto Grosso; por esta (inclusive)
até ao fim: deste ponto cm linha re-
cta até ao alto do morro do Tele-
grapho- por outra recta até ao fim
tia rua Visconde de Nictheroy; do
f;:ii desta por outra recta que. atra-
vedando o leito da Eslrada de Fer-
rp Central do Urasil, vá ter no cru-
zamento do riu Joanna, coim a rua
dc-São Francisco Xavier; por esta
íexelusívpi. rua Haddock Lono (in-
clusive), rua General Delgado dc
Carvalho (inclusive), rua Barão u-e

Ap
Garantia
A Real
A Hora

666
763
m
191
n 1138

11 ii 1 tm in . 11 ¦¦•M-â-_-a___a__0_K3___uro__R_ia

L «SBAMÜ»
o terror das

formigas
l'edidos a

Alves Magalhães & 0.
91, S. Pedro

Mangueira, i. _ojj
MAÒIMNA DB ESCREVER

Vende-se "Mercedes", nova, |)<.I_'metade tio cu.lo; na avenida Passos
n. -'5.

OUR01» Jl GRAMMA
riatin... praia e brilhantes com|)ra-6_,

qualquer i;iiantii!ade, na cttsa ".M.ritlia-
no", rua Uruguayana, 77, 3 t>_>-

CHÁ DA CAMPANHA 
^

Este ctiá. tem a virtude dc tornar fcj
pelle nuci-n, rosada e linda; evita as es-
pinliAs, manchas, rugas, ele. __.xceile_._e
na-i doenças des rin-?, bc.tigil c urinas ©;:e!:*..i.._i e evita t> ácido uriço. A' venda.'

j em todos armazéns confeitaria.! c pharmaiici.ii. Deposilsirio: Pedro Martin.**, rua i.J
j de Maio n. 13. (J..8oj>

'.""** _.""'^ "** .-—..—-, , —___—-,..»_-¦¦

! «O QUADRO» !

Doençns de figado, estômago <? inte-üiioáV
curam-se com ns PiJulna tio BoHo Com noa-
ta-3 do pharmaceutico Santos Silva. Vidreii$5oo. Deposito: Drogaria Pacheco, ã rtíaJus Andradas 11. -is. (ioo_ Hi

Resultado de hontem:

Antigo. .
Moderno
Rio. . . .
Salteado.

Cachorro
Leão
Borboleta
Águia

Variantes
58_06-17-0ü

Rio, 4-8 - me II [106
-U9DV

Caridade
009

n íui

Fluminense
9136

n 114

882S

Rio
36—28—00- 63-00

-i-.-Plh

R 1U3

U U4

Americana
si6

IUo-*4-8~10l6 u'_8

BANCO LOTERICO
Ií. RosurloM o^R. Ouvidor 70 I PRISÃO DK VENTR_£"0 PONTO"

130 — R. OUVIDOR — 130
São as tnsiis que offorecom i

uinlores vantueons e (.arau-
tias ao Diiblico.

•*Em-ta__w_ca_wtg_oqtgBBMr,

IN0P0LÍ0
OA FELICIDADE

UlhilEIliS Tif, T.0T13R1._

Ronipiteiii-so bilhetes paru ..
interior mediante o porto ilo
Correio. — F!!.«CISCO & C.

Rua Sii-hct 11. 1-1
mxm^*ixmswnx*T&??2i!GXitM" ikow"r*

IA CM FELIZ
106, RUA DO OUVIDOR, 106Filial á pruja 11 tle Junho n. ji — Riode JaneiroCOMMISSÕES E DESCONTOS

Bilhetes de Loterias
Aviso: .— Os prêmios suo p«ffos no

BKmo 'li 1 da extracçao,
FERNANDES & O

Telepíion-r. 2.05: — Norte

VÊR PARA CRER ?
^ Quereis comer bem e goz.ir saudei

Só 110 Café e Ucslauranl Rio Üranco,
rua Marechal Floriauo ". 195, aberto-
dia e noite,

PERNAS INCHADAS
iipeis
ouça.

inciKn.au provi nicníc d-,:
mal curada. Di-ae 1 io.d.ool
conseguir -sua cura radical. Iiifurniacõeg'
com o sr. C. Alves, á rua General Ca-
mara n. 115. !_.>£

ARMAZEM

VIAS URINARIAS
Sypliilis e uiolestlns <lt*

senhoras
RH. CAETANO JOVINK

Formado pela Faculdade de
Medicina da Nápoles e liubili-
tado por titulos da do Rio do
Janeiro,

Cuia especial e rapid_ de es-
ireltamentoí ureiúrae.' (sem opera-
•;3o), nonorrh.as chronica., cyeti-
tes .hydroeeles .tumorei, impoten-
cia. Consultas das 9 ás 11 e das 2

5- I-nrtso da Carioca 10. sob.d

Da GONORRHÉA CHRONIOA ou
HECKNTE, «in pouco, diu, por pro--ea.oa moil.rivo., sem dór, gaiatite-ie otialamento. Tratamento da ayphilia.
App. 60S c .14. VaccinitJ i; Wright.Ai-embléa, 34, <1sj 8 ás 11 e it i<t 18.
BERVIÇO NOC1LRXO, 8 A* 10—— Ür. Pedro Magalhãei, R ,549

Precisa-se crande armazein ou gaT-
oSo para fabrica c deposilo, Já-se |ire<
ferencia 110 cenlro tia cidade. Carlaa
com todas as .ndica.fíes para a ruaj
Saliíatla Zcnha 34, ao sr. Joaquim Pi»
res. CS 433.1

BANCADA SINGER k.
Vende-sc uma dupla com motor c re»

sistencia para correnle de luz c iluas
machinas novas modelo tíi \V .12, prov
prias para fabrica ou officinas de rouv
pas brancas.

Todeni ser vistas na rua Gonolvfi
Pias 38, 2' andar.  318 j

DR. SOUZA VARGÊT
ADVOGADO

Causas ciseis, comnierciacs e orphauòf
lo*ricas — Rua Sachel, 4, '.elepliunt*,
Central, 3.460. J. 6__s<

(I

PA QUETÃ
Aluga-se uma casa próxima .'1 praié.

dos Frades; na rua Luiz de An.lrad.
11. fí. Trala-se á rua d'Alfandega n, __',•

Pas.*teira Mme.Barrosa
Com pratica da Maternidade, tratai

das moléstias do utero e evita a uri-
vidt-z. Acceita parturio?nte- cm pensaq
e attende a chamados á fiualquer Cora'.
Telephone n. 4589, Central, Rua <¦-•
neral Çaldwell a, 223. o- 47-U

VERA
Muitas saudade--, Sim, SOU p

sempre leu, sempre sincero, Milli
eternamente teu

UfiSRl_-<
les do

Nelson.
S rtí

": 
¦'!.



$#._-_•_.•_, &__&$$ IS. CORREIO iU.-i^NH__,*^SablMidftí, 5 de mnm

MOVEIS
II casa qne *.cn_o mal» barato é

. "A COMPETIDORA"
KUA SENADOR EUZEBIO. 75

Ornai de perob», par» casal, a .. 3°.. 3-|>
io»,,_., 7oí. So», 90};,tollette-i.»c». «o»,
iioí » 130$; mes*. de c-becel'». ao», -5.
i 13_ _1-.rJavMtid03.-nl SC*, «o» a.
i idí; guarda-õuçi», ..ott 3S_. .5» « «5»*
ri_i._n_l.ili_, 00», ioo». iSot » »J0$; ÍU«*
__.comid-_, «.. .io»; W_US «o»; _J«da
cincas. íGo». 170» até. mtl.«W- « <"•

. Ricói dormitórios, eirylo allemSo. e a
Capitei vendem-se n dinheiro e «- prestaço.-

CIDADE" DE ÁGUAS VIRTUOSAS

Vrcsciliana da R- P. « sihe-

¦ Este. bem montado estabelecimento,

situado cm tinia das prineipaes e mai*.

_pra_iveis ruas. da. localidade, esta cm

condições de receber as exmas. iam:-

lias- e -cultores que necessitarem <io

uso das acuas dc Tvambnry. dispondo

vara isso de um pessoal grande c ba-

bilitado.
SUI, DE MINAS _g

TERRENOS A PRESTAÇÕES
NA ESTAÇÃO DA PRATA

Vende-se* grande arca'.de-terreno di-
vididos em lotes de loin por 5°m d*
fundos a pequenas prestações mensaes
de (io$ooo.), logar salubce, com pouca,
distancia de eslação de Alfredo Maia
(Linlia Auxiliar). ' Preço de paingem
i', ida e volta i$ooo; a", ida e volta,
$600? Trata-se com a proprietária, d.
Mauricia Borees de Macedo, na mesma
estação. J íl8*-

lSÓBtUOS tARMCO _
Pará qstrotla do forrn o do rodagem

IMPORTANTE DESCOBERTA
Usom o ALISlIi, produeto

descoberto par» allzar o ca-
bnllo pop mais crespo, onuu-
lado ou encarapinhado que
geja. — VIDUO 28000. —
Vendo-se: Armazéns Gaspar,
praça Ti 1.«.lento» 18; Perfu-
innria Lopes, Urnjiuayana 44,
o 110 deposito: Drogaria Rodri-

Isucs; ruu Gonçalves Dias 59.

[CAM1SAR.A VENEZAI
¦ __.S____________________i_i__-___-S-_--i ¦_—_¦ arir—¦ ¦«¦ ' in ':  i__ts____-_.*__*í_.___-- ,___¦ |

,__*^*-^fji^^^^^!__3-«-

PREDIO
Vciulc-sc 11a Aldeia Campista, uni preilio

para familia de tratamento, todo reforma-
ilo <Ic novo, assobradado, lendo tres ja*
nellas de frente, entrada ao lado, norlão
de ferro, varanda corrida na extensão ilo
predio, jardim no lado e quintal to.io mu-
r.-ulo, tendo 2 grandes «alas, 4 nuartos,
sendo Ires grandes c um pequeno, uma
ealcta toda coberta ile vidro, hon copa
cnm lavatorio, boa cozinlia, d:-i.eiisa, cliu-
veiro, 2 reservadas, sciitlo i inlerna c nu.
(ra externa, illuminação a clectrieidaile,
por 1.1:500$. Informações 110 Mercado
_;_„,, -',) _ Ri, açoiignc, das 6 lioras ila
iniinli.. aí to' e das 4. ás G da larde.

(ioo;* M h

GISELIA!..

ABERTUBA DA GRANDE ST^SMlD-%%.
COM GRANDES ABATIMENTOS

Iam Remover
Callos Prompfa

r Seguramente
Mada No Mundo Pode Exceder "Gete

lt" para Callos e Verrugas.
Biperlmental o remodlo clln_ront«_

o novo o certo remédio para acabar
com csaes callos: quo t6m atorman»
tato vossa, vida- o alma- por tanto

Tho Amufioí»» iciinliijí M1U Co.
CS tWAi 1)0 OUVIDOR G8

Caixa Fostól 19 Rio do •r**n|-iro

Nova tintura, que está produzi»-.
do real suecesso. Unica que dá a

. cúr preta natural c Uístrosa, sem
| conter nitrato de prata ou os seus
1 sáe?. Vendem-se cai todas ns per-
! fumaria:*. Deposito geral1: Bruzzi
1 ft C. rua do Hospicio i.._t, Rio de
janeiro. (R; SóJ)

JLW$ê^ loiSoo
PARA LENÇÓES E FRONHAS

EM TODAS AS, LARGURAS
METRO a começar de 1»_:80

ATOALHADOS I
PARU MESA
COB, 1,50 lar
trava, mo.ro

11750
BRANi 0,1,5o
larff., metromm

- „¦- , -,**y.*'__r.-l._-* acra _I_V •_-_&____[___

——„¦_-,_.-_—, rn____n nu _in -  in*" __ _-_ _n !,M __.

EM SALDO UM GRANDE LOTE DE BOOPOUS PARAMOS DE 2 A 9 AMOS AO PREÇO 112*900

MORINS

'p te- Ta.*w
¦i_____2_*>r _T' I _/

!______ l/i_^a_

-_ll_P^^' ___. ^T^ ____^*

¦ .1

Costumes coltègiaes para
,r*-->rfr_*i""'.-^_..f_'nolraa calça carta brim Tuntasia. . . 7,<í800i .,_.,- a.**o.Monumental sortimento .. b c pvaiitot Branco culi;a curta . .. 8j8«0-Uma camisa pwlo fuslao «*'iUJ

em diversas | „ „ » » » comprida 9#_00; „ „ ,, mousseline . • . 3jf300
qutilhl/ules. A começar .irait. Toussor Dolma e Palitot calça r I „ „ americana côr .... S5T0O
PèÇa 6$8lO 'iderajSm.idom/calça coraprida.' 

* 
lljfiOO '» ,. Iricot com punhos o collarinbo 2$000

¦ I»i_____T_l_T____S___-_r--l---^^

PYJAMAS
iliiilio cní .... 4$*'U0
Zepliii- c_$500
iPevc-alè 6$8üO
Tricot S..80O

MEIAS
Colossal sortimento para

homens, senhora.,
meninos o creanças

Par $

Suspensortos
Americano elástico.. . 1.600

LENÇOS
4.2oo dúzias

GASAS _ 90$000
Alir-Tiiii-sa csplemlid-s cnsas; ria rui.

Magalhães Gouto (Meyer), com quatro
iiuaílus, duas salas o- mais dipctulen-
i-ias, lüz electrica c cjiíicara; indica-
voes com d.encarregado no rt. 121. Ira.
la-ae

E SEI

rua üsnerai Câmara J5. soli.
201 J

CURA DA. TÜ31RH19SB
J)R. A. OANTAS DE QÜKUIOZ
Modernos incilindos de Ir.t.mento

medico e cirurgic.. conforme a melhor
indicaç5o. Consultas, dm 8 is ii da.
.unhü. Rua Uriigiitf.ana n. 43.

A €asa David ferro
Kua 7 e Setembro 12.4-
Chama a ntton.fio da Vr. lixas

pnra ii ami bella o
! variada exposi .ão de bolsas

de seda e couro
J .S73

^ussss3srsDSS*,

em brancos c cores a começar
Sufcsos, si metal . . . I$900 nt duzia

Imitação Gnyot 1. . . . 2$2Ü0 $'
__________B_BB__ta,lflH.

"Sbuwneti 'Coti-lt,' eu nao teria de carro
gal*a por cauia de calloil"

tempo. Dexnl do usar qualquer
outro remédio o uao "Oets-It." E'
o mais extraordinário remédio para
callos quo lin. E' o uiellior da
inundo. Apenas algumas gotas ap-
pllcadas em pouooa minutos- baeta-
rão. Tratamentos Inúteis como un-
guentos Irritantes quo inflamam os

I callos, calços que comprimem os' callos, navalhas, canivetes, tesouras
o limas quo -azem os callos crescer
com mola rapidez, elo couaas dc>
passado. "Clets-It" remove callos o
verrusas, de um modo dlfCorcnto, o
callo ninolleco ou desR.uda-so da
pellu sem dores, o entilo cabo por
ei. "Gets-It" nllo _ruda.se nas
nelas nom estraga a pelle.

Fabricado por E. Lawreuco _ Co.,
Chicago, Ullnçls, U. S. A. A' vonda
em todas 08 _ Cro.avlaa « .«ar-
macias,

Xarope Peitoral de Desessart.
e Alcafrão da Noruega

FORMULA DE BRITO
Avprovado. pela. Inípcuoria de Hy»

jlene . premiado com medalha de ouro
aa ExposiçSo Nacional de 1908. Esta
maravilho», peito-al cura niliciilitietit.
.onchltes. catarrhoi chronicos, eoqua-

luclic, asthma, tosse tísica pulmonar,
dores de peito, oneumonias, losse n._
"osas, conslipaçSés, rouquidílo, suffocâ-
ço*•», doençu de garganta 

'arytige, de*
fliixu asthmatico, etc. Vidro 1^500. —
Depósitos: Drogarias' Pacheco. Andra-
das n. 45; Carvalho, rua Primeiro df
Março 10; Sete- de Setembro 81 e 93
t. à rua da Amembléa n. 34. Fabrica:
Pliarmacia Santos Silva, rua Dr. Aris*
lides Lobo n. «g. Telephone 1.400;
Villa.

SATOSIN
é um remédio unico pela sua ef.
ficacia curativa em todas as ai-
feceões pulmonares;

SATOSIN
cura os caU-irrlir.s agudos e ehro-
nicos dos bronchios e dos pul-
mões nos diversos períodos di
moléstia;

SATOSIN

GRANADO & C. — Rio do Janeiro

mm
MADEIRAS
Tara construcções (lc prédios e mar-

conárias; vendem-se muito em conta.
Neves ú- Coni». Rua Senador Euzebio
11. 85. ¦--¦ *"8-

FERFOlfABIAS
Brilhantina . . . $90Q

j. Grande sortimento (Extracto saldo . . $700

I e diversos feitios ! Pó de arroz, de 1- qualidade
[$400, $»00 e SJ800' saldo, caixa $400 e 1600

Camisas com ROUPAS BRANCAS
venida FAHÀ SENHORA

dC- C®ai*a um bello corRinfio por 1JS00
ricamente enfeitadas uma Uma saia com bordado

_• _._¦___._¦_ c bella. fitti .... ..Jfiuu
___L_.__.fSO Uma calça com bordado
Tt*?0^ o bella fita 3*100

AVENIDA MEM DE SA
Acceitam-se propostas para altifrar

por contraio todo o predio n; .149 da
Avenida Mem de Sá, esquina da rua
Frei Caneca.. A casa tem vasto arma-
zem .e dois grandes pavimentos, cada
um com sclí-bons quartos; salas e de-

! mais dependências. Tem terraço, com
I uma bella vista e lambem quintal.

Trala-se á rua dc S. redro 11. "2, com
Costa Bra_i & C. (S91.O

x-ftw*'-" ¦ ¦*_*_*;

_r?,XJ___. 7 S___T__I._VCB__?)0 -- IOO

no Iratamento dl tuberculose
comprovada .exerce eífeitos ire-
troativoj sobre a infeec-üo ali
um limite tal que paralysa o des.
envolvimento dos bacilloa df
Koch até 5iipprimil-o3 com o em
Pi-.-ro nrolongado;

SATOSIN
c rcconimeiiilado por summida.
dej médicas brasileiras e eslran-
Keiras.

A' venda em todas as boas pliarma-
ias e dro.iai-iaB do Brasil,

MEYER
Terreno plano, limpo, I011J0 n_iigiiei>

ras, janueiras, abacateiros e outras ar-
vores 

'frucliferas, medindo n metros
por 55, na rua I.opcs d» Cruz, entre
os predios So e 84, vende-se por ....
1 :;eo$000. Trata-se na rua ISarüo de
Mesquita 00 . casa I (inicio da riu
>err;i). Andarahy. (J 014)

Escriptorio e Armazem
I Aluga-sc um sobrado independente.
I Serve para escriptorio 011 para pequeno
J armazém, no novo prejio á rua S. Pe-

dro 11. 5. Trata-se na mesma rua n. 9,
3" andar.. (' 919)

AS PESSOAS DE COR
Conseguem tornar os seus çabellos

lisos, por mais ondulados 011 encrespa-
dos que sejim, com o Lysodor, que .
infallivel. A' venda em todas as perdi-
marias de 1" ordem e na "A' Garrafa
Crande", á rua uruguayana, 66 c Ave
nida Passos 106.

PERKSTRIíLLO & FILHO
Vidro 3$ooo, rcio Correio .$000.
Em Nicthcroy. drogaria Barcellos.

R -o

GRANDE HOTEL MILANO '
Dirigido jor Uario Del Pauta. Klc-

gantemente mobilado. Cozinlia italiana
e franceza. Acçeitam pensionistas aval-
-os .1 Ia caitc. Avenida Gomes Ercue,
7, lelcpli. ,i"'0. Central. S \

COFRES
Novos c 11. aclos, nacioniies c estran-'

geivos, dos melhores fabricantes e de
diversos tamanhos, vendem-se, de 100$
nara cima; na rua Camerino 11. 104.

M .103

Quando faço compras, não es-
quoço o

1sa Goiomar

n íiiiii in
poiso o unico preparado com o
qual consegui ter cabello c não
ler caspa.

Não acceitem oul.ro em sub-
stituição; exijam odeOLIVIER,
que lerRo resultado secruro.

Viclfi^o 3$ ©BQ
_______¦ todas sxs

p e r í vtma 1? i.-_, s,
c__ogarias

c pilar macias
a lia "A (i.VnilAVA GRAN'I)K".
(Triiisiin-yanni 60; (A

ml

CâLÇADO DADO
120 Avonida Passos 120
TELÍÜl-HONl. -l.-iiJ-l-NOItTH

Enviani-so «at iIor-os iilus
tviidfis iv queiíi «s jioiíir, r o
g lulò-se chírc/.n i.o** on.lero
ço<, nouio _ Estãilo o lojíiir.

Paru voiiflas e«» &•*¦'... f'*
zoiuos desconto de Ií 010.

Uemette-so prio C5itoío; mo-
ilinutc vitle im.Hlal ilit impof.iuicia,
acoi-csulda dò 1S500 par:» poítfj
poi* Pill'

Curso de preparatórios
MENSALIDADE 2S$àoo

Diurno e nocturno. 1 .ufessores do
1'rdro II. Rua Sete de Setembro ioí,
1° andar. (S 9199)

AUTOMÓVEIS
Na casa dc penhores á rua 7 dc Se-

teniliro, 2,"5, vendem-se dois automóveis
"Bcrliet" "landaiilèt), c um "Pope'', 110-
vos. Preços vantajosos. (9423 J)

ALUGAM-SE
Lindas salas mobiladas; na rua do

Rcacnde 104. bondes á porta.; Luz ele-
ctricai Banhos quentes c frios, relc-

plioncs. s 
'¦••'-

JH_I. _"•_ *".*IT____CI'*«*«_._.

_-
Sapatos de setin: branco,

dc rosa.
-ut s:

Fai^a a.catiçaB* bom preço é indispensável
perfeito beneficioy que só se consegue

com a machina "AMÜRAL"

101)

GQMPRÃM-SE
dentes de dentaduiias velhas
apparelho de boca em ouro t
qualquer porção, pnga-Sc hem!;
Central 138Í 1° andar 00111 o
li.igo.

IpiBIliKiillíWraBipilBIBS

e todo
platina,

Avenida
sr. San.

(.139 J)

\\m

BOTEQUIM e RESTAÜBANTE
Trasp.assa-se um bem inonlatlo e bem

localizado. Contrato longo c em losar
central. Para infoniiações com os srs.
Delphim Coelho & Comp;,, rua da As-
s.mbléa n. 58. <-°* ' "°"

«ÍIHllWipflBWWPIIWIBfflW

Rheumatismo,Adtiiilriila ...1 hereditária, em toía. nj suas manilestaçúes. ,._,_.
¦ molesti . da oelle Ferida» na boccai nariz e garganta, tciemas,. Dat*thros,.^

Fu a __o_ dor__' mutculares. I«flam...aÇ..o das glandiil as, La t^-ento «o. ar 
|lori_, ll-tJ nos osso», ilorr. dc cabeça., -tccuas, /«"""f- 

Mancha» -.-•_
doenças resultantes dc impurezas do Sangue,

Elegantíssimos sapatos de vcjludo, |
com pulseira e entrada baixa, salto bai-
*-n e alto; para senhoras — Ultima cre:i
ção da mula.

e ij.ogo —¦ Moilcrnissimos sapatos Ml
verniz e cm velludò preto, com pulsei-
ru, salto alto é baixo, para senhora.

\$m
Fiiiisstmos sap:

as entrelaçada-..,

c 4.;>non —
lou.i liranco:
paia senhor;

os de verniz, coni .1
alto alio para seillio

ElRijantissini-s sapatos.
, abolinados e com bo:.

_>_le
com

lod.lS

nr
con-segue __¦

mau
D. C._ P-1— po.

infinidade

Licor Vegetal Bi-iodado m
poderuio .niisvpliilitico - O mais enérgico depurativo.- Awrovado 

|• ."-,. , ,.._,... . ._.!_.-_, _n lunla (.uiiiir.eri-i.il. O LUBl,Y.-,.g
iestavel. comprovado ram uma sa

att_r.ta.iu5 médicos
ss powue um valor therapeiidco e -i-in-.iiiioa incontestável
<= :...-:_:.i.j. de

,, .nttsypntHtico — O niais
Saudc Publica e- «gistradi, , ^^ com

de pessoas que com elle se curaram; depois gJ
cura. Este proiiiüioso renieíllo r. a ^a a doença, purifica o Sangue e for- y

falece o org-til-mo. U LU2TVL c de palladar agradabili-aimo, t?ma-se- as re- 
|'^'^r^a^X^^^^ o^UNlfcO^^m «El

mpparecer as manifestações dá
em toda. is Pharmacias

Phc.-Chimico

dc já estarem aem c.per.inca de oMer a
solvaçlo dos syphiliticus ilejeiiíanajloa. Ur

SI como muitos de ^cus aimi
¦ VIDRO faz
M Encontra

_lif
los,
idem

l$00 3
.apatos prelos e

cm pcllica americana,
para lfomens.

XIT-V "

ores amarei-
formato

e C?..o.-i — Superiores sapatos pretos e
iara senhora*, salto baixo, de
:e entrada baixa c de abri-

u-.iia tir» ii' peito do pé.ccn>
1jNB_tãnK____n * *

fai:_B:'iia__i

hilis e as doenças do Sangue, g-p
Dróiritrias do llrasil. Preço 55000, g

Fabricante: Phc.-Chimico, ÁLVARO VARGES 1
Av. Gomes Freire, 99 — Tel. 1.202, Cent. |
»i_l!lIiB_ai::iBl.illfll!:!iaifa!lBíitB!:illBii'!:a!'!;H!;iiiBitiiiBli

APOSENTOS
1 _ M.N,x Vira Rio .Branco

üe 85, esquina dc Itiváltuos, «iiigíi
ii cavalheiros com servido, _ roupa
cama, banhos quentes c frios, luz^
ctriea, a _'ojooo. -

de
ele-

PENSAO ENGLISH HOTEL
dc trat a-fa i!;n!: c cavallu

cara. preço muito rediiiiido. Indo recon-
Struido de novo. rua do Cattete :•-• i"fi,
telephone s.ooS. K soj

amarei;
amarra
loar c

Chies sapalinlios
em salto, paia cr.
r).

".sar

pre*.
anca

s c íimarcUos;
(dc ns. 15 a

A machina " AWiARALM já está com seu credito consagra*
do por cerca de 700 machinas installadas em todo o paiz onde
se produz café.

Simplicidade, economia de custo, de força, de custeio, dc
espaço e de installacào.

Separação e catação tão perfeitas como nenhuma outra
o consegue.

Antes do apparecimento da machina ' ____A___4L.' as instai-
lações custavam dezenas de contos de réis, de modo que só
eram accessiveis aos lavradores de vastos recursos. Dois gran-
des, inapreciaveis benefícios ella veio pois prestar á nossa Ia-
voura de café: - baratear as. instalSações e aperfeiçoas* o
beneficio. As imitações que têm apparecido só conseguem fir-
mar-lhe cada vez mais o seu inabalável credito. Fabricamos o

o 1 g.<_i.a 200 arrobas, e o typo 2 para 400.

Companhia de Loterias Nacionaes do Brasil
Extracções pnbüc&s sob a fiscalização do governo federal

és 2 U2 e aos sabbados ás 3 horas* á
RUA VISCONDE DE ITABORAHY N. 45

HOJE ÍH O J E
A's 3 lioríls da tarde -303—6-

200:0003000
Por lGsSO-O, cm vigésimos

Catálogos, preços o iuforinaçdes com os fabricantes:

Companhia Industrial "MARTINS BARROS"
Escriptorios

Depois de amanhã
3.0-3*

25:0O0$00O
Por 1-1®00 ©in meios

Terça-feira, 8 do correnta
330-12'

15:0001000
for &800, cm Inteiro»

f__a,fc>b-_clo, 1_S cio cQt-f&i-t&
A's 3 horas da tarde-310—IS-

Officinas

ua Lopes leira
Endereço telegraphico"Pnpiop"

Teleplione n. 1180

AÜLO

lie fa Soa Vista 4.

Por 8_>O00, em décimos

Os pedidos ilo bilhetes do intorior devem sor nconiptinliados df
mais 700 rs. narn o norte ilo Gòrroio o iliriciilos aos necntes eeraei
NA_ .lllíril & C. RÜA I)l> OUVIDOR 94. CAIXA N. 81T. Telest.
__SVE_, o ua cnsa V. CiülMARÃIOS. KUA DO ROSÁRIO 71. osaiü-
na do beco das Cnucellas — Cidxa do Correio n. 1.273.

PIANO
V-ntle-se um, 1'ley n. i, cm perfeito

estado, na rua General Caniara 263, so-
brado; ToJc ser visto das 9 ás 4 lio_.3
da larde, (J 9-7)

PENSÃO FLAMENGO
Aluga-se a casaca de tratamento um_

Fala ricamente mobilada, com pensão;
iratamento de primeira ordem; praia
do 'Flamengo, 10. J. 614.

Caixa 11.

LOMBRÍGAS

ALT!EBO_.--AÍ_ TARA OREAN"
Ç\H (DK 17 A 27)

___*_BBmr~-Kaxa&*&m

VAREJO PARA CEREAES
.'entlc-se e. muitos mai.* objectos

, para qualciucr ramo de iu'_*icio, por
I preços muito baratos. Praça da Rcpu-
i blica 11. _'S- S _3-

ESCREVER A MAOHSNA MACHINA TYPOGRAPHIGA
Ensina-sé com os do,-, dedo», em pou-1 Vcndc-se uma machina Victoria nu-

co tempo, por melliodo norte-americano, | mero 3, com 5S _ 40, rcsislcnic, per-
a 10$ por mez; rua do Senado 11. 173, feito estado; rua Senador Fuzcbio nu-
sobrado, J 631 mero 109, preço i:Soo5ooo. 432 J

ALPERCATAS PARA
NAS (DK 2S A 33).

MEXI-

r_ ci

AL-BROATAS PABA HOMBSS
E SENHORAS (DB -5Í- A 10) *

ri w t n_ ri

u W MMMPB___M»iWIW*MM»tt^

GRANDE VENDA com o desconto
de 20 °|o em todas as mercadorias

DR,
Medic.) parteiro c especialista ca; mo-

iestias dc senhoras. Consultas na phar-
macia Mallclt, de .*¦ ás 4 horas
Frei Caneca 52. Tele-,*. Ccntrsl.

Rua

PROFESSOR
Conhecido, dispondo de alpumas hn-

ras, acceita alumnos dc Latim, Portu-
. ;iez. Francez c Matlicin.itica a prepa-

1053.! r_ rem-sc a exames (io Gymnasio. Rua
_M! T Barão de Petropolis, 08. (343 JI

. fS«r_-C___a»r*,T',**r*l"-'J v*^_t'_*n*-_-W-_*_a_^¦¦____-í

QUEREIS SER BELLA ?
ÜFsae o EP.B_--.__.0L ¦

«í Vortladcivo amijío da pelle— Vondese om todas as
pcr-iiniiviiiiH, pitarniacias e drognrit-s

\mm 
;!M;;._..M.P_

j n pr" no*';,

¦Ni w»___q_lí.-iuy\

1 i»í
i_4 '__^5>.?è<'*i

1 V4 w^^W

crsunçus,

Ballos e
ultra-mn- i

dortii>8 bnr-'
ZPIÍIÜIIS llG

pcliicn en-;
varnlzndn, jcanos bran \

ro*. pretos I
e rio outros

coros :

mm

CLINICA
DE

Moléstias cios Olhos
e Ouvidos

uâiilnsi. k
1.

Eiec iiciiian.
DO

8S..1 ...uicii ua i

Dr. Neves da Rocha
Ctm.nlla-, f!e
Consultas de

claj. c tia--
classe das

Ss 16
ás ij

90, Avenida Fio Branco,
Tclcphono i.S.O 'Norte)

1110 DE JANEIRO
.¦í_?;_3i'_£i_i

rt_l________-_-££7jb__

90

TRATAMENTO PELOS AGENTES PBT3IC0S
juiii i.ã lii.Sti Uiií-.íílO^ iUitiS iiOVOS O ü |.6i;. i_iÇOÍiu_.ã

ELECTROTHEHAPIA
'ICltectr/ritífdc íãtátíco (Banhos estatiucs, cfílüvios e scc.ite.has). Cor-

_e:i..3 galvaiiicas, f_rad.c__, çalvana-faradicaB. — Electroljfse. — Eíectro-
cntiüscopia. — Galvauo-caustica — Banhos: IIy_rc-c!ectrico... — Cataplio
rtic — AU:i ri_4_ci._;a. (Ál-l/àctivõca _,i.__t__, _uuuun_ _ v_u, iv_âOii-.nc_a}i

RAIOS X — Kadioscop;*, Rscliograpliia e Radiothcrapia
Er.nlios de luz. Massagem vibratória, Inholosões dc Ozona

Trntr.mcr.;-) co:u grande evito par melo destes agentes physicos d.
Ariorio cscleiosc, do Rlicumaiismo, da Astlima. da Neurastlienia, da In.
somnin, de muitas moléstias da pelle c em geral de grande numero de
molesti. _ e.-._!.ic,._ c das moléstias Jos olhos do crivem .ymp.iat.ca ou
nervosa.

Tratamento c..ccial dos zumbidos dos ouvidos pela massagem vibra*
t.ri- e pelos banhos de alta freqüência. Tratamento ía glaucoma com
bom exito pelas correntes de nita freqüência.
E' facultado aes Srs. collegas fazerem applicações clcctricas ou acom

panliarcni s_us doentes (A c;;.

Para expellir as lombrlpu c outros vcnnes do corpo humano, o sabo-
roso XAROPE VERMIFUGO DE P EKEST..EU.O, deve ser preferido,
P->r.ue: . . .

I,. — K' muito agradável ío paladar, tanto assim _ue e preciso guardar
o frasco sempre bem acautelado, para .ue as creanças não o tomem, suppondo
<jue é alguma calda de doce.

2.' — Alem de não irritar os intestinos, comi acontece com tnmtoJ
outros ver.-.ifugos, é dado era doses muito diminutas.

3,o  Não .riva as creanças de seus brinquedos, nem de suas comidas,
ucm de sua s.iudc.

,(,°  Tem propriedade laxativa, c por isso não e necessário, após o «eu
uso, tomar nenhum purgativo.

Applicad. tanto para creanças como para adultos. — Vidro, 3.000.
Remetíe-se pelo Correio 1 vidro por ,)$ooo. 6 vidros, por i8$s°°, « "

vidros, por 35$ooo.

Vende-se na A' ©amfafá Grande
RUA URUGUAYANA, 66
Pereatrello Sc Filho A m

nnnuiTnnin nr innin/tuuiir_iiumu ut ihisuih
\'endc-se um com pouco uso e uma

bellissíma íniarnição para toilcttc, in-
leiramenle nova, á riu Conde de
it _ .o D 0-«
MUlliiIUl «• '(•-'-(• ^ ""^

•_r__ iminTiutôtnmòin
Precisa-se dc um com larga pratica

de desenho de ornnto, para uma fívbri.
e a de bordados. Propostas ao sr. Scr>

„_-._ _•_ _-.a

íí____-______íi___

ESCOLA UHDERWOOD

_<

VIO I.o 4SOOO I
tusmmsfssxmmxcBBxmeasmina: »¦__«._s_c_r- -_r_r_i*«iís-«ac_- b___mhbe__b____csB&axsxttmaasaxmuBmW

mmm
Veodem-s. loic- de vrrenc*. á

ou ein diminutas prestações, cm
rio Geral, B. Perro Uopoldina,
as passagens 300 reis ida c volta
minutos- de viagem

vis.a
Visa-
sendo

<¦ 33
Os terrenos estão

cobertos de grandes capinzaes e muito
se prestam- para estabulos. Ko local íe
encontra quem mostre os terrenost pa-
ra iratar â n'-a .. Januário 11. So das
4.ás , -. R 353

MA6H1NA DE ESCREVER
Vendi _ uma, moderna, cm hom os-

tado dc conservação, i_r tSoÇooo. Vêr
e tratar i ru* de São Bento n. 13.
>o.<-. E. i.,4».

SITIO OU CHAGARA
Precisa-se alugar re.r.a. destas situa-

çües no Estado do Rio, coni casa para
moradia, boa agna e terras para plan-
tação em logar saudável. Recebem-sc
propostas á rua Menezes Vieira 63,
sobrado, Rio. K. _.;•_.

AVISO IMPORTANTE
Pôde v. s. ii- este aviso, collocan-

do-o na distancia de 14 pollegadas?
Sc não pódc ó porque scua oiios estão
fracos e precisam de lentes. Queira
dirigir-se á rua da Asscmbléa n, ;5,
Casa Rocha, que examina a vista gra-
ti. e veado oci.lo-.. barato. S ..3<

e
1**c_ií> Corre. , niais JiS i

120—Avenida Passos—120'
Casa Gu ornar

Tel. H2í
Sarfos Grasíf & €o>np,

lí___f de p£p_!-.a Com-
posto

[Camomilla. Rhiiibarbo, Calumba e Pe-
psina) Fârntulá de Hrito

Approvado e premiado c.rn medalha I
dc ouro. Eftica: nas digesiões mal e'a- !
tioradas, dyspepsias, vômitos, eólicas do !
lidado e intestir.aes, inaiipetencias. do- i
rc's de calieçi. e vcrti*tt.is. Vidro jíooo. ,

Depósitos: Drogarias Pacheco, rua |
dos Andradas, AS \ C.irvailio, 1° de
Março, io: Sete de Setembro ns: Si e
09 e Assemblea, 14. Fabrica: Pharmacia
Santos Silva, rua Dr. Aristides Lobo
n. tig. Telephone n. i..oo, Villa.

. (30S7)

fFS_sH^^_^^^_í

. ^íí_*í_-'^ yo/f

^5^^_^\
^i___K_>j5_*__'i'" Hã£znS~£i

Só ali s.

Aiugam-sa aposentos
cem bclln vista para jardim
rna do Cattete n. 1, pensão Gloria.

(R 872)

_' CALVO Q.I3M OTJV.ri.
l»Kltl)15 OABETíIjOS QUEM QUER.
TKM BARRA FALHADA QUKM QITI!.
TMM OASPA QUEM QUER.•poi-ciia.© opilogen:

lal naicer r.ovos çabellos, itnpeJc a 5UJ queda e extingue
cabeça, barba e sobrancelha*. Aq___.rn'.cr prir-._:.a>

compietí
venda

-•¦ - ií 
"_roí.-i"rtai e perfumarias e no dc po_ .

PRIMfelRO DE MARÇO n, 17 aatico a. s. KIO DE JANEIRO.

caspi'boaa plur-
DROGARIA GIFFOHI, RUA

ESCRIPTORIOS
Alncnm-sc ostilendidos f;nlas

liarn dscpintoríos 0:1 consulto-
rios íii.ilicos, 110 Io o ?." 1111-
dares ilo l;u_o da Oarlocn 2-1;
trntn-so fi» -itlso, na Alfíiln-

tnrin «lu Poto.

l.YP!__lf3

' 
FAZENDA A VENDA

Vcndc-se uma Brande Fazenda no
E. do Rio, F.. F' Leopoldina, dislan-
te desta capital apenas 1 hora e meia,
com meia légua de irente e uma le-
sua de fundos, atravessada pela mes.
ma Estrada e cem cst..ção á eo mi-
nuíos, A Fazenda possue extensas var-
zeas líberrimaj, mattas, ícapoeirões
próprios para a exploração de lenha,
nascentes e um grande rio navegável
ata ao mar. Informa-se e trata-se á
rua do Hospicio n. .18 i* andar, cs-
cripiorio do sr. Villela, das 4 e meia
ás 5, com o sr. Almeida. C104 J)

FOLHAS DE ZINCO
Vende-se juntas

meira cravaçã^,
rua

co, de ó pés Ja pri-
i$8oo cada uma; na

sobrado.

Sala e quarto de írente
Aluga-se na rua Gonçalves Dias 38,

2" andar, a casal sem filhos 011 par»
pequena officina. Trata-se na mesma,

,.9 JS, Chnsrovao :<-'7,
123 J i

Ramo MorcairÜ è lio io Janeiro
67, Bua Pimeíro úe _$at*ço, S7

j Presidente — João Ribeiro dc OÍiveira_Souza

¦

apreu
saes, pelo
dez dedos,
AVENIDA

ESSEXCIA DKITRATIVA CO\.
Q___rRAOA DE OAKOBA ._lll)..

(.Formula de Brito)

systema moderno, com 0. Approvada e premiada com medalha
iem olhar o teclado. — ie ouro. Cura: emp.iges, boubas, sar-
KIO BRANCO n. 10S. nns, doenças ia na-''z e dos ouvidos,

(1001 J) borbulhas, comichões. darthros, pannoi
I eezema, erysipela, syphilis e rheumatis*

mo antigo c recente. Preço zísoo.
Depósitos. Drogarias Pacheco, rua

¦los Andradas .5; Carvalho, rua 1° de
Março 10; á rua Sete de Setembro
St e 90 e á rua da Asscmbléa 14. Fa-
brica: Pharmacia Santos Silva, rua Dr.
Aristides I.obo 329. Tel, 1.40*». . ill», .

DORMENTES
Fornece-sc dormentes a

zar e fizer vantagens. Dá
Cartas I. K., nesta redacçí

:m preci-
garantia,
(R 85.)

I

CURA
— CONSTI PAÇOES —

INPLÜENZA, TOSSES, ETC.
A 997

Director —Agenor Barbosa

Banco de Depósitos e Descontos
FAZ TOÜiS AS OPERAÇÕES BANCARIAS

Sobrado i rua do Ouvidor
Aiugam-sa i*

OuvMor B»
andares a rua do

(J .543)

Professora estrangeira
Offerece »s

guas ingleza
uma diplomada nas lia-

allemã c franceza, c curso
primário e superior. Tambem se accei-
ta cm iroca das lições morada èm casa
it familia cora ou sem pcnsão_, ou inter-
no
_.

I

'¦"•.

¦\.'i;

*.'¦¦-:¦

Primeiras referencias, ofúrtas sob j wkTt telephone a.
31, neste Jornal- 1 916 i

Guimarães & Fernandes
Encarregam-se dc cobranças, p:.pels

de casamento, recebimentos de rendai
de casas, licenças, etc. garante-se sé-
riedade. Tratar no largo de S. Fran.

isco de 'Paula n. 36, sala n. 10, _
2770, Norte.

¦'-_,:

__¦

> _A

"yy

-
¦'¦.¦'•:¦

¦Z^itiá^***^^**'^'-'
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CORKEIO BA MANHA ¦— S»bbad©, 5 de Agosto de 1916
flffi

PEQUENOS ANNUNCIO
J. LAGES

UCRIPT0RIO E ARMAZÉM, RUA
BUENOS AIRES (ANTIGA RUA

DO HOSPÍCIO) N. ÍS
Tclephone n. 1901, Norte

leilões a se tffectuar na tematta dt
31 a 5 dt agosto dt *_9*6

HOJE, SABBADO, 5, i 1 ifa hora:
Ircllâo de moveis a rua do Hospi-

(io. 85.

PENHORES
LEILÃO DE PENHORES

S6 — Rua Luiz do Camões — 36
CAMPELLO & C."

Fazem lcil.o no dia it de agosto de
1,16. das cautelas vencida», e previnem
¦M senhores mutuário, que podem resga*
talai ou reíorrnal-as ate* á hora de come-
«u o leilão.

Leilão de penhores
BUA LUIZ DB OAMOES N. 54

R. CERQUEIRA
O leilão annunciado para

hoje, 5 de agosto, fica
transferido para o dia 6 de

setembro próximo

IMPLORANDO A CARIDADE
Per intermédio desti redacçío, .ppellam

piei a caridade publica, *> leguintet se-
-hom:

VIUVA ANNA DO AMARAL, cega, e
«Mm disso doente « tein ninguim para su*
companhia,- recolhida * um quarto;

VIUVA ANGELA PECORARO, com
t) tnnos de edade cumpletimente cega t
paialylica;

VIUVA AMANCIA, com (I «unoi -•
«d»dr. (|U__i erga:

ANNA EMILIA ROSA. .dbre ..'tu-
iiha", viuva, com ;_ annos dt (dado;

EI.V1RA DE CARVALHO, pobre, _-f«
c sem amparo de familia;

FRANCISCA DA CONCEIÇÃO BAR-
ROS, cf.n ds ambos 03 olhos e aleijada;

JOAQUIM FERREIRA CHAVES, en-
tierado, bem recursos;

VIUVA LUIZA. com oito filhol m«-
toi f s;

VIUVA MARIA EUGENIA, pobre v«-
lha sem o menor recurso para a tua aub-
liittncia;

SENHORA ENTREVADA, da rua Se-
r.i-r.r de Mittosinbos, 34, doente, impolsi-
bilitacla de trabalhar, tendo d^iai filhai
tendo uma ...bercii.o*»;

VIUVA SOARES, .elha, sem podtt
ttahalhar;

VIUVA SANTOS, com íí annos it
.dade, gravemente doente dt moleatla in*
cüravcl;

THEREZA. pobre ceguinlia sem tuxi-
ho de ninguel*.

VIUVA BERNARDINA, com JÍ an-
to».

UMAS SEQGAS E DE LEITE
PRECISA-SE 

de uma sina secca, branca
cm j*a..l._, que entenda do serviço; i

Avenida Pedro Ivo d, 18 ("in A)J

COZINHEIROS E COZINHEIRAS
ALUGAiM-SE 

boas cozinheiras e mocl
nlias, gente honesta e da roça. Fedidos

ji Agenor Portugal, ua estação de Vassoü-
ras. ÍI?nvicm sellos). (103. B) R

ltt«_&M_
XT_RXT-a-TT-A.-S-_A.Kr_.a_.

Drogas novas
Remédios garantidos
Dos mais atamados fabricantes
Preços sem competência

Temos em nono armaxem: uma balança americana, leniivel a
1 gramma, para pesagem gratuita da uossa freguexia.

PRECISA-SE 
de um official para serra

circular, na rua General Ceraara nu-
mero 358. (1011 D)

PRKCXSA-SE 
de uma rapariga de ia 1

15 annos, para serviços leves, á rua
2\ de Maio n. 315—Eatacüo do Riachuelo.

(605 D) J

CASAS E COMMODOS, CENTRO
ALUGA-SE 

um commodo oom auinta!, 1
c*sa! eu senhora sã; na rua do Escor-

rega n, _. > (983 E) S

PRECISA-SE 
de um rapa» de 16 a 18

annos, sadio e fofte, com bastante pra*tica de armazém e para servir fregueies
fora, dando boai referencias de sua con-
dueta, á rua do Lavradio ru. 18 e ao,
casa Giorelll Sc CA. (996 D) S

PRECISA-SE 
de nma mocinha ou menl-

na de confiança, para serviços leves
de um casal sem f-hosj rua Riacliuelo n.
289. (967 C) S

ALUGAM-SE, 
para escriptorios. boas sa-

las, com sacadas para o iardim da fraca
15 de Novembro; rua Clapp i. (366 E) S

ALUGAM-SE 
dois bons quartos a moços

solteiros, com ou e»in pensão, em casa
do familia; na rua da Alfandegi n. uo, 2°
andar. (1009 

**>

A LUGA-SE na raa de S. Bento
•*•"*¦_¦. 30, 2° andar, esquina üa
Avenida Rio Branco.arande quai-
to mobilado o pensão, 2 pessoas
2008000; tuna 130$000, casa
do familia. (fl 344) E

ALUGAM-SE, 
por 45$ e _o$. dois bons

e arejados çoinmòdos, juntos ou separa-
dos, para familia, iem creanças, tendo todo
o conforto; na tua Coita Bastos, n. 10,
próximo & do Riachuelo; entrada indepen-
dente, ao lado. (437 E) S

ALUGA-SÍ 
o i» andar da rua Uru*

guayana. ai*. {760 ií) J

ALUGA-SE 
um grande armazém, próprio

para qualquer negocio, çom accommoda-
ções para família, na rua Senador Ponipeu
n. 32_>i as-cbaves estâo no armazém ao lado,
e para tratar, na avenida Rio Branco ns.
Q3 e 97. 

(&l2 
___ J

ALUGAM-SE 
bons commodos para moços

solteiros de 35$ e 40$; na rua dc Silo
Pedro 14S. «•. (?"* g_ '

Hmi HODBA JUS_
(I.O_II_ REGISTRADO)

Cura a infflammaçâo e purga-
ções dos olhos

-Eü-Ki todas as pliarmaolaa
e drogarias

A 
ILUGA-SE a loja n. 214 da rua da
Uruguayana. (759 *2) J

ALU-AM-S15 
sala e quarto de frenle, em

casa de uma senhora sò, a casal sem fi-
lhos, a rua da America n. 191; com luz .

(611 E) J

ALUGA-SE 
o i« lindar da rua General

Cornara 162; trata-se na loja do
(9-3 10 J

ALUGAM-SE 
dois excellentcs gabinetes,com duas sacadas cada um, ou toda sala

com_ cinco sacadas, tendo teleplione, luz e
mobilia; na rua da Carioca n. a., i° an-
dar. (438 E) J

ALUGA-SE 
unia sala bem mobilada, o

um cavalheiro distincto; na avenida
Mem dc Sá n. ao. (743 lv) J

ALUGAM-SE 
os 2» e 3" andares do

predio da rua de S. José n. 72, tendo
espaçosos, claros e bem arejados commo-
dos -para familia de tratamento. As chaves
estão na loja t trata-se com Jacobina, na
avenida Rio Branco n. 103, 1° andar, das
_ is 4 horas. (319 E) R

ALUGAM-SE 
uma sala de frente e dois

gabinetes, juntos, para escriptorio, na
rua Julio Ccsar n, 57, 1° audar, próximo a
rua do Ouvidor. (9=7 *'*) J

ALUGA-SE 
bom quarto, com pensão, a

dois rapazes ou a casal sem filhos, por
130$, na rua Camcrino n. rot (casa de fa-
milia). (636 E) J

ALUGA-SE 
uma sala mobilada ou sem | A IiüGAM-SE aposentos com pen-

mobilia, frente de rua; aa rua .Luiz __Laão, confortáveis, desdo 4S0Q0
Gama. a. «4. _ntiga Espirito Santo, junto jj- 0 100$ mensaes, luz elo-1 *'""'"" (9"s E) 3 I ctrica. telephone, etc. e uma beUa

sala de frente. Pensão Familiar
Praça José do Alencar 14, Cattete

(R 560) G

i Moison.

ALUGA-SE 
o a" andar do íredio a ru»

do» Andradas n. 82, esquina da ,nia
de S. Pedro (praça General Osono).j
Trata-so em baixo, aa chapelatla. g

(661 C) J

ALUGA-SE 
uma casa á ladeira do Le-

me a. 1*, duas salas e dois quartos,
construccSo moderna; informa-se no n. 8.

(1087 ti) J

ALUGAM-SE 
uma sala de frente e um

quarto bem arejado, com pensão; n»
largo da Carioca a. 16, .' andar.

(1091 E) J

íi'LUGA-SE por 130$ a casa moderna da
_-_rua da America n. 36, com duas salas
grandes, tres quartos grandes, luz electri-
«a e gaz; trata-se na mesma, das 9 as 4.

(933 E) J

ALUGA-SE 
em casa <ft casal uma es-

plendida sala mobilada, para casal ou
um senhor do todo respeito; na rua Eva-
riêto da Veiga, 47. *-I033 E) R

A LUGAlf-SE os fundos de uma loja, um
.-Xquarto, nma sala, cozinha, quintal, ba*
nheiro, tanque" tudo muito espaçoso e lim-
po; na rua General Pedra a. 68; trata-se
nu mesma. (1043 E) .B

ALUGAM-SE 
a 35I. 3». « .**«$, -u**-

tos bem arejados, uma sala, bonita vis-
ta, serventias e electricidade; na rua do
Rezcndo a. 1Í5. («18 E) J

ALUGAM-SE 
es sobrados do predio no*

vo, -4 rua Evaristò da Veiga a. 38,
tendo cada um tres quartos, duas salas,
cozinha, banheiro e terraço. Ahiguel do 1*
andar, 330$ e do a" 2zo$ooo; as chaves
estilo no n. 23 e trata-se na rua Sete de
'Setembro n. 77, loja. (S.3 E) _

ALUGA-SE 
uma boa sala para escripto*

rio, na rua do Hospicio a. 129, quasi
esquina de Uruguayana. Aluguel, 4o$ooo.

(1108' E) J

A LUGA-SE a casa n. 48 da rua Conse-
__.lheiro Pereira da Silva, por 150$; as
cbaves estão no n. 46. fundos com o n. 4.
trata-se á rua Buarque ds Macedo n. 50.

(6990 G) J

ALUGAM-SE 
2 quartos, com ou sem mo-

veis; rua Gustavo Sampaio 137.
(1037 II) B

A LUGA-SE um palacete, con-
^-.strucção nova, com todas as
commodidadcs e melhoramentos
modernos, para crande familia
de tratamento: centro de terreno,
entrada para automóvel, etc.; na
rna Voluntários da Pátria 143.

(J 102) G
\ A LUGA-SE a casa da rua D. Marianna
An. 125; trata-se no n. 117. Botafogo.

(5.8 G) R

ALUGA-SE 
o a" andar do predio, á rua

do Rosário a. 115, próprio para atelier
ou familia. Trata.s» na loja. (941 E) J

ALUGA-SE 
o predio 378 da rua do Ria-

chuclo, e o i° andar da rua Senador
Dantas _.,- ambos trataiu.se neste ultimo,

(955 E) í

ALUGA-SE 
o 3o andar, com excellente

terraço, á rua Senador Euzebio 127.
(1148 I.) S

ALUGA-SE 
uma boa sala de frente, a

moços solteiros, na travessa das Bellas-
Artes n. 5. ("48 E) S

A 
LUGAM-SE as casas da rua Visconde
Sapucahy ns. 251 e 25.. casa XV pinta-

das e forradas de novo; as chaves acham-se
na avenida Salvador de Si 18. (1154 E)S

ALUGA-SE 
uma casa com installação ele-

ctrica, á rua General Rocca n. 120
(casa III), por 80$; trata-se na rua da
Carioca n. 16, sobrado, com Balthazar.

(..¦16 E) S

A LUGA-SE a casn da F-aça da Republi-
-íí-ca n. 93, loja, ás chaves estão no so-
brado « trata-se na rua da Candelária, 22
com Paulo A. de Souza. (ao6 E) J

A LUGAM-SE _ui_iiif.cos aunvtos
¦^o snlas com ou sem mobílias
para cnsnes o rapaz, solteiro o dá-
se pensão de 1' ordem; na rua do
Lavradio «O, sobrado. (218) E

ALUGAM-SE 
comniodos especiaes a 4o.,

em predio novo t de esquina, todos
com janellas de frente, S rua Senador Pom-
lieu ií. 340, em frente a estaçüo Central.

(8311 E) J

ALUGAM-SE 
os predios da rua Presi-

dente Barroso 85 o 87; aluguel 130S;
chaves estao na venda da esquina da

AUJGA-SJi 
uma boa cozinheira; na rua

.V-üüno 1'ernandes n. 65, casa 3.
(1101 B) J

OF-ERECE-SI- 
uma Boa cozinheira de

forno e fogão, na rua D. Maria Fio-
r« n. 154—'Engenho de Dentro. (958 B) J

>RECISA-SE de uma cozinheira; Sío
Francisco Xavier 866. (1152 B) S

PWBCISA-SIE 
de uma ijeríeita cozinhei*

ra, para casa de fainil., dando fian-
ca de tua condueta; na rua' Conde de
-onufim n. 38. (988 B) J

PWECISA-SE 
de uma ereada para la-

var e co7Ínliar em ensa de 3 pessoas;run TtacurufiS-- n. 62 — Conde de Bom-
tim. (1071 B) J

OS QUF, SOFFREM DO ESTO- §
MAGO DEVEM USAR |

Guaranesia I
¦l]Biip:|i!:p,i_:'pi:iB;ip_l':<ili!i.niiiilBi!!niiiiililiii_iiiiil

ALUGAM-SE. 
por 160$, a loia e sobra-   ...  . . ,do da rua Sant'Anna 216; trata-se na avenida Salvador de Sá, e trala-sc a rua

rua da Alfândega 12. Peixoto .& C. (4t5oE)Sl Evaristò da Veiga 2. (763 K) R

XAROPE DE S. BRAZ
Cura tosses, brouebite, coqnolucho, líi-

berculose e asthma. Tom ai-o é ter --ei-te-
za de estar curado. I.KCÜSI. OS OUTROS
BONS XAROPES q«e tos
offerecem.

Exija o de s. braz
Drogaria Barcellos — Nictheroy

Depósitos: Uruguayana, 91
Marechal Floriano, 55.

A 
LUGAM-SE dois bons quartos, e um
porto, a moços; na rua do Riachuelo

n. 317. O'8" E) S

ALUGAM-SE 
por 50$ c 60$, quartos mo-

bilados, todo o conforto; na avenida
Rio llranco n. 11, 2» andar. (1178 E) S

A iLUGAM-SE uma sala' e gabinete de
.-Ifrcnle, â rua de S. José 11. 1, 1" an-
dar, defronte a egreja de S. Josc.

(1179 E) a

LAPA E SANTA THEREZA

PRBC-1SA-SE 
dc uma _oa cozinheira;

na nn .S. Salvador n. 81 — Cattete.
(1064 B) J

"P-I-OTSA-SE de uma cozinheira de con-
JL _.•:¦¦;:: a.iíiriçada e que ..'¦•.m*. em casa,
para coiinliar c copeirar para um casal i
(rata-se na rua General Menna Barreto
nu ios — Botafogo. (619 B) J

PUBCISA*SE 
dc .1:11a ama sceca dc 12

a 14 annos, riue dê bons referencias
de sua conduetu, á rua General Bruce n.
.*8;", casa de >>om tratamento. (1104 B) J
"l_J-.KCTPA 9E i^e uma boa cozinheira do
j> u-vial; i>refcre-se de cor. Tratnr A nia
Visconile .lc Abacté 58 (Villa Ispiticl) de
?. á** 10 da nian.m e de 3 horas da tarde
em deante, (420 B) S

PRECTSA-SE 
de uma empregada para

co_.ii-!'.ir e lavar para um ca«al sem
filhos, im rua Uarão dc Mesquita n. 494,
Andarahy, (Sia B) R

PRECISA-SE 
<le uma boa co-.inheira,

asseiada. de forno e. focüo; informa o•.Armazém F.cl", A rua Voluntário-; da
I-tria II, ,H7- ('¦>'> B) S

IJKECTSA-SE 
de uma cozinheira, na rua

í...r;.o dc Mesquita n. 944. bonde An-
daraliy. (038 in j

15REC1SA-SE 
ile uma co. nheira, períei-

t?. e afiançada; rua Garibaldi n. 67-
Muda. (611 B) ]

IJRECISA-SE 
de umo cozinheira do tri-

viál, lavando alffimia rcíupinha. aastia-
.I.i e dormindo no aluguel; Guanabara 47.

(II)

RRECISA-SE de uma pcrle-ia cozinhei-
ão, niíissas e doces;

c n. _p)«. Ir<p7 iil.l
PRRECISA-SE 

de un
ra pie forno e in..ã

à nia .le

GBE..OOS E CREADAS
PRECISA-SE 

de uma ereada iiue saiba
íavar e cozinhflr, na rua Francisco Ma-

.-«"ei n. _*- — Eistáçio do SaJBpaío, dormiu-
do r.o aluguel, (S43 II) B

ALUGA-SE 
um commodo a ca'al ou »

moços; na rua Viscondo de Sapuçaliy
n. 37, sobrado. (600 K) J

ALUGA-SE. 
a rapazes do commercio, uma

sala de frente, com ou aem mobilia; rua
do Riacliuelo ...*9, sobrado, (419 E) J

ALUGA-SE 
a parte dos fundos do 2" on-

dar da rua da Assembléa .1.1, com" a
quartos, sala, banheiro e cozinha. (766EU

ALUGA-SE 
um quarto, grande e claro;

rua Larga 136, sob. (7Í5 •'') **

A LUGAM-SE bella salii do frente
-^o quarto, .ni casa de familia
do tratamento; rua Io do Marco
n. 20, 2" andar. (S 364) E

A 
LUGA-SE umn casa, com cinco quartos,
duas salas, Rrande quintal luz ele-tri-

ca. corredor no lado; rua Senado n. 320j
tr.-itPise no 318. (768 E) J

A LUGA-SE a casa 13 da rua BarSo do
XX-tb Branco, n cinco minutos do centro,
com quatro dormitórios, duas salas e dtrnais
ac-oiiimoilaçõcs para familia. (783 E)

AIiUGA-Sl5 
nma boa sala, para rap.izcsi

com ou sem pensão, na rua Munícipaí
n. 8. 2" .ind.ir. (715 li) .1

ALUGA-SE 
a casa 100 da rua Mcnezci

Vieira (antÍRa Inválidos), com iardim
e boas accoinmodações nara familia dc tra-
tamento. (784 *")

A LUGA-SE mna casa á run Cos'
p^-ii Uastos; informações o chave
na run Riachuelo n. 243. Gariijje
Universal, sr. Teixeira. (J 728) P

AI 
UGA-SE uma excellente sala de frente,

com duas sacadas e um bom quarto, bom
banheiro, luz electrica e demais comniodi-
dados, cm frente ao Passeio Publico; nia
das Marrecas n, 18. (359 *')*_

ALUGAM-SE 
uma excellente sala , de

fronte e uni bom quarto, bom banheiro,
luz eleclrica, serviço de limpeza, casa novai
rua das Marrecas n. 15. (360 1') o

__Ê" *//l

JSbmoz
IfeR' ERXESXO 

'

I
Dí

ERJíESTO
SOUZA

iNozdclcola.iNoí
vomica.Noz mos*

cada, Gervão,
Melissa e Auiz

Dyspepsia», inappe-1 tencia, figado, inte».
tinos e urinas. Ano*
mia, debilidade

nervosa.

CALÇADOS
Grande liquidação por motivo de obras

Calçados por todo o preço
CASA BMA.ZIL

_Ft.i_i.ca_ 7 de Setemtoro KT. 135
• TELEPHONE 5438p-Ccntral "

ii LUGAM-SE dois quartos juntos ou se.
---.parados e independentes, bem mobila-
dos, á rua Barão de Guaratiba n. i?. Cat-
tete. (911 G) J

A 
LUGA-SE o pavimento terreo do pre-
dio n. 111 da rua Benjamin Con*Pta_t;

chaves na n. 10S. (lou* G) J

ALUt.A-SE. 
em casa de familia. esplendi-

do aposento, só q rapazes, mobilado, com
ou sem pensüo; rua Silveira Martins 149.

(743 G) J

ALUGA-SE 
um esplendido quarto mobi-

lado, em caía de familia, a moços sol-* teiroB. tem electricidade e teleplione; na
avenida Mem de Sá n. 117, sob.

(3-0 E) S

ALUGAM-SE 
desde 150$ mensaes, opli-

mas salas de frente e quartos, para ca-
saes e cavalheiros de tratamento, ricainen-
te mobilado**;, com pensão de primeira or-
dem, xarantindo-sc todo conforto,_ á rua
Buarque -de Macedo n. 71, próximo dos
banhos do Flamengo. Tclephone n. 4359.
Central. (124 G) J

ALUGA-SE, 
a excellente vivenda com

confortáveis accommodaçSe-, magnífica
vista para a bahia de Botafogo; na rua
Macedo Sobrinho n. (7. Para tratar na
travessa João Affonso n. 49 (Ilumayta).

(5-a G) R

ALUGA-SE 
a casal sem filhos uma sala

de frente, com pensão, por 330$, com
ou sem mobilia e um quarto da frente

Sjki
T T_v_i__n_ias. insone- ¦¦'j_\

0?___
1 tinos e urinas. _no* p_0J5
I mia, debilidade i__7vjf1 nervosa. J_t%kJ

jR^ayii-iiiiiii-iMiii-iiiiTiffiiíni'

sem mobilia, a casal por 200$, sendo o
pagamento feito odeantado. E' casa de fa*

, milia de todo respeito; na rua Oelphim
n. 78, casa 6. Bot-fogo. (1037 G) R

) A LUGAM-SE uma sala e quarto, indo-
I __.pendentcs, com luz electrica, em cisa
] de íamilia seria, a um casal sem filhos ou

a uma senhora s6 e seria; á rua Marechal
Hermes n. 4a, Botafogo. (446 G) S

ALUGA-SE 
a boa casa da rua Benjamin

Constam n. 1311, com bons commodos,
gaz e clectricidade; chaves nn mesma rua
108, armazém; tratar no largo da Batalha
n. 1. Armazém. (801 G) R

ALUGA-SE 
na rua General Polydoro

n. .o, avenida, uma casa; as chaves na
mesma e para tratar na rira da Passagem
n. 38. (54' G) jj

ALUGAM-SE 
linda sala ou um aposento,

com pen»5o; na rua Machado de Assis
n. 5. Cadete. (8*°a O R

IIIIIIIHIIiWIIIIliBIIIIIIlIllllllllllIliailIft
SOFFRIUS DO ESTOUACO, i
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ALUG.VSE, 
por 80$. a cosa da rua D.

Polyxene ;6-IV; trata-se á rua da Al-
íandega i*. Peixoto Sc C. (4<a G) b

LEME, COPACABANA,
IPANEMA E LEBLOi;

A LUGA-SE o bom predio & rua Santa
¦ÍXClara n. íoo (Copacabana), constante de
andar terreo, i° e a° andares, cora espaçosos
aposentos e terraço com magnifica vista;
pôde ser visto a quelquer hora, e para tratar,
na avenida Rio Branco 171, ou rua Uru-
guayana n. 9, a" andar, (925 H) J

AI.UGA-Í-E 
uni chalet. limpo, com ea. irada ajardinada, casa bom arciirta ™_insuila-íp de luz c f0(r_o a ga .tciniUserve para pequena familia; ní íua S-T"j

Op; preço barato para bom inquilino? ..tiaberto toJos 05 dias, (4.9 J)|
A LUGA-SE uma casa com cinco quartos,-tt-ti-es grandes salas, .-bom quintal, X.dane a de agua c mala dependene as; .Xida da rua Dr. Agra n. 17 (Catumby).Aluguel, 100$. Chaves na rua de Catumliy n. 105. (sgljfj

ALUCA-SE espaçoso quarto com jancl-ia, com ou sem pensio, ca<a dc per*na íamilia. Mattoso 204. Bonde ile cem"ls * W"*  (573 J) K

AI.UGA-SE 
em casu de família, uma bo»sala dc frente e dois quanopp, a j...soa decente. Travessa Navarro n. Si-

.818 J) R

ALXJGA-ST* por 100$ mensaes uma eus»muito limpa, com luz eleclrica, própriaate para viverem duas familias independei,tes; na travessa Leste n. .8, Rio Comprido,
trata-se na mesma. (868 1) B

ALUCA-SE 
o predio <!pi rua B.-irilo de

Itapagipo n. 190, ponto dos bondes,
por i6->$, com cinca quartos, «luas salas,
porüo, jardim e quintal; trata-se uo ru»
S-nn-iio Vianna 6o, casa VI, Í.U9J) S

A 
I.UGA-SE um aposento do frente, nm.
bilado. a utn casal oue trabalhe f6m

ou a um senhor do respeito; na rua Dona
Julia 98. (976 1) a

A 
ILUGA-SE por 45S a casa n. 3 da ru»
Dr. Cnmpo- da Paz n. 48, boa sala,

quarto e cozinha; esti limpa; a chave no fi.
(799 J* a

ALUG-A-SIS 
a confortável casa nova, si.»'

á rua Dr. Costa Ferra. n. 68, Riu
Comprido, com duas salas, dois quartos,despensa, banheiro, cozinha, illumina.iit
electrica, quintal « jardim. (Sío J) R

ALUGA-SE 
a casa da rua de N. Sc-

nhora de Copacabana n. 1012 (casa 1);
tem duas salas, dois quartos, cozinha, quarto
com banheira esmaltada, W.-C, e quintal;
illuminada á luz electrica; as chaves anão,
por favor, na casa IV; aluguel iaa$ooo.

(140 II) S

ALUGA-SE 
um bom predio, em centro

de terreno, perto da avenida Atlântica,
com cinco quartos, duas salas, gabinete,
copa, cozinha, ete,; as chaves estilo na
rua Marinho n, 84, onde 11 trata.

(-68 H) R

A VI DA EM
VIDROS
RHUM

GRATS
.

DE
BR-ÍESTO

SOUZA
Com iodo, glyce-
rina e hypophos-
pintos de cálcio.

e sódio.
BlíONCUIlTE-,
asthma, tuber>

, culos** pulmo-
f. nar.rouquldão.

ALUGA-SE 
uma casa nova, com dois

quartos, uma sala, luz electrica e quin*
tal. por 90$; na travessa Cassiano ".,?•_

(1006 1*) S

A I.UGA-SE a casa da rua Oriente 33.
__.Santa Thereza; tem commodos para fa-
milia regular; trata-se no 3«* (.7* F) )

A LUGA-SE o predio da rua Santa Chris-
Atina (Santa Thereza) 100; os chaves ea-
tão no 96; trata-se na rua do Rezende 99.

((548 F) R

A LUCA-SE o nredio n. 28 á rua T.hooto.
-Timo Regadas (Lapa); trata-se a ria
Thcophilo Ottoni 11. 76, i° andar; aluguel
200$; a chave estâ no Grande Hotel. '

(662 r) 5»

ALUGAM-SE 
duas portas, bastante e«-

paçosas, por iireco bastante razoável e
cm bom ponto; presta-se nara qualquer ne.
gocio; na rua da Lapa 7«* «io11 __[> 

s

A LUGA-SE um bom auarto. a senhora
__scria, cm casa dc familia. com bonito
vista para o mar; ladeira de Santa Thcrcea
n. .17. (6-3 F) S

¦IÍIill!i!!il.Illi;Win!!ll!!!lffl!ill!BI!!Í]IBIiJ«-i;i!!-(!!!H
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A LUGA-SE a espaçosa loja com mora-
i_.dia para familia (Ia rua ilo I.avp..,lio
n. 174, cliaves no sobrado; trata-se na rim
Buarque de Macedo 50. (s-,s ______

ALUGA-SE 
o predio da rua Conde. Lago

n. 56 ;trata.se na rua do Hospicio _ 33,
com o sr. joine Pinto. (879 1;) R

A L.UGA-S15 «ni hom auarto, com ou sem
.__.pcii._o; á rua da Carioca 11. 47, sobrado.

(754 E) J

A 
LUGA-SI. uma boa Fala do frente, a
casal sem fillins ou moços; na rua Sâo

Pedro --Í4, sobrado. (737 E) J
A LUGAM-SE boas casas, pintadas de

_cLnovo, com quintal - muita agua; na rua
Visconde 'If Sapucahy n. .lio. (682 Ií)S

TÔNICO €APãNETTE
Maravilhoso preparado pnra fazer niscer cabellos, eliminar a caspa, dar bri-

lho, conservar a cor natural, desenvolver o cre-cir.ier.to, dando aoa cabellos um aro-
ma agradável 'e ternando-os macios e .edo-0..

VIDRO 4*8*000

Á VENDA NUS PERFUMARIAS E DROGARIAS
EM S. PATjT.O OASA T,i._KI*. BARUEIi & C, E BOTICÃO

UX1V10 RSAIi

ALUGA-SE 
o 1° andar do predio _a ave-

nida Passos n. 32, com optimas accom-
modações para família; tratn-se na loja.

(6"7 lf.) J
A'LUGA-SE uma sala de frente

irVdo Rosário n. 147.

PRECISA-SE 
de uma ereada hcspanhola

oti portugueza, com pratica de hotel,
para quartos. Trata-se ã rua da Lapa
n. ?o. (776 D) J

_>!•' i-ClSA-ST*. de uma ereada para todo
JL o serviço dc pequena família, na rua
Senador Euzebio n, 49, sob, (1010 D)

IJRECISA-SE 
i!c uma crc_,la, á rua dos

. Andradas n. 13a. (nfo Cl R

rRECISA-SE 
de uma empregada para

pequena familia; rua liarão de Mes-
qiwtn 11 !.';¦. ci.-i jo. Cnoo C) T

EMPREGOS OÍ.EBSGS
VfENINA — Precisa*«e de uma para scr-
1?JL viçoa leves de uni ca.ai sem filhos;
dá-te casa, comida, roupa e io$ mensaes,
ra um liarão de Mesquita n. 494 — An-
daiaby. (S13 S) R

OFFERECE-SE 
v.ma .er.bora branca com

40 annos, bom costumes, pacifica,
modesta e caprichosa, para _*a~a de i n ,,
pe:',*oas, para os -ierviços que combinar,
ser.ilo i>era trutado, r.3o rie;!e muito pinle-
rado, vac para todo o logar, ainda nue
sp-ja muilo lon.e; rua Coronel Pedro Al-
ves n. 37, rasa' I, C. C. C. (890 S) J

PRFXISASE 
de uma saieira, paga-se c

«eco; praia de Dpjtaíogo n. 390.
(805 Dl R

P.UF.CISA-SE 
de tuna moça serin para

ajudar todo «erviço doméstico; praia
dc S. ChristovSo n. 140, escriptorio.

(937 D) *

PRECISA-9I-.. 
para caía de pequena fa-

milia, d'c uma empregada que corinhe
c íaça outros serviços, i*-a r_a Paulo ííri-
Io n. (1 — Andarahy. (934 D) J

PRECISA-SE 
de ltutradores de rearmo

re; Hospício a 35. eom 9. _r-„'-.*a-(878 D) Dato.

PRECISA-SE 
do aprendjzea de flores,

na rua Marecbil Floriano Teixoto 41,
loj.. (9-lS D) S
'•jrtRECISA-S-t da I-.istr.dore-, á rua Vis-
I ccvài dt Ifiv_e n. 105. (115. D) S

na rua
(857I.) R

\ LUGA-SE em casa de pequena íamilia,
XXuma sala com bonita vista para o mar,
a ca sal ou moços decentes; na rua de San-
ia Luzia n. _-_*, sob. (8ái lv) B

AÍ.UGA-SE â rua da Assembléa 6a, 2"
-AAaml.r, bons c confortáveis commodos, a
casaes ou rapazes dístinetos. (991 K) S

A 1,U(»A-SK para familia do tratamento,
J~\ o sobrado da rua General Caldwell n*.i-
moro 168, com 2 salas. 4 quartos, cozinha,
despensa, latrinas, banheiro, bom quintal com
tanque e luz electrica; trata.se â rua Sil-
veira Martins tt. 15.3, Cat et o. as chaves
estão na loja, com o sr. Goiuroni. (208 E) .1

A 
LUGASE uma porta,
rua -.-"nrccfial Floriano;

cem mi,7o, na
oriano; trato-se na rua

Paula Mattos n. 1S6. (âoa 10 J

A LUGA-SE parto de casa, a familia sé-
.íVria, com quatro quartos e sala dc jan-tar; rua do Senado 371-A, sobrado.

A LUGA-SK o sebrado tado oti sala c ai.
cova da Praça da Republica n. 231, ser.
ve parn sociedade; trata.sr no mesmo,

A LUGA-SE um pequeno sobrado paraxXfamiHy; na rua da Constituição n. 64.

ALUGA-SE, 
ca Villa Rio Branco, ave.

n-.da Mem dc Sá, esquina de Inválidos,
uma boa casa, por 140$. (749 I£) S

ALUGA-SE 
um bom auarto, com ou sem

pensão; ã rua da Alfandcjia n. 120. 20
andar.  (,.6o 10 S

A iLU_A_M.sk . sala da frento quartoseparado, mobilados, com ou sem pen-são, a pessoa séria; na rua General Ca-
mura õti, esquina Avenida. (980 E) S

A 'LUGASE uma sala e quarto de frente,.-Xa pessoa decente ou a casal sem filbos;na rua Mont» Alegra 33. (1080 E) j

ALUGA-SE 
a mocos do comniercio 011 a

.senlior de toilo respeito, uma sala de
frente, em casa de família; na avenida Uo*
mes Freire 11. 154-  *b3S ¦') [t

,. LUGAM-SE o» casas da rua Joaquim
/-.Silva ns. 91 o 04, Lapa. complctamcn.
te reformadas e nioplcriianieiile prenarailas,
contcmlo cinco magniflcos q:i:irtos, luz ele-
ctrica e gaz para luz e cozinba; tratar na
mesma rua, canto dn becco ilo Imnerio,
vend., com o sr. Valentim. (355 '*) n

e sódio. y\

j asthma, tuber» ?a_|_ nnl_.cn nulnin. -V^í-

W FORÇA- _^r_tf'

_<___íj_^^ I
ij^^_M__lllI-*|

Rico e feliz serí quem co-
nhecer o Supplemeulo
illustrado do MI-NSA-
GEIRO DA FORTÜ-
NA», onde são explicados

os meios para obter bem-estar, conforto, saude e posi-
ções sociaes invejáveis. Revela o que fazer para ser
amado, vencer difíiculdades e embaraços da vida, fazer
bons negócios, ganhar muito dinheiro, obter bons empre-
gos e a sympathia dos poderosos, assim como impor
vossa vontade aos demais. DA-SE GRÁTIS e envia-se
pelo Correio para toda a parte. Escreva ao Sr. Aristote-
les Itália, Ilu-, Senhor dos Passos 98, sobrado,
Rio, < aixii Postal 604. Dá-se em müo á rua do Cattete,
223,loja. 255 J

_m todas as
Phnrmncins O

Droga-tos
Deposito :

URANADO&O.
Rua 1° do

Marco 14
Rio dc Janeiro

ALUOAM-SE 
magníficos cômodos.» «a.

valh.iros e moços do commercio, na
confortável avenida Commercio, na rua'Christovão Colombo n. 38, próximo ao» lar-
(to do Machado; trata-se com o encarrega-
do a qualquer hora. (8384 G) J

ALUGAM-SK 
bons oommodos eom mo-

bilia, a moços do comniercio; na rua
D. Luiza n. _i. Gloria. (9.8a G) R

ALUGAM-SF, 
magnificas e amplas casas

na avenida D. Luiza, com boas accom-
modações c inslallação electrica; na rua
E.v-Mirasia Corrêa 41, próximo ao largo do
Ma.liado- trata-se cora o encarregado. Alu-
tuel, 130Í000. (8187 G) J

~__ .CONSTIPAÇAU
Tome PE1T0RAI/ MARINHO
Rna Sete de Setembro 186

ALUGA 
M-SK maunificas casas na avenl-

da Bella Vista, com accoinmopjaçõcs hy-
gienicas: na rua Euphrasia Corrêa n. 4*,
próximo ao largo do Machado. Aluguel
.15$; tratase com o encarregado.

(8189 O J

ALUGA-SE 
um bom quarto mobilado,

com ou sem pensão, na rua Benjamin
Constant .19^ li" g) J

ÂLUGA-SE 
por 130$ uma casa com tres

quartos, duas salas e grande quintal;
na ma do Cattete 214. Ü01 ") J

ALUGA-SE 
por 8;$ uma boa casa, tem

grande quintal; na rua Bento Lisboa
n. 89, Cattctc. (363 ") J

A LUGA-SK uni esplendido conimoplo 1110-
_Í.lii!ado, a uni senhor de tratamento, _cm
casa muito confortável, com bom banheiro,
I117 c teleplione. Avenida Mem de Sa 95.
perto da praia d.is Governadores.

(806 F) K

ALUOA-SE 
em casa dc familia estran-

ceira, confortável quarto* rccenleiiicn.e
mobilado, muito ar, luz electrica, banheiro,
só a casal sem filhos ou cavalheiro serio:
na rua do Rezende 11. 161- _*£i_-___i',.,

ALUGAM-SE 
um,*, sala c quarlo, sepa-

rados; no rua Ai Riachuelo 11. 74-

CÁTÍETE, LARANJEIRAS,

__ BOTAFOGO -E-eftB
,i LUGA-SE uma casa nova, com cinco

__.coinp.irlimcntos. installacúes clcctricas,
fnsãn a lenha ou caz. uor inoS. sita a rua
iq" do Fevereiro n. ¦-,<>. Botafogo: trai,

rua Sele, das 4 as í. (óppo G) S

A LUGA.SE por 120$ nma casa com tres
xS-quarlos, duas salas e grande areai na
rua liento Lisboa n. 89. Cattete.

/.:¦» (.1 }

ALUCA-SE, 
cm casa de familia distineta,

um bem mobilado quarto, com luz ele-
ctrica, todo conforto c iantar. onr mof, a
um mop;o distincto ou a uma senhora que
trabelhe fórn; rua Faysaudú 162 ça*a._5
Villa Pacheco. U8_ G* J

ALUGA-SE, 
com pensão, um eTcellente

chalet, anncxo 5 pensio Russcll. faim-
liar. próprio para familia; a Iratar. na praia
do Rusf«1! n. 94- (738 G) J

"SUL AMERICA"
SECÇÃO DE PROPRIEDADES

Rua do Ouvidor 80
AIi-GASi-SB

Oj seguintfs prediot .
(A« cliaves nos mesmos ou contorme

indicação dos respectivos cartazes).
LARANJEIRAS — Rua das Laranjeiras

n. 453, eom mazniíicas occommodacoes
para Íamilia dc tratamento, quintal, etc,
as chaves na mesma rua n. 410. Aluguel

GLORIA — Rua Senador Cindido Men-
des 18, casa 4, com 2 quarlos, 2 salas, luz
electrica etc,. Aluguel iio$ooo. -• _

MATTOSO — R'--ia Campo Alegre, 89,
com magníficas ãccommodaçõe.. para fami-
lin de tratamento, porão habitave, luz
electrica, grande quinta., elo. Aluguel
cooSooo. „ .. •

VILLA ISABEL i. Rua D. Mana
Romana 11. 1-, casa 9. com 2 auar.os 2
salas, luz electrica, etc. Aluguel 8o$ooo.

BOTAFOGO — Travessa Ifonorina 28.
casa _, com 2 quartos, 2 salas, luz ele-
ctrici, etc. Aluguel 100.000.

t LUGA-SF. um quarto dc frente, mobi.
_llado, com pensão, casa de família, a um
senlior distincto; na rua Buarque dc Mace-
do 11. 17- ___._(_-_——-

.. LUGA-SE uma sala de frente, mobilada.
__.ctc independente, om cisa <lc família
legada; nia dos Voluntários da Patria.42?;

ALUGAM-SK 
bons ouartos, a moços sol-

tei.os; preços módicos; á rua das, hz-
ranjeiras n. fi. (914a G) S

ALUGA-SE, 
por 170$ mensaes, o espaço-

so predio da rua Pedro _\merico n. 323i
com duas salas, cinco quartos,t dois ditos
para creados c mais deoendcn»ías hygieni-
cas, tt-m bom terreno, apua nascente c da
rua, linda vista para o mar. Presta-se para
pensão ou familia estraiiRcira. Tem quem
mostre c informe. (347 G) S

ALUGA-SE 
o sobrado da rua do Cattete

n. 45; as chaves estão na rua da Carioca
n. 41, onde se trata. (931 G) J

ALUGA-SE 
um bom quarto com luz ele-

ctrica, cm casa de família; na rua H.im.
bina 129, liotafogo. (793 G) II

ALUGA-SE 
por 150$ a casa nova, com

t:rea quarto
rães 11. 73-

¦_ rua Fernandes G-iijna
(S17 G) R

ALUGAM-SE 
bon* quartos com pensão,

muito cuidada para familias .c/cava-
lheiros, casa com jardim. Rua C..-.s.ov3a
Colombo, 124. (23*1 G) .1

A LUGAM-SE por ;u$ a* casas ns. 4
_ÍLe 8 da avenida á rua D. Marianna
n. 14; «s chaves-na casa 5- Í3-i G) S

ALUGA-SE 
o predio n. ..a da rua F.gre-

jinha; 4 quartos, a salas, etc., decirici
dade, fogão a gaz, etc.; as chaves, por
obsequiu _ rua Egrejinha n. 28, armazém;
lrata-se à rua da Alfan''ega n. 30. a» and.

(q.,81 II) M

ALUGA-SE 
a confortável casa da travessa

Cruz Limo, 29 casa II próximo aos
banhos de mar. as chaves estão no armazém
di esquina e trata-se na rua da Candelária
22 com Paulo A. dc Souza. II

ALUCA-SE, 
por 350$. a casa da avenida

Atlântica 830; tratn-se na rua da Al-
fandega ia. Peixoto & C. (46.1 H) S

ALUGA-SE 
por 100$ boa casa com duas

salas, tres quartos, gaz, electricidade e
todas as dependências, á rua Pereira Pas-
sos n. 3S, Copacabana. Informações ÍI
avenida Atlântica 7<!í.  (845 II) Il

A LUGAM-SE os predios da praça Fer-
jrVreira Vianna (Ipanema) nfl. 7° o 74»
com todo o conforto; trata-so na pharma-
cia.  (to35 H) B

SAUDE, PRAIA FORMOSA

ALUGA-SE 
um predio ,na rua Presiden.

te Barroso n. 65, cora bom ouintal; ji
chave» estilo no 63. (1170 j) tj

ALUGA-SE, 
na avenida da rua Curti:»'

n. 63. a easa n. III, tendo duas sala»
dois quartos, cozinha, porão, luz clectrica 4bom quintal; a chave na casa II; trata-se nirua Mariz c Barros 191; aluguel 80$ men.
-..*• (435 J) í

ALUGA-SE, Por 140$, a casa da rua Itax_-rão de Petropolis n. 105; as chave» Mtao no n. 111; trata-se Ouvidor 79. sobrsiiitinido». (t i__ J) J
ALUGA-SE, oor 100$, .. casa assobreú*

-tida da rua Dr. Agra n, 17 (Caiumby).próximo do bonde; tratar, rua Gonçalv«i
Dias 20-A. (ii,*-. J) J
i LUGAM-SE boas casas, em conta, ni

.-XCatumby; trata-so a rua Mogolliãts ui
(1131 J) 1

ALU(.AM-SE 
casas na chaoara dn ru»

.Ilaplru' n. ja;, eom doll quarWlj
duas salas e o mais necessário, pelo
guel de 70$ a 85$ odeantados. (1

A ILUGA-SE o .predio da xua Padre
--ilguclino n. 19; as cbaves estão nl
n. 21 c trata-so na rua Primeiro do Maft'
ço 11. pi, sobrado. ('072 J) 1

ALUGAM-SE 
os dois armazena novo»,

á rua da Estrella 113. 47 e 47-A, Rií
Comprido; as chaves no 45. (ãS.l J) i.

ALUGAM-SE, 
a 100$. duas car-as novas•• ....com excellentcs accommodações, electri

cidade, nuintal, etc.; na ru*. Campos jjfcPaz ijB-i.io; trala-se ao Ur'
ris, tJrtifuayana 41.

tampos d%
staurante Vlf

(1232 j> s

ALUCAM-SE 
duas casinbas._ com

quart-K cozinha, tannuc c <*
45$ cada uma; rua da Paz 68.

is, com __,lfc
chuveiro, pet

8. (u86J)Í

5'*i:"_!í;»5»i:_iiSíiH;'_™Bi»Baiiií!«i!i
1 OÓIS CÁLICES DESTE PODE-
1 ROSO ANTI-ACIDO EVITAM
¦ AS MAIS CRAVES DOENÇAS

I Guaranesia

HAÜDOCK-LOBO E TIJUCA
A LUGAM-SE. â rua Haddock Lobo .-**

__.ljp.its aiiosentos, com ou _sem pensão
cavalheiro do tratamento;
domicilio.

d.Vsc comida
(674 K)

A LUGA-SE uni predio, edificação nova, tà
Atravessa Soares da Costa 43 (Praça Saenal
rena,) está aberto para ser examinado. _

(15 H) 3

ALUGA-SE 
a casa da rua Sara n. 72.

tem bons commodos amplos c arejado3, a
lem bons commodos amplos c arejados, a
chave está no n. 25 e trala-se na rua
dos Ourives 54. Aluguel, 1305000.

(583 D K

ALUOA-SE 
o grande armazém da rua

Visconde d» Itauna ns. 31 e 34! '¦?.*
ta-ic no "Fluminense Hotel". (d

AOS ÒOÉNÍ^S
OUItA radical dn conoriliôa chro-
nica ou recente, em ambos os sexos e
cm pouco3 dias, por processos moder-
nos.eem _óriKiii*ante-_o o trutamon-
to, Impotência, cancro sypliiliticn,
d.-.rthros. eczeinns. feridas,ulceras.
Appl. «06 e «14 — Vaccina de
Wnsht— estreitamento de urethra; appl.,
do poderoso esoecifico contra moleshai
venereas, «tc. Pagamento apói a cura
Consulta- diavias, 8 íis 13;, 2 ás
10 dn noit"3—Av. Mera de Su 115.

^^M/^^%d^È^^mm^h^^
(357 G) S

casa, à rua Delfim 96;
ALUGA-SE 

uma casa, a rua uenim. ...
informaçics no barracão. 175'' v> 2

ALUGA-SE 
optima sala dc frente mobi-

lada. independente, com .•u*f«'c#"c"iu'
um quarto, por 40$; casa de la™'^... ™g
Corrêa ÍJUtra 7°- '¦"¦ 

4 1 UGA-SE o predio da rua Buarque de
AMae-do n. ií Perto da avenida Ben»
Mar; trala-se na rua Machado íeAai »_j

4 LUGA-SE um bcllo commodo. comp c-
Atomente independente, com luz: e todas
as çommodidades; rua do C attete 85, «flui-
na da rua Ilarã,, dc Guaratiba

as. caiiui*
(..48 G. S

ALUGA-SE, 
na rua Corrêa Dutra 39.

sohrado. uma hoa sala de frente, com
todas as commodidadcs; trata-so na mesma.

(H74 G) S

A-U-VSE 
optima sala de porão habl-

lavei er tambem um bom quarto com

ianella. ambos sen. mobilia, ¦*£$>%£.
moço de tratamento: na rua Corrêa Putra
n. 171. "'

E S-SOLESTOAS 320 PEITO usem sempre o"Ksfop© àe Ç_._nde__â"
ci© OLIVESIKA JTJlí-riO-E-.

Poderoso Ò^Il_-C^--âL-Kr,37___, TÔNICO __3 EXPBC-T-O-FILA-KrT-ES
Pedir e exigir sempre: -'GE-IXíDELIA OLIVEIRA JUNIOÜ"

/) A' vencia em qualquer pharmacia e .rogaria Araújo Freitas & G. - Rio de Janeira _£VJ
ram ^-W-Ü 1 11 nu ——1 —.________— nK*,r'^i'g**'*=*fr'iTl---."irrr-- whwmww i •"*¦&;» a0\\l—I ¦ i _^, *mn — ¦—¦ _Mft__-_BIMa -M-M_*l-'---3-ICB-OiMBBOt*^ ¦¦¦¦n "*' 

^g

A LUGA-SE a casa da rua de $. Cie-
XVmetue n. 490, com bons dormitórios,
banheiros, jardim, etc; lrata-se nn rna da
Quitanda 74. 85<1G. iR

ÁIAT.AM-Sl; 
barato, lions ccmmodos o

casinhas; na rua General Severiano, 74.
Tr-tor . nm n *n. *.rr»-*iT..lí. cr KIÍt^U.

, 
""¦. * * """"' "° (.-."C) 

J

ALUGi.\-SE 
por 160S a boa easa da rua

Conde de Irajá n. 156, com tres_ quar-
toa, d:ias snlas, cozinha, banheiro, íllumi-
nada a luz electrica, c um grande quin*
tal para ver e tratar nn rua Sachct t*.
sobrado. (i3-< G) J

ALUGA-SE, 
na rua General Severiano

186. ensa He familia, uma sala de fren-
te. com pensão o mobilia, nor tio$, e maia
dois quartos, a 90$; sò a pessoas de trata-
mento; pagamento adeantado. (661 G) S

K
ALUGA-SE. 

em casa de senhora de res-
peito, predio novo. com todo o_ confor-

to moderno, 2 quartos sem mobilia; rua
Carvalho dc Sá n. ,...-A, junto ao larco do
Machado. (6.fi G) S

t LUGAM-SE. a casal se;n filhos ou r,
_í*_Lduas senhoras, sala e auarto de fronte.
com pensão; rua Ypiranza 37. Laranjeiras.

(67a C) -s

,i LUGA-SE, por ip. 1$. a casa da rua Ge-
__T__LneraI Menna Barreto 161; trata-se na
rua da Alfândega 12. Peixoto & C.

.4 LUGA-SE, por q .$, a casa :b. da ru .
X_t_da Gamboa; trata-se na rua da Alfan.
dega ia, Peixoto & C. (461 I) ;

ALUGA-SE 
por :C.$ o predio novo, os-

sobradado da rua Dr. lC_.eii-.iiel n. :,-'
as cbaves r.o mesmo, onde se traia,

A LUGA-Slv .',.*-¦_ boa loia cnm 3 porlo_T_.e perfeitamente montada; Visconde Sa
nucaby 176. (4,10 I)

AT.UGA 
SK por preço barato

com dois qirartos, duas
boa ca=:u

ilaj e bom
quintal* Informa-se na rua Cardoso Ma-
rinho n. 7, e-criplorio. Praia Formosa.

(001 1) J

A _-,UGA-Sl3 pir preço barato, boa cas:.
-Ci-com trrs nuartos, duas falas c bom
qt-infal. Tnfornia-ãe na rua Cardoso Ma-
rinho n. 7, rscrlntcrio. Praia Formosa.

(çoa I) .1

ALUGAM-SE as casas da Villa Fp1:;:
xln. II e III, á rua Coronel Pedro AUc
11 • 37_)- com fojrão a c..?, electricidade c
demais requisitos de hyricne. próprias para
pequenas famílias de tratamento; alugupi
1-2$; tr.-.ta-=c r.o Mercado Municipal, rua
V, :o a :C; chaves no ¦ II. (t-i " •

ALUGA-SE 
o predio í rua Pinto Gl.

des n. 72, -Muda da Tiiuca, .. sramlp
nuartos, duas salas, despensa. banheiro, etc*
Aluguel 150$; chaves, quitanda da osqutW
na. (7.1 K) |

ALUGA-SE 
uma casa apalecetada, tení4

tres quatros, bom porão com quuati.
quartos e mais çommodidades, própria patft
familia de tratamento; na rua 28 de Sctotffj
bro n, ap; as cliaves no n. ss. Muda o»
Tijuca-, tambem se trata na rua 1° 'ie Mas
ÇO n. 127, sob., teleplione S.-6. N.

(131 1.) S

ALUGA-SE 
uma casa com sala, trd,

quartos e cozinba fora, 72$; na roí
Deliihina 11. 59, fundos; as cliaves est.lo nl• ' * 662. Trata-H.rua Conde dc Uoinfim n,
na rua Uruguay n. 306. (Sl56 K)

ALUGA-SE 
o predio da Estrada Nova íi

Tijuca 157, com duas salas, dois quarto*
Rrande porüo, installação eloctrtea, eozinhtj
tanque banheiro, etc; as cbaves na cas*
167 com a sra. d. Albina; aluguel 100$,

_____ i]
A LUGA-SE um nuario 1 rapaz solttiri

___-tiu rua Conde de Bomfim n. C54. Alia
Buel _jO$ooo! trata-sejia mesma, (1 fi- K) g

ALUGA-SE 
uma casa elegante, eni t»

tylo moderno, tendo as acconunodaç.í»
precisas á pequena família dc tratamento)
na lua Haddock Lobo 11. 333! as chavtl
estão na padaria, á mesma rua n. .127; trati-
se com Jacobina, na avenida Kio l-rai..*o
u. 103, i° andar, das 2 ás 4 lioras.

(321 K) R

i LUGA-SE a casa da rua Silva Guima*
_CÃ r..e_ 14', as cliaves, para ver, e niaí*
hiformaçües, no armazém da esquina, cota
o sr, MnHiciros,

i LUCA-SE um quarto de frente, em
__lc.is.-i dc um casal sem filhos, a uma.
senhora ?ó; na rua Santo Henrique J. Sa
(casa 4). (4t* K) .

S. CHRISTOVÃO. ANDARAHY
E VILLA IS

. I/UGiV-SE a lioa casn da rua Es
"íXperHiiça u. 14, cm S. ('Iiristo-
vão, com :_ snlas e '- Quartos, po*
ião habitavcl, luz electrica, bi*
nheiro o ci*;iiiile quintal. Aberta
das 12 ás 5 ilu tarde; nara (rata.
;'i rttft tj.» Ou.itíor ilí-.., coni o sr.
Diinrtu FpIí.y. 5

ALUGA-SE 
á rua S. Francisco Xavitr,

6..S- boas :íisa_ para Su*j, coni 2 salas,
1 quartos, Coiinlia e quintal, tem iuslallaçlt
»«.-.'r> Alp-n-Ma. ííí L) 3

.í_Tíiü_iHiutflE

¦**vnwtiB^-S_r.w''_ia

GRA!IIDEZ<

,4 LUGAM-SE commodos. co nitodo o con-
-"-.torto e asseio. na Villa Fernandes, rua
Lui*. Goma 45. antisa do Esoirito Santo.

(.721 h) J

A LUGAM-SE, em casa de familia estran-
xVüeira, _ quartos, mobilados e com tele.
nhonc; rua Evaristò da VeiRa n. 20, pro-
ximo a Avenida. (707 l'.; J

A LUGA-SE, 1.0 nredio novo. apalacclado,
l\sh rua do Rezende iç.. um esplendido
quarlo. rodeadj de iantílas e com lodo con-
forto. (7_a ¦") J

A LUGA-SK o magnífico orodío do beco
_/_Lda 11,-talha n. 16; esti limpo e fica pro-
ximo ao Mercado Novo; Dar., ver ? tr.-.ar,
na rua da Misericórdia ti. -.8. (744 E) J

de
ALUGA-SE, 

com pens-io, boa sala
frente, cm cara de fanpjll.i; na rua Sc-

nador Dantas n. ;*. lambeu
comida l mesa.

fornece
(."45 E) R

A LUGA-SK uma nova casa; rua kiachue-
jCVIo r_i4-A; as chaves estão ua venda da
esquina; trata-se larno S. Francisco 36,
botequim. (722 K) J

A LUGA-SlS umn esolendida sal.i de fren-
_í___te, com 3 ceadas, a rapazes do commer-
cio. no 3o andar da rua General Câmara iij.

(7.16 E) J

ALUGA-SE 
um espaçoso quarto cm casa

de famiüa, com ou sem mobilia, a ra-
pazes On comniercio ou a casal sem fillinsj
3 rua rfn Riachuelo n. 383, sob. (.*c8 E) j

ALUGA-SE 
no centro da cidade, uma

esplendida sala com duas janellas. em
nua onde m.0 ba outro inquilino; Í*»'or-
mes á rua dos Ourives u. _-;. 2o andar.

f..68 K) R

ALUGA-SE 
uma poria para pequeno ne-

co;:;.; r.n rua uns Andradas n. 64..
. (-•¦* E) J

ALUGA-SE 
um vasto aposento para ga* A T.UGA-SE r-or 180$ o predio novo da

rage ou deposito; na rua Fialho n. -o. -fxriia Real Grandeza n. 328, com -tete
(1181 G) quartos, duas salas, luz clectrica, banheiro¦ -—-* e todos os melhoramentos precisos; a cha-

ALUGAM.SE 
masnificos quartos e Bami, ve por favor no n. 326 e trata-ío na ave-

h -praia de _3ota>fogo n. i^ó, tendo te* ni(*a Central n. 153, cinema Avenida, com
lephone n. 2194, Sul, a pes;oas de trata-] 9 gerente. (931 G) J

(416 G) J

/-.Alice n. ..3 (Laranjeiras); ts cliaves
no n. 36. (1084 t,)J

. ,,,., .... ,. . , . ALUGA-SE 1 cin s. ' da rua Bento
^ LUGA-SE o predio assobradado da_ nia j ^jLijboa n. 79; as chaves no n. Si,"" '  " '^ "*" tem trea quartos, duas sala?, cozinha e

quintal. (105. G) J

ALUGA-SE 
uma boa casa por 140Í, i

rua D. Marciana n. s, com duas sa-
las, tres quartos, luz electrica, çaz, etc.

(1059 G) J

A 
LUGA-SK a casa da travessa Januurla
n. 15, entre Senador Vergueiro c ave-

nida Ligação, está aberta das o da manhã
ao meio-dia; trata-se na rua do Hospicio
n. 23, loja. (1000 G) J

ALUGA-SE 
o sobrado do predio i rua

do Cattete n. 183, com tres salas, tres
quarto?, cozinha, etc., e grande quintal. Alai*
gucl i_3$ mensfees. Ai chaves por favÃ
na loja o demais lnformaçSc», (iiij G). J

Evita-c-
tisando as
velas an-

tisiptica.. Suo inoffenslvas. commodo**
e de effeito seguro. Caixa çoni
velas 5$ooo. Peio Correio mais $600.
Depositário: praça Tiradentes n. 6a,

Ü pharmacia Tavares.
ka*_.'-.<m_c} -_••--.*¦¦—

(1504

ALUGA-SE 
ror 45*- em e*sa,.<•¦_ f-*ra!-

lit, um quarto de frente, mobilado, gar
c roupa de cama; na rua D. Carlos I
n. ?4. Cattete. _L'J_____.J

A LUGA-SE uma sala independente, para
__rapaze«; travessa João Affonso, n. 11,
Botafogo; informa-se á rua do Hospício i'.9-

(loct G) S

ALUGAM-SE 
uma boa sala de frente,

cnm 6 janellas, linda vista oara o mar,
com ou nctii mobília, com ou sem pensão,
e defronte) des banhos de mar; assim como
um esnlcrulido e arejado aposento; na Praia

A LUGA-SK .1111 auarto era casa do Rugell 192. __?. 9) S
-tt»-<I<* fnniiliii para casal on para . LUGAM-SE bons quartos mobilados.
nnm pessoa SO, unm mobilado, coin _itm .-.m dc todo respeito, a cavalheiros
on som pensão; na rua Christo- j „_, _ rjpaics; na rna Ferreira Vianna, 47.TBo Colombo 121. Cattctc. (S60G' . (579 G) R

í, ESTAC
$ rir oompp:

4 LUGA-SE para íamilia decente e sem
-C-CfeanÇ.-.s, o ;obra<lo da rua ltapirú' 2S7,
com tre** quartos, duas salas, luz electric*.
c mais dependências; trata-se no mesmo,
das 10 horas ás 4. (557 J) R

A LUGA-SE a casa nova do becco do
XXMotta n. Mi no Matto.o, com duns
«alas, dois quartos, cozinha, banheiro, ele-
ctrícidade e pequeno quin.ai. Acha-se aber-
ta das 11 is 4. Ahiguel, ioo$ooo.

(6-7 ])_ J

A 
LUGAM-SE boas casinhas, assobrada,
das, pintadas e forradas de novo. hon-

des de íoo réis, próprias nara família re-
sul.-.r: na rua Frei Caneca aja; trata-se na
avenida Salvador de Sâ 114. (708 J) J

'i _17CtAM-S_ casas cmnsi novai
íl'n famílias dc trntiimonto, temia
nuatro ouartos, optima histnllawo
electrica com tomadn de correm»
cm todos os compartiiiicntos, na*
nheiro com aeua qucnlc. <i"..;; Ip-
ções. sendo um n ü-"-. ,d°'s, )"„';•'
bldct. .'tc Avenida l»edro Ivo 01:
tràla-so uu i:a.s:iji.a. D»-se um
iiVcz do linnificacSo depôs de doze
hipv.p'- de residência. (a 1..7.I.

A LUG\-SE a casa da rua Lü.crdade H
jt\ í''-.'-ei*.i!Iio). As cliaves estüo por oh-e-
ouio no"11. 13 = trata-se na Casa da lis-
trelhi, á rua -io Ouvidor n. :-*, com o
sr. Marinho. ._'_____

ALUGA-SE 
um bom ore,'!., com 3 quar.

tos, por 11^$, na rua Gonzaga Bastot
n. 154! p-e chaves estão no n. 101. Aldei»
Csmpisla. _ d. L) K

ALUGA-SE, 
cor 112$. a boa casa sita

á rua do Iloi-.iíiin n. 141, S. Christo-
vão; chaves r.o armazém da esquina; traía-
se na rua General Roca 8:. Fabrica.

(257 D I

A LUGA-SF, n casa da rua Visconde de
_jL_ajruca_y n; 330, tendo duas salas, tres
Quarto», e mais dependências. tAs chaves
estão por favor, r.o n. 332 e trata-se com
Jacobina, na avenida Rio Branco n. 103,
i* «ndar, das 1 il 4 horas. (314 J) R

A-VUGA-.jK 
um quarto, em casa dc fa-

milia, a una senhora on a um cavo-
i h ei ro. Di-ae pènsSo» querendo; na rua Ca-
roll.a _cydr.«r, 17. „ (íoi J) J

A LUGA-SE a casa da rua Cone-
->"Vi_l Silva Tellcs 11. 51 (TtiivSo
de Mesquita), com 2 salas, -t lions
nuartos, 2 \V. C, dispensa, nozi*
nha, luz clectrica o bom Quintal;
as cliaves estão no n. 60 (cnsn 2)
onde se informa. Preco 172S000.

(8 a_7) I*

A 
LUGA-SF. a casa III da rua Visconde
de Itamaraty 88. com luz electrica e t».

dor- os melhoramentos modernos. -5 chave»
estilo na casa VIII com quea ss tr.ita. L

A I.Ví-AM-SE as casas ns. T o VI
.prt-_a Villa Muriahó. situ á ru»
General Silva Telles n. 60 (liarão
do Mesquita) .com 2 salas, 3 miar-
tos, 2 W. O., cozinha, banheira
esmaltada, luz electrica o ouintal:
as chaves estâ. nn casa n. II, onde
so informa.Preco 10 ÍS ('..il^u-ia.

(S **•_(>) L

A 
LUGA-SK, por 110$. boa casa. com 4
quartos, boas accotnitiodacúes, luz ele-

ctrica; r.a ma Barão de S. Francisco Ft
lho 31! aa chaves cstlo no 33; trata-se na
rua 1" de Março a. 8, com c sr. Fryjçi,sr. Franw.

-Sm. jj I

**•*; 'i*,*- 
f*f-'ííf

:J i . 
' ' .. .. «SE-*5 -;í__l
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f A LUGA-SE. oor iooS, ura prodlo acaba-
__Ldo de ocnstruir-, serve para qualquer
inegocio; í rua Maria Lulaa 7.1. ponto doa
loudcs dc Lins e Vasconcellos. (nçaDa

1 A LUGA-SE o sobrado da rua de São
JrxFrancisco Xavier n. 404, acabado de
construir, com quintal, gaz c electricidade,
«luas salas, tres quartos c mais dependen-
cias com todo o conforto moderno. Aa
«havei no 390. (10.9 D J

A 
LUGAM-SE, per «4$, boas casas, todas
reformadas, na Villa Esperança, á rua

Leopoldo n. aa, Audaraby. (107O I«) J

ALUGAM-SE 
uma sala e ouarto. em ca-

sa de um casal, casa limpa c eocegada;
6 rua Luiz Barbosa n. 70, Villa Isabel:
aluguel 40$. (1173 L) R

ALUGAM-SE, 
oor 110$. os predios .darua Araripe Junior ns. 13 e 23. esquina

«Ia rua Barão de Mesquita, eom 3 quartos,
n salas, Installação cluctrica banheiros, com-
.lctaincnte novos; trata-se nos mesmos. (L

(435 L) S

ALUGA-SE 
o predio da rua Torres Ho-

mem n. 238 (casa da frente); aa chaves
estio na casa dos fundos, c trata-sc a rua
«lo Rosário n. 146. Banco Allianca. (L)
I—.I-» ¦¦""'¦ mmmm _..- ¦ _—¦——

ALUGA-SE 
o bello sobrado da rua São

Christovão n, 204-A, com boas accom-
inodaçõcs nora familia dc trataniento; as
chaves estão na venda, em baixo: trata.se
aia rua Candelária a8. (43- *_) S

ALUGA-SE 
o predio da rua Conselheiro

Pereira Franco n. 62; as chaves no n.
(16; trata-sc na rua Candelária n. 28.

(432 L) S

ALUGA-SE 
uma casa. com tres quartos,

2 calos, na rua Barão de S. Francisco
lülho n. 294; aluguel 110$; Villa Isabel.

(1158 L) S

ALUGA-SE 
o predio da rua Barão de

Colcgiue n. go. oelo aluguel mensal, do
xoo$, tendo 2 saias. 2 quartos, despensa,
cozinha e mais dependências, luz electrica
o jardim; a chave na mesma, (426 L) S

IA LUGA-SE a boa casa da rua Es-
lA-pÒ-imcá n. 14, cm S. Ohristo*
vão, coni 2 salas c 2 auartos. uo*
rão habitavel, luz electrica, ba-
nheiro e tirando quintal. Aberta
das 12 ás 5 da tarde; nara tratur
ai rua do Ouvidor __2, com o sr.

pnnrto Felix. -*

ALUGA-SE, 
em S. Januário 183, 1. 2

ou 3 commodos independentes, luz ele.
cirica jardim a roda, a pessoas dr bom
tratamento; é casa de familia <• não 'le
commodos. U27 U) o

LUCAM-SE os prédios da rua Bella
dc S. João ns. qo c 02 muito eontor-

laveis, porá familia: os chaves estão, por
.avor, 110 n. 88; alunuel 180$: trata-se a
rua General Câmara 11. 4'. (¦)-" L) I

ALUGA-SE 
um bom e novo sobrado,

com quatro quartos, duas «alas. Brande
tenaço, luz electrica c gaz. grande banhai-
ira csir-ilioda e todo o conforto. l'or 150$;
na rua Barão de Mesquita o. 738.

(1018 li) J

A IiUGAM*8E as casas da rna
Ad. Maria TI (Aldeia Campista).
transversal á rna Pereira Nunes,
novas, eom dois quartos, duas
«alas. cozinha, banheiro e tanqno
de lavagem, todos os commodos
Uluminados a luz electrica. As
cbaveí no local. Trata-se na rua
Gonçalves Dias 31, próximo da
cidade, a poucos passos dos Bon*
des de Aldeia Campista. cuia pas*
saírem em ditas secçoes o de _suy
lèll Alu_U-i. 100$ o 908000. L

ALUGA-SE 
boa casa assobradada, com 4

quartos com janellas, a salas, porão
grande terreno arborizado etc.; pon*
£ chaves a rua Chaves Faria 72, armazém
Cancolla, S. -hrislovSo. (6lsL)J

LUGA-SE um quarto bem mobilado,
com electricidade e janellas i frente e

au lado. na saudável rua Lins e Vasconcel.
los 234; bonde L. Vasconcellos. na corta-
preço 50$. (148 L) R

ALUGA-SE, 
por 60$. uma ca», com -

quartos c 2 salas; rua Jorge Kudge 53,
fiança ou deposito. (529 L) J

V i*wl%-_5^?l_f^_____ti'^___r
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ALUGA-SE 
uma casa. com duos salas,

tres quartos, fogão a gaz. hom quintal,
tu rua Bella dc S. João n. 34ü trata-se no
11. 343.  (6-" L) _

'LUGAM-SE quartos a 20$, .25? e 30?nta água <
(567 L) RAá 

"rna" 
BÕmflm 98. lera muita acua e

muito terreno.

CAMISAS brancas peito de lii
* tricot com punhos e coüariniio.. 2$SO0
§ ... tussor boje, poito fantasia... 3$50O
» zepfíir claro, 4-sSOO

ALUGA-SE 
uma casa por 90$, na rua 1

Argentina 70, S. thnstovao. (S31 L)l> '

ALUGAM-SE, 
por 90$, a rua Uruguay

104, Villa Marina, casas novos, com
duas solas, dois grandes quortos, clectriçi-
dade c iiuintal; as chaves ua mesma villa.
casa VII. W¦ L) R

ClLCHii! de cores

com franja 3$9Q0
ALUGA-SE 

uma esplendido casa. cora .2
grandes quartos, 2 salos. cozinha, banha-

ro quinial, etc, com luz electrica, todo p
conforto o by.iene. com terreno para gal-
linlitiro, na ruo Oito dc Dezembro n. 150,
iivcuido, e oulra cm frente de rua, na rua
Visconde Santa Isabel n. 21; ruos muito
saudáveis e livres do qualquer enchente,
nreço 71 $000. l°" _> 

K

Ã r,UUÃ^SE o predio novo da rua
-tijBárão do Cotcuipo u. 8-, «i
nuartos. 2 salas,'quintal e Jaraun
As cliaves 110 11. SO, Villa Isabel.
1'l'CCO nioilico.  ___"
Vt LUGA-SK o loja do nredio do rua Kio
rVLuiz Gonzaga n. ..16. paro qualquer
negocio; trota-se na rua 7 de Setembro 11.
.66; aluguel 80$. (889 L) J

ALUGAM-SE 
3 ou 1 commodo indepen.

deme. com luz electrica. a pessoa sena.
S. Januário 183. "-"° w J

COSTUMES brim cores 3 e S annos. _$500
brim kaki a começar, . 6$800

CE ROU LAS zephir superior a
cretone 3 por . .

» percaline 3 por,

• i
« • .$000

MEIAS cores para homem 3 pares.

T17IEMM5*SE „ma casa -siova, Bystema mo. |T demo, tendo água eneonada e um bo.-n
terreno, medindo (-o metros por U300Ç000
outra por 11400$, na rua Maria lícnjanun
11. 39| trata-se coni o sr. Oscar, Terra Xo-
ia, Linha Auxiliar. (go4õ X) J

VXJN-DLjSE 
«raa boa caso, com 2 bons

quartos, a salas, cozinha, ogua enca-
pada, tanque, latrina e esgoto, tudo em
condições liygienicas; ver _ tratar na rua
t-aria Benjamin o, 39, Terra Noyj.

(J 79-*) N

VBN-IMJjSE 
um bellp sitio, tendo casa

nova, grande, forrado, assoalhada, bons
quanos, salas, cozinho, fogão ' econômico,
ogua encanada e grande terreno, jor_im'horta e criação. iPrcços tijooÇooo; tratar
na venda da rua Tinto Telles, com « sr.
Henrique. Marongá, Cascadura. (984 N) J

VLNMÍ-SE 
uma bonito chácara <ia .Boca

do Matto, toda arborizada, tcido o ter-
msno 4.125 metros quadrados, bonita cosa
com jnuitos commodos. 1'reço de oceasião;
trota-se á rua «lo Ouvidor, 108, sola 3,com o sr. Cândido. (1031 N) 11

AriEXDE-SE por 3700$ tuna boa casinha,
perto da cataç5o de líamos; trata-sc com At-
tliur 1'iuto, rua André Tinho XVI, Ramos.

(1053 -N') R

V'ENDE-SE 
um terreno com ti metros de

írente, por 40 de fundos, â rua Joaqui-•na -Rosa, lote 2, estação do Meyer, s *•••-
«utos da .estação para tratar na jurada do
Sapé, rua Paulo Vianna a. 19, com d.
Julia. 104.- iN) II

TOALHAS CORES
Felpudias

8 por _$900
Cobertores de pura lâa 5$,7$s

peca 4S5oo e IOS
enfostado 12$000

V-_?XDK-SK 
uma excellente chácara, com

boa casa para iamilia de tratamento,
tendo quatro «inartos, quatro s«las e mai»
dependências, .2 ms., de frente por 105
de fundos, lindo pomar, frente para duas
ruas, _a Jtoca do Matto, bondes á porta.Rua D. Adelaide n. 103, onde pódc ver e
tralor; informações, Rosário, 120, com o sr.
Netto. (1041 _i) li

salas, cozinha e grande pucliado, á rua
dr. Dias da Cruz n. 15S, .Meyer.

(10ÓS N) J

.©00 pares de /tyeias para senhoras, reclame, par 800 rs.
ALUGA-SE, 

por i.o$. a casa ó rua Fe-
. Iipiw Camarão n. 115; a. chave, estãoa rua Santa Luiza ri. _., onde se trato.

I290 L) J

Acaba de sair á luz e já se acha á
venda a nova edição de 1916

PO 
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MANUAL COííIPLETISSIIO DA ARTE DE COZINHA
Verdadeira encvclopedia culinária onde ha receitas para todos, os Rov

toi, todos 03 paladares. Além das receitas estrangeiras, como FRAM.lv*
ZA, PORTUGUEZA INGLEZA, ALLEMÃ, OHINEZA, POLACA, TURCA,
RUSSA e de todos os paizes da terra, com as suas especialidades, lia tambem
_ cozinha verdadeiramente brasileira.

(Juizados mineiros, quitutes bahia nos, gênero paulista, iguarias do nor-
fe, manjares do sul, principalmente do Rio Grande. Tudo quanto se quizer11

Muquícas, caruru's, an_u's, feijoadas á bahiana, com leite dc coco; zo-
rói, sarauaieis, cau.iqiiinha, etc.

OBRA DIVIDIDA EM CINCO PAKXES A SABER :

PRIMEIRA PARTE — Cozinha «.tran.eira —' Collsoção . completa_ e
variada de centenas de receitas das mais afamadas e saborosas iguarias
das cozinhas: Portugueza, Italiana, Franceza, 'Ingleza, Allemã, Russa, Tur-
ca c Polaca, precedida de um vocabulário dos termos francezes luais empre-
gados na cozinha, nos restaurantes e nos banquetes. ,

SEGUNDA PARTE — Cozinha brasileira — Centenas de vanadissi-
mai receitas para se preparar com perfeição, qualquer prato da cozinha
brasileira, tanto de comidas do trivial, como de iguarias finas e de prepa-
ro pouco conhecido. Especialidades da arte culinária fluminense, ccaren-
ue, mineira, paulista, nortista e do sul do Brasil. Não existe nenhum outro
livro, que trate lão desenvolvidamentc e com tanta exaclidão da Cozinha
Brasileira, como O Cotinheiro Popular — Todas as receitas tão verdadei-
sas, garantidas, experimentadas. ,

TERCEIRA PARTE — Manual do Pasteleiro — Formulário completo
paro se preparar qualquer espetie de massa, pasteis), pastellinHos, «empa-
das, tmpadões, tortas, croquetes, "vol-.tl-vcnt", daiiolals, nugas, panque-
cas, poços de amor, etc, etc .

QUARTA PARTE — -Manual do Copeiro — Arte de bem servir e por
a mesa, tanto em casas de familia como em banquetes, á franceza _ou_ a
americana, seguida de unia collecção dc "menus" á européa c a ^brasileira,
etn francez e portuguez, de fôrma a facilitar os "maitres d hotel , a orga-
nizarem qualquer banquete; arte de trinchar os assados, distribuição dos
vinhos, nas differentef partes do banquete, etc, etc _

QUINTA PARTE — Inteiramente nova — Accrcscida a esta edição.

O LIVRO DOS DOCES

Contendo innumera* receitas dc Pães dc Lot, pães leves, gaícatt., pu-
_ins, petits gateaux, tijelinhas, bunnucl os, bolos, litnchs, mnyormeiscs, galei-
tes, tortas, toninhas, babás, manjares, doces de frutas, cremes, geleas mar-
meladas, bolinhos, mães bentas, bom boceados, fatias da Clima bolo branco,
Irouxas de ovos. fios de ovos, tabefes. baba dc moças, queijadinhas, Bolo
doa Alliados. bolos de amor, Vaes não vens, doce de queijo, compotas de
melão «le onjVs, cidras, laranjas, ananaz, morangos, pecegos, coco, ameixas,
«tc ; biscoitos de vinte qualidades; pudins, de vinte qualidades; cremes dc
vinte qualidades; doces de frutas de todas as qualidades; uvas, peta?, abo-
bora, limão, figos, marmelos, etc, etc, etc

SUBÚRBIOS
ALUGAJI-SE, 

em frente á estação de D.
Clara, rua Dr. Frontin n. 79, casinhas

de 15$, 18$, 20$ e 25$ mensaes; trala-se na
mesma, com o encarregado Fernando.

(.116 JI) s

ALUGAM-SE 
as casSs II e V da rua

Paitn 1'aniplona ijo, Sampaio; sala, 2
quartos, cozinha com pia;

!)C
51$; trata-se no

(327 11) -

ALUGA-SE 
a casa da rua Francisco Fro-

Roso Ç3, Encantado; ."<* quartos, 2 salas,
cozinha; despensa, electricidade; trata-sc rua
l.raiiá 42. (.121 M) S

ALUGA-SK 
o nredio á rua do Uoclia

39Í é perto da estação; as cliaves no 4*-
onde sc trata, ou rua do Cotovcllo 27,

(6.17 M) J

A LÜGAM-SE do 53$ a 79$ cn.
¦^^-sns íuotle.nns, com _ ijuiirtos,
2 salas, cozinha e banheiro, muita
asruii, esgoto e luz electrica, nn es-
tacão de Olaria, subúrbios da Leo*
poldiiia, com SO trens diários a
35 minutos tio centro da cidade,
losnr ulto o muito saudável; tra-
ta-se na rua Leoiiolilina Ileso 403
na mesma estação, onde estão us
cliaves. (J 70S5) M

A I.UGAM-SIS confortáveis casas, dc 4-$
JA-a CiS; tratam-se com Alberto Uocha.
rua C, Bonicio 503; íacnrépnguá, i3-i--í)J

A LUGA-SE uni grande predio, para fa-
-íXmilia de tratamento, tendo 7 quartos, 4
salas e( -demais comniodtdddes; para vor e
tratar, á rua Assis Carneiro u. 16. Padaria
Poria da Lua, K. Piedade. ((140 M) S

LUGA-SK unia casa, com dnas salas,
dois quartos, cozinha, água e quinta];A;

lvra ver e tratar, á rua Sylvio n. 100; 45$:
estação de Olaria.  -M) S

A LUGA-SE, a um casal, tuna casa, com
Xi.tres commodos. cozinha c tanque, tudo
independente, com electricidade; à rua D.
Alice n. i:5, estação do Rocha. (5,13 M)B

Um grosso volume encadernado, d e
500 paginas, contendo as cinco
partes reunidas*¦ 

ÃvTsF
A Livraria Quaresma

.$000

ALUGAM-SK 
uma erande sula e um

hom quarto, com unia tfrande varanda,
tudo independente, na rua iwancisco üauocl
81, Sampaio, tambem lem terreno. (528M)J

ALUGA-SK 
a casa novo, da rua D. Ma.

ria 105, na Piedade; 3 quartos. 2 salas,
quintal, luz olcclrica; aluguel Siíooo;
carta dc fiança. (564 II) R

ALUGA-SK 
a casa da rua Miguel Fer.

nandes 11. 57; 2 salas. 2. quartos es-
pa.osos, cozinha, banheiro, quintal, electri-
cidade, gradil na frente, etc; trata-se uo
n. 50; preço SO?; Meyer. (56.1 M) R

A, LUGA-SE uma boa casa, cora porão ha-
Xl-biiavcl. tein luz electrica. gaz. etc.; S
rua D. Anna Nery 6;o E. do lliachuelo;
a* chaves estão na mesma, onde se trata.

(S.10 M) J

A LUGAM-SE casas na Villa Edmundo;
^12 quartos, 2 salas, luz electrica; alu-
guel 61; rua José Doiningues 113, na Pie-
dade. (565 W «

ALUGAM-SE 
casas, a .11S e 75?! «to-

ção dc Bomsuccesso; trala-se no bote-
quim, Estrada da Penha 741 (*^86 Alí.l

ALUGAM-SK 
boas casas novas com 2

salas, 2 quartos com ianellas, terreço.
lavatorio, W.-C. com chuveiro, bom quin-
tal. por 65$ e 75$; á rua Silva Rego. .15.
Kiachuclo, 110 largo do Jacaré, bonde linha
Cascadura. «n» M) J

ALUGA-SE 
tun bom terreno, com bas-

tante capim, próprio para uni 011 mais
estabulos, na listrada de Santo Cruz. en-
Ire os estações Dr. Frontin o Cascadura;
para Informações, na rua S. Pedro 11. 60,
armazém. (552 M) R

A LUGA-SE a casa da rua D. Anna Nery
jtin. 365, com 2 quartos, a salas, bom
quinial e luz electrica, por too$; trata.se
na mesma rua n. 41*4. (4*o ___) 5

ALUGA-SE 
o casa da travessa do Rio.

Grande do Norte 82, Meyer, próximo a
estação, com duas salas, tres auartos, cozi-
nha. jardim o hom quintal; as chaves no
n. 79. (.150 M) S

A LUGA-SE ura armazém, para seccos e
ZXinOlhados, na rua Wencesláo n. 18
(Mover), logar de I* ordem não tendo ne-
gocio deste gênero perto; passa-se contrato.

(873 M) R

ALUGA-SE, 
por 132$. o casa da rua Ce-

neral liclergardc n. 50. 110 Engenho
Novo; tem 2 salas. 3 quortos, gronde po-
rão. quintal, jardim na frento. caz. luz ele-
ctrica, etc; rata-se com o sr. Álvaro Mo tu-
ua inesiu» rua AA. ou Municipal 13. loja.

<7iC) J

__LAÍÍcc""dõ"Figueiredo n. 31; chaves na
mesmo rua n. 26. (1002 11) J

_e.o*j _JíSLa

ALUCA-SK 
uma cosa. com iniarto,

Ci

sala,
..-.cozinha e agúa encanada. na rua Ur.
Prudente dc Moraes 11. 184, estacou Qiiinti-
no Jlocayuva. (57-» M) B

LUGAM-SK. n um casal, boa sala quar-Av,
Christovão Penha

rniictlc para o interior cora 9 maxi-
ma brevidade _ possivel e_ livre de

despesas com o Correio, bastando, tão somente, enviar a sua importância
(5?ooo em dinheiro, não se acceitam sellos), em CARTA REGIS IRADA
COM O VALOR DECLARADO e diripjda a PEDRO DA SILVA QUARbb-
MA, rua de São José ns, 71 e 73 - RIO DE JANEIRO.

3,1, cslacão da Piedade.
(ira M) R

A IiXJGA-SH O predio á rua Palm
•^Vamulona 11. 40; ns cbaves es-
tão 110 mesmo nredio. Alunuel
1508000; trata-se íi rua do Ou-
vidor n. 94. (15 842) M

AS

A LUGASf-SI* as casas da rua Visconde
X__.S. Vicente ns. .1 e 5. com 2 quartos,
x* Ralas, cozinha, banheiro, etc. entrada uo
lado e luz electrica; chaves na nvouida, cm
frente; trata-sc á avenida Kio Uranco .3.

(947 L) J
A LUGA-Sl'! um bom armarem; 4 portas,

XjLboa moradia, iunto esquina, serve nara
casa de loterias, tinturarja, vidrneotro, onde
nau ha esses 3 ramos; rua liarão de Mes-
quita 738. (1020 L) J

LUGA-SE unia casa, na Villa Suns-
,1 quartos, 2 salas, quintal; Boti-

lovard 28 de Setembro 318. (946 Ll R
A LUGí

__..oucii

mo*
ALUGA-SE 

a casa «lc construcção
derna, com tret nuartos. duas silas, co-

ziuha. banheira esmaltada, chuveiro, luz
electrica, entrada independente, com boa
área, tendo ouarto para creado; á rua lia-
râo de Cotcgipe n. <)_; as chaves nn n.
iuo, e trata-se no mesmo; preço commodo.

(1057 L) U

ALUGA-SE 
u-11.1 cosi, com Ucs quartos,

duas salas, saleta, cozinha e mais dc-
ucudcmcias. gaii e ngita cm abundância! rua
l)r. Ferreira de Araujo u. 23; a? chaves
110 24 (S. Chrislovão). (io;o L) R

A LUGA-SK o predio dc sobrado, com A
Aquartos, jardim, entrada ao lodo banhei-
ra. luz electrica. no orolougamcnto da rua
Mariz c Borros 517, fim do rua liarão de
Amazonas; trola-sc 110 514. onde estão os
chaves. (,1s'l L) J

A LUGA-SE, nor 2O0S. a casa da rua Dr.
i-3Lltsc Hvgino n. 2C-; ns chaves estão
na rua Antônio dos Santos n. 50. onilc se
trata; teleplione ii.1i. Villa. ___ _) 1

A LUGA-SE, nor S--S. a casa nova da rua
XVI .drc Roma 2. tendo 2 niuirtos. 2 salas,
cozinha, despensa. luz electrica. uaz. etc,
própria para nequcua familin dc tratamento;
local saudável e aconselhada nelos médicos;
o bonde de Lins c Vasconcellos passa na es.
«iiiina. próximo «ia rua do Cabuçu. e as cha-
ves «'itão em frente. (06S D S

arva^íjrTiTiX-^^ersir^a

A r.ljr.A.ÇiK niii.i hns. rasa com dota quar-
i"Vt_s, sala, illuminada a luz electrica; na
Villa S. Januário, á rua S. Januário 11. 260;
trata-se ua mesma villa, casa 1; aluguel.
76S000, (1048 D R

\ LUGA.SE o sobrado da run da Libcr-
__-ilado ,i(i. S. Chrislovão; as choves estão
no porão; trata-sc á rua da Ouitaiidn ,ló.

(ioS.i L) J

A IAi(iA-SE a boa casa ila rua Es*
líl-iioraiiçn 11. 14, om S. Cliristo*
vão, com _ salas e - nuartos, no*
rão habitavel. luz electrica, ba*
nheiro e itranile ciuitital. Aliei-ta
das 1_ ús í> ila tarde; para (ratar
ii run iio Ouvidor 102, com o sv.
Duui-to KeliX. Ij

t n o e r
i n 1 1 r
ÍUUUL

Tome TEITOUAIj MARINHO
llua Sete de Setembro 180

LUGA-SK ou vende-sc o magnifica casa,
ons aposentos, com janellas, o mchor

lotar dn rua D. Anna Nery n. 40O, pçirao
habitavel, banheiras, chuveiros, latrinas, bom
quintal, alRiimas arvores; ver c tratar no
«Iciiiinco, na mesma; informações na niesma
rua 11. 59Ü, estação do Riachuelo. cjoSMJJ

ÍÃJGA-SE uma casa, por 50$, com fia-
dor. á rua D. Maria n. 71, estação «to

riedade. com «lois quartos, uma sala. cozi-
nha c nuiiital; trata-sc uo ti. 73. leo. «LI

LUGA-SE, por preço módico, predio
novo. á rua Condessa Belmonte io.j-A

(Engenho Novo), com 3 quartos. 2 salas,
.luiulal, jardim na frente, ftaz c eleetricida-
Oe bondes á porta. 5 minutos da estação;
as chaves na mesma rua 10;; trata-se rua
n de Maio 42, armazem. cm frente ao
Lvrico. ___°l__j 1(

____g____SB5SSHSSIBISSESE^saraBB*i^B^!^

A LUGA-SE o maitnifico e confortável
XVprc.io, com porão habitavel, da rua 24
dc Maio 37! as chaves estão 110 n. 43;
trata-sc na rua Industrial n. 24. (íoOii.viJJ

ALUGA-SE 
uma casa. por 50$. na es-

tação de Ramos. 2 minutos <la estação;
trata-se com Arllutr. rua André rmlio ;\Vi.(1034 M) R

ALUGAM-SK 
os predios á rua D. Anua

Ncry us. 40 e 42. com 1 espaçosos
quartos, duas salas, cozinha, bonhoiro, \V.-_,
tanque, quintal; por 125$ mensaes) as-clia-
ves por favor, no n. 28. f'"'" _______ •

NICTHEROY
LUGA-SE, em S. DomiiiKOS «le Ijictlie-
roy, uma boa cosa. muito perto do ba-

nho dc mar; alusuel 106$; informo-se na
rua Passo da Pátrio n. 03. S. Domingoi.

(OIQ i) J

ALUCA-SK. 
no rua Cruzeiro n. 32. Canto

do Rio, Icarahy, uma boa casa muito
perto do mar; as chaves na venda da rna
Vera Cruz; trata-se ua rua Vosso «lo la-
tria n. 93. (62° T* -

a tviSiíli-fSlS unia casa com 2 quartos, 2
sala», cozhUia, c grande puchado, ua rua
Barcelona) íS, Mcycr, tudo 3:500$; tratar
run Dios da Cruz 158. (io53 N) J

\fENDUvSE 
por i.nooofoooo o pr;dio da

rua Antônio de 1'adua n. 11, Riachuelo,
próximo da rua za de Maio, Com 2 gran-des salas, cinco bons quartos c mols depen-
dencias, tendo bom terreno; trata-se no mes-
mo com a -proprietária. (1047 «N) J

\7"«RXDi.JSK 
o predio àss.bradado da rua

Senador Kuzebio -ti. 36S, para ser visto
e tratado uo mesmo das 4 horas cm deante.

(10Ú2 M) J

VENTJE-SK 
um gronde terreno cercado e

limpo a pouco, promp.o a idificar, á riu
Itália de Incau' n. 15, -ntre Thimaz Coelho
e Cavalcanti, Linha Auxiliar; trata-se _. mo-
ma rua, 27, com Domingos Lino (1078 N) J

V'13-.DIC-Sl. 
uma solida casa com i sa-

las, 2 quartos, e cozinha, rua 4 de no*
vembro, líamos.

_g__a
r

As ultimas novidades du estação
Criações segundo o coneei-
tuado Jornal de modas

«LAFEfflMECHIG»
Formas em Velludo,

_etiin,
tasral e pulha <1_ arros-.

Flores. Fitas. Fantazias
e outros enfeite.

para Luto
Presentemente nenhuma outra

Casa apresenta melhor
escolha destes artigos, nem

offerece melhores vantagens
do que a popular

Chapeiaria Vargas
120 Rua 7 de Setembro

Telephone, C 4125
Esta cana ouvia porttuluros

ooiu amostras «los sons .irtigof
í\H residências «los liimos,

frog-uozes.
líui suas olficlnas cxcuiitu qtinl

quer eiicoiniiien li do
Cbapéo§ por figurino, con-

certos o inoilifícaçõ.s
tle ròrimis

JjM PREÇOS MMIK1I,
VKNDKj.SK por ;-snoS no Meyer, r.iu

> predio v.ovo, com 2 qunríM» 2 ía'a3ti c
mais dependências; rua do EosSio, 115, cai.(ios4 K) J tono, com Carvalho.

ALUGAM-SU 
as cosas ns. 1 c 11 da praia

de Icorahi'1 Irata-se no n. at, moderno.
(1079 T) J

AI.UGA-SR 
a casa da praia dc Icjiraliy

n 117, com todas os commodidniles
para 

'familia 
de tratamento; troto-se na.riia

Alvircs de Atevoiln 11 ao; («103 T" J

COMPRA ê VENDA ÜE
PREDIOS E TERRENOS

C. L. Federaes

COMPRA-Slí 
uma cosa por 35 :oi.o$ooo,

tendo cinco quartos e mais dependen-
cias c algum terreno, nos bairros de Mo-
talogo, Laranjeiras, Cattete. Paro inioniia-
ções á rua Conde de llomtim ti. 168.

(646 N) 5

COMPRA-SE 
uma

terreno, nos bairros de B.otaiogo. ou
Copacabana; trata-se
n. 10S, sala 3, com o sr

chácara grande ou
de Botafogo ou
rua do Ouvidor
Cândido

(8S4 N) B

COMPRA-SE 
um terreno 110 Districto

Federal, até Maxamhomba, «le 100 a
mil metros, com ngua corrente; indi-

nestii reda*
(608 N) J

150 ..
cando preço e logar, cartas
cção, o J. P. Sontos.

COMPUA-SE 
um predio ate ia:ooo$ooo,

com 3 quartos, 2 salas, etc., nos im-
mediações de Haddock Lobo e Rio Çom-
prido; tratar com MichalsUi, na rua Uru-
guayana n. 8. Telcrh. 5330, Central.(936 N) J

OMPRAM-SE predio:
_' rua Uruguayana 11
Central, com Mlchalski.

terreno!1, na
Ij rii,rUriig"íüyana"'"n. 8. Tcleph, _.5.i.;'..

(837 N) 11

COMPRAM-SE 
jiredios ainda que neces-

ritem dc obras; bem ossira fazem-se
liypotliecas sem commissão, no ru<i JJr.
Rodrigo dos Santos 11. 7<«. das 10 us 12,
e das 17 i'_ 19 horos. (101 IN) J

i|yij|j
lllijlli-! •!•* •"' •?^____iili

* ¦fc—-181
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________

COMPRA-SE 
uma «asa por. 35:ooo$ooo,

lendo cinco qirartos e mais dependen-
cias e algum terreno, nos .airros de Uo-
talogo, Laranjeiras, Cattete. Para infor-
moções á rua Conde dc Borafim n. i63.

(1030 N) B

por 3°?. ""do
ALUGAM-SE, 

por 30», saia c quarto
guindes, com ogua c cozinha. 5 nnnu-

tos distante da estação _U!Ut.no/nBoca)raya
trata-se na rua Republica 75. (829 M) R

ALUGA-SK 
ou vende-se tuna grande cia

cara, cm Mcrity. Icin grande chalet,
minado de novo; aluguel 80$; trata-so com
M. Lomba. '5'"

AÍ*UGA-SIJ 
uma cata por 7o$ooo na rua

Lopes Souza n, o. S. Christovão,
ves estiio nu n. 14. (208 L) J

_ l.UCA-SJ. uma casa oeouena por 5o$ooo/ln.i rua Loow dc Souza n. 14. São
Christovão. (:co I.) J

A I.L'C<A-S1). por 
"150$, o armarem, com

XjLmoradia, á rua S, Christovão n. 515;
i próprio para ucrocio decente; os chaves
cr-tão no sobrado; trata-se â rua da Quitan-
da ni1. Manufactura de Fumos c Cigarros
Penna Fiel. (,*oo L) J

ALUGAM-SK 
2 cazinhas novas, com sala(

ouarto, cozinha, taiutuc o quintal. Pre.o
45$ooo; informa-se á rua _*. Luiz Gonzaga
n. 94. S. ChristOTão, (183 D J

ÁLLTiA-SR 
o urt-Uo da rua Velippc Ca-

irará,) 6a; as chaves eslão na armarem,-esquina do Boulevard íS de Setembro, Vil-
ia Isabel. (ir9 I.) .1

\f.UGA-S.E, 
nor 130. a casa .12 do rua

.Umcrcnciana; trata-se iu rua da Alran-
dega «a. Peixoto . C. (416 L) S

A l.UGA-SE <i loja <h rira de S. Chris-
_-_.tovão n. 13-A, as chaves estão no 17
c trata-se na rua da Alfândega n. 42 (;°
oudaf, s. -I). Aluguel i7o$".o. (9r.1L) .R

A I UGAM-SK dois commodos, independen*
____.tt*s, em casa de familia de todo o respet.
to; na rua Ribeiro Guimarães, 64. Aluei*-
Campista. (186 L) J

Precisa comprar F

3,1) J

ALUGAM-SE 
casas para familias, a 43$;

na ruo José dos Reis; trata-se na mes-
ma rna n. 50. _j_* __ -

A LUGA-SE, por 160S. o lindo predio no-
i'1-vo. á rua 1'rancisco Manoel 18. I-...UO
Riachuelo; 5 quortos. 2 salos. luz electrica,

de quintal; trata-so a rua Vivlor.Mei.

ALUGA-SK 
.1

casa com duas
familia dc tratamento, uma

alas. Ires quartos, gran-
«lo cozinha, despensa, .pia, fogão econômico,
banheiro, tanque, gallinhciro fechado, ngua,
luz, dois W. C. c grande quintal _ na cs-
tação de Ramos; na rua Roberto Silva 31,
E. ., teopoldina, distante da estação tres
minutos, 94$ mensaes; irota-se defronte no
n. 26. (352 M) S

gian.l
rclles 32. (.164 M) '

- TITCAM Cj? r>r n-«.lin« Al Tlia Col.fE-
AííiciVô""j"óí.inríis."'2l'.e 

"tO. com bons
commodos, quintal c iardim; as. chaves cs-
lão na padaria á rua Bom Retiro n. 156,
traia-se na rua do Hospício n. U4. sobrado,
das io ís a horas; fiador. firma comnier..
ciai; aluguel ioiS^ (_£__ M) .1

A LUGA-SE o predio da rua Barão de
rUlom Retiro, entre os sn. 113 e "9,
de n. --. com bons commodos e bom ouintal,
trata-se tia rua do Hospicio n. i.|4. sobrado

s 2; fiador. firma commercial; ¦
da.
chaves esuio na padaria.
ioiSoou.

aUtgueli
(o3i M) J

de

A casa que mais vantagem offerece, cm preços c qualidades é
_^_. 3?". COSTA

Mobiliários «lc ostylo e pbnnttisfu miuüpulados
;i.s melhoies madeirus do paiz. com

Ao gosto do mais exigente o ao alcance dc todos
Especialidade em capas para mobílias e stores bordados.

Remetlem-se catálogos pura o interior

Eua dos Andradas — 27
XK"_l_lJliONE 1350 *Nr.

d I UGA-Slv o prelio «lo rua Larao
__J3om Retiro n. 127. com bons eommoaos
c grande quintal; trala-se na rua do Hospl-
cio n. 144. sobrado, das 10 ís 2: fiador,
firma commercial; as choves estíio na pada-
ria n. 150; aluguel 132Í000. (__ M) J

A tUGAM-SE os prédios da rua H.rão de
Alom Retiro, entre os ns. 11.1 c 11.0. <ç
ns o _ íS cem bon; commodos e «lun.iai,
tcdiavcs na.Padaria, n. «6: Irata-se na

rua do Hospício 144. sobrado das 11 s-.
fiador. firma cor.-.nicrcial; aluguelg 81S000.

4 T IT, \-SE a casa do Estrada de Santa
Acraz 2T929. coai duas salas e d
quartos, despensa. agiu
Cascadura á porta.

luz bondes dc
(8.14 M) J

» I UGA-SE n casa da rua Cascadura 19.
Àcom duas salas, dois quarios. cozinha,
ngua, lu», iardim. graJil de £erro._qn

rua calcada.
tal

(834 M) J

A I UGA-SE a caia da rua do Republica
A.19. com duas salas, dois Quortos varar,
da. jardim, agiu e luz. *¦"¦* w- J

A LUGA-SE, por contrato, a 3 minutos do
__.trem e «o dos banhos de mar. a cotifnj.
tavcl casa da rua Ly.-ia 11. CXXV1 estacio
¦'e Olaria E, F. Leopoldina. cora 2 quar-
Tos 2 salas, cozinha, luz electrica. muita

ando terreno cercado c mais de

A LUGA-SE uma casa. com 3 quartos e
J.-X2 saals, na rua da Matriz do Engenho
Novo 11. 103; os chaves 110 10); aluguel 100$.

(W) M) J

A LUGA-SK o predio da rua Iguassú n.
xX-isC em Cascadura, com quatro quortos.
duas salas, despensa, cozinha, pia.. fogãc
econômico, tanque nara lavar, W.-C. no
centro de unia grande chácara; trata-so na
rua Ur. Mesquita Junior n. 7. atuiria trás-
versa das Saudades. (3io M) J

A LUGA-SK a casa da rua Moreira 30,
wtJcMcvcr, 174, com duas salas. 3 quartos,
duos saals e mais dcoendencias; chaves na
Estrada Real dc Santa Cruz n. a.sj6.com
o sr. Ferreira, leio M) J

A I UGA-SE um sotõo. com dois quar-
i_.tos e uma grande solo naro um casal
serio, no ruo l)r. Mesquita Junor 11. J. an.
liga travessa da Satidaoe. (.141 __ J

ALUGA-SE 
mn terreno 011 vcndc-se,

.prio poro
pro-

.tabulo, 50 m. por 53 de
fundos; duas cosas de zinco,
Mcrity, com João Assis.

'iVcVSF. o" casa da rua Minas 2,6-'¦¦- quatro
5 mais

estoção de
(736 2.1) J

A(Sampaio), tendo duas salas,
anos cò-pa, cozinho, clcctncidadi

Alaguei 142$; trata-se ua mesma.
(1177 M) S

01!
pertence

A LUCA-SE por 71S n casa III
^¦4-ila rna José Vicente 92, Aniln-
t-nliv. Chaves na cnsa II t,r:itn-se
na Avenida Central 12& 

^[J^
i ICG^-Slt o casa do rua liorros Leito

Au' 10 Quintino Bocayuva. com 3 *™b
luártos c mais deoendencias. luz electri-

dc quintal, todo arborizado; chaves
Je se informa. (i"9 M)J

,1
e.n, gran
no n. 1

p.ff3S3í_ ^aiií-.-a.siif.ía wju:-.r«wii.S.Gs.__
^«KJMIW H(#'iMi«aiwti«tíiMia- iHfclBilll-*--1*"

O grsade preservativo das doenças dos olhos
A' venda cm todas aa boas Plititraaelas e Dro5»«ol ';^

I r£pG°_K0S OBâMDO & S. RIO DE Mil'

A LUGA-SE tuna esplendida casa. poro fa-
-A.n-.ilia de tratamento, com caz, elcctnci-
dado. porão habitavel; á rua liunhrasia Cor-

26. _3___) brea n.

A LUGA-SE o predio :'« rua losc Bonifa-
l~\.cio n. 33 ITodos os Santos): ns chaves
estão no predio vizinho, c trata-so ua rua
<io Rosário 11. 116. Uaueo Allianca. (M)

dois1 . ' ¦ \-SE tuna hoa casa
XVquortos. 1I1103 .-..a..
rua Adriano 83, lodo*;o$ooo.

com
. chácara; na

Santos; aluguel
(HS.1 M) S

ALUGA-SK 
uma imnortanto chocara.:

**;. x 154 m., coni muitas arvores fruji-
feras horta, iardim grande ciso de morada,
casas poro creados, abundância d água,
próximo dc 4 linhas dc bonde e da estação
tio Engenho Movo; rua General Bellegard
n. OS.'

1 rTIGA «lí a hno caso da rua Imperial
Aí.' ,'-."' com duos solas tres quartos,**'" ' ' 

quintal; chaves no n-,»10:
(10--JI) Jetc. jardim

i LUGA-SE a casa n.A-'- ¦ —- boas accomodfaçSes poro
familia [!
rciro dc Siqueira 11
encontram

da rua Particular
**5l„ ,

rua Pc-

PRr.DIOS 
— Vendem-se barato, dois

pequenos prédios 110 Mcycr; trato-sc
1 sr. Torre., á rua do Rosário 107,

horas cm deante. (N)
com
dos

Situados á rua liarãornERRENOS
A de Mesquita, lotes 10 X 40 mis. a

dinheiro ou prestações. Tratar, dr. Meira.
Uruguayana n. 3. Tel. 4654, C. 1'reço 10$
a 15$ meiro quadrado. (3100 ís) J

ViENDE-SiE 
um terreno «le 11X44, com

ogua encanada. 7 minutos da eslaçõo dc
Broz de Pinno. Leopoldina, a dinheiro ou
a jircsiações dc ,10$ ou .0$; trala-se cora
o «lono, á rna Rego Uarros n. 61, sobra-
do, porto do .Iv. í. C. B., por 40o$ooo.

\TTENDEM-SE 
tres casas novas, constru-

cção de pedra c cal e telhas, 1 :joo$,
2:500$ e 3:000$; rua D. Clara n. 7, esta.
ção <ft Terra Nova. Cs 329) »
¦\T-13XDE-SE uma caso nova c elegante,

V na Penha, por 2 conios; trata-se 110 ruo
(J 93S) NMachado Ct

por 2 contos;
silio n, 22,

TTEXDE-SE nm predio completamente no-
V to, com jardim na frcnlc, 2 salos, 2

quortos, coziniio, banheiro, W. C, instai-
lação electrica c um bom quintal, pcla quan-
tio de 7:500$. próximo i rua Uruguay,
bondes dc 7 c:n 7 minutos; trotar com Mi-
chalskl, rua Uruguayana n. S, tclephcfie
n. 5,3.1<i. Central. (J 93=) X

V'E'Xf>E-SE 
um hora predio. á rna do

Cotovelloj informações no largo de bao
íir-ii-it,;- n> *••*- rhíinelaria* ÍJ 7.1t) -,,t,

rua Uruguaya*-TTKXDr.M-SE rrcilios.
V no n. 3, teleplione 5.336, Central, cora  .

(R J"30) N I Jlronc.

\77ISNDl$-StS por 7:odo$, no KiiEcnho No-
vo, um predio. com 2 quartos, 2 salas e

grp-nde terreno; rua do Rosário, us, Car-
torio, cam Carvalho, (1089 N) J

VIvXDiE-SE 
uma hoa casa, dois quartos,duas salas, cozinha, tem água terreno,

muito grande, c arvores frutíferas, run An-
gelica u. iGC, Olaria, _3. I*1. Leopoldina.

(iood N) J
TTENDE-SE o confonnvel predio da rua

V Visconde de Tocantins n. 34. estoçSo
de Todos 03 Santos; trata-se no mesmo.

(J 796) N

\fiP,NTDK-\l-S'E tres 
noas casas, construí-' d.is cm vasto terreno, próprias para ren*

da; trat.v3e com Carlos Znníni, na estação
de Anchicto. (lt «46) W

VEWDE-SE 
um terreno de 10X30, á pra-

ça Ferreira Vianna, cm Ipanema, pon-
to doa bondes; trata-se á rua do Hospício
n. 11, 1" andar. (U ür.o) N

Approvado e recopiendado
pela Exma. Directoria de

Saude Publica
A' Ten.n nns mnl- iinpovfautoi

i'i_ii8 dc loucus o fprrHKOua,
CDpiiclalmcnte :

«CASA VIANNA — Ouvidor n. 50 -
Telephone 1268.

CASA LIMOGES -• Avenida Riu
Branco n. 120.

AGOSTINHO FERREIRA & IRMÃO
Rua Io de Março 10—Tel. 17

ALBERTO DE ALMEIDA & C. —
Avenida Rio Branco n. 09.

J. FERRER i C. — Rua da Qiiitan-
da, 48.

(RICARDO AUGUSTO BIAT0-£uí
dos Andradas n. 79.

BARHOSA & MELLO — Rua dtt
Hospicio n. 154.

A. LIMA a. C —Rua do Ouvidor, 7T.
CASA FIEL — Rua 24 de Maio 16»

Telephone V. 41.

VATIA VENDA A PHESTAÇK5E8
J. FERRER & C.

Run dn Ouitiiiidu 48. T. 1020, 1..
011 nn fabrica — J. R. NUNES
— Una 24 do Mulo. 162.

CASA FIEL
— Tclenlionc, Villa, 41 —

Hemette-se para qualquer ponto Aé
Brasil devidamente embalado, recebendo
a importância em VALE POSTAL.

PEDIDOS A J. R. NUNES
VENDE-SE 

mu terreno á rua Amalia,
j-pulo ao n. 97. Piedade, com 11 ms,

dc fronte por 38 de fundos; uata-te á rua
Bario de Ubi _, 24 A, casa 17—Matioso.

(J 757) N

<1u.ib cisai
 _ tres quartos, grande

quintal, arvores frutíferas, ogua cm nhtin-
dancin, a meio minuto do bonde cas da
estação da listrada, na rua D, Maria nn. 170
c 17::. Piedade, A chove no n. if.S. 5:500?
as duos. (D 877) N

uma casa nova, com plati-
om 2 quartos, 2 salas, cozinha

e mais nrrtr.necs, paredes douradas, esgoto,
ngua e oom quintal, perto dc bonde.-* e da
estação de Todos os Santos; intorma-sc á
ruo Senador José dlonifacio n. 81, orma-
zem. Preço s:ooo$ono, (I! Sfig) N

TT-ENDEM-SE (pechincha),
? com <iuas salas

TTCNBlE-E
? banda, com

VlENDE-.E 
a cosa da rua Ernc£ti<ia

n. 53, Lins dc VasconceUos; trata-se
(1! 821) IN

OS VISIONÁRIOS S: S: B: rjue tom por fim
soecorror a todos os nccer,sl-

~'~ UU ¦ RUIUIl-II.IUW tados. Quem soflrcr iio qual-
^ 

.ter u iwiw-i a quer moléstia est:\ S: S: D: en-
tá via nratuitamente os recursos para a cura completa .
&3 Dirijam-se om carta fochadi nos VISIONÁRIOS. Caixa do
W Correi.) 1947, declarando os symptomas, as man-.fostaçúes da rao-
S lestia, o nome, a residência o o sello para a resposta.

VICXDIi.M-SE 
diver-os predios e avenidas,

nos bairros de Uotafogo, Tijuco, Villa
Isabel e Aíidarahy, próprios porá rendas de
capitães e residências de familias. Preços
.le oceasião; trata-Sc á rua do Ouvidor, io8(
sala 3. com o sr. Can lido, (B 6ÍÍ5) >¦

Michalskl. _
¦\TEXDE.SE muito horoto uraa hoa casa,

* .om ii-ru quartos, «nas r~.r._ s co*..!!..?.;
com grande terreno todo plantado «le .-r-
vores frutíferas, no rua Pao Ferro m. so>
Inhaúma! para ver e trator cera o sr. João
Fortes de Carvalho, na rua Vai da Los;
ta 11. 21. I" l3°-i" N

A Dulce, cam¦ tratamento: trata-so,na
(podaria). onde se

chaves. («070 M) J
"t 

irGA.SE, por ioos. o predio assabra-
Adado. coi 11 socados, varanda, ao lado,

• fA; „n\lil <!e ferro, eectricidado, fo-
ittrdim, ítrodu «n,rall-rrc;1_1 cm abu„dancia,

sala». 3 n«sr'cão a paz
l,„,u ouintal <=«;_dVC. 

oara ver e" tr.f----.'" -••¦ 
Sffftj.:Relí-èp. E.6ÍeMDenKá rUl1 .orcn-. _. .

tro. Londe dc Piedade.

XTíSXDE-Sl. por ":onni uma casa com 7
V bons commodos e grande lerreno. a uni

minuto do bonde e S da estação; rua «lo
Amparo n. 50. Cascadura. (.1 793) _

AfívNfl.-iSr. utn terreno nn rua Zefeiina,
V com 22 ms. de frente tpor no de com-

orído. prompto para edificar, servido por
nnndes que vão á cidade e muito perto da
estação dc Todos os Santos. c=çoto, água
e logar saudável, Preço de occ-.pião; iníor-
ma-se á rua Archias Cordeiro n. 453, Casa

cm frente ü estação de Todos oi
Santos. (B 870) N

V com muito terreno; na Hstrado Xova «ia
Pavuua n. 176. (g e('3> X

VIÍXlTiIi-SE 
uma cosa pequeno, na rua

D. Claro, estação dc Todos os Sontos;
trata-se no preça .Marquez de llcrval n. 1,
E. do Meyer. (J 755) N

VIv.VDlC-SIC, 
na rua Armando. Knirenlin

de Dentro, um predio completamente
novo, por 4:0011$, 2 quartos, 2 salas e mais
dependências, íi tuado no centro tle lerreno
de 10X43; r. da AUimdcga, 130, 1" andar,
das 2 ás ¦_. CS 326) «N

VK.XI>Iv-SE 
uma bonita cas_, na rua Pau-

Ia Ilrito, com s quartos, 2 salas, centro
dc terreno, nova. Trovo ro conto.; trata,
se á rira do Ouvidor n. ioá, sala 3, com
o sr. Cândido. (JJ 883) N

VENDEM-SE 
os seguintes predios Anda-

rahy, 12 casas novas; XÚuca, 6 casa-i
novas; Copacabana 1 ct'sa nova; informa-
ções e tratar á> rua liarão de Mesquita.
R.iri. íT.m a prnnriftaria, (..* ^) -^

ViKXDl'.\I-SE 
por 20:000$ duas casos, si-

tnadas n vinte minutos do centro, quo
rendem -por contrato 2úo$, novíssimas, sen-
do uma oecupada por negocio e outra por
familia; informações ú rua Sachet n. 7,
sobrado. (5 677) N

"ir_XDE-SE um predio .de
V moderna,

MOLÉSTIAS ESAS S£KI_QSfiS

(111S

' LUGA-SK. po:
__.rua Albano
lem tres quortos,

latrina

ÃlUGA-SE, era logar soluberrimo, a

____ui fc^âir!'1».™^.^:
TcVa^;. n ca, Z \ l\e-tr^.Vooquira Me^rer n: Bafara
. 200. «ra Jacarípagui;. tratar, na mesma roa
duas salas, saleta. co_. | chave.

,-S onde esta

construcção
icr.l.adò ha dios. cora varanda

ao lado, luz electrica, etc, na rua Minas
11. 115, Sampaio; e um terreno dc esquina,
vende-se fido ou separado; trata-se. na raes-
ma. Kão sc acceitam intermediários.

(R Sc,p) _
"tTÍJJÍDB-SB por 1Í:300.S a casn;

>' da rua Ajieclica n. 51, estação
da Piedade, oom » auartos, 3 sa-
las i> boa cosinha, mediado 11
por 63. Trata-so á rim 24 de
Muio 271, estação «lo IUachupIo.

(3 9991 X

plica
DR. OCTAVIO DE ANDRADE especialista -lo? hospitaes tia Europa, op-

leu processo dc EVITAR PARA SEMPRE A GRAVIDEZ, por in."dicaçio scientifica, sem operação c sem prejudicar o soude. Qo.,:-; annos de
pratica, com brilhante resultado. Cura rapidi dos hemorrhagias, corrin.,..".i,
SUSpcne&o, etc, sem operação e sem dor. Kua Sete dc Setembro n. i'SG, das
9 ás ii e de 1 ás 4. Pagamento em prestações módicas. Cous.: grátis.
1,591, Central.

•ÜaÊB--%Wmm%%mtWCm-mmWmmmm^
CA

I::tc,idente Magalhães n. .,. Campinh, g# %»&A on col.ego d. 
£

1 ordem; ver;c tratar, no mesmo, oaj 
y) fl

* LUGA-SE um ouarto cora janeira para ras era "«ante-

a -VTXDF-SE um bom terreno, prompto po-
(;o3i M) R V ra edificar, mede nX?.t, i rua Padre

Lapa. junto ao «. 75- Pó.le ser a presta-
trata-M í rua D.-. Padilha„n. 130

(B 611) -X

ALLV.. 
..... «... ;- -

ruo. com luz electrico. cora ou sem mo- 1 __ ^p
Dilia por jo$, o pessoa de tratamento! rua | * LUGA-Sb
Dr. Ferreira Nobre I. esquina Marques
Lc:io. Engenho Kov (6u M) J

a casa n.
__.de Incau, próximo .4
can:i. Campo dos Laraos,

131 da rua Itolio
estacio de Cattal-
_. 

ç 
(1067 M)J

çoes;

ag-ia. gral
pendências. (517 Ml R

ALUGA-SE 
a casa para pequena familia,

da rua Bom Re-.iro ?o; chives no a. 32,
ende se trota, d.is 10 as lt. (-.* ______¦

Grande Fabrica
Vcnde-sa urna liem montada, com

Cerâmica
c___aKir3Mr=a«3irr3Eiu

todos os Tnacliiiiisníos, nara
ditas canal, tiiolos.

i LUGA-SE a confortável cosa..Pora n--
Aqncna familia de trotamento, á rua D.

trata

fabricação do TELHAS PRaScEZÃS (systema). ditas*cnnaL bwhw.
etc™m como Installação completa para •¦ff^<lAHaSíg^;

Tem íinimlf quantidade desterras próprias para toda cultura e
pastosens para numerosa crlai-ao.

l»ara nuüs informações ua A vcnlda Mem de Sú n.
1 rn^ífdH iC.lui.\r 

"* 35'' (S?-1Í) *' traia.* Não se admitteui iutei-mcdi m-ios.
50, onde sc

(i 770)

TTEXDE-SE uraa casa de 1)^. constru-
V cção, cora ngua encanada, W. C, ter-

reno de nX.;o e erande pomar, à rua An-
gelico 11. 151, 5 minutos da estoção de 01a."rio. Preço horatissimo. 'J 005) X

T7ÍEXDE-SE um predio novo i rua Wer.
V gne Mogalhâo n. t-ii, por preço ba*

Tatissmo; tmta-se directamente com o pro-
prietario, i rua Uruguayana, 136, do meio
dia. is . horas da tarde. (600 'X) J
".r„Xf>E-SK um ou dois íiredins,

* cujas construcções estão á fin-
dar: estylo moderno, com 3 sa-
las e demais dependências cada
um, em rua nova (Plratiny), a
ouai-ta rua do começo de Condo
dc Bomfim, olle.s são um bello
empreeo de capital. A' venda è
pelo preço do custo. Tratar á rua
Ibitm-una 43= (J 10<Í3( N

casas,./T.XDKM-.E _. . .
V em Botafogo, que rendera _o»: mior;

maçoeS a rua
por 42:000$ cinco

!* rendem 450$;
sobrado. (ic<77)e<

TTBXDE-SE um terreno cora nX;6, tem
V residência. po# 2:0.0$; ver e tratar, do-

minto, rua Gomes Serpa n. 91, Piedade,
com o sr. Lope_ (K 54o) N
-TTEXW-lsE uma casa, sendo duos mo-

V rodos, com o tcrroio, na beira <!a Li-
r.ha Auxiliar, entre Sapé e Inliar.-.iá: in-
forraaçfies na Villa Santos. U< SI6) "

VENDE-SiE 
o

Cotegi-pc -n. terreno da rua Barão de
gipc n. 123, próximo á praça Sete

dc Março, Villa Isabel, cora 17X60, Preço
4:000$; trata-se _ rua do Navarro n. 87,
Catumby, das 17 iioras era deante.

(I £24) M

Vpnrlp-cif* b'lr;,t0 um grande prcdii^V ciiuc a_ cm ;_.cn[c r,u Qjs jc, i.or.
to e Moinho Ing-Icz; inforina-sc á ma
Thcopiiilo Ottoni 

"11. 
Sj, i» andar, fun-dos. íillV __

tsção, ã vista ou
rua do Riachuelo

¦_7-EXDIi-.SE. em muito boas condições de
V preço, um mnirnifico predio para mora-

d;a c-iiiicado co Boca do 'Matto. em loirar
alto e dc clima superior, localizado era cen-
t-o de grande terreno arborizado, tando
quatro quartos, duos w!as, coznlio.com
fogão n goz. desnensa. chuveiro, banheira,
aquecedor, tanque para lavar, gadin.iciro,
viveiro pom pássaros e água encanada pa-1 quartos, 1.
ro o jardim e horta; trata-se na .nio
Acre n. 66. <J._»_

-_7HXnE-SE por preço de oceasião. ura
V bom terreno, na Pk-lodc.j.ror.in-.o o es.

prestações; trata-se
•toO, pharmr.c:a.

(R 543) ?»

\7__T>EM-SK as casa
V Rabello ns. ;.(> c 58, Meyer, cora dpi»

da rua Ur

1 i tal arborizado;
*i!as, cozinha, jardim c quin-

trata*se nas mesmas.
II 2

30 A.ÍNOS DE TRTOIPHO ... 1 MILHARES DE CüRAÍl
INJECCAO PALHEIRA-Cura Infallivel em 6 dias. Um co vidro cur»
Sm («dai si D.»tpu«ÍM do Urj.il. Veo.: Dt«_*Rl Vachtcs, Asdra«i»i: «t Vid;« :*,.•*
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CORREIO DA MANHA — Sabbado, 5 de Agosto de 1916

Mlíroef.
Tira ai «»*«ltoiL «pirfitioi 4o rou»,

Mio • tra.ot. Eoj.ontra-.» nu isiat: Ba*
t'., Hitmircy • • cirio.

VIvXD-.M-SR 
bons lotes de terrenos na

rua Lopes da Crui c D. Claudina. Es-
tação do Meyer, capital doa subúrbios. Pre-
«os módicos; informa-se na rua D. Claudina
¦. 65. (434 N) S

|T71Í5NDEjSÈ por 4:500$ um predio, nu
IV rua Borges, na estação do Meyer, Ca.
fcliamby. Tambem se faz, qualquer negocio;
.er c tratar: rua de D. Claudina n. 1, Ave-

Uno, Boca do Matto. (621 N) S

V..\"D_-SE 
por 7 contos o predio da rua

Major Fonseca, sú perto de S. Janua-
fio; ver e tratar flospicto, 198. (438 N) -S

r\7 ENDEM-SE por 8 contos as casas da
I V travessa Castorina n. 1 e 3 Meyer; ver
ie tratar á rua do Hospicio, 198. (438 'N) S

[\Tt_. I-E-SÉ a casa da rua Conde de' V lrãjá, 130, com bons commodos; ver e
tratar i rua do Hospicio, 198. (433 N") S

V'..DE-Slí 
por 4:200$ uma hoa casa de

systema moderno acabada agora com a
•alas, 2 quartos, cozinba, tanque, latrina, cn-
irada ao lado, passeios em volta muro c gra-
«lil na frente bom terreno, fica aol ado alto
distante 1 minuto da estação de Kamos-, tra-
ta-se na Padaria Central, em frente « «
tação. WQ.-N), S

i\TK. 1_ li-SE a casa da rua 24 dc Maio, 44
! V com i quartos, 2 salas, latrina, cozinha
e quintal; trata-se com o sr. Couto, na rua
Assembléa, 38, i° andar, das 13 ás 17 bo-
«as. (n35 N) S

VENDE-SE 
por preço de oceasião, a di-

nheiro á vista ou a prestações, uni bom
jredio, dc construcção moderna, com toda
solidez, contendo: tres quartos, duas salas,
copa, cozinha, W. C, banheiro tanque e
unia boa varanda tem luz electriça e í-iz,
ponto um do3 móis salubrcs do logar, vista
muito alegre, fica ao Iodo da ,E. dc 'Ferro
do Corcovado; nara informações ou trator
na mesma Estrada de -Perro, com o agente.
Bondes de Águas Férreas. (433 ") o

\""PBNDE;SE 
um predio recentemente con-

1 struido, sendo um confortável sobrado
uma hoa loja, próprio para negocio, um bom
quintal; para ver c tratar á rua Paula Mat-
tos, 30. (1106 N) J

VENDE-SE 
uma boa casa na rua Frei

Caneca: trata-se a rua Senador Dantas,
34. sob. (.57 |N) J

VENDE-SE 
por 47:000$ o propriedade

433 da rua Voluntários da Pátria; trata*
ee, na rua da Alfândega, 12. Peixoto e Cia.

(940 N) J

TTENDE-S. uma pequena casa e terreno a
V dinheiro ou a prestações na estação de

Dwito Ribeiro; trata-se á rua Daniel Car-
neiro, 56 Engenho de Dentro. (1171 N) S

VENDEM-SE, 
em Vüjario Geral, 8. de

Ferro 'Lcopoldina, a 35 minutos de vis-
tem, lotes de terrenos de 10X50, 10X67,50
« maiores, desde 350$ a 1:500$, á vista, ou
«rn prestações, conforme tabplla abaixo.
Tem agiu canslijada do rio do Ouro, pus-
wiem de ida e volta em 1' classe 500 réis
c tm _• classe 300 réis

QUWSIA
IMPOTÊNCIA S

DSTERIMD ÃOT!,
NEURASTHBNIA.

BSPERMATORRHàA
Onra certa, radical o rápida.Clinica electr o-medtca especial

DR. CAETANO JOVDÍB
dás faculdades dc Medicina deNapolu e Rio de Janeiro.

Das 9 ás 11 e dis 2 it 5.
Largo da Carioca, 10, 10b.

TALCO DE
COLGATE

\. ENDEM-SE com grande abati-V mento: Camas de canella ou pe-roba, para casal e para solteiro,
a 25$, 308. 388 e 458; ditas dearame, a 88 e 128: toilettes, a45$ e 50$; ditos superiores, a00$, 1008 e 1208; guarda ves-tidos de 40$ a 00$; mesas de ca-beceira a 20$, 25$ e 30$; com-modas, a 40$ o 60$: gunrda-pra-tas, a 30$, 35$ e 50$, cadeiras
para saiu do Jantar, a 2.500,
38500 o 5$; mesas para quarto ocozinha, a 6$, 8$ até 20$; ditaselásticas, do 508000 a 608000;
eiinrdas-cninidas, a 258000. Mo-bilias para salas de visitas, tapetes
para quartos e salas, mulas pararoupas, ditas para collegio e ou-tros artigos. Temos completo sor-timeuto de colchões para casal epara solteiro, a 3$, 4$, ,58 até12$; alinofadas, macias, « 1$,18500 e 2$000. Fazem-se e re-foriuam-so colchões de crina comperfeição, na officina e deposito"TERROR DOS BARATEIROS", árna Frei Caneca 309, próximo :írua de Catumby, (S 444) O

TTENDE-SE 
um cão, legitimo dinamar-

quez, com 4 mezes de edade. Preço 60$;rua José Bonifácio n. 104 (estação de 'f. osSantos). (R 350) O

Soff.eis do ESTÔMAGO, INTESTINOS o CORAÇRO? Usa.GIIARANESIA. liu cnli.v no deitai', ao levantar, As refeições,evita muitos soffri mentos. Em todas as pharína.las o drogarias.Depositários: CAMPOS HEITOR & O. Rua Uruguayana 35-Rio

VENDA, 
compra e bypotheea dc prediose terrenos bem localizados, para todos;SS nesoeios sérios, á rua Buenos Aireso. 108, antiga r. do Hosj>icio. (j _j) _f

lUte de
. i_(iol

?5jooo
6o|ooo
50Í000
40Í000
35|ooo
30I000
-5I000
a-|;oo
17Í500

Priifiçti
3?}ooo
30|0Q0
35$000
-ojooo
17*500
i.Jooo
11.500
I I$000

C$000-No local te encontra penoa wcarregada
de mostrar 01 terrenos c trata-se com o
proprietário* nos dini utetf, k nu S. Jo-
«uiirio n. 8j, dai 4 ia 7 ilo tarde, e nos
domingos, das 8 horas da nunhl i 1 bora
4a tarde, cm Vigário Geral. (K<7<I;)N

\7M5_D 
E-S'li um predio noro, assobrada,

do, bonita apparencia, muito perto da
«ktaçio do Riachuelo, com- duas grandes
•alas, tres esraçosos quartos, despensa, eo-
linha, banheiro eom agua quente e fria.
No rez-d<,-chati os mesmos eompartimentoi
que no sobrado, tanque de lavar, grande
terreno, etc; trata-se no rua da Condi-
tuiçào n. 38, charutaria. (S 9331) N

\. ENDEM-SE bons lotes de ter-v renos do 12X50, logar alto e
saudável, a 100$, cm prestaçõesdo 10$; é bom emprego de capi-
tal: o logar é do grando futuro,
passagem dc ida o volta, 1', 500
réis: Linha Auxiliar, estação do
8. Matliens, escriptorio em frento
_ estação. (R 0028) N
"irENDÜ-SR um bom predio. em Jacaré-> çaguS, 4 rua Dr. Cândido Bmicio
11. 36o, com 6 Quartos, laias, banheiro,
W. C.| luz electriça e poriio habitarei, «o
centro de grande chácara arborizada; fera
rer e tratar no meaino. N
¦Ve.VDEJI-SE na grande venda' quo ora so inicia, esplendidos
lotes do terrenos, distantes da es-
limão do Aurliietn 10 minutos,
a pé, a 100$, cm pequenas tires-
tacõos mensaes, tomando o com-
prador posso na 1* prestação;
construcção á vontado e livre de
impostos e licença. Terrenos fer-
teis, do 1* ordem, para chácaras e
lícitos locaes. muito saudáveis na-
ra morada. Passeiem de 1", $500.
Tom agua cucnnada o luz oleotrlua
om Anchieta, om frente aos torro-
nos. Os lotos modem 12X50, Iu-
formações 1111 Pharmncla Romário
em fronte á estação. (J 87) X
IT-RN.DKM^Slv por ;:ooo$ doia terrenos
V devo tu tos c duas casas com porão ha-

bitavel, rni,lendo 135$, l rua Darão No-
fiueira da Ganin 11. 27 CS. Chrisiovâo);
tra ta-bc á rua Ifui;. Carneiro n. g6 OT.il-
cantado), das 6 ás 10 horas da manhã.

(R 43) N
"X t}'-M>I.j3K unia casa com um terreno

\ medindo 6170X37, á rua Santa Narcisa
71. u ('Penha;; tratar na mesma. Preço
jotoavel. (R 38) N

VENDEM-SE na "Villa Pa.una'!» exceilcntes lotes de terrenosem pequenas prestações de 5$em deante. Os srs. pretendentes
poderão tomar os trens da LlnliaAuxiliar do "Rio d'Ouro" e pro-curar em frente A Estacio daPavuna o escriptorio da Compa-nhia Predial. Prospcctos e plan-tas sio distribuídos na rua daAlfândega n. 28, (N)
Vfindfi-Se em B0,1l°io um predio
, . ~ ow com tres quartos, duas sn-Ias, jardim na írente, etc, fica próximoa ruo D. Marciana; informa-se: rua Theo-
phiio Ottoni n. 83, t° andar, fundos.

(478 N) S

VENDEM-SE 
uma transmiasSo e diversas

polias de todas as medidas, novas; rua
da 'Saude n. gg. (J 534) O
\. EXDE-9E um automóvel 14ic 30, ur-

V gente; rua Uruguayana 122. (S 641) O

\jrK>íDlv1ST_. 
um piano em muito boascc*i-

(lições; tia rua S. Christovão n. 311,
próximo 4 praça da dJandeira. OS 659) O
TTECTIE-SE uma blcycleta "WANDE-

T RiER", perfeita e resistente; tratar, rua
S. Pedro, 14^, 1° andar, com Guilherme.

(R 589) O

VEN-DE-SE 
uma bem montada pharnia-cia eni Icarahy, fazendo optimo nego-

cio. ^'rata-se com o proprietário, i rua da
Constituição 87, Xictherov. (O78..6) R

T71t,_D(E-SE uma machina Universal, pa-T rn carpinteiro, em perfeito estado; trata-
sc á rua Araujo _. itüo n. 169, Villa Isa-
bel, E. Novo. (S 353) O

Comprimidos Androestenicos
Poderoso estimulante da economia, efficaz nos casos defraqueza e frigidez sexual dc ambos os sexos.

PREPARADOS PELO
* * Laboratório Paulista de Biologia * *

RUA QUINTINO BOOAVUVa 24 — S. PAUIiO
Rna da Assembléa 7, sobrado — RIO DE JANEIRO

Encontram-se nas principaes pliarmacias, drogarias o casas
do artigos de cirurgia.

TT-UN-DU-SK 
um esplendido terreno de

11X44. na rua Uruguay ns. 241 e 243.
Preço módico: trata-se com o proprietário,4 rua Visconde de Itauna, 341. (R7835)N

VENDAS DIVERSAS
VENDE-SE 

um esplendido piano Pleyel,
4 bis, dos últimos recebidos, n. 151.000,

com 88 teclas, peça de alto vnlor c de
gosto; avenida Passos, 34. (R 1003) O

VIENDE-SE 
uni motocyclo Douglas, com

quatro e meio cavallos. Preço buralo;
rua General Pedra n. 117. casa i,

(R 835) O

VENDiEM-SE 
plantas de todas as quali.

dade?, para pomares e jardins, no es-
U-ielectniento de horticultura de A. A. Pe-
reira da Fonseca; na rua Torres Homem
11. «?4, Villa Isabel. <07;8j) R

VE-DE.W-SE 
Urros em diferrentes lin-

guas, duas columnas de fainnce com jar-dineiras, dois mastros dc bandeira, um es-
pelho para sala, um oratório ei. um fogão
a gaz com quatro roscas e forno; i tra-
vessa da Soledade n. 31; bondes do Mattoso
e praça da Bandeira. (J 711) O
T7i0Np_>SE, em casa dc familia, uma

T mobilia de quarto, em perfeito estado,
au vende-se avulsa; ver e tratar & r, da
Alfândega n. 146, sobrado. (1924) O

VENDE-SE 
um açougue bem afregneza-

do, com contrato por 4 annos, pagando
pequeno aluguel. O motivo da venda é ter
o dono que «e retirar para o Europa; trata-
se á rua Quatro ds Novembro n. is, esta-
ção de Ramos. (R 865) O

VENDEM-SE portas e janellas usadas,
canella para tapamentos e andaimes, te-

lhas, maniilias, dobradiças e parafusos; na
rua Duque dc Caxias n, 88, Villa Isabel.

(J 659) O

A todos ós quo snf-
frem de qualquer mo-
lestia esta sociedade
enviará, livra de qual-
quer retribuição, 09

8.'. _*.•. II." meios da curar-se. EN-
VIEM PELO COnnRio, em carta feohadft-noma.iriorada, symptomas ou

jmanifastín;4e3 da moiastia —a solio para a resposta, qua receberàó na
¦volta do Correio. Cartas ao.. INVISIVRtS-Oalxa Correio 1123.

ussnoci tmoiB£&a_si____t_xm c_jwaai<_wu,.cg«rraBtttB3a5Kt^^ g—a—B» At

V I3NDE-SE uma casn nova, asso-' bradada, para familia do trata-
menti), por 18:000$; pura ver e
(raltu- na iiii-siiia, ú rua S. Luiz
Gonzaga 11, -10-1, bondes á porta.

-: (B 265) N
\7iKN Í>MM•¦•>!'. seis prédios, rendendo 486$» mensaes; trata-se á rua Vinte c Quatrode «Maio n. .pu, com 'Neves, das 2 ás 5,'a t.-.rJr. tR 2-1) ,J.

UXUlvSlv por 1:000$, a prestações, um
terreno de esquina, cotn agua c luz,

bonde próximo, itX.o; rua das Manguei*
fiis, junto ao n. 58, riedade, onde sc trata.

(«- 301) N

¦Vf-KNDE-SE um bem montado deposito dc , "\. ivNDE-PK uni superior cavallo,, com 4
V pão, com forno e commodo.. para *fa- V attílOs, cltegado lia 2 mezes do interior;

milia ou pira alugar, rua Lcopoldina Reno ! ver e tratar _ rua üoyai n. 346, Piedade.
ri. .HS. estação Jc Olaria. (R850) O |(Preço i.to$ooo. (J 797) O

VKNDIiM 
9K, i rito Haddock I.o!>o, .|i?,

lindos canários dc raças fra. ceza e bel-
ça, capões nauicos criadoréa de pintos e

! cães 1;0K-Terricr, puro sangue. (K813) O

V

\r,R.VI)EM-SK, 
de 500$ 3 800$, a presta-

ções, bellos terrenos, eni logar alto e
dc futuro, -.lguii3 são de esquina, .j? trens
diários, .:n Bento Kibeiro; 110 madeireiro,
com I!.i5to.<. (J _.\o) N

V«nr'. c» ":" m3S"ii-C(i terreno, no
VCI-l_C-_C raeihor local da rua das

laranjeiras; informações íi rua Thcophilo
Ottoni n. H.t. 1" nndar, fundo;. (480X1 S

\7"'!..\'_K-RK 
um bom sitio, com pomar e

riais p'antaçõC-, agua nascente e Jogar
salubcrrimo; listrada Cabuçu', Campo Gran.
dr. eiiristi.ino Silva. (R 588) -.V

TT-BNniK-SE barato jr»nde cofre estran.
\ geiro, i prova de fogo; rua Catumby. -13-

VlvNDBM-Sfi 
lindo, canários de cores

fortes; na rua de Santo Amaro n. 13a
(Cattete). (R 8817) O

VEN"DEM-SE 
seis máchinas para cabtas

de papelão, funecionando; rua da Al-
íandega n. 309. (Jí,?) O

ViEXDEM-SE 
uma bonita e solida arms-

ção para botenuim e uma para escri-
ptorio; rua da Saude n. 59. (J 3.1-) O

TTiSNDIv-SlE "tua casa de quitanda, fa-
V zendo regular negocio, tem moradia para

familia c pagn ?.$ por me. de aluguel: i
rua General Pedra n. io$. (R 814) O

VEMDEjSE 
um rico piano allemão, cor-

das cruzadas, cepo dc metal o armação
de aço, peça chie, jjreço, i:soo$ooo, rua
Senador José Bonifácio n. 104, Todos os
Santos. (10-5 O) J

VK-NDK-álv 
um piano Pleyel, quasi novo

e perfeito, preço ultima 700$; trato-sc
por favor com o sr. Silva. Praça Tiradentes
n. .0. (1187 O) S

Vn/XIMi-SK 
uma machina pliotograpliica

Kodak, para películas. 8 por 10 i|__, em
perfeito estado, por 45Ç; rua General Ca-
man n. 45, sobrado. (J 742) O

\. 
JiXDE-SiE nor utnooS uni lindo predio
para fumíli-t r. giiVir c Hp tratnnirnto,

a . minutos da estação do Mcycr, tendo:
grande terreno arborizado, jardim, caraman-
chão, parreiral e quarto? para creados (c
urgOfite): trata-se á risa Manocla Rarbosa
ii. 37 (Meyer). lado da Roca do iMnUo.

a 5ga) ,.V

\ri'NHE-SE 
um clnilet com dois quartos,

duas salas, cozinha, muita ogua e n
metros de frente por 50 dc fundos, bonde

. poria, no E. de Dentro. Preço 4:000$;
Trata-*, na r-:a Manoel Victoria». cm frente
á cjt,i<;àj, confeitaria do sr, I,ci'e, com o
sr. Eeijú, estação d. E. de Dentro.

(J 4-f) N

\7!vM)K-.Sl', na Saude. rua da Harmonia,
\ uma casa oecupada com negocio, c uma

avenida com 17 casas e mais quatro pre-
dios *2-i rua do Propósito, rendendo tudo
i.jüo$ouOé LVeço 60 contos; trata-se com
o .-. j:cijó, cui frente á esíaç"to Ao .K, de
Dctiiro. rua M_.:o.I \'ictorio, confeitaria do
«. I.eitc. (J 4-*5) N

Gollas de Saude
TÔNICO -EGUXEIUDOR DO ORGANISMO E REGULADOR DO VENTRE

Curam doençts do estômago, figado, intestinos, dores rheumatoides, nervosismo,
enxaqueca., nevralgias, hcmorrlioidea, fraqueza geral t dos orgao da geraçüo
e manchas da pelle. Depositários: Drosarias: Pacheco, rua dos Àndradas
n, 45 —Rio; Baruel Sc C, rua Direita «1. i —S. Paulo. (A _8_)

irBNDB-SE o "Hotel Maclimlo".' 11a rua da Misericórdia 11. 95.
NckocIo Urgente, (J 82) O

I 
'^/'ICXDEM-SE um cavallo novo, tordillio,

t marchador, dando .iibão, e uma cabra
leiteira, cora crios de oito dias; rua D. Anna
Nety n. 128. (J 7í_) O

VEXD..-SE, 
para desoecupar logar, um

varejo de cigarros, com installação ele-
ctrica; na rua Dr. Clorimundo de Mello
n. St, Encantado. (J,*37)0

TTENDEM-SE gramopliones e discos, sem-
V pre novidades, suec-ss,-,. Constituição

11. 36, Faulhaber & C. Discos novos a
.5 e 3Í000. (J 387) 'S

VENDEM-SE, no K. de Dentro, fes
\ casas pequenas, por o ccütos, com apua,

íjoudc á porta; c mai? duas por 7 contos,
com muitoi terreno; trata-se na rua Ma-
no,] Victorino. confeitaria do sr. Leite, cm [
frei.tr h estação do K. de Dentro, com o !
ir. J-eijó. i.l 4-*7> X I

TTiENDEM-9E por 15:000? tres predio- I
t novos, no V.. Novo, cotn bonde c irem ]

_ porta, em frente á estação; informa-se i
**oni o sr. Nr_c'::í.ilo, ajudante do tabcHUo i
Cru/, na rua do Kosarfo, :i5- CRs3^)N ;

ArEXDE-SJ-' 
uma boa ,*.isa, com 3 salas,

,1 quartos, banheiro, luz electriça e i-T- ;
reno, que tem o ms. for fio. a . minutos !
<la e»taç3o| ver c tratar ã rua João lí?- I
(nariz n. ;'., estação de Ramos. Preço |
. :ooo$-joo. (3 635) N |

Vilí-NDEM-SE 
1. vios de esquadrla, no.

TOS, de pinho de Kiga, iXjio de nltu-
ra. iz$; g vãos de portas, vtnczuinas,
iX.iro, ao preço de i(>$ cada vio; rua
.emfica n. +.-3. (B 590) O

TTiEXDEM-,913 baratos um motor de chi.
> cote t um torno paça dentista: ma do

Hospicio 11. 222. (S 043) O

nn-ru nr innm
ut A_nu_

nnn 1 I«uunft»
Medicinal, adhorente e perfumadoLata 2$000. Pelo correio 2gS00
Perfumaria Orlando Range]

\. 
EXDEM-SE uma bancada e um lava-' torio todo de mármore e mais moveis

?ara 
barbeiro; na rua Anno Barbosa, .8,

leyer. (R 349) O

VdvXDE-S,E 
um lindo cacliorrinli-, "Te-

nerifíe", menor tamanho, e vendem-se
ou permutara-se por gallinhas da mesma
raça, um gallo preto e um branco, Orpin-
gtons; rua Pedro Ivo 61, casa 11. (Rai)O

"YJEXbiv-Ãlí uni predio novo, para ia.-
.'milia de tratamento, na meínor rua da

estacno do Riachuelo; trata-se 4 rua S.tc*le Seíctabro n. 31, sobrado, da t á? t ilo
•arde. (S 65ÍI X

;a'';'i'..Bi,:*:B:,_;''ii"»,J. i,:!iSiB!:::ií:i3B::.|iE\'ai-ii::,«iíi_;-,«;'r_-'H;:!!a;ii;;,':B^ii'*B

Casa Timbyra
64 - RUA _ A CARIOCA - G4

Junto ao Cinema Ideal
Grande variedade em borzeguins para sc-

nhora, últimos modelos, a
168000, 183000, 30S000 e 23SOOO

a titulo dc reclame
aPoreii. a_ Junior «fc O.

¦!»lBffliIIM«_ 'VB::'E'"S':,H";,B

VKXDE-ãS 
barato r-cia mobilia coinple-

taxente nova; vir e tratar i r. S. Eni*
Gonzaga n. 400. (J 590) O

ATES;. E-SE, em S. ChristovSo, num dos |\ mcibores pontos com luv.des de J:oo
pt.-... _ os prédios (iísaSr.-.JaJ.i., qua si uo-tos. da rua Francisco líugenio t\9. 1:4 e
118; trata-se i rua _.t Quitanda, S.;, s-.bra-
do, da< ii 4» 3 bor-s da tarde, com ov. Rcqut. t,s 649) .v

^^i.^*p:^SH 
a cáfw nova da travessa C«r*

o^c:ra Lima n, 9. na '_!rtcão do Ria-
ebuclo, cem 5 quartos, * sala?, coiinha,
^ffpenja, instaliaçííes sanitar!íi« com bidet,
çiírto Pírs crc-iíl-i* e frande terreno; ver
* tr»!<*r ao metmo, t tp,\t\tpter h^ra do dia.

.0 104) -*

¦\7~KMDE-SI? 1 magnífico plano quasi novo,
por mono. de metade do custo por favor, r.
da Alfândega, io-!, sob, (1116 O) J
"VrivXDK-ãB v.:w guarda vestidos, um sofá
c 6 cadeiras, austríacas, rua 1'rci Concca,
90 sob. (9:3 O) J
T, KNDi-.M-Sü 3 fogCcs n ga. com ó bi-

V «s cada um quasi novos _ rua do Orl-
<-íc, 3£, S. Thereza. (1173 O) S
"ITil-NT. FJ-SK tan bom piano do celebre au.

V ter C. Pçoh-tfin, «inda novo e perfeitjrua Riachuelo, 4--3i li*. (nosO^a

\7iK.\tD1vjSIÍ 
uma machina de costura ¦'«¦

teíramente nova; na rua. Francisco JícH-
orlo, 1 antiga dos Arcos, (1107 O) J

¦\^KNDU"-SE um bom plano, melhor fabri-
V cante francez Abond, á rua (Matiz e

Barros 11. 259, casa 12. (1033 O) J

VlvNDi;.SE 
um motor noro, de cinco

cavallos; rua da Saude n. 90.
(J 533) O

VKXDE-SE 
um torno com serra de Tolta

e uma diía tíco.tico; ver e tratar ra
praça Rivadavia, 13. _. N"ovo. 1033 O) R
"V.-ENDKXr-Sl'- bons discos de gramophone;

V rua de S. Manoel . , Jj, Botafogo.
(J 601) O

VENDE-SE 
uma boa banheira de ferroesmaltado com a competente válvulacompletamente nova. Para ver e tratar ârua lHaddock Lobo n. 413. (1032 O) R

WContta

ifovels Bi
«ÜZE5W_íí.

ara.as.
S a dinheirj

BMJídAS
IML»

[restaçócs ^.
|QNDh$OES',"-

SENAnCH EUZEBIO.

TRASPASSA-SE
riIRASPASSA-SE o botequim e casa deX pasto, contrato longo, bem localisadoe com boa freguezia. InfonnaçOes i ruado Rosário n. 150, casa Guimarães Junior& (¦•'• com Bartlioloineii. (833 P) R
^pRASPASSA:SE um bom -botequim fã^X zendo muito negocio; o moüvo é odono estar doente, para informações, ruada Saude n. 59, com o sr. Vieira Cns-*__. (33.1 P) S
rpRASPASSA-SE o armarinho com iresX porlos, frente :i estação do Meyer; ;írua Archias Cordeiro n. _.|2. (8.*; P) R

TRASPASSA-SE 
um terreno na cstaçíoBento Ribeiro, na E. F. C. do Bra-ai. Offerece-se vantagens ao comprador;informações com o sr. Macliado, rua Sc-ulior dos Passos 169. (748 p) R

ACHADOS E PERDIDOS
rjAMPELLO & C.'l rua Luiz de Ca-V. moes n. 36. Perdeu-se a cautela 11.61.695, desta casa. (_g6 Q) J
TOSE' CAHEN; rua Silva Jardim „ 3.U Perdeu-se a cautela n. 114.787, destacl (1115 0) J
TOSE' CAHEX; rua SIK-a Jardim n. 3.tF Perdeu-se a cautela 11. 112.760 desta"_¦ (1021 

Q) J
T GONTHIER & C, Hcury & Ar-J-i. mando, suecessores. Perdeu-se a cau-tela 11. 156.883 desta casa. (551 Q) 1*
TiERDEU-SE a caderneta n, 200.011 daX 3» serie da Caixa Econômica do Riodo Janeiro. (filoQ) J
T>EIU.EU-SE uma machina de <far cho-X nucs com pilhas seccas, num bondeda Praça 15, ás io i|_ horas da noite,(•ratifica .e o quem levar na rua dc SãoPedro-n,: 51. (334 Q) R

PERDEU-SE 
a apólice geral, antiga, desoo?, eimttid . no anno de 1869 e con-vertida em ouro em 1890, de n. 2.3.1,averbada ira nome de (Jenoveva Maria deAlmeida, solteira, maior, brasileira.—Rio deJaneiro, 2. ,|e julho de 191S. P. p„ Jí,„i]i0Edgard Bokel. (j II0.)

CAFÉ1
GAMARA

Moentlo sempre

Na A' Garrafa Grande
66, Roa^Urognayana

A 999

Cachorrinhtís^,,^^
para lavar cies de luxo. Efficaz na
sarna ij Destruidor dos carrapatos c
pulgaa. Vende-se á Tua do Hospicio
n. 114, Ouvidor flj, Gonçalves -Dias,
38. (788 S).

CONSTRUCÇOES, 
retormaa de predios,

pequenos reparos e pinturas, preçosmódicos; tratar com o construetor Michals-
ki, rua Unigunyana o. 8; teleplione 5336,Central. (572 S) B

COMPRASSE 
um. cadioiminba ipelluda,inteiramente branca e muito pequena,mesmo que tenha algum defeito physico,

pois c para reproducção; tratar á rua
Buarque n. 39 — Leme, com Jo Jo Figuei-
redo. . • • (307 S) J

CARTOMANTE 
Ume. Nícoletü — Pre-

diz o presente t futuro com cUrcza:
consultas todos 01 dia* dc 1 it 6. Só
para unhorti; Binrque 4* ííactdo n. si.

(1611 S) J

/CHAPÉOS ultimo» modelo*, «ntafeta vel-
V- ludo, pallia e formai, a 10$, 15$, 20$
e 25$; tinge-ee, reforma-se, palios e plu-
mas, a 3%, 4$ e 5$; mme, Bo*, i ma da
Carioco n. 10. (785 S)

CARTÕES 
DE VISITAS — Cento »$.

Ourives, 60, papelaria. (1834 S) J

Callista
Miguel Braga, especialista em extracçjo de

callos e unhas encravadas, sem dôr, etc., r.
Ouvidor 165, sob. T.N. 1505. Ao» domingos
attende chamados i domicilio. Tel. Norte 2659

CAIXAS 
DB PAPELÃO — Fazem-se

pora pharmacia, taes como ampolas,
vidro», gavetas para papeis, redondas e
outras; rua General Canabarro n. ai.

(.00 S) J

COMPRA-SE 
ouro * paga-se bem; na

joalheria (Qua de Confiança); á raaGonçalves Dias o. 39. Ttl. 4117,- Cent.
(I7«2 S) J

CABRA 
— Vende-se com urgência umaboa cabra, ubre grande, com 3 criasde 15 dias; dá 2 garrafas de leite nor dia,muito mansa, nova e grande; rua Cacham-by n. aí _ Meyer. (621-S) B

CARTOMANTE 
*' faz qualquer traba-

.Ilu» para o bem, nio u«ar de eeri-mornas-em talar no que desejares e tra-ta de ferida* chronicas e outra* doenças:rua Oliveira n. 38. fundo, da capella dòAmparo — Cascadura. (1757 S)R
ri ARAUJO — Pintor decorador, parti-VA cipa aos seus amigos e fregúezes qucesta residindo á rua Matriz do Engenho
_§%?¦ "• , .. i (58i S) AIflCA transferida a acção entre amigosX que devia correr no dia 5 de agostopara o dia 15 do mesmo mez. (1081 S) J

DA-9E 
excellente pensão a domicilio;

.comida e farta e asseada; cozinhasergipana; rua de S. Pedro 11. 71, _o a„l•''•"•• (756 S) J
TjESEJA CLAREAR SUA CUTIS ? -
f-r O po de arroz "Aureus" é muito ad-erente, perfumado e de superior qualida-
\f_ C,a'.V-50u 6Ó eslc ">«; "9, ruaMarechal Floriano, 119. (108 S) S
TVNnElRo _ Precisa-se de Goo$ooo a*J.praso de 4 mezes máximo. Di-sc ga-
dwei nCa,nfiS a GoraeSi rui Geneíal C.1-Uwell n. 206, casa 12. t_6g S) R
T^NIIEIRO^rÃd-anta-se sob juros de
contnto i,.»_a1UEUeis de_ pre<lio9 mmcontrato^ trata-se na ,Ua da Miseritordla
™. __ ra;macia. «om Santos, até 3 ho-ras da larde. (8?s s) B

D ?n, ií?° 
— 

,.59:000** emprestam-se
i__. ,V bm? condições sob uma ou mais
I.? fi_T"_d'e prCíic>s; ™ do Rosário n.17-, hm do corredor, com o sr. Julio.

(832 
S) R

Gonorrhéa
c ura-se o tn 3 dias comInjecçao Marinho |

Kua 7 <le Setembro. 180

CHEGOU NOVO CARREGAMENTO DE

LA 1 Aò r Att A LbI i Jj
6C

'JJ

DN SENHOR
Qua ítavs atacado par uma forfdtuberculose e de extrema gravidade, oi-fíme-»e para indicar gratuitamente atodos que sof.r.m de cnfermH.ides m-

.íraiori.is, assim como toisei, bronehi-tes, toi,sc convulsa, asthma, hibtr.ttloie
pneumonia, etc, um remédio .lie ocurou compUtamsnte. Esta iiiíiísaç.o
pana o bem da humanidade, i come-
quencia de um voto. Dlrigir-s- pnr ^«r-ta «o sr. Hugenio Avellar, Caixa doCorreio 1.6Í2,

pREDIOS — Compram-sc aliitüa « ,X precizeni de concerto, na rua lir lí-(Trigo dos Santos n, 7C, do io ás !•'_ ,i,17 as 19 horas. (191.9 S) S

A melhor em uso
A mais barata

com o tempo,

DEPOSITÁRIOS t

Ui, BECHIICM
102 — Rua General Câmara — 102

TEL. 2815 — XORXB

RIO DE JANEIRO

MOVEIS 
usados — Compram-»» mobi-

Uaríos completos, avulsos, objectos
de arte, antigüidades, ornamentaçSet, pia-
nos de bons autores, «te.; na nn Sena-
dor Dantas n. 4_, terreo, com B. Ri-
beiro. (913* S) S

MASSAGENS 
INJECÇÕES—Mme. Ma-

rietta — Processo especial garantido.
das 7 ás 9 4*9., na Santa Casa de Misc-
ricordis, Das a hs, em deante, na sua re-
aidencia, rua Riachuelo n. 383, sobrado,
Accode a chamados, (381 S) J

MODISTA 
— Confeccionam-se veatidos

por preços módicos, sob todos os mo-
delos. Mme. Guedes, Quitanda, ai, 1"
andar. (301 S) J

MOÇO 
formado, deseja leccionar em

collegio, e tambem prepara alumno*

Sara 
concursos de Correio e da Estrada

e Ferro. Cartas a J,. S. C, rua dos An-
dradas n. 36 (Alfaiataria). (503 S) J

MOVEIS 
— Compram-se, avulsos, casas

mobiladas, planos, objectos dc arte,
metaes, crjrstaes etc, etc. Chamados ao
becco da Carioca n, 28, com Fernandes.

(S)

PROCURA-SE 
um quarto em casa de

familia de preferencia, para uma se-
nhora professora, na» !_inici.aç3es do Cat-
tete, largo do Machado, Tambem sc ac-
ceita dar liçües de Kntfuasi Inglez íran-
cez, etc. «111 troca do quarto ou de pen-
sao completa». Offertas para S. II., nes-
te jornal. (7" S) J

PROFESSORA 
de pintura, flores, borda-

dos a machina e á mao, acceita alu-
ranas á ma Marechal Floricna Peixoto
n. 41, casa Singer, (947 S) S

POR 
30$ e 40$, commodos para peque-

11a família, agua com abundância, ma-
gniíico coradouro, na grande ohacara da
rua Huniayti n, 333, para ver e tratar.

(350 S) S

PRECISA-SE 
de um rapaz de 15 a 18

annos, bom comportamento, para _ fa-
zer pequenos carretos e outros serviços
era pequena officina; rua General Cana-
barro n. 21. (953 D) S

PIANO, 
solfejo e theoria, lecciona em

casa ou fora (methodo do Instituto);
preço módico; rua, General Câmara, 49,
3o andar. (351 S) R

ROUPA BRANCA
comprada na FABRICA CARIOCA é ttma prova de bom gosto e eoo-
nomia. Uma visita a «sta fabrica é sempro lucrativa. CASA DE
TODA CONFIANÇA, preços marca dos, exposição todos 03 'dias até
ás 10 lioras da noit.. RUl\ DA CARIOCA N, 22, próximo ao mer-
cado <3e flores.

MASSAGEM 
medica syitem» do profe»*sor Zabludowtky, appllcado por um

liabil profissional; iniormaçõei na rua do
Rezende 113, cosa 41 (XLI). (9341 S) J

Mr. Edmond - ^%rJti
Moças" que nor "motivos" independentes¦da sua vontade "deixou1* terminantemente
de dirigir a "Secçüo d'o Felicidade", do
referido jornal; continuando como sempre,
com o eystema du sua irmã _ celebre"Ma.ame Zizina", na rua General Câmara
327, sobrado. (115*1 S) S

DINHEIRO 
— Dircclani-ulc sem com-

missão, empresta-se sob bypotheea até
50 contos. Exigem-sa sólidas garantias.Negócios muito especiaos, juros de io°j°;
rua do Rosário 11. 105, 1°, com Maria.

(523 S) J

D 
A'-SE unia creança de cor branca, a

um t casal distineto, para criaUí com
todo carinho, Resposta para a escriptorio
desta redacção, para Lalita. (s;6 S> 1!

DINHEIRO 
ilá-í. soli lij-potheca de mo-

... ,vcís, predio--, notas promi.sorias e aoinciacs do Excrcilo; trata-se com Scixas
& Fernandes, Rosário 17.'. (347 S) J

Electricidade ~ ]aitf^5es e «on-
econômicos e j-arniitidos. H. Teixeira.Telephone, Central 5535 j rua Pedro Ame-
rico, So—Cattete. (472 S) S

ÚLTIMOS ANNUNCIOS
A 

LUGA-SI;, nor 40$, um espaçoso quar.to independente, em casa de familia,com luz electriça c telephonoi bonde i
porta e perto dos banhos dc mar: rua Te.dro Américo So (Cattete). (t96G)R

A 
LUGA-SB uma niagnifica sala, comlinda vista para o mar. para casal 011cavalheiros dc tratamento; na Pensão RioBranco; rua Fialho 20. (ngo G) S

A LU(,AM-S1. uma sala dc frente cXXquartos, com ou sem mohiüa, no 2"
andar da rua Lar_a n. 181; 1" andar. in.dependente. (1:07 li) S

A 
LUGA-SK um sobrado, com trea quar-tos. muito independente, em casa dc

uma senhora só; na rua Larfra n 1S1. 1°""dar. (7I08 K) S
A LUGA-SE unia sala decentcnien-««^to mobilada om cnsa «lo familiaostruiic(.ii*n; na rua Silra Mu-noel n. 56. (S 436) E

SOPFRBS.
Tender, alguma coisa que vos encom*
mode ? Pcrdestes a esperança de cura

ou de melhores dias ? 
Trocure já a FLORA INDK5INA —
ACRE 69, quc encontrareis immedia-
to allivio. Consultas GRÁTIS por me-
díco3 c espírita--', e h qualquer nora,
50i»rc túdcu u. a. suinptos. — ÁLerío
das 7 Ss iS horas. (J 937)

DIVERSAS

EM 
casa de senhora só, aluga-se aposen-

to independente, mobilado, a pessoasdc tratamento; rua --4 dc .Maio 11. 10 —
Ro.-ha. (5S5 S) R

Í^.M 
oisn de íamilia respeitável, nluga-

-J su uma boa «ala de frente c um quar-to independeu tes, á casal sem íülios ou asenhora», rua Rella .S. Luiz 11. 45; infor-
ma-se na Avenida Rio Branco n. 144, i»
andar. (-;9 S) R

EMPRESTAM-SE 
sele contos cm uma

ou duas hypofliecas, na zona urbananu suburbana, sem coiniu. são, na dua D.Polyxena n. 01. (750 S) J

P-1prtl"lVicta — Attende a qualquerüilCC-UClS-a dlaInado, Economiíi c
garantia. II. Teixeira. Telepb., Central
5535! rua Pedro Américo 11. So — Cat-'«o- (47" S) S

1?0X-TERRIER, 
vende-se um cão c

. unia cadella, de pura raça, muito cs-
pertos c raleiroí, novos; rua do Pedreira
n. 53 — Oiscadura. (717 S) J

CJRAMOPIÍONES 
e chapas, trocam-se,

J de $500 a 2$. Vendem-se de $500 a
.1$. Compram-so tis-nlas. Concertam-se
gramopliones e vendcin-se a 20$ e 35$.
Compram-se í rua Uruguayaiia 135.

(7842 S) J

DINHEIRO 
— Empresta-se sob liypn-

tliecas de predio?. no centro c nos¦subúrbios; rua dos Ourives n. 52, leiloei-
ro, de. 1 ús 4 lioras, com Freitas. (307 S)R

HYPOTHECAS 
r.o centro e subúrbios,

fazem-sc cotn módicas commiss5es,
na rua Arcbics ('ordeiro n. i6j, loja. dc
ferragens, com Freitas, das 8 ás n bo-
ms. (.108 S) R

A FIXADOR de piano — ITarmonisa bem
-C\, o pjano c mata os bichos «c tiver;
com direito a pequenos reparos, tudo 10$,
Concerto3 geraes baratissimos; praçn Ti-
radentes 87. Tcl. 4191, Cent. (916 S) J

AGENTES 
nos Estados, acceitam-se m\

. fabrica de carimbos e gravuras, á
rua Sachet 11. 18—Rio. Peçam condições
a Josc Xavier, Optima commissão.

(712 S) J

APROVEITEM 
suas lâminas de navalha

. Gillette, mandando aíial-as na traves-
sa S. Francisco de Paula n, 28. Duria
i$5oo. (274 S) R

A Acua do Junonilho Composta1^X6 o mellior preparado para a
pelle. Vende-so á rua do S. Chris-
tovão 521. Tel, Villa 1041.

(B 10-16) S
Pril. liai. brancas e cor para casal, ar-wuiUlí. tig0 baratissin,,, desd(! -$
para cima, vendem-se na Fabrica Carioca,
rua da Carioca zz,

PEXSiAO 
— A da ruo Frei Caneca 10,

mudou-se pari a rua Riachuelo 315,
andar, 1202 S)

COLLETES 
DE SENHORA SOD ME-

DIDA a 12$ — Mme. Marie Lemos,
colleteira diplomada pela Acadcmi-i de
Paria e com casa em Paris, montou seu
atelier á rua da Assembléa 35, i° andar.

(157 S) S

COMPRA-SE qualquer quantidade de
jóias Telhas, com ou icm pedras de

qualquer valor e cautelas do Monte de
Soccorro; paga-se bem; na rua Gonç&l*
ves Dias n. 37, Joalheria Velentim. Te-
telephone Vj4. Central, (Í840 S) J

(71AXARIOS — Ver.dem-se rrandes. li-
mo.idos c gomados; rua Costa Terei-

ra n. 618, Bar.gu', era frente á estação.
C538 S) R

V-Uiidrinnub e 2$50O _ vendem-se
na Fabrica Carioca, nia da Carioca 22.

COMER 
REM ? só na pensão, rua Une-

nos Aíre-s n. 158, loja, tratamento es-
pecial a i$aoo. por refeição; n-.&ignantos
> meia 6c?, fora 70}. (350 S) S

XJVPOTHECAS — Qualquer quantia a
Rosário, 134, tabellião. 

t8i 
S) J

TTVPOTHECAS - Empresta-se qualquerXX quantia sobre predios, na rua Uru-
guayana n. S. (5-10 S) li

MOVEIS 
— Compram-se. avulsos, casas

mobiladas, pianos, objecto. de arte,
crystaeé, metaes, etc, etc chamado-s ao
becco da Carioca n. 28, com Fernandes.

(414 S) S

TlfMB. ANJUTA — Cartomante—-"XRiia Marechal (Floriano Pelxo-
to n. 47, sobrado. (9 1160) 8

Pi.ni._ic áe ,in'">> Par 'í000» 'í5oo eJ. UI1I_U!> .?000 _ vendem-se na Ft-
brica Carioca, rua da Carioca n. i_.
"DKNSÂO •— Fornece-se cornada
->- farta o variada, por quinzena e
por mez, entrega a domicilio;
avnlso com S pratos, 18500. Rua
Costa Bastos n. 20. próximo . rua
do Riachuelo. Telepliono, Central
do Riachuelo. Tel. Cent. 4618.

PLANTAS 
para edificaçíes, etc, traba-

Iho garantido e artístico, Iníormações
•obre tudo que abranjo architecturn c dc-
senhos commerciaes ou industriaes, Kcen-
ças para obras e orçamentos. Rua Gene-
ral Camar» 320, sob,, Ferreira doi Santos.

(118 S) S

PONTO 
a jour desde sao rílii tt ta

rua J da Setembro n. (5, i* andar.
Q«8 S) 3

QUEM 
TEM CABELtOS CRESPOS IDESPENTEADOS? O Maciol 

°Ks.
perfuma e fax crescer. Produeto dc «and.acceitação e sem egual. Pote _$, pelo cor-reio 2$5oo; uo, rua Marechal Floriano.

QUARTO 
_ Aluga-se um superior'¦ compensão em casn de familia, á rua d--Mo-picio n. 5^, ao andar, (9s_ S) 1;

QUARTO 
— Aluga-se um por asSòoo, 

'."
rui inoço decente; na rua da liana 1188, sobrado. /.,,. 'A

GOCIO .- -Precisa-se com 3 >a - cinto-
n t?_eS00'° '",tpo c sorio' wranle-su 30".
?,J ! -mensaes, sendo o próprio caixa
sr, ftlaia, 1-ici Caneca n. 243, (í,., j) g
CABAO : troDipo perfumado, cin l.tàsO e vidros,.c n. C, Costa, rua S.Vjòsl'J'jJ?h_l}____ (535 S) .1
OALA com pens3o, oluga-se o - o- •rapazes sérios; ma Riachuelo o. 

"u 
T»pavimento, casa de íamUia; (y3,S) S

SAHlM^Pí.',_"cí;p'on'0. °" «n-Miltorio.O. •.(«.., excellente; . rua Saobe, „„
(190 S) .1

SEÍÍ___.. "OV03 c usad09 P"1 iollecçí.,*? compranwe e vendem-se á rua Setede Setembro SJ "Centro Philatellco". 
"

_- __%_! ¦'

GENHORAS gordas- Ficareis com o
(_ «SlS_ ?ue,,<Il".«r<l". com o tratamen
Hiíí- V .0,f?n"_0 e, Wzzim ile mme.
-i_S..i Ql"t,nda 6-^ das 11 ás 15, Tel.Central 3270. ^ S) j

TA^T.?S,_ ^'•lü5. Pinturas a oleo eX movei» de residências ou escriptorios,Compram-se em bom estado, na , ,Alfândega 1.4, J, J. Martins (9193 S) M
rpYPOGRAPHIA, a mala ^^TT
«u.m ."?'¦ """'m pr";o"' 9,l° Corte'o, 'quem enviar .ello pana a resposta. <_,tkTorrei, r. Ssnlior dos Panai 9!, Rio

m U91S S) J

Toalhas par* ^os,0• ™riado sortimen-
..._ 'o, desdo $700 para cima.Vendem-se na Fabrica Carioca, rua daCarioca zs, *

UM 
senhor só, precisa para seu serviçouma creada; ordenado 20$, para tra-tar no domfngoj rua Gomes Serpa 11. 01,Piedade. — Lopes. «19S) R

TTMA senhora discreto, oluga nma sa!.,
_X- a frente a. casal <le tratamento oupara descansar durante o dia. Cartas au. u., nesto oscriptorio. (473 _) _

UMA 
pesson de trotamento c düscrlç.odeseja alugar uma sah a cisai emeguaes condições, pam descanso; cartas .,eatn folna, a F. B.  (,ui g) S

TTJIA senhom seria e honesta, descia
._.,._?"__? e5* cas;* de familia Jo ¦'•-
tamenlo. P.de dar pequenas lições depiano, leccionar creanças e ensinar traba-lhos de, costuras c outros serviços leves.N3o exige grandes ordenados. Cartas naadmtoistraçSo desta folha, a _. 1? Ci

(S)'

UM,casal 
de tratamento, toma um me-nino da cor branca, de 3 a 5 sn-nos, pora criar como filho. Quem etti

_í 5** ,Son*í*e'> dirija-ee ou escreva 3Alfredo Martfa», rua Visconde de Itauaa"¦ »'* (59S S) J

USIA 
senhora da fina educação e detratamento, eem compromisso, desejatomar conta da casa de um senhor ou d«íamilia de tratamento, nüo ,C.z qucstüo dtir para íóraj, quem precisar pódc deixarcarta no escriptorio desta folha, para —

Ameba. (984 s) j

UMA 
respeitosa viuva deseja encontrarsenhoritas pam leccionar plano emcasa dns propna9. Cartas a mme. C. Mrua do Hospício n. 356. (y4_ s) j

IIMá .sonhora 1'»o dava consulta.'»wiHiiu ru». ... mudou-
se para A rua Senador Euzebion. 04. sobrado.  (s 047) ,9

^^!llL_i.
nli* Isll n)IlPJ

Para limpar louça de cosinha
effectiva, rápida,
e econômica-
mente, e para
economisar tem-
po, trabalho e in-
commodos, use-
se agua fria ou
quente e

__mmlm*mwW^^^^ __VV

^¦M*!" _7^T'

VIUVA 
hrasilelra, branca, modesta e semfilhos, tendo o habito de bem dirigliarranjos domésticos, deseja encontrar uâacasa de senhora viuva ou cavalheiro comlimos, onde possa prestar serviços; por f».vor, 4 rua Affonso Pcnna a. 07, «obrado.

(R 879) S

VeterSlnarto r •'E)• iClis^
,.„.-_ . Ju™or, ilo Insti-tuto Pastettr. Especialista em molestlaidos cães. Cons. e chamados, Pharma*cia -Ferreira j Hospicio na, Tclephoa.IO$8, Norte. (r3, g)

MÉDICOS

OLIO
O SABÃO PARA LIMPAR

A vencia nas drogarias, mercearias e lojas de ferragens.
O verdadeiro esti marcado ENOCH MORGAN'S SONS CO., New York

DR. ÜLVINO AGUIAR
MOTíIíSTIAS INTERNAS

„ ESTÔMAGO — PIOADO — IM.TESTINOS - RINS - %_ LMÕB»,etc. Consultório: rua Rodrigo Silva.n. s. Teleph. 11.371, C. Doa . ii 4notai. Residência: travem Torrei¦ 7. Teleph. 4.365, Cent.

MME. 
ZIZINHA, esclarece¦ ponto* da vida c concerta

grátis; rua Felicío n,

todos os
Consultas

j8 — Cascadura.
(8998 S) J

MOVEIS 
usados ent perfeito eetado,

vendcm-sc muito cm conta: rua Sc-
nhor dos . assos ns. 14—16. (430 S) 8

MADAMJ-. 
Torres — Cartomante; rua

Constança, Teixeira n. 61 — Estação
Meyer. (1038 S) R

MOTIVO 
partida, vendem-se muito ba-

rato, cadeiras e mesa dc vime, camas
esmaltadas branca., quasi novas, guardai-
vestidos, mesas de cabeceira, commodos,
guarda-p.at.is, meia elástica e outras pe-
quenas mesas» cadeiras austríacas, grande
geladeira, fogão a gaz, etc. líua Gustavo
Sampaio n. 214 — Leme. (580 S) D

NA RUA Senador Dantas n. 53, alu-
gani-se bons quartos. (762 E) R

PF^NSAO 
de 1" ordem, farto, variada a

com toucinho; dí-te i me«a e a do-
micilio; na rua Aristides Lobo n. 33. Tel.
Jj8_, Viüa. (8048 S) R

Consultas oratis
| FERIDAS, -i:

thros, eezemas, sardas, pannos, co-
mich6cs. «tc, dtBspjiartcem rápida-'menta usando Fornada Luiitana.
Caixa "íoco. Deposito: Pharmacia
Tavares, Praça íi.adentii n. 6*.
(Largo do Rocio). (A 4030)

"P.r.ar-i. e srande eortlmento e paraX-yjcUUC!. todos 03 prcços-Vendem-ee na Fabrica Carioca, r.ra di Carioca 33.

PALACETE, 
no Leme, barato, trata-se

r.a tr.v. S. Fr.nc. co dc Paula n. 26.
Leme?. (1130 S) J

EXTERNATO NORMAL
-Ou — una ua niiaiiüCtci — iu. — i. ctiiuai

TTYPOTHECAS na cidade e subúrbios,
XX grandes cj* pequenas quantias, rapi-
dez c juro módico. Informa o sr. Pimen-
ta, rua do Ririario n. !.};*, sobrado, fun-
dos. (844 S) R

MOLÉSTIAS DA URETHRA
Cara rápida com aINJECÇAO DK MARINHO

Rua Sete dc Setembro 1S6

HYPOTHECAS 
- Fazem-se sem com-

missão, na ma Dr. Rodrigo dos San-tos n. 76, dc 10 ós 12 e dc 17 ás 111
horas¦_ .t_._ _) S
TMPOTENCIA — Cura-se com as gar-X rnifls dc catuâba, remedio vegetal, rin-
do do sertão do Ceará. Encont.-a-r.e na niade Santo Christo n. 99. (1S9 S) J
T F. MADEIRA JUNIOR, suecessor

t- . de _ Mme. Henriqucta & C.*, atelier
de chapéos para Een_ioras e creanças; lar-
go da Carioca n, 6, 1° andar, próximo á
ma de S. José. (536 S) B

LÃUÍNÀS 
Gillette — Áüam-se bem.—

Duzi.i i$50o; travessa S. Francisco dc
Paula n. 38. (275 S) R

EGHORXE americano, Orpyngton bran-
-m-J co c preto, ovos a dúzia F$. _ líor.s
gallos a ;o$; informações ua padaria Mi-
nerva, na Circular da Penho. (950 S) S

LENHA, 
fornece-se qualquer quantidade,

íaz-se contrato; tmta-sq com Joio
Teixeira, raa do Rosário n. :,-;, das 12
I3 14 lioras. (1005 S) J

MOVEIS 
— Compram-se mobü.as, pia-

no», quadros, tapetes, trona de coc-
nha, roupas de cama, etc, ru* S. l.uiz Gon-
raga n. 20, (SjÇ-Ç- S) R

MOVEIS 
— Aliig.im-.«e, compram .e e

vendem-se na Intermediária; rua do
Cattete 30, telejli. 557, Central, (3.3 S) J

. ü~ --.-= __-._...,.._,ga  iüõ __ - 
^ijyãl

DIRECTOR : — DR. DRUMMOND ALVES
Cursos eguaes aos da Escola Normal. COIt-SOS DK ADMTS8A0 A'

KSCOXíA XOU-MAl.. Cursos Commerciaes, Cursos de rreparatonos para
exames no Collegio redro II, preliminares ú matrícula jiüs Faculdades c Escolas
Superiores da Republica. Cursos especiais póra oendidatos á exames de admissão
du_ CuüfKtU- rcuro II, CuuckÍli SilHiãr, Ksculus ííitval c Hiüiar. Cursos espe* —
ciaes de Physica e Chimica e Historia No tu ral, com aulas praticas. Corpo docente ¦ '
compct.nte. — Te!ei)!i. Norte 1.199- — PREÇOS MÓDICOS. (SI 6320)

Por m«-
(1Í003

operado-
1 , ,, ,- res espe-1 elallstas em moléstias dos olhos¦ OUVIDOS, fiAH*i\i\T» e IVARI. !

! onformidades das senhorn,, pelle',syphilis, venereas, blenorrhaglas 4
; das vias gonitaes e urinarias do ho-
I mem e da mulher. Todos os dl A,das 3 ás 6 horas da tarde. Ilua Ho-drlgo Silva n. 26,1* andar (entre Ai-sembléa e 7 de Setembro). Consulto-rio perfeitamente apparelhado oomtodo o material preciso para oa exa'mes e os tratamentos constantosdeesas especialidades j m

para o diagnostico e
tr.tamento rias doença.
do estômago, imestinoi,
figado, pulmões, con-

. ção, rins, ossos, etc.
pelo DH. RENATO DB SOUZA LO-PKS. Preços módicos. Rua S. Joi.,
.*,., das 3 ás 4 (menos ás quarta-feira»).

A 39Ó

râ iõe x

OVOS 
dc gallinhas Orpington pretas e

Wyandottcs branco=, a dúzia 6$ooo,
(rangos e frangas. (412 S) J

OFFERECE-SE 
uma moça portugueza i

para ama ececa ou arrumadeira, dan*
do boas .informações de sua condueta; á
rua Senador Octaviar.o n. 124, casa n. 1,
Águas Férreas. (u.o S) _ '

PRECISA-SE 
de ura companheiro decen-

te e socegado, para -lima bala dc es-
(tuina, mobilada, com pcnsüo, perto do
Mercado e ban!io« de mar, na rua da Mi-
sericordia n. 15?, sob. (42S S) S

ODR. 
EDUARDO DE MAGALHÃES, !

di consultas e appüca o "Radiiira", ]das 10 is 11 e das 14 ás 17 horas, á rua
7 de Setembro n. ,6. Doenças da pelle,
do estômago, pulmão e nervosas. Trata-
mento efficaz da syphilis, arthritismo e
morphéa. A's 4'.s c sabbados dí cons-il-!
ta e applica o "Radfum" a preço.-í redu-
zidos, das io ás n horas. Cura com o
mellior exito as ulceras cancerosas e do-
eflças rebeldes da pelle. lSiiS)S

C .THARRQ DOS PULMÕES
Ourn rupld» com o

PEITORAL DK MAIU.VHO
_!un Sete de .etenibro 18G

TXRS. TEIXEIRA COIJIIJUA o
J-'_IAW>ÍHO. DB ANDRADE —
PeiK, syphihs, via. ininarias c mol, vene-
reas do lioniem e da. mulher, dod c gu, t
clln. medica, mol. de creanças; rna Se':
de Setembro 200, das 4 ãs 5 e 3 ás 4.
Tel. i.s, (..¦¦ (SU S) J

DENTISTAS
nn. eiL\T_'o mattos

1.RECISA-SE 
de uma menina para

. secca, i rua Frei Caneca n. 1. Tratar
(hs 6 As 7 da manhã. .118. A) S

5$ooo

sleoo
.i.iíooo
SfOGO

lOlQflO
10,000

PEXSAO 
— D;Vse para íòra

pessoas. 60$; rua da Alfândega 161
andar, r-agiimcnlo Edear.íado. (900 S) J

piA.VOS
cartas neste rede:
S. l>.

Compram-so de qualquer
nüciaes L.
(«2. S) S

AOS RKEUiWÃTIÜCSS
O «r. F. R. Barreto, conceituado negociante i rr.a des C. .uciroí, eslava

entrevado na cama deade deKmbro, com terrível rbejinstismo. _ A conselho do
¦eu medico, usou o «famado Hob de Summa S*ls-do, <ic A.írcdo de Carvi_ho.
Com tres fraicos apenas ii tomou «ml. do teu negocio. E, como este caso, conta
o Rob de Sumir.» milharei. -V yenda nss bcis pbsrmscias e drogaria", Depoiito, iu
dc Março n. :o. Alfredo dc Carrclho ít C.

J~kFFERECE-SE para dama do compa-
\_f nlüa ou sen-içOT leves, em pensão, uma
«enhora de bom comportnmento e optlmss
referencias. Escrever par3 Frencellnaj tra-
vessa Kavirro n. 34, (351 S) S

PENSION 
DE FAMTL. E — Bellea

chambres á alouer, evec jiension foi-
gnce pour famiUes e! messieurs; rua
Ciristovlo Colombo n. 124, (S)

PREPARATÓRIOS 
-- Curso cempleto

de accordo com o prograiuina do Te-
dro II. Au?aa particulares ou era turmas
Collegio Sylvio Leltí, rua Marlj o Dar

TJRATA, ouro, cristotlo o metaes¦*- ílnos cm obra, compra-so naJonllieria Ajidorinlias, & ma Uni-
guayana 11. 164. (733) S

PENSÃO 
a d-micllio, farta e variada itrat«-se r.a travessa da Gloria 11. 8j,Meyer, •_ (:049a) R

Lâ_zj__và
. Aí (34$ S) _ln. -í

PENSÃO 
— Forr.íce-sc bem feita e com

muito bena gênero,, a .o$j rua Vis-
cor.ilo Santa lealtl n. 33. (11.5 S)S

PENSÃO 
— Fõhtece-M tem feita, de

cisa de fam!H«j ra r« ío Catteto ,
Si ^7i . -  . .(-4° S) I

laureado com Rrendea, oremloj e m»_».
lhas il* o_ro, em exposiçõei univeriae» €
internac-oi.aes a que concorreu com traba-
lhos Ar sua profiisSo.
Exttaci-õos de dentes, tem dor, a
DentadaraB de vulcanite. cada der.-

te 
Coros, de ouro de lei, de i£$ a
Obturaçõe. de dentes a, . * , .
Iiridce Work, cada dínte a. . ,- ,
Concertos em dentaduras a . _ , .

Trabalhos garantidos o pagamentos «m
prcEtações. Todos o_ dias. Rua Uruguiyt*
ua, 3, canto da r. da Carioca. r.J ;uo>

DENTISTA 
c a$ooo mensaea para oM'j.

ração a grani to, platina, cuiatíro^
desde o primeiro dia. Trabalhos dc ch»-
pa, coroas, pivot, etc, por preçoa min.-
mos e trabalho3 gurantidos, na Auxillt-
dora Medico, na rua ¦!<>» Andrad.s n, 8f,
sobrado, esquina da rua General Ca man
telepli., Norte 3157, (38-1.) 8) J

DlNTÍSTÂ
11. Baldas Von Planckenstcln
Esp. em obtura^Ses a ouro platin»,

eimalte e extracçúeg conip!ttannnte
sem dór 1 colloca dentes coni pu r.nm
chapas a preços reduzido». Garante lí-
do c qualquer traba'ho e acceita ptie-
mentos parcellados. Das 8 da i.inhfc,
_i í da noite. Ao. domingos gi at< íi ,
horaa. Rua Marechal Flor.no Pellxo.t
n, 41 (sobrado), prcxviio _ r.ta Ura-
guajítiis. _^ 

DENTISTAS 
— textracçEoa sen dor.

ciditrUaçáo normal, «em liemorrlMjis
0 sem cocai ria (Local Anestheri"
«on*;, • 

icn-.irrrj.gii*
ri^o "Iddl-

I600 8) 3J

i^UMI™fíÊmSrgv?^ tssí©!. <~v_*___Vi
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DENTI TA
AMERICANO

DR. C. FIGUEI
REDO eipeeialla
ta em «crraccõs:

coinpletamcn
¦em dôr e outro) trabalho, garantidos ;
kritema aperfeiçoado, pretos módico.], a
tm prestações, das 7 da manai as 9 da
noite, rua do Hospicio o. 2». canto ds
avenida Passos.

DENTISTA 
— Coroas d« ouro puro a

5$, 6$ c ;$; chapas dc vulcanite a 9$;
sio laboratório da rua Uruguayana n. 3,
Bobrado. (7981 S) J

DlvNTtSTAS 
— Vcudcnvse coroas de

ouro cc, a fi$, 7$, e 8$; chapas de
vulcanite a 10$, na oííícina da rua 7 de
Setembro n. 205. (725 S) Jc

PARTEIRAS
Parteira Mme. Barroso

1— Trata de todas as moléstias do utero
_ evita a gravidez, Acceita parturien-
tes em pensão c attende á chamados a
t|ualc|tier hora. Tel-ephone n. 4-589 —
Central. Rua General Caldwell, n. 333.

S. 649.

PARTEIRA
Dra. Maria Prccioza 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, acliando-se re-
Btabclccida de seus incommodos, offc
rece de novo seus serviços profissio
naes, partos, concepção, etc, em sua
nova residência e consultório, rua do
Rezende, 82 A, sobrado. (J 7660 J

W**DE. ANURADA,tura, corrimentos, hemorrliagias c smjen-bões; de modo simples, evita a ffravideztios casos indicados, fazendo apparecer o
íncomiiiodo, .'em provocar htmo.-rliaii»,
tendo como enfermeira mm. JOSEPHI-NA GAr.LINDO, parteira do Hospital
Clinico de Barcelona; consultai diária,
grátis aos pobres. Acceita clientes em
pensão. Consultório e residência: rua do
ILavradio ti. m, sobrado. (30.1 T) S

CASA VIUVA GUERREIRO
RUA" 7 DE SETEMBRO. N. 169

Ultimas musicas de successo !
"Supremo 'Mestre", valsa lenta, dedicada ao senador Ruy Barbosa —

Viuva Guerreiro.
Quando penso em ti, valsa lenta — Viuva Guerreiro.
íUima pagina de Gloria, „ H
•Sonho tias flores, „ „ -
Feliz entre rosas, „ „
Meu coração é teu, „ „ 

„

lOomo esquecer-te, 
„ 

„ — Pedro de Sa Pereira.
iPrazer de uma virgem, scliotüsch —¦ Cândida de M. Abreu. ¦
Soberana, „ — Emilia D. Estrada de Faria.
Rc-voltoso, one-step — 'Martins Corrêa.
Beija-me, valsa — Polybio de Mattos Ferreira.
(Bailado de flores, cançoneta para 4 aneninas — Martins Corrêa.

E

Pianos, compram-se de qualquer autor, pagam-se bem
Alugam-se pianos a.. .- 35$ooo mensaes

ESGuíA
Norte Americana

a LÜC1HDA

PARTEIRA -

PARTEIRA

A verdadeira
mme. Palmyra

•^ Com longa pratica, trata de moles-
tias de senhoras e suspensão, por um
processo rápido e garantido. Acceita
parturientes em sua residência, á rua
Camcrino 11. 105. 103 J

Mme. Francísca
Keís, diplomada,
faz apparecer a
menstrunçin por

-. lirocesio scitnti-íico e sem dor; trabalhos garantidos e pre-ços ao alcance dc todos, sem o menor pe-fino para a saudei trata de doenças doMtc.-os nia General Camara n. no. Tel.«1. 3-Joo, .Norle, próximo da avenida Ou-tal. Consultas graus. (n3 S)

E Mme. Marin Jose-
pjia, diplomada pela

Medi.
doca-

____, Faculdade d-
tina de Madrid, Irata de Iodas as
ça« das senhoras e faz apparecer o in-
commoúo, por processo «cientifico e sem
dor nem o menor perigo para a saude; tra-
fisllitu garantidos e preços ao alcance de
tc-dos, Avenida Gomes l-'reire n. 77, tele-
jibone n. 3.6.12 Central, consultas grátis.I.iu frente ao theatro líepublica.

(8 4602) ]

E. BERLEMONT
PAKTHIKA COM PKATIOAIdos Itospitaes da líu ropa, trata de moles-

lias ili! senhoras, heinorrhagias, suspendes
ele. lí.'j.: rua do Catlele n. 314. Con;.:
rua 7 de Setemliro n, <)(>, sobrado, das
11 ás 15 horas. Tel. 1717 Sul. Altcndc a
chamados a qualquer hora. (J 1318)

GANHAR DINHEIRO --
Tendes algum desejo que apezar di

vosso esforço não conseguis realizar:
Sois infeliz cm vossa familia 011 em
commercio? Preeisaes descobrir alguma
coisa que vos preoecupa? Fazer voltai
para vossa companhia alguém que se
tenha separado? Curar vicio de bebida,
jogo, sensualismo ou alguma moléstia:
Destruir algum malefício? Recuperai
algum objecto que vos tenham roubado ;
Alcançar bom emprego ou negocio? Ka-
zer casamento vantajoso? Revigorar ;.
potência? Augmentar a vida 011 nieiiio-
ria? Adivinhar numeros de sorte? At-
trair abundância de dinheiro? Empre
gae os ACCIMULADORES MEN-
TAES NÚMEROS 5 c fi. Nada têm de
feitiçaria 011 contrario á religião. E'
uma descoberta da influencia occtill»
da própria vontade, para dar ao inagne-
tismo da vontade o potencial realizador
tal como o auxilio da liuicla cm relação
;i vista, ou como o phonograplio que fala
por causa da voz que nelle foi grava-
da, como a da saturação da vontade no?
Accimitiladorcs.

Todo o dinheiro que sc gasta com os
Acciimtiladorcs recupera-se logo com
grande lucro! Numerosos nttestados fa-
voraveis eslão uos nossos 30 magazines.
Sempre deram resultado e são por nós
vendidos desde ha doze annos I Contra
fados não lia argumentos. Um Acctimu-
ludor sozinho dá resultado; mas os dois
(ns. 5 e 6), quando estão reunidos cm
poder da mesma pessoa, servem tambem
para hypnotizar 011 niagnctizar, curar só
com a mão 011 em distancia, emfini são
limito mais cfficazcs para qualquer fim.
PREÇO DE CADA UAI 33$ooo.

Se não ptidcrdcs comprar já os Accutnu-
ladores, comprae o Ilypnolismo Aforlti-
nanlc, com o qual obtercis muitas coi-
sas c que cusla apenas io$ooo.

Os pedidos de fora devem scr envia-
dos com os importâncias cm vale postal
011 cartas de valor registrado á — LA-
WRENCE & C, rua da Assemblca, 45,
Rio de Janeiro. Dá-se grátis o Maga-
zine do Dinheiro. J 893

50:000$
Empresta-se esta quantia

sob hypothecas dc prédios*a "juros de 9 a i2°[° ao anno, conforme
as localidades, negocio «eiio e feto com
promptidão; trata-se com Santos, na rua
da Misericórdia 11, 2.\, pliarmacia, ale ás
2 horas da tarde. (8;5 S) B

Garage - Gocheíra - Fabrica
Aluga-se uma esplendida e grande

nropriedode com grande chácara c abun-
dancia d'arfua. Agua Inasccnltc. Serve
para grande garage, cocheira ou para
fabrica, sita á rua Itapirú', a poucos
minutos do centro da cidade. Para in-
formações, á rua de S. Pedro n. o,
,]" andar. (J 920)

GRAVIDEZ
Senhora elegante, qtle usa firmula

infallivel oara evitar, de grande voga
na Europa, onde a mesma sempre esti,
e de cffeitos inoffcnsivos; indica a
c.ucm nedir, enviando endereço e um
sello de 400 réis a mme. Fany Garcia,
no Correio da Manhã. Rio de Janeiro.

J 629

OVOS DE RAÇA
Vcndem-sc de diversas raças, garan-

tidos, trocam-se os claros, mostra-se a
criação, a Sfooo a dúzia. Barão dc
Mesquita 58. Andarahy. (S 4*14)

LENHA E CARVÃO 
~

Vende-se na Praia das Palmeiras 46,
cm boas condições. (J n.14)

SOTTON JJ

______________________mm
de 1.486 toneladas

de registro

VIRGÍLIO
(Virgílio Lopes Rodrigues)

Escriptorio :
Rua da Assembléa n. GIS —
Telephone n. 2.277-Gcntral

Fartos. Moléstias da*
Tratamento dos
abortas e suas con-
sequecias, dos cor-
rimemos, das coli-
c.is utcro.ovarianas e das regras irregulares
e prolongadas. Assemblca, 5I, das ia ás iS.
Serviço do dr. 'Pedro Magalhães. Telep.
1.009. Cent. (854;.) R

Professores e Professoras
A I.UMXOS

UA,ccz,
Portueiicz, fran-

inglez, iillciiifio, lniim,
ai-otto, etc. Matlicmiitleas, seien-
«•ms, chimico-pliysiciis o iiiilnriips,
desdo 10$000 mensaes. I!im da
Misericórdia 57, 1" andar.

(S -125) S

A 
prof. c o prol. de
coz, íiritfhm,, álgebra, portuguez, fran-

_. etc, rjue esta-vam a rna 7, íoi), 2°, mudaram-se para arua da Carioca 44, 2». E' defronte do 47,on.le moraram mais de 1 i|j anno. Pre-
ços desde 10$, não cm curío. (109.1 S) II
TNGI.EZ, (rancer, portuguez, aulas e li-X ções partifciilarcs (metliodo liciliu) ;preço módico; rua da Alfândega n. 199,
sobrado. (!m8o __) 1

TNCLEZ,
.1. latim.

. fra.n-ez, portuguez, allcmüo e
Cursos 15$ mensaes e aula; em

particular. Ensino rápido. Paul, rua Sãoredro 11. 51, 1» andar, esquina da rua di
Quitanda. (m: S) S

pratico, Mr. Po.
ler garante ensinar
em eeíj mezes, 10$mensaes, Largo de S. Francisco ,16 c ruada Carioca s*> ¦" andar. Vae a domicilio,

por preços mudicos. (S180 S) J
oro [ttgicza, com opti-

ainda dc 3 lio-ras por dia para lecuonar o seu idiomacm sua residência. Pensão Bella Vistn.rua da Gloria 11. 40. (.161 S) S

TKGIjEZ - Profe;
X mas referencia3, AU

IpUANCEZ 
— Lições theoricas e prali-cas, em casa do alumno. Informações

110 consultório do cirurgião dentista Syl-vio Travassos, á ma Chile ;,-, 1", os se-
BUilda9, quartas e sextas, das 2 ás f, lu.

(u5 S) S

TKÇOXS 
UE FRANÇ.

J fitiion; nm S. José n
Avenida,

AIS — Mme.
, i° andar.
(.132 S) Jper

pitOVESSORA de p!,ino, di lições 2.1 v./c.i por nemana, em casai partícula-res. por 15$ mensaes 1 rua da Lapa ti. 88,sohrado. (594 S) J

1H10EESS0Rlínguas
Precisa-se tlc um parasoiencias, moco om senhor

sem familia, .p.e sc sujeiie ao internato«lc um coHcgio tio interior; para tratar árua Uuimarães 11. 67 — E. do Rocha.
(691 S) S

darthroa, empigen»,
eezemas, frieiras,
sarnas, brotoejas,
etc, desapparecera

fácil e completamente com o UURM1-
CURA. (Não é poniada). Vende-se em
todas as drogarias do Rio e Nicllicrov.
Deposilo geral: Pliarmacia Acre, rua
Acre. 38. Tel. Norte 2263. Pr<no2$ooo.

Gonorrhéa e moléstias venereas —
Curam-se com os reine-

dios do velho Ferreira. Pliarmacia Ferrei-
ra, rua do Hospício 114. (0097 S) J
/"*«;.,«« de papelão, fazem-se para per-V^cllAoa fumaria*», drogas e homocopa-
thia; á rua Dr. Carmo Netto n. 248, pro-
ximo á oveilida Salvador de Sá, Sou S) J

massagens, etc. Insti-
tuto Physiotherapico
do dr. Gustavo Arm-
brust. Docente da Ka-

culdadc. Doenças do .estômago e intes-
tino, neurastlienia, arlliritisiuo, obesi-
dade, dialicfe, etc. De 7 ás n da rna-
nhã. Uua Senador Dantas. -|8. . 34S* J

88

Quem deesjar

MME. TUPYXAMB.V,
cx-p:oprietaria da Casa Sc-
lecta, faz publico, -achar-se
novamente á disposição de
suas exmas., freguezas. á

rua do Ouvidor, i.|S. Casa Carmo. Moldes
cortados, sol. medida. (J 5.16) 'a

ver-se livre
dos atrajos
da vida, sa-
ber o pen-

saniento de pessoa dc amizade, attraliir
amor e bons negócios, ter felicidade no
comnicrcio. tratar todas as doen-
ças, obler o que desejar, por mais diffi-
cil que seja, por trabalbos seicnliíicos c
garantidos, dirija-se i rua do Cupertino
numero 7. estação de Quintino Cocay-
uva, enviando enveloppe, sellados e sub-
scriptado para resposta e consulla no
gabinete 2$ooo;- com talismã _5$00°;
por escripto, iojooo; com talismã, 15$;
todos os dias: realiza-se o que dese-
jarem por mais difficil que seja em
qualquer distancia ou Estado. Gonor-
rhéa 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 64*!

MOLÉSTIAS DO CORAÇÃO
Pessoa abastada, tendo-sc curado nos

Estados Unidos por um sábio-, depois
de desengaiiada. com os pés incluídos,
falta de ar. liydropsia, pálpitações dolo-
rosas, cansaço, latejnmento das artérias
do pescoço, envia a reccila a quem man-
dar endereço e 200 réis cm sellos a
Anselmo Canabarro. Caixa postal nu-
mero 18.15. Rio de Janeiro. J 630

dansas Modernas 
~

PROFESSOR MARIO FONTES
•Prcvine aos seus amigos e ao publico

que está Icccionando a domicilio.
Tango Argentino. Rac Time, One Stepp,
Valsa Boston, etc. etc. Preços módicos.
Chamados por escripto para a rua Fran-
cisco Murnlori 31. (J 1121)

Por alvará do Exmo. Sr.
Dr. Juiz Federal da 1-
Vara do Districto Fede-
ral, e a requeri mento do
Capitão Commandante
da escuna "Lucinda Sat-
ton"lifi ei

MOVEIS
Vende-sc uma mobilia dc quarto com-

plcta, de estylo inulcz e pequena guar-
nição de sala dc jantar; para ver e
tratar á ladeira da Gloria n. 124.

(J1117)

PIANO SGHIEDMAYER
Vende-se um magnífico, em caixa de

jacarandá ciré e • -mação de metal.
Para ver e traiar á 

'rua 
Senador Dantas

11. 45, terreo. 913 A

SALA PARA AULAS
Aluga-sc uma, perfeitamente apparc-

lhada jiara cursos escolares, podendo
funecionar das 8 ás 12 lioras, todos os
dias, á rua da Assemblca 123, 2" andar.

J 1088

ARMAZEM
Vende-se uni com bom contrato e pa-

ga pouco aluguel, 5 i|a annos dc con-
trato. Traiar, rua Acre 11. 30. J 43S

COLORINA,

PROFESSORA muito Itabilitada, lecclo-X na cm sua residência, francez e in-
r!c.-. n meninas c meninos; rua Delia deS. Luiz 11. 49 — Andarahy. (2S5 Si K

1J1AX0. 
violino c bandolim — Proles-. sor. Cartas por favor nesta redacção,

j.ara Arioil. („, g) i{

Tintura ideal ga-
ranlida, para res-

tituir ao cabello a sua côr original pre-
ta ou castanha. — Preço io$ooo; pelo
Correio, mais 2$ooo. Doposito geral, rua
7 de Setembro n. 127- - R. KANITZ.

Gravidez ?: ^
jeetor — Nanlcrre. Fácil
commodo e uygienico.

Collegio "Helios".-^^:
V. Isabel, ponto dc $100. Internato. se-
mMutcmato e externa to. Curso primário,
gymnasial e artístico. Aulas praticas de
francez, inglez c allemão; irymnastica sue.'
ca, piano,
giemeo.

violino, etc. predio muito hy-
(ni S) J

COSTUREIRA
Precisa-se dc saiciras c

na praia de Botafogo, ¦'¦«o, corpinlicíras,
416 J

OBRA DE CARIOADE
Maria Thercza acliando-se cm gran-

des difíiculdades dc vida e docnlc pede
a alguma pessoa caridosa que queira ado-
ptar uma sua filliinlia de dois annos,
dirigir-se á rua do Lavradio 12.1, das
8 horas eni dc.inte. j 1074

Sexta-feira, 18 de
agosto de 1916

AO MEIO DIA
A bordo da mesma

A escuna acima referida é
constituída dc madeira,

com burrinho para accionar o
malinete e o guincho ;

e Ires bombas a vapor, rigoro-
samente reparadas

nas ol'ficinas de Lage & Irmão.
Com todos os apparelhos

fixos o dc laborar, a qual se
acha fundeada neste porto.

MOVEIS
GRANDES REDUCÇOES nos pre-

ços como sejam: camas para solteiro,
35$ a 33$; ditas ristori, para caiados,
40$ e 45$; lavatorios inglezes, 50$;
toileites commodas. 100$ e 105$; guar-
rk-vestidos, 35$ e' 45$; guardalouças,
3SÍ e 43Ç000; guarda-pratos, supe-
riores, 110$ e 120$; guarda-vestidos de
deiarmar, 100$ e 110$; mesas elástica»,
5°í * 55$; mobílias estofadas, 1.10$,
140$ e 180$; ditas Sul-America, 100$ e
110$; cadeiras para sala ou quarto,
75$ c 80$; cadeiras de balanço, 35$ e
40$; dormitórios, 430$ e 450$, superio-
reâ em arte e fantasias belgas e estylo
allemão, 500$ e 510$; diversos modelos
ft escolher; sala de jantar, 380$ e 400$;
ditos estylo allemão, 390$; superiores
de fantasia, crystaes e cadeiras de cou-
ro, 830$; camas de arame, 10$ e 13$;
colchões de criua, 13$ e 25$; capim,
3$ a 10$; c tudo novo e dc primeira
qualidade ao

LEÃO DOS MARES
110—LARGO DA LAPA—110

— Pecam cntalocos —

I BB^^^W^ ^SÈ__\_m? ^E^B

-__-m_-r__wm____*__mn_tmmmm_m_mmm_m__m__i

A CASA LUCAS AO PUBLICO
Cremos de tiojso dever prevenir os con-

sumidores que cm virtud: do exito ale*a«
<;adj pela nossa

No dia do leilão partirá uma
lancha do cães Pharoux,

ás li horas da manhã.

O sr. comprador garantirá seu
lance com um signal

dc 20 •[. no acto da arrematarão.

ITÁLIA
Avante Savoia. c abaixo crise, queijo

para ralar a 3?ooo o Kilo c com des-
conto 110 atacado; na Casa Sapienza,
tle gêneros italianos, á rua Senador
Euzebio n. 106. Só assim se pôde co-
mer macarrão todos os dias. V. no
J. do Brasil, sabbados c domingos,

MOVEIS A PRESTAÇÕES
Querem comprar movtis a presta-

ções, ciitrrgando-sc na 1* prestação,
sem fiador. por preços baratissimos, é
na Casa Sioii, rua do Catlele, 7, tele-
phone 3790 Central. (3305

"ANTISEZONICO JESUS"
CURA EM 3 DIAS

Febres liitcriiültentcs,
sezões, maleitas, nalustres,

Rua Marechal Floriano 173
— Esquina Tobias Barreto

On
__w . 3 ^fei

tem appnrecldü . renda por preços maisvantajosos numerosas imitações que, emboratenham um brilho parecido, «ua intensidade
apparenle desapparcce rapidamente, «endo o
seu conjnrno egual ao de qualquer outra
lâmpada de {ikunento de metei,Tor isso, quem desejar uma lâmpada dc
iU "watt", aeve comprar aómente em casa
de toda garantia ou constatando ante os
apparelliog a economia real da lâmpada nuelhe nlferecain. — Avenida Pawm, jS e %-—LUC\S & C.

IMPOTÊNCIA
(KM__&___*!__

*• _9_&__- lW_____n____\ <^"\ftJ

Sc querois recuperar o vosso estado normal; sem correr o risco de arruinar
a vossa sntido com drogas, e sc deseja es encontrar um remédio efficaz e natural
par* combater a vossa moléstia, creio que o meu livro, intitulado VIGOR, vos
«em de magna importância. Lendo c retlectiudo sobre o que racionalmente tenho
a dizer-vos, creio tauiJiem que elle appellará para o vosso bom senso e ser*
vos-á dc importância. Todos os conselhos e preceitos dados sà.i b:.5c.iJo> em es-
iperirnçia própria, e tenho consciência do QtLsilío que prestam aos que so tirem de
debilidade nervosa, ejnctilaçõcs prematura», fraqueza seminal, espernta tor rhéa, derra.
mes nocturnos, fraqueza da espinha, IM170 TENCIA, esgotumento nervoso, neurastlte
uia, ete.

ps meus esforço^, escrevendo ns poucas linhas nelle contidas, sc dirigem ex-
clusK\imcnte aos homens traços, aquelles que soffrcm dos resultados inevitáveis
do abuso dc si mesmos, de excessos sêxuaes ou de outros vícios dos oryâon re-
produetore?, como tambem aquelles ameaçados dc impotência, devido ao esgota-
mento neryofio, produzàdo por excesso de trabaHio. Xão pretendo fazer milagres,
nem tampouco desejo úizcr promrssas temerárias, .somente coníieço c aíürmo nue
. electricidade, devi.lamente administrada, produzirá melhor cftcito quç todas
as dronas que nté lioie têm sido inventadas. Se, (azciulo um estorço, .lo-
sejaes scpiir os conselliM que eu vos dér. não lia quasi probabilidade dc errar
um caso em cem. Se procuraes n vossa saude c a vosso vigor com .-. mesma
sinceridade e empenho com que desejo ciirar-voí. não vejo r;u.ío pela ..'.-,..1 não
possaes lecupenir a vitalidade que, por ignorância ou propositaliiieule, livcrdes
pendido!Acreditae que a satisfação mais intima da minha longa e proveitosa carrri-
ra . . gratidão de mnumeras pessoas doentes c deseiiganailas .1 quem lenho de
volvido a virilidade e confiança própria. Ao lerdes esse livro não o f.içaes com
. precipitacio com que «e lê um romaiiqe. A meditação ó sempre proveitosa.Experimentae. O livro VIGOR é distribuído ncsie escriptorio GKATUtTAMl-lw
TE, contra recebimento clc nome e rcai dencia.

Di*. tií. T. SANDEN- 12, Largo da Carioca - 1- andar - Rio de Janeira
Consultas tias 9 da manhã às 7 tia noite (S113G)

DVKU7IOKItl.'ViKt

OS GHÃPEOS DE PALHA,
SUJOS

Os chapéos de palha, sujos, ficam
completamente limpos e com a apparen-
cia de novos, quando lavado] com a
"Agua Mágica". Maia duas vezes po-
deri ainda lavar um chapéo, quando
novamente ficar sujo. Um vidro dá
para seij chapéos e custa 2$ooo. Pelo
Correio, 4$ooo. Na UA' Garrafa Gran-
de", rua Urugtiayans, 66. A 399

MME. VAGUiMAR LANZONY
Cartomante somnambula. Vidente e

f.rophetica, deita cartas e lê pelas li-
nhas das mãos; note o publico que esta
sonmambiila trabalha desde 1881, nas
sciencias occultas, possuindo diversas
nieditimnidadcs; dá consultas todos 01
dias, das 9 da manhã is 8 da noite. Rua
S. Christovão 11. 44. sob., próximo ao
largo do Estacio. S 447

ESCRIPTORIO
Aluga-se um, grande, exccllente, Iiy-

gienico, arejado, com salas de espera
e telephone, por módico preço; na rua
Uruguayana n. 3, sobrado, lado da
sombra. J 1109

Hypno-Magnetismo
Quercis adquirjl-o? Tomae o curso do

professor ICADI-R, na rua Mariz e Bar-
ros n. 87. Pelo seu systema, com oito
lições já podeis influenciar e dominar
os outros. Desenvolvei as vossas forças
psychicas, afim de progredirdes na
vida. (R 1032)

EKiiisi»;!e!i;««isit!iiiai!ii!iaiiiiiiniiMniiB
1 A CURA DA §

SYPHILIS 1« 1
g Ensina-se a todos uni incio de a
B saber se tem syphilis adquirida B
fj_ ou hereditária, interna ou exter- ||H na e como podem cural-a fácil- gmerte_ em todas as manifestações fi

e periodos. Escrever: Caixa Cor- B
reio, 1686, enviando sello para 9

5 resposta. |j
i.;!:ía«lilgl!!G2!!l:íai;!:ia:!i:ia:i!5Hili!IJa!í:iBIIMIi!!í!:iliia

M 3494

H

VENDEDORES
Precisaiu-sc, com pratica, para vender

folhinhas, trazendo boas referencias.
Rua Municipal 11. 11, sobrado. J 903

MOVEIS
Compra-sc moveis c vcndc-se a pre-

Ç03 sem competidor, mobílias, guardas-
casacas a ioo$t mesas elásticas, lavato-
rios, etageres, commodas, guardas co-
Illidas ,camas de madeiras e dc ferro,
guardas vestidos, guardas louças, guar-
da roupa, colchões e almofadas, mesas,
creados mudos c muitos outros artigos,
tudo a favor da pobreza, todos ao Mim-
do Novo. rua Visconde de Sapucahy,
n. 369. B 1097

Acção entre amigos
A rifa de um piano c

que devia realizar-se hoj
ritla para 5 dc

mais objectos
fica transfc-

setembro, R. 1047.

TDROFESSÜKA ingleza 1
JL u-i\, cm casa c a tio
jí"C n. iS i," andar. (4:5 SIS

.. J lfi_..._: ,. \lonc<u '"• cendo caso nenhum negativo: nur. to. leireSles 's-1 z^ ú!!"-l^ n

chromcase
recen t es.
Quercis ti-
c ti f ladi-

calmente curado cm poucos dias? 1'ro-
com o sr. Vcijó, que

offerece, não conhe-
ua
54

curae iiifornitições
gratuilamer.te aa

Apiíjrcthoa
microscópicos, cicctricost de iUutninaçáo
para exames c tratamento das doenças; urc*
thra, 1 exiga, rins, recto, intestino?, esto-
•maro. etc. — Trat. rápido da aononlifa,
svniiiíts, hydrocele. Appl. 606 c «14—li.
,S,tc de Setembro ?.,, ,hs } ás 6-ílad.
U.ob.i --S. Tel. I.-94. Villa.

Ponto
bro n, oí

_ :„,,r desde .-oo re.s, so
d JOUI> na .rua 7 de Selem-

1» andar. (117 S) S

m_me_m-WM-mmimiKBX-VM*m_m-_^^ tm
á~i-.i\j_it

- %% #4ÍÍ O

CIMAURIA - Cu,a- r-'s
* constipações 1

estriados,
. . ._ com fe-

bre, lironcliitcs c asthma. Preço, i$coo. |Rodrigues, r-.:aPharmaciaDeposito:
Marechal Fio

mv a 8 S. I I ';. . ' :**'

10 n. 99. (Sofi.' S) R.

curara-so om 3 dias com

Injecçao Marinlio
Uua 7 Uo Setembro, 180

Loja na rua da Carioca
Traspnssa-se, no melhor penío da

rua d.i .Carioca, o contrato de uni prc-
dio, com magnifico armazem. Trata-
so na rua do Hospicio n. tio, loja.

II. 1041.

hmhM DE ESpNÃ
Aluga-se um, com 16 poi tas, junto a

um cinema, no Andarahy. Serve para
botequim, café caneca, onde ha limitas
construções novas e muitos trabalha-
uoreri. BarSu uc .Me>jima n. 042.

j. 1019.

MOVEIS A PRESTAÇÕES
V. S. quer comprar moveis a pres-

tacões por preços baratissimos, entre-
gíiudo-se na t* prestação, sem fiador, é
tia casa Sion, Senador Euzebio, 117 t
uo, telephone 5209 Noite. (S 3304

AGENTES
Para vender um artigo de primeira

ordem precisa-se dc agentes activos
em Iodos os pontos da Republica. Lll-
cros certos dc 60 a So por cento.
Cartas a Antônio M. de Souza, La-
fnycttc — Minas. 130 J

Paina de seda sem caroço
Kilo -

de movei,
neca 309,

uoo, na officina c deposilo
c colchoaria da rua Frei Ca-

próximo á rua de Catumby.
S -<43

911. Asscrnljli
ns. fcrn.-o
LUT.V.S. Telcn

"_ suaa conseqüências.
Cura radical, injecções
.'nnipletamcnte INDO.
LORES, .le sua pre-
paração. App. 6o5 9

54. ibs 12 is iS ho-
"r. l'KL)Kli MAÇA-
i-ioci. C. (S;iS SlR

lliiPill
ccDiioimco

-.IRl moveu r.aA"I,u'i.iuidj(li!
rea do Cattete ~'i".
C; n;.r.-i--;-, vendelseal-sa-se e. troca-seinoveis. C.rnnile ia.brica de colchõts.re-

usados. (G 6439)

ftííilSwjSiüiílUü m«mo sem
certidões, ci-

vil. r;>. c religioso, co$. em _'.} horas
oa forma d« lei, inventários c justifica-
toe... etc, com Bruno Schcgtic, á rua Vis-
con.-,c do Rio Branco, 32, sobrado. To-
dor. os dias, domingos c feriados. At-
tendem-se a cViamados .1 qualquer hora.
Teltphone n. 4.342, Ccnir:.!. >S 1054

2
(1 •¦

Casa especial de bordados
plisses, etc.

RUA DOS OURIVES N. 13. sob.
Pontos á jour c picot, desde çoo' réis, plisse desde 100 reis. A única

{ casa que faz plisse chato, accordeotl e
I machos cm préjas finas e borda so-.i-
] machos cm pregas finas c borda sou-

tache cm pé. (S1S4J)

UNHAS BRILHANTES
Com o uso constante tio Cínholino, as

unhas adquirem um lindo brilho e cx-
cellente còr rosada, que r.ão desappare;
cc, ainda mesmo depois de lavar as
mãos diversas vezes. Um vidro, i$soo.
Rcnictte-Be rf,'o Correio por 2?ooo. Na"A1 Garrafa Grande", rua Uruguayana
n. 66. A 400

COLCHÕES DE GRINA
Fazem-se c reformam-se com perfei-

ção e a preços razoáveis, r.a officina e
dcoosito de moveis, e colchoaria da rua
Frei Caneca 309, próximo d rua dc
Catumby. S 441

Beneficência Espirita
TRATAMENTO IIOMOEOPATHICO

RACIONAL
Fornece grafcútamcitte aa indicações para

o tratamento tlc toda a moléstia. Mande
as informações necessárias an sr, Hahne-
mar.11, C. l'ostr.l Sá;, Rio. S:!!o para res-
poíta. (R 9456)

DOMINGOS CAETANO RAMOS
tPrecisa-se falar com este senhor para

nesocio dc seu interesse. Pede-se a lo-
das as pessoas que possam dar infor-
mações uirigirem-se a Adriano Moraes,
officinas do Jornal do Commercio.

(671 S)

ITcvidris, ulceras, clmitas, cc/rmas
c todas as molcstltis du nidlo,
nor iiiais aiitiua.s oiuí sejam.

OUKA RAOIOAIi l'EI.0

"ünguento Santo Rrasüler.se"
Rua Marechal Floriano 173
— Esquina Tobias Barreto

Snii. José Mama Rodrigues
Hcsiilencia: Pelotas — llio G. di)

ául.
Curado com o Elixir de Xoguei-

ra du 1'hco Clico .loão da Silva
Silveira, de fone rlicumatisrtio

AjecriaCí'iiiics— P,i»

ESCRIPTORIO
Aluga-se um, grande, exccllente, liy-

gienico, arejado, com sala de espera c
telephone, por módico preço; na rua
Sete de Setembro u. 133, sobrado, lado
da sombra, J 377

ACTOS FÚNEBRES
Elvira de Castro No-

í

t

CACHORROS
A lepra, sama, gafeira, darthros e

todas as manifestações malévolas da
pelle, nos cachorros, cavallos, Ratos e
nas varias espécies de gado, são cura-
das com o " Sabão Doguc", Este sa-
hão mata o» piolhos,* pulgas, hernes,
bicheiras e os carrapatos nos animaes.

Lata 2$ooo, ptlo Correio 3$ooo. Pe-
didos a Pcrestrello & Filho, á rua Uru-
guayana', C6 e Avenida Passos 106.

Em Nictheroy, drogaria Barcellos.
R 10~1ra7m. 

de macedF
Especialista em creanças e com lon-

ga pratica nas moléstias de senhoras,
trata de todas as doenças infeccionaes.
Heinorrhagias, Suspensões, etc. Attende
a chamados. Telephone, Villa 2.578,
A's quintas-feira9, frratis aos pobres.
Consultório, rua do Theatro 19, '" nn-
dar, da3 2 ás 5. Residência, rua lui-
luruna, 107 (antiga Campo Alegre).

813 J

gueira
Patiljno Nogueira Fernandes,

seii3 filhos c genros convidam
seus amigos e parentes para as-
sistir á missa dc seis mezes quemandam celebrar .pelo descanço

dc sua nunca esquecida esposa, mãe e
sogra ELVIRA .DE CASTRO NO-
GUEIRA. hoje, sabhado, 5 do corrente,
ás 9 i|a lioras, na egreja de S. Fran-
cisco Xavier. Desde já sc confessam
sumiiiaiucnte gratos. R Soo

Matheus Moreira de
Barros

(iPAW;I50FD0 I5M PORTUGAL)
Agostinho Moreira de Barros

e familia, Sabino 'Moreira dc
Barros ç familia, José Moreira
de Barros, Olinda 'Moreira de
Barros c familia, Antônio Nu-

nes, Daniel 'Mendes, Francclina dc
Barros . familia. convidam os seus pa-rentes e amigos a assistir á missa do
segundo mcz do 'passamento de seu ido-
latrado pae, sogro c avò, que se reali-
za hoje, sabhado, 5 do corrente, ás 9 lio-
ras, na egreja de Santo Antônio, e poresse acto desde já se confessam gratos.

U qoo

João Garcia de Al-
meida

Clarinda de Andrade Oarcia
de Almeida, dr. João Garcia dc
Almeida Junior, senhora c filho;
dr. Vital Antônio Dyott Fonte-
nelle e senhora; Octavio, Maria

Emilia e Alhcrto de Andrade Garcia;
Maria José, Sophia, Arscnia e Gcorgi-
ua dc Andrade; Oldemar, Gastão c
Raul Andrade, agradecendo a todas as
pessoas que os acompanharam na sua
dôr, prestando as •homenagens fune-
lircs ao seu saudoso marido, ,pae, avò,
sogro, cunhado c tio, JOÃO GARCIA
DE ALMEIDA, participam ao3 seus
amigos ouc a missa de 70 dia será man-
dada celebrar hoje, sahbado, 5 do cor-
rente, ás o i|a horas, no altar-mór da
Çgrcja da Candelária, antecipando desde
já os agradecimentos aquelles que a esse
acto comparecerem. (J 901

Dr. Eduardo Gordilho
Costa

Maria Rosa G. Costa, seus fi-
lhos, genro, netos, irmãs, cunha-
dos. sobrinhos e primos agrade-
cem penhorados a todas as pes-soas de suas relações que os con-

fortarain no passainciilo de seu pran-tc.-.do esposo, pae, sogro, avô, cunhado,
irmão, uo e nrimo, DR. EDUARDO
GORDILHO COSTA, e nedem para as-
sistir á missa de 7° dia, que fazem
rezar hoje, sabbado, 5 do corrente,
ás 9 horas, no altar-mór da egreja dc
S. Francisco de Paula, confessando-se

t

Armando Pereira de
Figueiredot Thercza Ranialho de Figueire-

do, Leandro José de Figueiredo,
sua senhora e filhos; -William
James Mc. Clclland, sua senho-
ra c filha; Artentisia, Dejanirii,

Tliermutis, Armando, Jair, Kuth e Sy-nesio de Figueiredo, agradecem penho-rados a todos os parentes e amigos,bem como á Directoria da Associação
dos Empregados no Commercio do -Rio
.lc Janeiro, que os confortaram no do-loroso transe por que passaram c acoui-
panliai-ani o enterro de seu querido
íS',',s,"'.„',.:'e' s°ern e »vô, ARMANDOPhRhlRA DE FIGUEIREDO. t con-vidam para assistir á missa de 7° diaque, pelo descanso eterno de sua alma,fazem celebrar segunda-feira 7 dccorrente, ás 9 ila horas, na egreja daCarmo. (S IIS0

Armando Pereira de
Figueiredo

Os empregados da firma A. P,t Figueiredo, penalizados com amorte do seu saudoso chefe AR-
MANDO PEREIRA DE FI-
GUEIRlíDO, convidam os seus

parentes e amigos para assistir á missadc 7° dia, que mandam rezar na egreja
do Carmo, segunda-feira, 7 do correu-
te, ás o i|z horas, pelo que antecipada,
iiH-ntc agradecem. ^s 1151

OURO A 1$800 A GRAMMA
PLATINA C$200

Prata 30 a 60 rs. a gramma, bri-
Ihantcs, cautelas do Monte Soccorro e
dc casas de penhores, compram-se á
rua do Hospício n. 216, hoje Buenos
Aires, única casa que melhor paga,

S 439

jiias complicações. Cura rodicsl por
¦rocwsos seguroí rápidos. Ur. JOÀO
V.IEll. Dai 8 dl 11 e dal ij Si lí

lor.is: 6à rua dt S. Pedro, 6i

PINTURAS DE CABELLOS
Mme. Ribeiro particularmente tinge

cabellos com um preparado vegetal in-
offensivo, de sua propriedade, á rua
Rodrigo Silva, antiga dos Ourives 10,
i" andar, entre as ruas S. José e As-
sembléa. S 44S

1$S00 e 2$000
Applicam.se injecções liypodermícas a

domicilio; Irat.i-se com Mattos rua São
Francisco Xavier 11. 134. (346 J)

MA 5

são .empre os melhores.
RUA URUGUAYANA. 143
(esquinn J.i Tfiicophllo Ottoni)

___ss____mm_^í___w-_-_-f----^Bsa

Prata, liriihan-.es. cautelas do Monte
de Soccorro, compram-se; na praça Ti-

Ss Cn.a Garcia.

Acção enire antigos
A rifa de um guarda-vestidos moder-

no, que devia extrair-sc .hoje, 5, fica
transferida para o dia 19 do corrente
mcz. J. 10C4.

CASAS
Vende-se um grupo dc casas, na rua

Dr. Silva Gomi-s ns. 15 e 10, em
Cascadura. Inforiuaçües com a .proprie-
taria da fazenda Botafogo, na csiação
Cosia Danes, subúrbio da Linha Auxi-
liar, da Central. J. 601.

SOBRADOS
Alugam-se os pavimentes superiores

do predio á rua Urcgunyaua 11. 11
(Casa Castro), sendo o primeiro divi-
dido cm cecriptorioa c o segundo com
magníficas accommodações para fami-
lia; trata-se 110 mesmo, ic6 J

JUItOS DH AV0L10KS 10 CONTAS
DO THKSOÜRO

Desconta-se em boas condições, p.ira
tratar das 11 ás 4 na rua do Carmo,
49 sob,, sala a direita. (664 S)

Biijlioüieoa de Obras Celebres
Vende-se uma coüccção de livros,

completa, inteiramente nova e de quali-
dade superior, por soo$ooo. K* enca-
dtrnada 'in Roxbitrgh. Custou 430*000.
Propostas por carta a Antônio, posta
restante do C^ncio da ftfanhã.

rstictiics

ITONORRHÉAS I
Flores brancas (lencorrhéa) |

Curam-se radicalmente eni pou- ^
co> dias com o XAROPE E AS I
Ti LULAS DE MATICO FER-
RUGINOSO.

Vcndr-se unicamente na phar-
macia BRAGANTINA, rua da

Í Uruguayana ". 103.
 ^^

ia!STt,3XKÍ330CMJl*«-,Jíl»-li-"-.J'Jl--ajr2WW

LEME
Aluga-sc um quarto ou uma sala. na

rua Gustavo Sampaio 11. 141. J. -1022.

LOJA
__£*__. ^\. a*

6'í

ALÜQUlVi-SE

-e

'mrlnr Viediu novo — Aluga-se oanuai segunáo „nil,r (la ns (Ji,!, n. 123, entre Alfândega e Gene-I .-.nrj, preprio i»ra íaiuilia ou grau-•-.-ripturro. (.i-j SI S

Armazém ~,.flYí''1'" "™- !';m -'¦"t ti .ido. com ocpendeiicifts
pai 1 moradia de familia. á rua Prudenteoe Moraes jl 8, camio da praça .le Ina-
*«»»¦ Ui! S) I

gürsq oe mmm
MAESTRO I.UIOI MARIA SMIDO,

diplomado pelo Real Conservatório de
I,ei[)2Íg. ensina harmonia, contraponto,
fuga, instrumentação e alia composição
pelos tratados mais modernos baseados
nas theorias de Dabussy c Strauss.

Casa Arthur Napoleão, nos sabbados,
da.i s ás 10 d» manhã.

Os dois
Quitanda 1

andares do predio á rua da
. 07; trata-se 110 mesmo.

718 J

Sellos para collecçõss
Compra-se c paga-se bem qualquer

quantidade dc scllos nacicna.-s c cs-
trangeiros, assim como moedas e med
lhas antigas do lirasil. Rua i" dc 1

casa dc cambio.

Aluga-se a <!a i-ua Luiz Cama nume-
ro 43, Villa Fernandes, antigo do Es-
pirito Santo. (-< 1 JJ

Pomada anti herpetica
PORMüLA. DE L.

âppro-eado premiada com
de curo

DE BRITO
medalha

Infallivel nas etnpigens, ilarthros,
sarnas, lepra, comichões, ulceras, ceze-
mas, pannos, feridas, frieiras e todas as
moléstias da pelle Pote i$5oo. Depo-
sito: Drogaria Pacheco, rua doa An-
dradas n. 43 e Sete de Setembro. 81.

(R 53)

ÇO 11.

iM66; í Grande casa na praia da Lapa
DENTES e DENTADURAS

Compra-se qualquer trabalho velho da
boca. Uua da Asscmblia 10, loja.

S635

Aluga-se uma.
vero 3S, própria
ou pensão; n
ma. durante

ia rua Augusto Sc-
para grande íamilia

chaves acham-se na mes-
todo dia, onde lia uma

pessoa para mostra
Frei Caneca 35

Trata-se á rua
(R 35»)

Oosenvolvldai. .c.on-tli-idos,
Afomaicaaas, Fcrtitic.d-s":'m Pilules Oricníaics

O \:r.iro produeto quo em
doía mezes assegura o tiesen-
voMmento e a' firm^xa do
peito Bem cmr-ar damno ai-
[tum a snurio. Aj.f rovstío p*>
lia notabllldadea tnedlcao.

J.HATIÊ P!i".4â,r.tc!iiq.JÍ!r,
r^/ m|\ paris. ítssaamInslracçõa ta¦K-.- Wk \1!'í:i; Cr3G.nio-i!c-)a-iolro;

^E-S* M Drogaria ASDI1Ê." 
SYPHILIS E MORPHÉA

A quem desejar a cura destes males
do sangue moléstias da pellc, eezemas,
cancros, ulceras, mancln* (..v-phiUíiuis
e da morphóa, cscrofulas, ulceraçõcs.
tumores, empingèns, corrimentos, fisni-
Ias, rheumalisuios, envia-sc a receita,
fórmula nova de um sábio estrangeiro,
com os verdadeiros signaes e sytupto-
mas dessas doenças c attestados das
curas brilhantes; enviar endereço e 200
réis cm scllos a Ccsar dc Moraes. Cai-
xa ros:ui 1431. Rio dc Janeiro.'~  

J 63a

APOLIGES
Pcrderam*se as apólices de i :ooo$ooo

<le n. 278.083, de soo? de ns. 5.4 c
641 e de coo$ de ns. 2.336, c.3.17 c
a.473 todas de juro de 5 "''. emittidas
cm 191 í. para liquidar os_ compromis-
sos do Thesouro, cm papel, anteriores
a 1915. averbadas cm nome da Compa-
nhia da Estrada de Ferro nordeste do
Brasil. Rio de Janeiro, 27 de julho de
101C. — O presidente, Joaquim Macha-
,ú ,1» JrtVlIn, R 83ji

agradecidos.  (J 912'^&__-_^^tL*m_mt__K___m____m

ÍM LOUREIRO
RUA DO PASSKlb, 02

Xeloplionc, Contrai 803

Coroas (Io blscuiti
Coroas ilo nniino;

Corôns do floro» imturaei
desdo 20S000.

Acceita ciiconiiiioiiiliis.
Esmero o promptldno.

(11 840)

f

¦Baa—BBE—mm
D. Carlota Barros da

Rocha Frotai

f

Hilário Corrêa de
Castro

A viuva e os filhos de TtIT.A-
RIO CORRÊA DE CASTRO com-
muinicatn aos demais paretitcs e
amigos, o fallecimento dc seu ma-
rido e pae, devendo o seu enter-

ro sair da rua Anna Guimarães, hoje,
ás 4 horas da tarde. S 1189

Maria Rodrigues Ca-
sanova

"REQUIESCAT IM PACE"
Antônio Rodrigues Casanova t

seus fillios, Jusé Rodrigues Casa-
nova, Antonia Gonçalves e esposo,
Francisco Rodrigues Casanova, sc-
nhora e filhos, José Rodricues Ca-

sanova Filho, Abilio Rodrigues Casanova
e mais parentes da finada MARIA RO-
DRIGUES CASANOVA, sua idolatrada
esposa, mãe, nora, irmã e cunhada, pc-
nlloradamcntc agradecem a todos que se
dignaram comparecer ao iicompanluimcu-
to dc s.-.us restos mortaes, lhe trihuta-
ram offcrendas fúnebres ou prestaram
conforto e desvclos nos derradeiros mo-
mentos, convidando-os ao mesmo icmpo
para assistir á missa de sétimo dia que
em sua extremecida memória será ceie-
brada ás 9 lioras do dia 7 do corrente,
na egreja da Inimaculada Conceição, i
rua General Camara. I'or mais esse acto
piedoso confessam-se eternamente gra-
tos. .T 1077

Amélia de Castro Mur-
tinho

Carlos Murtinho. convida o»
seus parentes e amigos para as-
sistirem á missa de 70 dia que.
manda rezar pelo repouso eterno
dc sua querida mãe. D. AMÉLIA

DE CASTRO MURTINHO, hoje, sab-
bado, 5 do corrente, ás 9 112 horas, 113.
egreja de S. Francisco de Paula.

J noi

Martio Joaquim Silva

Í 

Luiza Joaquina da Conceição «
seus filhos e sua nora participamo fallecimento de seu fillin M\.
RIO JOAQUIM DA SILVA, e
convida todos os seus amigos paraacompanhar o seu ferclro, qnc sairá da

rua Ypiranga n. 100, casa 3, para o cc-
miterio de S. João Baptista, ás o ho-

J IM

t

+
1

O dr. Guilherme Barros da
Rocha Frota e familia, o dr. Al-
berto de Andrade Tinto e familia,
Maria Josfi de Barros Frota,
Flavio e Plinio Frota, a Baroncr.a

da Passagem e familia agradecem pro-
fundamente a todas as pessoas, paren-
tes e amigos que sc dignaram acompa-
uliar os restos mortaes de sua extre-
mosa mãe sogra, avó, irmã e tia, CAR-
LOTA BARROS DA ROCHA FROTA,
cunvidando-os novamente para assisti-
rem á missa de sétimo dia, que pelo
eterno repouso de sua alma mandam ce-
lebrar hoje, sabbado, 5 do corrente, ás

i|a horas, na egreja de S. Francisco
de Paula, antecipando os seus agradeci-
mentos. p (S 939)
wse&___-_____mm__m____mmmm
Emilia Machado Car-

neiro de Mendonça
0M1LOÜA)

Henrique Carneiro de Men-
donça c filhas, Augusto da Sil-

Machado, sua mulher filhos
genro, Alberto Carneiro _ de

Mendonça, sua mulher c filhos
communicam a seus parentes e amigos
que, pelo repouso dc sua saudosa mil- . .
Iher mãe, filha irmã, nora e cunha- I iguapenscs, residentes nesta capital,
da 'UMH.IA MACHADO

missa hoje, sabbado, 5 úo
10 horas, na egreja de S.
Paula, sétimo dia de seu

Angélica Rosa da
Cunha

Seus filhos, noras e netos, con.vidam seus parentes e amigos 4os da finada D. ANGÉLICA
ROSA DA CUNHA _ assistir á
missa de trigesimò dia de seu

passamento, que será rezada hoje, sab-
liado, 5 do corrente, ás 9 horas, na egre-
ja de Santa Rita, antecipando seus agra-
declinemos ás pessoas que comparece-
rem a esse acto dc religião. (78 Jim_______m___m
Missa em louvor do Se-

nhor Bom Jesus de
íguape

Amanhã, fi do corrente, reza-se ás 5horas, na egreja ita Senhor Bom Jesus
do Calvário c Via Saci,-,, uma missa eit
louvor de Nosso • Senhor Bom Jesus di
íguape. Convida-se aos fieis devoto;

CARNEIRO
rezada mira

Francisco dc
fallecimento.

J "oo
ms_n___t__

assistirem esse acto religioso. 1026

AGGUíTíUladoros eleetricos
Prccisa-sc de uma bateria para 110

volta e que dê para illuminação de
corrente ..continua de 50 lâmpadas, de
25 veias'durante tres horas. Trata-sc
na, rua dos Ourives n, 88, sohrado.

J. 612.IíoTfétídF
dos pé? e dos sovacos. catinga
comichões, etc. desapparecera
mente com o uso do "Suorol

2%. pelo Correio. 2$joo. Vende
ledas as drogarias, perfumar;
macias c á rua Uruguayana r,
restrello & Fiiho c Avenida P:

Kieiras,
rápida-

. Preço
;-se em¦-. phar-
66. Pe-
íos io5.

A 393

rflítllÂí
NEURASTHENIA?

Velhos, moços e risonhos, n-.o_;o3 for-
tes e felizes só depois do uso do STE-
NOLIXO, formula descoberta j-ecente-
mente por um sábio saisso; não falha
nas fraquezas genitaes, neurasíhenias,
ctr.saço physico. magreza. tuberculose,
convalescencias. anemias. Vidro. 5$;|
pelo Correio. 7$joo. Drogaria Granado
S; Filhos, rua Uruguayana 11. 91, Rio
de Janeiro. J 6=3

Cuidado com os inírujões
Os proprietários da Casa
dns Fazendas Pretas, ten-
do saliiilo 11 ue continua a
exploração do credito do
noiiii) de seu estabeleci-
mento nor nnrto de indi-
viiluos suspeitos, avisam
ao publico «Io que a Casa
das Fazendas Pretas não
tem nuent-cs ile lutos e não
inunda seus empresados a
domicilio — sem receber

pedidospara tal fim.
.Moras exploradoras o tam-
nrai suspeitas são aouellas
Qtie se aprcsciitam 101110
antlcns contra-mestras da
Casa das Fazendas Pretas.

PEDRO S. QUEIROZ
& IRMÃO

Tel. C. 101.

PENSÃO PROGRESSO
Completamente reformada, magni:"

cos aposentos, muito familiar e prcc.nitlicos^ Largo do Machado, 31. Tele-- Centrai 4.3S5. J 30S
mou
pãüiic

Pensão Paulista Familiar
Rua do Cattete, 04, Io A. Salas e

quartos bem arejados c decentemente
moliiliados, para cr.sal e cavalheiros de
tratamento. A comida é brasileira. —
Fornece-se pensão a domicilio e accci-
ta-se pensionista para mesa. Asseio 1
hygicne. Preços módicos. Telcph C.
2.814. J 90;

CABELLOS BRANCOS
Usae Brilhantina Triumpho para acas,

tanhal-os. iFrasco, .Iíooo. Vcndc-se na!
seguintes perfumarias: Bazin, Nunes
Cnsa Postal. Garrafa Grande. Cirio
líermanny; Nictheroy, drogaria Bar-
cellos. S. 120

mm
Quem quizer

l>aratíis. só na '
cliai Floriano u

ompiir malas bnpi
Madrilenha" — Mi

1
te.

TÜBEÍ10ÜL0FE

ADMINISTRADOR
Prccisa-sc de um homem com pratica

de lavoura, aue tenha officio de car-
pinieiro, com pouca familia, para tomar
conta de uma fazenda no listado do
Rio; informa-se na rua Gonzaga Bas-
tos 34 (Andarahy), até ás 9 horr.s do
dia e noã domingos todo o dia. J 850

João Garcia de Al-
meida

tP, 

Corrêa & C. extremamen-
te compungidos pelo fallecúnen-
4o Je s.u orezado amigo e ex-
sócio JOÃO GARCIA DE AL-
MEIDA, mandam celebrar, em

suffragio dc sua alma, uma missa de 7°
dia, hoje, sabbado. 5 do corrente, ás
9 i|i horas, na cereja da Candelária,
e para assistir a este acto de religião
convidam todos r.3 seus amigos, aos
quaes desde já sc confessam cumma
mente ara':-s.

TV-.essoa curada na
mula dum crande s
gráo, com febre. t.
magreza, dy.!

iilin,
com o ..?•
j*i no 3'

?se, d'-r dc peito,
etnia a receita a

quem mandar endereço e coa reis em
scllos ,10 coronel Sylvcstre Casanova.
Caixa postal 11. i-pS. Rio de Janeiro.

J 6jl

Optimos aposentos mobila-los, n.iri
familia e cavalheiros dintinetos. Dia-
r!.. desde 5$ a Síooo; fornece pensãa

domicilio, na rua do Caltete n. i3í.

"•.

(J 95:1 Tel. C. 4. (S433.)
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CORREIO BA MANHA — Sabbado, 5 dc Agosto de 1916

CREOSGENOL
Moderno tratamento das tosses 

'«

Sfonòbites. R. Quitanda 5 . **r- Vi-
isto 2Í000. (R 544)

TRIISPIISSIÍ-SE 
~~~

j iontrato dc unia casa de seccos e
molhados, siluada num dos melhores
pontos dos subúrbios, tem moradia
para família e grande chácara. Infor-
mações com os srs. Teixeira Couto
íl C. 'Rua Uruguayana po, _ ÍB 871)^"Ilfredo 

machado
Precisa-se falar com o mesmo, para

tegocio dc familia . Natural de Ce-
lorico de Basto, Portugal. José de
Souza Campos. Rua Archias Cordeiro
a. 338, Meyer. 613 J

ARMAZEM
, Aluga-se o da rua S. Francisco Xa-
vier, .04, esGiiíiia da 

'1'. Derby-Clúb,
Icabàdo de construir. .1 1098

CIRCO PIERRE
Companhia Enjuestre, lAcrobatica. ..

Zoológica e «fe novidade — Oitieet*- e
proprietário: Mr. Jean Itté Pierre

HOJE HOJE
SABBADO, s i_E AGOSTO

ESTRE'.. ES_RiE'A' .

DO CHINO WON CHON
nos seus difficei9 trabalhos, Um delles
por um arame pendurado pelo» OA-
BEM.OS, prova esta arriscada, que a
executa com toda a, faoitidade. Segue
o exilo da companhia do Circo Pierre,
devido á habilidade de seu director —
MR. PIERIR©.

iSucoesso do ™a8Íco «ugestionador c

prestidigitador CRUZ 1PAIULA.

Nesta funeção se apresentará um
.programma cheio de attraç5es e «m-
dades.

Luxo e

Conforto 1 1\
mmmMi>mm>ttwm.wa

D Flores e
Elegância

PATHE
__W___KIM»« ;_ím__m««!««____ii__»_

Amanh- - ©omingo - 
fM»***

ecoes — A' tarde matirtée instruBUva,
_T _ i|_. com exKibiçâo de toda >»1*
leccão zoológica. I2t>1*

ANON
.OTOpnnhia Bnizileli-a "THEATRO PEQUENO" — Iniciativa e -ire-

cção geral tir* Mario Doiningucs •_ llcnato Alvim
—•••— Direcção artística do uctor MARTINS — *.—

iaojE — Sabbado, 5 <ie agosto de 1910 — HOJE)
l»!lllBiEf_ai:_l8EÍí!!!H!ill!«il!lÉ!líl_IIII]!!!_IB»_llllBIII!!lII
I * MATINÉE ELEGANTE :.- I
,__ À's -1 lioras da tarde B
I —*— S O I B _ E —*— 1

Se9SÕe8 1 A _ 8 e ás 10 horas da noite I $688068

firsnde suecesso do THEATRO PEQUENO
__.!*¦— do qual faz parte a 1" actriz HMM1A POIiA —*—i

3 representações da comcdia-vaudcvillc cni| 3 actos de BASTOS TIGRE

3 3

O MICRGBI3 DO AMOR
(VERDADEIRA PABRIIOA DE GARGALHADAS)

Amanhã, domingo : — "Matinée blancho", ás 4 horas e "solrée
ás 8 e 10 horas da noite.

Empresa DARLOT & C. — Avenida Rio Branco, 151 e 1531
HOJE e amanhã — Últimos dias do film de grande ,espcctaculo
A OPERA. DO COMPOSITOR AÜBER

A MUSA DE POnTIH
Somente estes dous dias será possível apreciar o notável pa-• pel da artista celebre, mundial, russa

ANNA PAVLOWA

Segunda-feira Sessões Chies

I üm programma escolhido: QENEROS BEM DIVERSOS
Os programmas do IPATHEl' agradam

e dirigem-se a todos
Um mnravilhoso drama da vida cruel moderna interpretado

impcccavelmente pelo garbo, distineção e sobriedade de artistas deescol dos melhores poloos francezes, escolhidos pela fabrica Eclair.
Edij&o da Soo. Drnmatique des Auteurs.

Tres actos empolgantes e magestosos sob titulo...

SEGUNDA-FEIRA, 7 DE JULHO
Mais grandioso film, que „r.i ípoco. Trabalho "Kxtra" da "Red F ca-

ther", onde .sobresaç pela sua graçabelleza; fascinação _ ti) eig-uicej a ar-
lista MARY FULLER. a favorita |do "écrán"- americano, encarnando oi
papel principal do poema em cinco '
actos

V J___f_9 __B ^v. *-,^^* ^B HHc^l _*^^m
Z _______ _____ __ \_l B_____fliÍ mm** MBmmW

iRí^.i^ Ibtphpítp 1
1

i s=

MARY FÜLLÍJn
A Rejane americana

MARY FULLER, tanto na "robe
taflkur" como em "toiletie dtco-
lettee, ornam«nUda de custosos "ga-
lon." tanto no meio de soas soes-
tímoveí. ".ourrures" romo no seu"désIliaWll." eshidido, denota _ yer-íkdtíra alma refinada de "grande
dame", de coquette 'intelligente c
de gosto na época moderna.

O CINEMA AVENIDA - ELEGÂNCIA E CONFORTO

Vingança de Príncipe
1' aoto — Saudade do passado.

a* acto — O Crime I
3.' acto — Vingança de Príncipe I

No mesmo programra.. e_hibe*se o maravilhoso entrecho de
grande sensação, em . actos, da exceliente Gloria Film— Drama deaventurasos x>_=t.___:i___._____ o_a_ iu______'_c____

(Extr .Ido d novella D»l. y Ford)Os programmas de segunda-feira do Pathé são admiráveis.

Quinta-feira — Os dois máximos artistas italianos :A bella Hesperla - O famoso E. Ghione (Zá-La-Mort) - Drama intenso : ALMAS TENEBROSAS."«9 MMWHHiH1IIIH!M_!I!Í1BIIIIHKIWB!I

PATHE
O Hoje e Amanhã m
Despedida do mais formidável suecesso
A ULTIMA SERIE DOS FAMOSOSirais iiiM í

Os dois
últimos

capítulos
SUBMARINO 133
A VICTORIA

DBCLARBL

DOIS -CTOS
CADAIM!

Será exhlblda
a reportagem
mundial do

Pathé Jornal
Amanhã—Matinée infantil

mgap* Pela ultima vez o formidável film
__r-****_F cômico de Carlito e as duas ultimais

series dosMysterios de Nova York
i:l_»HIIIW;H |_i|_«__B!iiiiiiB|||!|i![|;iiiB||!!|i||:!|i|||;iBi!i!ia»:^

1i

m t ODEON
iíOMPANHIA CINEMAT0G.JE.APHIOA. BRASH-EmA.

> * • HOJE E AMANHÃ • • •
São ainda dois dias, os ÚLTIMOS, de exbi bicão deste portentoso programma

Grande drama de enredo passional — Assumpto soberbo
que Alexandre Dumas tratou em um dos seus melhores
romances, A Dama das Gamelias e que o* autor mo-
demo delineou com as suas vicissitudes da vida moderna

SE RIR DEL P1AXT0 da fabrica italiana AQÜILA¦ Adriana Cartier, qual outra Margarida Gauthier, zombando sempre do amor e arrastando na corrente aue
a ceicn um milhào de adoradores, tumbem se sente presu nas malhas do amor... Pobre Adriana, pobre «llbel-
lula» quu vê suas azas se crestarem nos raios do sol do amor...

COMPLETANDO O PROGRAMMA.
__All____MT I __ D M AI ° ultimo numero — Sempre informativo, sempre noticioso a o maist_l-.v_ IVIV^I. I uV.nl.nL completo de todos quantos ha no gênero
A l__"è__ IMVPITTá^A _____ Drama de amor e de bravura—Eis mais um bello fllm para completar

______ í^__- i__-_____L_l^._*„__*' 0 programma. E' attrahente e o teu romance commove e empolg»

uiiuiu \m

'"______.!!

__H ___P*._* **__-,t* ^^^^» ___fi ¦___^?___^*í___^í''________¦ ____¦

_B ___r ' ' _______ ____d9 _____Ü___i_______^ __¦
_________________r * •;__r>?___[^_B Hupív ^H

5 

_________* _. *í*?;_____-^i_-': S*i ¦* _"_.- -íi'' ii _ff_1__i___í.*_í_. __. ¦____ -_.'':'**_*^'_._K ¦>¦¦-*¦. _:'__?!_____•:^*rT^___rr*^ *^*^ '^ ^ ^

mmfmW-WmmmmmmmS:WmmW'nM"m tm mm __- *~m**"Vm%___Wkmmmm%T

^mmmTiMmmmmmmm»IHk^__MBÍ_MMMaMB___H___aHBHMBMMiBimug^M^j

ODEON
COMPANHIA OII.EUATOGRAPHICA BRASILEIRA

•• DEPOIS DE AMANHÃ ©
XJ2Vr___ NOTA SEWBAOIONAL

UBH FILM NACIONAL DE GRANDE EFFEITO

A EMBAIXADA BRASILDIDA ui ADPDUVINAhíHSl NI íiiilíriP S IN A
FILM INÉDITO - Mão confundir com outro já ex_.-bi.-0 squi

no Rio.
Trabalho executado pelo hábil operador sr. A. Botelho,

enviado especialmente para acompanhar a EMBAIXADA BRA-
ZILEIRA.

THEATRO CARLOS GOMES
Proprietário — PASCHOAL SEGRETO .... .Direcção—CYCLO THEATRAL

Grande Companhia de Sessões do Eden-Theatro de Lisboa
Empresa t- TEIXEIRA MARQUES

TTí _TT_ 3 sicssõejs TTf-TTi.
JlUüJLl A'e 7 3[4 e 9 3j4 da noite JJ-V^ÜJ-J

UM DOS MAIS RETUMBANTES ÊXITOS DO THEATRO PORTUGUEZ
,1» c 4» representações cia celebre revista em dois setos, «ete quadro, e duas
deslumbrantes ;ipoi'iieo*es, ori|inal de Ernesto Rodrigues, Feli» Bermudes e

João Bastos, musica dos maestros DeMíegro e Bernardo Ferreira

ÒPlflBQflQUfrTRÕ
í«_________________e_________-_-__-^^

O Cola-Tudo, Carlos Leal; João Pestana, Henrique Alves
Oo prineipaes papeis por Berthe Baron, Medina de Souia, Eliia BantoS, Maty

Soler, Tina Coilho, João Silva e Lui- Bravo
TOMA PARTE TODA A COMPANHIA

Brilhantes torporajões de coros e de baile.
Deslumbrantes scenarios. — Luxuoso |uiraa-roit_._.

Dillieles „ venda r.a bilheteria do tlieatro. Preços: — Frips e camarotes
dc i", >s$; camarotes de -*, ic.; cadeiraa de i', )Íi cadeira» de a", 2$;
g_i._i.-j_ !-U..era_a_, i$ãou; entrada gerá-, 1S000.

Amanhã -MafínéãsIIj^-TdÍÃBO A QUATRO

CIRCO SPINELLI
Grande Companhia Eqüestre Nacional da

Capital Federal -— Empre». Alfonso
Spinelli — Companhia de Benjamin de

Oliveira

Hoíe ~ VARIADISSIMO -'tJfti__¦n°JC ESPECTACULO *t*OJC
SUCESSO I. SUCCESSO I.

Sei*, levada na a* parte, a peca bur-
lesoa de BENJAMTN DE OLIVEIRA,
musica do professor Henrique Escudero,
...titubeia:

O DIABO ENTRE AS FREIRAS
HOJE -» TODOS AO CIRCO — HOJE
Suecesso garantido / Preços do costume.

Depois do espcctaculo, haveri bondes
para todas os linhas.

i
AVISO — Aeham-se em entaíoa a co-

reedla de ooítnmes militares — O 2E'
MÍMÍ, e a mágica — C QALLO DA
TORRE. »

Maravilhoso espcctaculo — nmanhã ¦—
Com a peça — O DIABO ENTRE AS
FREIRAS. (S HJ7)

""~ ¦-¦-¦¦- -¦ - 1 ¦¦•¦.•¦•¦^^-_s____r_________?__?_______--____--___?_S-____-__5S

THEATRO ]VIUIVICI_PA_I__
Concessionário Walter Mocohi — TÊMPORA.DA OFITICIAI- DE IO 16COMPANHIA DRAMÁTICA FRANCEZALUQIEN QUITRY
___CO_T_E_ - Sabbado, 4 de agosto - X__O.T___A'S 9 HORAS — Recita extraordinária

Festa artisttea de Mr, I_ttcien Guitry

IL^a IVIas^ièr*©
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^—mm^—mmmmmmmmMmmmMmMmmWmm)mPt0*—r'%,. __o_lc - ---f

Comedia em 4 actos, de Julea Lemaitre. Mr. LUCIEN GUITOV iouera ___.U ae Marèze. Grande creação de Mr. Guitry. fou. _a le

Amanhft-ULTI\!A MATINE'E - DESPEDIDA DA COMPANHIA
• • • •L<-5 F*etit Café mm»Oa moreis para esta peca sâo fornecidos pela con_e.ida.asn n__-STA_Preços de matinê a

T B^B___í_IIS_ÍL7Al toteressante» conforonclas rto air
Je JP _ ^-IJJNfeOiV ^ 

1 10'i

CLUB DOS BOHEMIOS
RUA DO PASSEIO N. 54

Restauram et Cabaret
GRANDES E8TRÊAS

oa» duettistas e fadistas portuguesas— AS VIOLETAS —
- LA FÓLLÊTINA —

_ cançonetista italiana a transformação
Hoje e todas as noite "aoirée chie" diri*

Sida pcla sympatliica cabaretiére
LAURA, DE SADE

SUCCESSO DE "

Cline & Whitney
Excêntricos dançarinos americanos
MME. SILDA.
MME. SUZANNE MUGUET.
Stas. VIRGÍNIA MONTEIRO e
BERTHA RODRIGUES.
MME. FANNY ROLLIN.

ARLETTE LA POUPÈE
Orchestra de tzi__anos "Messad-glia"

Brevemente — Sensacio-
naes "débuts"

nii
m
1i

!_!;ii_!^_lí;_í:!Ç_:s_l!íi!_l;li
Empresa

J. Crnz Jn

««iliii_IH!„!!!!IB!^_!!!nillllHilll

mor CINEMA BUS
¦«¦¦iiinniiíiini!

Roa da
Carioca
49e51

_aco_ri__ AINDA SUCCESSOSI -HOJE
Prngnimmu que possue 2 FILMS admiráveis— Trabalhos in-

vejaveis, trabalhos que são recebidos com palmas
iniciamos o programma com o FILM NOVO :

O GRANDE ASSALTO
Uma comedia interessante e monumental da celebre

fabrica L-KO (Universal) — 3 partes
Garantimos o suecesso deste trabalho.
H continua o triumpho de :

A TABAQUEIRA DE MARFIM
Um dos mais bellos DRAMAS POLICIAES quo. a cinsmatogr.iphia
tom feito. Trabalho monumental, em 5 longos 'actos, d- applaudida
ag.ncia D'LUXO. — Este film é empolgante — Os applausos que o
nos. o publico hontem n_o regateou consagraram o heroe detective.

Segunda-feira — O bello romance do amor e sensação
COKAÇAü I. »_ MaRIIOKB

extraído do celebre romance de Emilio Kol_---_.IEI.EZ_ lUQUlN-*

Quinta-feira, 17 do
•corrente—Inicio dos tra-
balhos de Francis Ford,
Grace Cunard e Ral-
leaux, no film

EMPRESA OLIVEIRA. __ O.
Lotação 4.000 pessoas — Films da EMPREZA WNEILD — Apparelho Pathé

— Nítidas .proj-ecões—Orchestra sob a regência de RAPHAEL ROMANO
PREÇOS: — Frizas, 4$ooo. Camarotes, 3$ooo. Balcões e Poltronas, $500.

(Galerias e Jardim, $300.
SESSÕES OON___ÜAS DAS 7 A'S 11 HORAS

ESTRÉA DO

I
*s_

J|A-„.\..v.^.:__i *:'"' ¦-*.-__4_H_f..,_;.. ..-._¦. ¦¦¦•»
\ r. '• '\sáÊmr_-r .
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IDO

CIRCO

ã (Palhaço, o protector da
FILHA DO CIRCO)

Admirável DRAMA
POLICIAL-Film de
aventuras, em 15 sé-
rios, d» fabrica UNI-
VERSAL. (R Í17G
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• THEATRO REPUBLICA •

Sport Norte-Americano
O BOX

pelos arlistas Corbett e Sullivan. TRAEALHO DE REAL ÍJT__ACÇÂO

Novos quadros pelaTHE OI_YMF»IAIV TROUPE
Ultluilus noites do —i HOMEM OO URA (artista som rival)

SerSo exhibidos os filitis: ACTUAMDADES _ ORTUGUEZAS, natural;
O HOMEM E O LEOPARDO, a partes. 

"Selig"; A SAMARITANA, drama,
partes; SOB A BANDEIRA NEGRA, drama, s partes; DUELLO ENTRE .
JANELLAIS, cômica.

Os melhores cspectirnlos para íaniilins
Arte Recreio Conforto

Amanhã — Mntinéo: A FESTA DAS OREANOAlS — A' nolto:
PROOAMMA NOVO. (R 1164)

PA__AOE-TH__ATRE
_ ¦'. < .'do Theatrnl lirasiluiíourande Companhia italiana de Operetas, organizada o dirigida nelo

V A V. BTTQR KViT . t_!H.

HOJE 
'"""""'"'""' """""" 
7';R_CI_ADBAS_I_NATUUA HOJE

-.-«--wwBaaBWMawi» ¦** ® ** _l|_fe

ESTRE'A da ptlmí d0?Ba MARIA LU-ZA GIOANA e do acior comico ALFREDO D" *~

I _aa_*_>s»!a_ap3

Primeira repreientação (!,i
.E TORRE

leSre .ptreia dc F. SUPPE'

Protagonista — G1ULIE7TA CESTI

?.ÍPR_ ?UICA _!. — *-*l?«inni Doccacio, Giulletta Cesti; Fiametia MariaLiuxa Gioana; Príncipe .lc Patcrnio, Cario Aprandi; S-_K-i barbeiro A_réd.De Torre; J.otlcrcnghi, Ângelo Cavcs.ri; L.,_&,,,,,.;e.g"ftjg. Pomp""1
Billieies . venda, até ás 5 horas, ia agwiíi òo "Jornal do Brasil"

Amanhã — Dois grandiosos espectaculos — Matinée8 e 3M. ' 21 Ja; Solrée, á«
<>•! _>

BSBBSmMmiTeS&limiZ&àijãS-msaSÇSEBSBimmm
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hi_je|
0111 w
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THEATRO S« PEDRO Paschoal Sogroto

H_T.ífAHn_n__t.ii
HOJE

COMPANHIA DAS ESTRELLAS MUNDIAES
? â _f.fi f¦_ ¦_ 9 - ft!. _H * *»?P___ _ui.U-.i_i_ _ èiwt_n ku.uíiudn mm TOY
Duas sessões - HOJE

A.'a 7 3i4 e 9 3.4
r%TT_-_ _^ _¦_»____ _-_ i-x _-¦_ r.T_

U UJ__1.UXU _>U\_V-I-__C.U U\J -_»!__ !

Todas as noites novidades ! Números novos !
Estréa do nota- ¥ JI T7/\T ¥ O-T^nni-I1

Tel illusionista JÜA T \JLíLi£á A 1 £_.
Com proenunma inteir mante novo para esta capital

LA FOLLETTE na America do Norte é denominado o REI DOS PRESTI*
GITAD ORES

SEGUNDA PARTE:PROF. DR. HERIVÍA
O REI DA ELE CTRICIDADE

O PROP. HERMAN, pasrari pelo corpo uma corrente electrica dc ico.ooo
VOL-TS, força «sta superior a que è app.icadn na cadeia (íe Sàn-Sin, cm NtW-
York, para executar os comiemnados a m orte. Fori maiia diversos trabalhos.

p..... — Frizas, 12$; camarotes de 1», 10$; camarotes de a', 6$; dislinetas,
JriCV.Ub j^. poltronas de 1*, i$; poltr onaa de 2», 1$; ealerias nobres, i$ooo, e

role Q5 1*90,

Empresa Paschsai Segreto
Cinema^Theotro S. José

í.ôíiiljauliia _.íoias.**-o
Drama.. 'Lomcília.-, Musicas e Grandes b-ii,.', -¦ •*>..._-- .1- 1 .MA'1___*_ \ni\_rii•,¦ 

l™ '*,..'• * ~ WreçlOr da orclicstra —M.A_bTRO MWINEDüA--Da wal ia «arte _ primeira bailarinaANA KREMSERHOJ-E - E_S__PR35S»_^ . BCOJ.T3KV"'k d_'^cr''__NR_"__^Ã^ *»***, dc G. MOIMSSO, miisi-
_â__VEO_=_. I_>J___-,_=»___.C3E__E

,-«._hR'VKlx- — J0*"* Ch.irton, G. WOLIASSÒ* B.ri. Vr.._.„. 4*-.mmsmi Ch.iri JBtufowiel, apache, L o*- Mareei <kb_3^.tíii_ A__*
berto Sarrynj uMlle. Dupres. SHl.bNA MOLAá^O* » Sa_f_ É _.-__*ko: Mie. Ra<_.l. Aliv- Mil.» vir. *.______' ™_ _ °a21e> b* Sosen-

SfJíffii PNrr^f&«eoL^.-, 3^^»^ary

A. ,«,„,.« «nnwpiarOo sempre pela «xhibiçüo it "films" das mAreputadas fabricas.
A'SNo.!th_Ítr_s 

_.'j05é, S. Pedro, C-rlos Gomes ^¥'°S 
™™*XP

ver.-, matiníe aos Domingos, ás V j _, " 
' •'ln,Eon -M*-dM*-e. **'

llfl IF .SUPEU-SICNSACIOMAL"**»1*'*-*- PROGRAMMA

Despede-se hoje e amanhã do nosso pnbllco,
cujo melo tantaeraoção provocara, o ultra possui

drama scientifico policial

OS MYS
DE KEW YO

21- e 22- opl-
sodios cm

2 partos cada
um, sob

os snggcstiT09
titulos ile

A MALA
VERDE

o
SUBMARINO

JL 33
Os dois últimos
capítulos queconstituem o fe-
cho de oiro do
magistral ro-

mance amerioá-
no, o mais cm-

po\'gante e surprehendente entre os seus congêneres, que
bem mereceu o qualificativo de ultima maravilha cinemalo-
graphica.

Os episódios de hoje, como os demais, offerccem o maxi-
mo interesse.

No mesmo programma o pujante drama da vida real,
obra artística c sentimcàial da afauiada

fabrica Eclair

jl .--'¦-;.-'-. -X--^-^j-Bif™ ^J_WiÊ^w^____iI2L'- "wj^""""•_"~ *.""''
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1 m _* __UIVI I IKU INAb I Kfc_VAS
2 longos e commoventes aotos. Scona campestro d_ mais alta moraii-

dade, destinada ao mais franco suecesso
Como extra na matinée:

A revista animada, ultimo numero
PATHE* JOTJBNAZ,

Do qual se destacam as modas em Paris.
SKGUNDA-FEIRA - O grande drama de aventuras cm 3 partes

VINGANÇA DO PRÍNCIPE. Quinta-feira próxima A BELLA HUSPE-
RIA e ZA-LA-MORTno intompeativo drama psychico sobre a «MALA-
VITAn em 7 actos ALMAS TENEBROSAS. A -seguir: A DEUSA DO
SILENCIO A QUERIDA FRANCISCA BERT1N1 no drama da alta vida
social em 6 actos AS LAGRIMAS DAS COUSAS. R 1182

rwe_ ATRO Companhia
Alexandre Azevedo

HOJ3_l m
-w

m ^.^ S.*__t_fc»£í.clo, S cie agosto
A's 7 S|4-ESPECTACULOS POR SESSÕES - _Vs 9 3j4

3E3Stréa da Cor__._pe___i__i.I_aj neste tlaeabtro
Primeira representação da comedia em 3* actos, de"

ino___l______TII!-gt__t___m -. -

A. Gapus, traducção de João Luso

I Ü
n rszznus. ___r _rA___s____

ONARIÃ)
___¦_____________________-____-_-_¦ ui ¦

^> '•^^-'**---»*—.--.c--_:.-^_ .-Kj_^__K__ars____^
Protagonista. . . . , . Cremilda d'OIi-veii-a*

Distribuição — Zcbardin, Alexandre d'Azevedo ; Pagenel, Ferreira de Souza; Visconde de Sambliu, Antônio Serra; Ououwr, J-.tMboaro8 ; Rouju, Mano Aroso ; Ura gendarme, Oscar Soares; Augusto, José Soares; Um cavalheiro, Eduardo Arouca;üelestino, João Pinheiro ; Ura creado, E. Arouca ; Um conduetor, J. Pinheiro ; Suzana Borel. Cremilda d'01iveira ; Sra. Lebardin.Adelaide Coutinho; Sra. Pagenel, Judith Rodrigues; Rir.:. Braziha Lazzaro ; Hortencia, Eva Durval ; Delfina, Ada Sylvia.
1-e 3- actos, einJ.rcsligiiy.sur.Lolae — ..' acto. em Paria -Actualidade

«i_e-«ii-8c_ne de actor João Ks&i.-òos-Ea* ® ® Mobiliário da casa LE MOBILIER - Rua Cliile 31___  PREÇOS IDO COSTUME  
'.... 

. .......—-^t
_-._aai-l-à--__ LINDA FÍJ_VCCIO_.AKIy_.

.-, . _ '*.___».-^'_...
•.- :--^J*.'_»-ii.. Ti.

tí_:e___.-t'__^o apollo
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¦ '-jiM"ty'"'''-'C-'
_______***•

s_____ffl$^*'1' ¦ ."
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^Êt^________ .... ._

•x-^-
Empresa

JOSÉ' LOy_.E.__0
COMPANHIA OO JPOJL.Y ______ AMA D_D LISBOA

As 7 li3 O As 9 3i-4
._¦_;_ Brasasar___:iBBaaaoaaot I

__ O MELHOR ESPECTACULO DA ÉPOCAtma re-rista nacional cujo exito foi con_tatacio por toda a imprensa e pelo publicodesta Capital
¦ _________bbp_ ___rerwfgaa_ _?_ _" i_r.-__c*^-i__t-._rr.__r_ _ _s

_B^B_g__g*i_'/:,*g*_,;__,**_r_n_¦ -_Bg_a____a._»«___,&i_______«_.i_>_.___v_^»a_t____^^._-^_.___—— * _tiili_ii»r_ri__l_^T___|p__a_*______-_y
Original de Bastos Tigre, Rogo Barros o Carlos Bittencourt, musica do I_;_ Junior

Cnnçôes finíssimas pela eximia coupletista mexicana ROSITA KODFilGrtJEZ
SUCCESSO COLOSSAL de Ignacio Peixoto, Pilomena Lima, Palmyra Torres, Othelo de Carvalho e Curto Real, em variado,

papeis — Brilhante exito de toda a companhia
_ 314 — STA' 8AL.VA __ PATHta. _ _._.Amanhã, d* 7 H3i e 9 3j4 — STA' SALVA A J___.J__.__A. - -Matinée á.9 3 M3 st naa

__ i*.. _ 
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