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O PROJECTO
DiSHEE

IA apresentação do projecto Dun-

shra 'fez: com que a questão da

black list se tomasse critica.-Foi o

Correio 4a Manhã que primeiro agi-

tou este assumpto «, 'ha 1mc7.es, temos

quasi que .diariamente -discutido as

pr epotencias exercidas pelos consttles

britamiicos, analysando-as sol> todos

os pontos ide vista. Nessa opposição

systamafôca ás medidas, com que a

Inglaterra procura .nsidiosamente

proteger os seus 'interesses á sombra

oa guerra, não somos movidos nem

r.or um sentimento dc 'hostilidade á

Grã-Bretanha, nem por ttm <lescj'o de

«liffiotiltar quaesquer operações legi-

timas dus governos alliados contra

os seus inimigos. Não temos abor-

dado a questão ida lista negra, enca-

rando-a como um 'facto internacio-

nal. 'A nosso ver, trata-se de um

assumpto de ordem interna, cm cujo

exame as únicas considerações

adníissivcis são as que sc relacionam

directamente com as nossas leis, com

os nossos direitos c com os nossos

interesses'.
Para seguir uma politica de absor-

•pçfio commercial, disfarçada com a

capa dc ataque aos impérios centraes,

o governo liritanníco está organizan-

do, no território 'de alguns paizes

neutros, uma boieolagem, não só das

firmas allemãs e austríacas, como

t. mibem de casas neutras que os eon-

suies inglezes condemnam como ger-

ntanophilas. Nesse processo, ha mais

<__ mn elemento que fere gravemente

a nossa soberania, além do effeito

geral da campanha scr prejudicial

aos interesses econômicos do paiz.

Fm primeiro logar, para organiza*

rem as suas listas dc commerciantes

excommungados, os cônsules britan-

nicos sc a.rrogaim ítmeções de júris-

dicção icxtra-territonal, iciue exorbi-

t;un dos poderes de que sc achaim

investidos aquelles funecionarios.

Como sc não bastasse esse aspecto

da questão, accrcsce a circumstancia

dc que a nossa Constituição explici-

tamente assegura a liberdade dc

c_mme.ciar, tanto aos nacionaes,

como aos estrangeiros domiciliados

ro território brasileiro. Ha, portan-

ro, mm motivo dc ordem internacio-

nal — a defesa da nossa soberania

e da nossa independência — c uima

razão de natureza constitucional, que

h.ililam de modo .decisivo no senti-

do de tornar 'imperiosa a acção dos

poderes públicos para pôr teema» as

manobras britannicas.
A defesa, que os advogados da

causa inglcza têm apresentado para

justificar a black list, é que no caso

se trata de uma medida ingleza que

visa apenas subditos britaunicos.

Por ve7.es tomos respondido a esse

argumento, demonstrando de modo

irrespondível que a lista negra não

*o restringe aos subditos britaunicos.

Citámos circulares escriptas em por-

tligttez e dirigidas pelos cônsules in-

giezos a negociantes brasileiros, inti-

im-amio-os a não transaccionar com

r.s firmas incluídas na lista dos con-

demnados, sob pena de soffrcrcm

idêntica cxconimunlião. Kspcci ficámos

casos escandalosos dc ompresas bra-

sileiras, que soffreram vexames e

cjiic foram forçadas pela fraqueza do

r.osso governo a sc submetterem ás

imposições dos cônsules tic sua ma-

jestade britannica, 'Pt-stringindo-lhes

a liberdade no exercicio do actos

commerciaes perfeitamente legítimos.

neante desses actos arbitrários e

humilhantes para os nossos lírios de
nação independente, insislimos cm

que o governo tomasse as medidas
ili vitlas para chamar á ordem os

cônsules inglezes. E como a agita-
rão, promovida aqui pelo Correio da
Manlnl. já repercutisse iiaArgentina,

onde a Nacion e a Prense, começa-
ram a discutir o assumpto sob .den-

tico ponto tle vista, lembrámos a
conveniência da nossa chanccllaria
combinar com os governos dc Tíuc-
1 os Aires e de Santiago a organiza-
cão -de mm movimento collectivo sul-
americano contra a black list.

lAchava-so a questão nesse pé,

'nienta 
estabelecido pela legislação

vigente do paiz.
Mas se cstaimos de accordo Com as

opiniões que se attribuera ao leader

c'a Câmara a que exprimem o pen-

samento do presidente da 'Republica,

rão podemos deixar de registrar a

nossa surpresa deante de certas cir-

cumstancias- cxtrcmaimicnte graves, que

se prendem aos 'factos oceonidos

nestes últimos dias, a propósito do

projecto Dunshec. Informações cor-

rentes em circulos bem informados

tendem a fazer crer que houve da

parte do ministro inglcz uma inter-

vt.nção, para coagir o governo a in-

sistir cm que a Calmara se recuse a

considerar objecto de deliberação o

projecto contra a black list. Ha in-

didos muito claros de que não se

trata de um simples boato; c a gra-

vidade da questão é tal, que es-

peramos ouvir do sr. Antônio Car-

los uma explicação sobre essa

ingerência do representante da Grã-

Bretanha na -.'ida intima das nossas

instituições parlamentares.
Outro ponto, egualmente importan-

tc, que ficou em evidencia com os

incidentes relativos á apresentação

do projecto do deputado imaranhen-

sc é a responsabilidade pessoal do

presidente da 'Republica pelos vexa-

n,es que temos soffrido c pelos^ enor-

mes prejuízos que a prepotência in-

gleza está irtílingindo ao commerciò

brasileiro. Por intermédio do leader

da Câmara, o presidente fez saber

ao autor do projecto que o governo

julgava aquella medida dispensável,

porque já se achava armado com os

poderes necessários para defender os

iuteresses nacionaes contra a lista

negra. Concordamos plenamente com

esse conceito, mas não podemos

comprchcndcr como o presidente,

cuc sabe que dispõe de meios para

agir, continua de braços cruzados,

deixando que os cônsules inglezes

tratem este paiz como se elle já

fosse uma colônia britannica. O sr.

Wencesláo não ignora que são in-

constiliiicionaes e offcnsivos aos nos-

sos direitos de nação soberana mui-

tos dos actos praticados cm connc-

xão com a black list. Ao conheci-

mento do presidente da Republica

não podem deixar de ter -chegado

certos factos escandalosos, que dc-

monstram ser esta manobra da lista

negra um impudente artificio empre-

gado pelo governo inglez com a in-

tttito de adquirir nos mercados neti-

tios uni imttioralissimo monopólio.

Não tem o sr. Wenccsláo o direito de

desconhecer o facto publico e noto-

rio de que, emquanto casas commer-

ciaes brasileiras são collocadas na

black list por terem negociado cotn

allemães, as companhias inglezas dc

navegação transportam nos seus na-
vios mercadorias consignadas a va-

r!as casas germânicas desta praça. Nem

é tambcm licito ao che-fe do Estado

fechar os olhos aos prejuízos sof.ri-

dos pelo commerciò, prejuízos que
sa estão reflcctitldo na vida economi-

ca do paiz c cujo effeito ultimo será

aggravar a crise financeira, qtte o

governo diz estar empenhado em

combater.
¦Agora, o povo c o •commerciò, q'.ie

são as victimas da hlach list, este

porque se võ cerceado na liberdade
de negociar, soai a qual não pode
evitar a ruina. c aquelle porque é

qttem afinal vem a pagar o preço
exorbitante das mercadorias encare-
cidas pelo monopólio inglcz, ficam
sabendo que o responsável pela si-
tuação, em que nos debatemos, c o

presidente da Republica. Elle está
conscio dc que tem ao seu alcance
os meios de defender o paiz contra
a prepotência dos cônsules britanni-
cos; conhece, porque a imprensa tem
denunciado c comprovado o seu li- I
bello cem factos, a série de íntotera-1
veis violências e vexames commctti-
dns pelos agentes inglezes neste paiz,
c, comtudo, não faz um gesto para
resistir á alaraiante desnacionaliza-
ção do Brasil.

O recinto das sessões, cheio de co-

lumnas imiteis c sem acústica, só -

favorável, c ainda assim dum modo

imperfeito, á palavra dos oradores

com pulmão de bufarinheiro; as salas

das commissõcs e as da secretaria,

com as suas ridículas separações de

madeira, não merecem qualificativo;
e a falta dc qualquer espaço para a

bíbliotheca c o-archivo dispensa os

argumentos contrários á pcnnancii-
c;a 4a Câmara no predio onthc sc

acha.
Mas é preciso que, com o intuito

de corrigir ttm ¦defeito occorrcnlc,

não persistamos em, erros tradicio-

naes c agora ¦duplamente coiidemna-

veis, porque são conhecidos.
Fala-se em gastar uão se sabe

quantos mil contos com uma nova

installação para o Congresso. Instai-

lação definitiva? Não. >0 de que se

cogita é ainda 4c pequenas installa-

ções provisórias. Quer diser: conti-

nuaremos a consumir dinheiro — .

a consitmil-o vmproficttamentc —
¦para o Congresso viver alojado dc
empréstimo, e via! alojado.

Pensamos que, neste momento de
angustias, quando sobre o pais pesa
a ameaça de novos impostos, nin-

giicm pódc tratar da rcalisação de
obras caras, principalmente de obras

que, coüno as da construcção do edi-

ficio ou dos edifícios do Congresso,
têm sido sempre adiadas,

A admillir, porém, a insensatez

que se annuncia, que ao menos ella
seja praticada cm beneficio dum tra-
balho definitivo c não dum mero
serviço dc rcmeiidão.

MAIS MPOSTO Ml

iParecc-nos que nunca Houve; pro-

jecto de orçamento que! motivasse
tanta discussão, como o actual, Che-

garam mesmo a pairar na nossa

blica não tem outro fim que o de ver

Matto Grosso restituido á ordem politi-
ca e administrativa na vigência do co-
vBsno do üenerai, Caetano.

Esperamos que isso se confirme,
JíSo acreditamos absolutamente que o

sr. Wencesláo Braz ignore que muitos
officiaes escolhidos pelo Ministério da

Guerra para servirem actualmente em

atmosphera politica nuvens presagas jtatt0 Grosso são inimigos politicos ou

pessoaes tio presidente do Estado
O sr. Wencesláo sabe disso, assim

como não desconhece que o general
Carlos de Campo3 é um .homem de pou-
cos expedientes para situações deci-
sivas.

Nessas circumstâncias, se o general
Caetano fôr deposto, não ha como re-
tirar a responsabilidade dessa infâmia

politica das costas do presidente da
Republica.

O sr. Bernardo Monteiro é -de facto
um máo conselheiro. Mas o sr. Wen-
cesláo c que não tem o direito de se
levar -pelos conselhos de empreitada
que o sr. Bernardo lhe dá, ao serviço
do sr. Azeredo.

NOTICIAS DA GUERRA

Tópicos & Noticias
O TEMPO

O céo -imitem apresentou-se nublado du-
ranlc grande parte do dia, tendo a tem-
peratura variado dc *S".8 a ai''.-..

HONTEM
«"«Ml

Cambio
90D|S A'VIST*

I- 4lJ6. !- I.Í32
691

$.51
$680

$741'

Fiuças
Sobre I.ontlres. . . ," Paris, . , ," Hamburgo. . ." ítala  — $637" Portugal (escudos) . — -$.35n Buenos Aires (peso

ouro) , — .$844" Nova York. ... — 4.081" Ilcspanlia. ,...-., — .8.'.
Extremas :

Caixa matriz ...... -:_ 5I8 e i_2ij_-
Bancário i_ 5|8 e i3_i]_-

Café — 9$ioo for arroba, pelo typo 7.
Libras — i«.$6oo,
Lotra. tio Thesouro — Ao rebate <le

8 por cento.

HOJE
Está dc serviço na Repartição Central

de Policia o i° delegado auxiliar.

Villa dc
Publicações it pedido

Kio Cloro, Affonso Guimarães.

Serviço d» cuarnicSo
Exercito _ Official de tli.i á ginifni.fio,

c.-pitão Alberto Eduardo Baclíerj dia <i'o
quartel general, amaiuiunse Anselmo dí
Souza, Uniforme. 5".

Brigada Policial — Superior <le dia, ca*
pitão Machado Filho, auxiliado pelo alfe-
res rrad'3 ; official de dia á dingada, ai-
feres Affonso, Uniforme, 2".

Corpo dc Bcmhcircs — -Superior de dia,
tenente iSantos, auxiliado pi-lo alferes Adc-
lino; renda, tenente Miranda; emcrgtuinra,
capitàM Ferreira. Uniforme 50.

Giin.tíu evil — Fiscal de dia, Nnpolcao
:l>nl, auxilia-lo por Vasçoncellos e Cíomi-
nato. Uniforme, o da tabeliã.

BENGALAS — Elegantes e resistentes —
Casa Manclieiter — Gonçalves Dias 5.

A proposta que o sr. Erico Coelho of-
fereceu ha dias, á Commissâo de Fi-
nanças, do Senado, da qual demos um
longo • minucioso resumo, veiu, mais
uma vez, collocar a policia carioca cm
uma-situação lamentável.

Como sc sabe, a proposta fundamenta
a necessidade de se taxar o chamado

/017o do bicho, tirando-llie .opportuna-

mente uma renda considerável em be-
neficio do depauperado erário publico.
.V sua divulgação; seguiram-se os com-
mentarios mais ou menos pittorescos,
n5o escapando á penetração do senador
fluminense o estimulo que a clandesti-
nidade desse jogo formidável fornece á
vigilância das autoridades subordinadas
á chefia do palácio da Relação.

No .-aso, a posição da policia é mais
melindrosa, pois a gravíssima aceusa-

ção já não parte dos interessados, nem
é registrada, a titulo de suspeita, pelos
jornaes desta capital.

Trata-se de uma denuncia formulada,
na exposição de nm plano financeiro,

A onrno
IPa.a a carne 

"lovin.i, 
.o-iía. hoje em

consumo nesta capital foram afíixadoü pelos
marchantes uo entreposto de S. Dieso, os
preços de Ç540 e $óoo, rl-svcrá scr cobrado
ao publico o máximo <le $800.

Carnci.o, i$joo a i$8ooi 1'orco i$ioo e
i$2eo c vitella $600 o\ iÇooo.

--¦•«¦»w*a**^**__y-*«>*e-g-"-1 —

de tempestades, que, acredita-se, fo'

ralrrv varridas ou pelo menos atteinta-
das, com a intervenção de quem fez

questão governamental da acceitação
de alg-ti-mas das medidas _ propostas.
Pelo menos assegura-se isso. _ Mas,

sendo assim, a gravidade da situação
não se attcnúa, porque se torna evi-
dente que, pelo menos para algumas
das medidas propostas, existe «Ja

parte .dos deputailos relutância gran-
de que o presidente da Republica

pretende corrigir _om Mina pressão
governamental, enérgica.

Unira dessas medidas é a do impôs-
to de dez por cento solire os trans-

portes. A violência da taxa_ é tal

que nem exige grandes explicações

para qtte sc coniprehenda quanto cila
tem 'de reprovável.

E' sufficientc esclarecer que as
mercadorias ipagam os transportes

pelo peso dos volumes c pela kilo-
metragem a percorrer._ Dahi resulta

que, quanto maior fôr o percurso,
tanto maior será a -despesa com_ o
transporte, e colmo o imposto proje-
cla'tlo é de uma determinada percen-
lagein fixa sobre a despesa total do
transporte, segue-se que, para os lon-

gos percursos, o imposto será sim-

plesn.etitc brutal.
¦Não cogitamos de saber donde

partiu 
-a idea monstruosa. Se a rc-

speito -delia so faz questão governa-
mental, é porque está dentro ilo go-
verno o cérebro que a engendrou, ou,

pelo menos, lia quem a imponha ao

presidente, e esse alguém não pôde
scr senão o iministro da Fazenda, que
ttm demonstrado possuir a mais_ de-
cidida incapacidade para a missão

que lhe foi distribuída; mas na qual,
a despeito de tudo, o mantém o Chefe
<!o governo.

O Estado dc S. Paulo protestou
ínvmediatamente coulra o projectailcr
imposto; mas o Estado de Minas e
o do Rio dc Janeiro, servidos por
extensissimas linhas férreas, não po-
defn". deixar de protestar egualmente.
O Rio Grande do Sul, servido por
uma linha férrea que faz todo o _ per-
curso da campanha, até quasi á fron-
teira, será tambcm violentamente
onerado. E, assim, o clamor sc ge-
íicralizará, estendendo-se -mesmo aos

pequenos Estados, onde a viação fer-
rea é dc menor importância,

•Bem compreheiKkliitos que a situa-
ção é excepcionalmente grave, _e não
vamos que, por meio dos palliativos
ori-inarios, ella tenim solução. Mas a
verdade é que, emquanto o governo
não realizar as 'economias 

que pôde
e deve fazer, não tem direito nem
autoridade para exigir do paiz novos
impostos,

dista é a opinião corrente. Este de-
veria scr o critério do governo. To-
davia, ainda -hontem o Correio da
Manhã mencionava a facilidade coitn
qttc o iministro da Fazenda distribue
gratificações valiosas a funecionarios
que já estão no gozo dc granidos or-
..d.nados! Por que motivo foram
dadas taes gratificações, não se sabe,
ncin importa ,sa1)er. |E' sufftfciente
conhecer-se o fado, c verificar-se
que, na época apavorante que atra-
vessaimos, ha um -ministro, precisa-
mente o que faz maiores exigências

pi
Çi
dinheiros pulilicos para obsequiar
quem já recebe do Thesouro salários
mais ou rmenos avultados, para cum-
prir os 'deveres do seu cargo.

E' dc justiça salientar o que f°í.
feito pelo minislro da Agrioiiltura, 'bem', 

assim""as"gratfflcaçõcs" 
"percebidas

1 in im 10 m
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Os íurcos afôcam em Romani
O-

Varias noticias
O almiraniado alie-

mão e o caso do capi-
tão Fryatt

Berlim, s (Official) — O Almiran-
tado Allemão publicou a seguinte decla-
ração sobre a execução do comman-
dante Fryatt, da marinha mercante in-
gleza: ,"Segunilo informa a Agencia Reuter,
o ministro das relações exteriores da
Inglaterra, conde Grey, apresentou este
caso de tal maneira que não permitte
ver na attitmle do commandante Fryatt
senão uma simples tentativa de defesa
contra o inesperado ataque de um sub-
marino allcmão, effectiiado sem . aviso
prévio. Esta explicação contradiz fia-
grantemeiite a própria confissão de
Fryatt, de que o submarino em questão
veio á tona d'agu.1, na oceasião, dando
ao seu navio o signal previsto pelas re-
gras internacionaes para que parasse;
confissão na qual o commandantc dc-
clara que tentou esporéar o submarino,
assim que o julgou a distancia conve-
niente, quando o pequeno vaso de guerra
se approxiinou para fazer a vistoria de
costume.

Trata-se, portanto, não de uma me-
dida de defesa, mas de um ataque em-
preltcndido com surpreza,_ de maneira
pérfida e contraria, ao direito das gentes.
O conselho de guerra, que condemnou
o commandantc do "Brussels" á pena
de morte baseou-se numa investigação
minuciosa e tomou em consideração
todas as circumstâncias aggravantes c

por um senador da Republica, que as attenuantes. Não podia também o
suas responsabilidades parlamentares I conselho olvidar a circumstancia de não

allia-a qualidade muito especial de re- ?« o caso do "Brussels um facto
«ou» .1 nii.i . 

, , „ isolado. Durante a presente guerra, fo-
latordo orçamento do Interior, ojiicsmo ram commcttidas, por parte, da Ingla-
po onde se distribuem as dotações exi- terra, nada menos dc 38 violações se-

gidàs para o serviço da Segurança Pu-! melhantes do direito das gentes, devido

"f***""*' l>» *t*_9^-*4>-*_3n*'

SERVIÇO OE REMENDAO
Fluentemente, é cie admirar </;:_¦

_:ii..ii não haja r.o Brasil um edificio

próprio para o fitiiccionaliieiilo do
L OUQ) t ji1. -•it.K-ii' ini tL/it/o /¦¦¦¦(.•

dos áureos tí.i administração repu- \ factos não

Ainda na sessão tle hontem, a Ca-

mara não se pronunciou acerca do pro-

jecto do sr. Dunshec do Abranclies,

reloitivo á btack-list. E não se promui-
ciou, julgando o alludido projeto obje-

cto <le deliberação ou rejeitando-o logo,

na sua pliase preliminar, pela razão

tle só terem comparecido á sessão 103

deputados, numero regimentabnente in-

sufficicuic para aquelle fim.
Essa razão, porém, sobro ter sitio

apparcnte, careceu dc precedência, por-

que, na verdade, se achavam no recinto

da Câmara, quando a sessão passou a

ordem do dia, cerca ile 125 deputado*.

Foi o sr. Antônio Carlos, leader da

maioria, que, 110 momento do sr. Ves-

1 pucio do Abreu annunciar o projecto

[ do sr. Dunshec, apressadamente se di-

I rigiu á mesa presidencial, recommcn-

dando que fosse declarado não haver

numero para as votações.
Essa deliberação protelatoria do sr.

Antônio Carlos explica-se pelos factos

oceonidos hontem c na sexta-feira

entre o nosso governo e o represen-

____"_ _c uipioniãtico or. Ii_gl_vícrr3. esses
forçaram somente a que o

s para
blica.

O sr. Erico Coelho não fez reservas
ao fundamentar a sua proposta de tri-
butação, articulando claramente q\_
a campanha que, de vez cm quando, sc
desenvolve contra o bicho, _ apenas

uma ficção, um pretexto para os repres-
sores do vicio encherem os bolsos á

custa dos viciados.
Leiam aqui este pequeno trecho tran

em parte, sem duvida, a ter o Almiran-
lado llritannico instituído prêmios em
dinheiro para os navios mercantes quo
destruíssem os submarinos allemães.
Quem, como o comnirSidante Fryatt,
ataca as forças navaes do adversário
sem pertencer tambcm ás forças arma-
das do seu próprio paiz, deve ser consi-
derado franco-atirador e punido como
tal.

Os Conselhos de Guerra Allemães tem
o dever dc applicar as penas previstas
no direito das gentes, destinadas .. pro

A PALAVRA OFFICIAL
De todas as linhas de

frente
França.— Paris, 5. — Borbardeamos

no Somme as organizações inimigas e
destruimos um balão captivo,

Na margem direita do Mosa, o com-
bate continuou todo o dia. Todos os
ataques para nos desalojar das posições
conquistadas fracassaram. O inimigo
contra-atacou vigorosamente e repetidas
vezes as nossas forças que acabavam de
tomar a obra de -hiauinont, mas foi
sempre repellido. A obra continua em
nosso poder, a despeito da violência
dos contra-ataques.

Na aldeia de Fleury, continua encar-
niçada a luta. Depois da evacuação da
povoação, hontem de manhã, devido aos
contra-ataques inimigos, que tornavam

A CAMPANHA DA RÚSSIA
Os russos evacuaram Rudka

Marinska

scripto do capitulo Ponlo de vista júri- tecção das forças regulares contra taes

dico, da exposição por s. ex. offereeida 
JjntaUvj. feiras 

ilc^assasslmo. 
^Por

ao estudo dos seus collegas da comuns-
são -technica do Senado: " Não é pre-
ciso revogar o nosso precioso Código
Penal, muralha chineza, levantada afim
de coliibir loterias ou riias, porém que

porventura ainda oceorrentes, serão elles
obrigados a proceder do mesmo modo
tr.ic no cr.so do conim.odantc Fryatt. "

Londres,

-f_c«S-«C_i-<_3_>-*ti>-t*-a

quando surgiu o projecto Dunshec, blicana, assignalados pela prcoecupa-

qite, nas suas linhas geraes. não fSo io /<•••*-••¦'• ninguém pensou nesse

òiffcrc muito 4a WJedida análoga que if-clhoramento: o Congresso viveu

o deputado argentino Àvellancda

leader da
t.ir a
deputados

Câmara
;;io

sobre

;solvesse a evi-

preliminar dos

projeclo em que-

p.prcscutou á Câmara da Republica

vizinha. A nossa approvação aos

motivos que ditaram, tanto o proje-
cio argentino, como o seu cmulo na-
cional, é absoluta c -calorosa. Pare-

ce-nos que. quando oulra vantagem
não tivesse, a agitação de semelhante
assumpto no parlamento serviria

para forçar o governo a ai-ir. Mas,
encarando a questão sob ,.1 ponto de
vista constitucional e jurídico, não
julgamos que se torne necessária a
i<*tcrvenção legislativa, neutro das
attribuições constitucionaes que lhe
cabem e ..rimado com o decreto tle .|
de agosto de 1914, que delineou a
nossa neutraliiladc cm face do con-
fticto europeu, o governo pôde tomar
todas as medidas necessárias para
forçar os cônsules inglezes a cessa-
rem as manobras da black l!s>.

Trata-se dc uma questão a
scr debati.1,1 diplomaticamente. O
riethodo mais pratico e mais efficaz
dc liquidar as difficuldades, salva-

guardando 05 nossos <'!rcitos c os
:io;sos interesses, seria uma repre-
scntaçüo atrasarei, mas ifirme, da
cha;*-el!ari.i brasileira, mostrando ao

governo britannico que encaramos a
lista negra como uma violação da
nossa soberania c que esperamos da
correcção da Inglaterra o abandono
ótsscs mcthodos de guerra, executa-

10 nosso território de mn modo

't'/u pre-
-.•escs mal

dos

ínooinpativcl com o

mpre de empréstimo,
dtos adaptados, e muitas
adaptados.

Cm amante de estatísticas, que se
dispusesse a sommar todas as despe-
s.u ate hoje feitas com as obras de

udaptação, reforma _ consei-vaçõo
dos edifícios onde as ditas casas do
Congresso tèm funceionado 4e cm-

prcsliino, verificaria que já temos

gasto cm remendos njuilo mais tio

que haveríamos despendido com a

construcção duma sede definitiva

para o Parlamento; c gastámos sem

proveito nenhum, porque o Congres-

so continua a morar am casa alheia.

Assim, ti primeira impressão que
desperta a noticia, agora corrente,
duma nova mudança, ao mesmo lei 1-

po, da Caniara e do Senado para ou-
tros edifícios, é a 4c que vamos avo-
hmar com mais despesas de adapta-
(ão c transporte de moveis a cifra
ler quanto já teríamos construído a
policio definitivo do Congresso.

Pira se fazer uma idéa exacta
dessas'despesas, basta recordar que
a transferencia da Câmara para o
Palácio Moitroe, realizada ha menu
dt tres annos, por pouco andaria cm
trcoentos contos; _¦ isso cm nada
contribuiu porá a majestade, nem
fera a simples conimodidade Jas in-
slallaçôes daquelle ramo do poder
legislativo.

(1 edifício do Monróe, for insuffi-

regimen clara-1 <¦'•'"'•*¦ "*" Pôde abrigar a Câmara.

em verdadeira opposição ao recente
acto do sr. Calogeras. Era da praxe
gratificar os funecionarios que pre-
paravam 011 forneciam os necessários
elementos para a organização do rc-
latorio anmtial 'do anjnisterio. O sr.
Jo.é Bezerra, porém, attendendo a
que a época actual impõe as mais
rigorosas economias, c que os fun-
ccionarios que prestaram serviços na
organização do scu relatório cumpri-
rafcn o seu dever, não ilett gratifica-
ções a ninguém, c não houve quem
o censurasse por isso, antes toda a
gente comprehendeu que o ministro
dr. .Agricultura procedeu correcta-
mente.

Mas o sr. Calogeras lê por outra
cartilha, e dá ao paiz exemplos como
o que ficou citado. Em compensa-
ção, quer que as classes mais pobres
mais íanrntas, mais miseráveis, tc-
nham sobrecarregados com impostos rjot-lS
gêneros alimentícios de primeira a
inadiável necessidade, couto o xar-
que c o assucar I E porque is:o não
chep-tie para cobrir o déficit, ainda
se quer sobrecarregar a prodmcçãp
agricola c industriai com um novo
imposto sobre os transportes, isto
110 paiz onde o principal problema a
resolver, cl:.,. proveito da economia
geral da nação, é precisamente o tios
ttansportes fáceis e baratos!

Agora mesmo outro facto cttriosis-
simo acaba de ser trazido a piiblíro.

.'o.*.ti* (_///....... uC .ioi.-. __Co._u._n, .\
do corrente, publicou um despacho
do Ministério da Guerra, autorizan-
do a administração daquelle depar-
tamento a prorogar os contratos de

(A. H.) - O rei
ha um ror dc annos caiu cm ruina, onde jorKe y enviou ante-hontem á meia-

floresce a vigilância policial"  noite, o seguinte telegrammn a todos os
-c.., -.I...-I- ievtii.es de s ex e soberanos e chefes das nações alliadas:
...io palavias textuacs <e s. ex. e u^fc ,liai segundo anniversario do

nellas esta envolvida a velha denuncia comc,j0 <ja grande luta em que o meu
atirada á policia de se deixar subvencio- p_iz e os seiis bravos alliados estão em-

nar por banqueiros c jogadores. penhados, desejo transmittir-vos a ex-
! pressão da minha inqncbrantavcl resolu-
' 

ção de proseguir na guerra até que os
nossos esforços combinados nos tenham
icvatlo ao resultado, para obtenção do
qual tomamos as armas conjuntamente.

Estou certo dc que, de accordo com-
migo, estaes resolvido a proceder de
maneira que os sacrificios tão nobre-
menle feitos pelas nossas heróicas tro
pas não sejam imiteis e tle forma a»
as liberdades por qtie os nos*ns soldados
se batem sejam plenamente obtidas e
asseguradas. "

ara que novos impostos sejam lan-1 f»rj »*if Af» *«jj A IA C.VPiTAT;E
idos sobre o paiz, que dispõe dos ««"''••"'' OUVTDOR, ifit

¦*a €> <a» » r»"
Tendo em vista a situação financeira

da Prefeitura o dr. Azevedo Sodré
está resolvido a-reduzir o quadro de
funecionarios das directorias da Uiblio-
tlteca Municipal e da. Estatística,

pelos cxtramimerarios da Directoria de
Fazenda, - - ____?_»-

BRANDÃO ALFAIATE
Av, Rio Branco,

O ministro da Fazenda declarou ao
deícgatlo especial da Repressão de Con-
trabando no Rio Grande do Sul, que
aguarde a expedição do novo regula-
mento do serviço a seu cargo.

A ADMINISTRAÇÃO do Correio da Ma-
nhã, assim como todos 03 seus agentes
e viajantes, ncceit.i assignaturas para
a revista portugueza O Rosário, tuna
das mais bem feitas pulAicações calho- _
liess editadas cm Portugal. AnuoC$000.1 apezar de ter mostrado que não trans-

Londres, 3 — (A. A.. — Noticias
tia Hollanda dizem que os pedidos tle
carne da Âlleinanlia á Dinamarca não
esião sendo attenditlos, diminuindo cida
vez mais o intercâmbio desse artigo
entre os dois paizes e isso devido aos

preços muito baixo* propostos pela Al-
Fcmanha, além da depreciação crescente
tle sua moeda.

T^rnteü^ir -*"**"

» M-vills JV^tcfi^^iià,, 1 r

¦ >7iXpíijSíT^"WaríÍJ:í

;- ftsi_Jo ___r J__bn,

[_W\^l_S| ^*>f_4jm_*'*-.-

-1 f**«í"'ff? , /-__'
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Londres, 5 — (A. A.) — Telegram-
mas officiaes de Petrogrado dizem quoos russos evacuaram Rudka-Marinska.
devido aos ataques dos inimigos, quo

| se achavam em situação de evidente
superioridade estratégica.

Londres, 5 — (A. A.) — Um tele-
gramma de Berlim para Amsterdam
diz que a Áustria esgotou todos os sem
recursos de tropas capazes e disponi-
veis para combater, obrigando-se a cn-
viar para Bredy J-.000 homens, que
compunham a guarnição do Itrcst-I.i-
towsk*.

Londres, 5 — (A, A.) — Os russo»
encontram-se a oito milhas de Brody,
bombardeando-a.

Londres, 5 — (A. A.) — Os russo*,
occuparaiii Kabsburne, desalojando d.;i'i
os turcos.

Em outras linhas de batalha
Londres, 5 (A. H.) — Comiiiiinicam

do Cairo que uma torça de quatorze mil
turcos está atacando as posições britan-
nicas dc Romani, a léstc de Port-Said.
Os atacantes, até á data das ultimas no-
ticias, tinham sido repellidos cm toJas
as tentativas.

Paris, 5 (A. A.) — Telcgrammas de
Salonica aqui recebidos annunciam .¦...i
nestes últimos dias, tem havido alguma
actividade nas linhas balkanicas.

Os búlgaros travaram combate com
alguns destacamentos de tropas servias.
na região de Hitolj, mas apezar de suco
superioridade numérica, foram obrigado"!
a retirar-se, com grandes perdas,

Roma, s (A. A.) — Noticias aqui
recebidas da Albânia dizem que ua re-
gião de Voyusn os tcuto-bulgnros voita-
ram .1 atacar os soldados de Essad Pa-
chá, sendo, rntrel.into, rechassados, de-
pois dc uni violento combate que durou
perto dc dois dias.

A GUERRA NAVAL

Stockolmo, ., — (A. H.) — O vapor
sueco " Commerce" foi posto a pique,

ae3_ ? g_> »S» BT—

O prefeito municipal^ assignou hon-
tem a exoneração, a pedido, de seu
official de gabinete, Mario Bulhão, não
tendo escolhido ainda seu substituto.

,1 mm.mrrtt-<>-<Z>~&J£*r:*m' '

mes, unos c a preços rasoavcis,
P.rfiunaria Nunes. I.. S. Francisco, 25.

:<x___>-

Pinqos è Ia
cs .

portava contrabando. O governo da
Suécia vae protestar junto á chancclln-
ria de Berlim centra este facto e contra
os recentes ataques levados a effeito
peles navios allemães no Baltioo.

sr. Dunshce modificasse dt; ante-hoii-

tem para hontem a sua attitude, con-
íornn: as informações pessoalmente
colhidos do 'deputado maranhense e

liontcm por nós vulgarizadas. Real-

mente, o sr. Dunshec estava resolvido
a não atlcnder ao appello que lhe pre-
tendia fazer o sr. Antônio Carlos, afim
do projecto ser subtraído ao pronim-
ciamento preliminar da Câmara. Hon-

tem, porém. — segundo declarações que
nos foram feitas pelo leader da, maio-
ria — o deputado maranhense, por mo-
tivos não revelados, mas q-.e são evi-

dentemente os que acima alludimos,
recuou do ?e.t propósito, acfuiiescendo

em retirar o projecto de q-.te c o pri-
meiro signatário.

O presidente da Republica recebeu
hontem, á tarde, apenas o dr._ Souza
Dantas, ministro interino dr. Exterior,
e o sr. Scrvulo üourado, director com-
mercial do Lloyd Brasileiro, com elles
conferenciando relativamente a assum-
ptos daquellcs departamento;.

E' provável que 3. cx. hoje visite
a Exposição de Avicultura, e, depoi',
assista p parco do OraiKle__Pren",io, qne
será disputado no Derby Club.

¦oio__aa_**?jt*o*<BP>***^CP*lf"*'' '

\S brancas — Sortimento sem egual
3 Mane!, es ter — Gonçalves Dias 3.

—... ,-—¦ ____*¦>.•¦*> <g*-*»*_**_f-0J* *-¦ ——

O ministro da Marinha mandou dar
baixa do serviço da Armada ao cruza-
dor-torpedeiro Tüiiiovo, ordenando que
o armamento e as machinas sejam rc-
colhidos ao Arsenal.

O casco deverá ser vcjidido em con-
cor rencia publica.

Rour— c_.

_?oi nomeado para servir na Escola
de Aprendizes .Marinheiros desta capi-
t&j, o tenento pharmaceutica Eunco
Britto Figueiredo.

segundo semestre, e a fazer ajustes,
cm vez de novos contratos, com os
fornecedores que não a.ceitarcn. q
prorcijiaç.io indicada. E' verdade quo
lia uma lei manjando que todas as
compras de objectos dc valor supe-
rim* a uni conto de réis, sejam feitas
por concorrência publica, lei esta pie-
namente moralizado.a. Mas, como
tudo anda fora dos ei::os, o Ministc-
rio da Guerra salta por cima ih lei,
para fazer compras sem concorreu:
c:.i. sendo esta substitui-la por sLn-
pies ajustes entre a administração o
os ¦ft-rnccetlore-s.

lí assim vae correndo tudo neste
paiz. onde se exiee do povo que pa-
gtie todos os desperdícios e loucuras
da administração publica, sen; ter
sequer o direito Je tugir ou mugir.,.

,___.__________ , -o_»«-€aat*«t>ooojj>*^»gip__o .i ¦¦ ¦¦

GRAVATAS —
Casa Manches ter-

Paris, .. -- (A. H.) — Está em via
tle formação um grupo de jurisconsiutos
que terão por principal niis-ão visitar as
cidades dos paizes alliados e neutros e
ahi realizar conferências cm n"e sc

ponha a mi os attentados praticados
recentemente em Llllc e outros pontos Jo

i norte da França, assim como todos os

O ministro da Agricultura annuncia em outros crimes allemães contra o direito

un saldo de !...?.*Si.$S._. i c a humanidade.
____zrj-r_r*33*._r-*_*__**.iJ*_**^^

_>__sn__A0wôPSllOüS
1 ¦_>

scu relatório
Não se *.!ívj.i qne o Ministério não fez

trabalho de lavoura; offercceu, pelo me-

nos, á fazenda uma boa cerca de arame.
1.

lü
— Cidadão, i a ultima tirir.':a tlt rosto !

Corre hoie ! _5 contos ! Loteria Federa! !
 N-aila ! N'.i nvíro ! S-'. faço fi* r.a

Cambodgcana do lírico Coelho.

A linha jranen-inijlcza, uo Som-

me, no dia 6 de julho ultimo

insustentáveis as nossas posiçBes, reto-
inanios de tarde a maior parte da aldeia
e aprisionámos cerca dc quatrocentos
homens validos.

Nas regiões de Vav.x, Chapitrc e Che-
nois, houve violento bombardeio.

Trinta e quatro aeroplanos francezes
bombardearam com suecesso as estações.
dc Stcnay, Motmédy c Sédan e 09 acan-
lonamcntos da -reg.ão de Damvillers.

Ai.i.Emaniia.— Berlim, 5.— O quar-
tel general communica em data de 3
de agosto:"Frente oeste: Após o violentíssimo
fogo de artilheria do inimigo ao norte
do Somme esperávamos ^ liontcm um
grande ataque decisivo. Em vista, po-
rém, do nosso fogo de barragem, dc-
-ram-se apenas ataques isolados c curtos,
embora violentos. Fracassaram as in-
vestidas do3 inglezes de ambos os lados
da estrada Albert-Bapauine e a leste da
floresta tle Trones. Entre Maurcpas e
o Somme atacaram os francezes sete
vezes as nossas posições e penetraram,
a.pós violenta lula corpo a corpo, na
herdade tle Monacu. ban iodos os 011-
tros pontos foram repellidos com perdas
sangrentas.

Ao sul do Somme rechassamos o ini-
migo nas proximidades tle Barloux c tle
Kstrccs.

Na margem direita dn Mosa os fran-
cezes atacaram com grandes forças a
Côtc il'i Poivre, bem como, numa exten-
Sn frente, as nossas posições entre
Thiaumont e La Lauícc. Conseguiram
tomar pé na encosta oeste da Cote du
Poivre e retomar a metade de uma ioi 11-
cheira que haviam perdido ante-hontem
na floresta de La Laufée. De resto fo-
ram repellidos. As suas perdas foram
particularmente graves nas colunas «
noroeste de Souvillc, t .

Xos últimos bombardeios dc aldeias
belgas pelo inimigo, foram mortos 15
habitantes civis, entre os quaes 9 mu-
lheres e creanças, çendo grande o nu-
mero dos gravemente feridos. Nas pro-
ximidades de 

'Mcirelbeke, ao sul dc
Gcnt, 03 nossos aviadores puzeram cm
fuga uma esquadrilha aerca inimiga.
Um dos apparelhos do adversário esca-
pju-se em direcção á fronteira hollan-
deza. Foran abatidos 4 aeroplanos pro-

Mol f et a atacada pelos
austríacos

Londres, 5 (A. A.) — Uma esqu..-*
drilha de torpedeiro. austríacos bom-
bardeou Molfcia.

Londres, 5 (A. A.) — Um submarino
italiano avariou o torpedeiro austriacu"Magnet".

ximo a Roulers, Peronne, Bocsínglien ei
Arras. O tenente VVintgens abateu nes»
sa oceasião o seu décimo terceiro appa-
relho.

Frente léstc: Ataques russos de am-
bos os lados do bgo Nobel, a sudoest»
de Lubicszow, na ferro-via Kowel-Sar-
ny, próximo a Ostrow e ao norte t!*;
Kislclin foram repellidos. Os russo,
tentaram igualmente avançar tle amboa
os lados da estrada de ferro a sudoeste
de Brody, sendo, porém, impcllidos em
(lirecçiío sudeste sobre Ponikoviea,

Nas immediações dc Rozyszcze ft
Torczyn abatemos dois aeroplanos rus-
sos.

Na frente do exercito do conde Bolh-
roer, encontros de postos avançado,
próximo a Wcleszniow."

Londres, 5. — Durante a noite rea-
lixámos ao norte de Poziéres um ata-
que locai de que participaram as tro-
pas dos novos exércitos. Os resultado'.
foram magníficos, O segundo syRtcin.-
da principal linha allemã, numa frente
dc duas mil jardas. ficou cm nosso pq-
der c- fizemos varias centenas de pri-
sioneiros, O inimigo contra-atacou re-
petitlas vezes, mas foi sempre repellido
com perdas muito elevadas.

Áustria — Vienna. 5, — O estado-
maior tio exercito communica, em 3 d<".
agosto:"Ataques russos na Galicia oriental,
entre o Turija superior e a estrada de
frrrn Kowcl-Rowno, bem como na cur-
va do Siochod próximo a Kaschowka.
foram repellidos,"

Rússia —- Petrogrado, 5. —A bata-
lha prosegue desesperada nas immedia.
ções de Rudlca, aldeia que evacuámos,
retirando as nossas linhas quatrocentos1
a seiscentos metros para leste.

O exercito do general Satcharoff ata-
cou vigorosamente o sul de Brody._

Até este momento aprisionou mil '
trezentos homens.

t> OM I li HWm IMCIMNMSM

Banco Nacional Ultramarino 1 tros produetores do paiz reclamam con-, tes com o Brasil, e o tenente Jos'.

Unttfsâimas —
-Rua Gonçalves Dias 5.

" ¦ " - ¦¦^^^^T^-^^^<V**^S^>«^C*S*^^^-^^^--¦^^¦ '' ***

Mais ttma vez Matto Grosso esteve
hontem em evidencia na Câmara dos
Deputados, e ha de estar até que se
resolva a questão ali levantada pelo
azeredismo para jogar o sr. Caetano
dc Albuquerque fora do governo.

Essas discussões parlamentares sobre
o que aquillo é já agora nada adean-
tam. ou por outra, são perfeitamente
desnecessárias. Neste momento, o que
se torna preciso é que o governo esta-
dual e o governo da União conjuguem
os seus esforços no intuito dc que os
ladrões das terras do Estado não íri.ni-

phem.
O general Caetano está firme na de-

fesa das suas prerogativas governa-
menta_9. Diz. o Ministério da.Guerra

que, egualmente, o presidente da Repu-

Entre s*- receitas para salvar as nossa,

finanças, íiBuram a creação dc novos im-

postos, o córte no funecionalismo, o au-

emento das tarií-3 de transporte, ura novo

empréstimo c a tav_c.ão do jogo tio bicho.

Não .seria a solução ideal reali.ar um

pouquinho de cada uma das idéas propo-t-
t.is ? Talvez que por esse .. roct

as rcif.s entrassem noo eixos.

tra a carestia tios Írét03 de estradas

de ferro. Regiões e regiões que pos-

5..Dfc_ Kíii LISBOA—FUNDADO E7n 1SG4 | suem rcÇulAr .producção sgneo-a veern*

r,it> do Janeiro--S. Paulo—Santos se impossibilitadas dc progredir porque
Onuitnl 13.000 contos fortes |r. ,ar\t^ ferro-viarias absorvem todo o

SAQUES A' VISTA EA PRAZO

Trabal, ajudante da mesma comniissão.
Os distinetos ofiiciaes partem ho.»*

para S. Paulo, ás . horas da manhã.

cclcctico

"Csminíi-iii-J para a guerra
ciiil .'''

(D; uma entrevista do dr.
Fereira I.ima..

A ameaça nSo nos aterra :

Con a pron.pti-.lao do Brasil,
Não pega o _ucr..l civil...
Pris falta o iiurfo da s-.4:rra!

Dirigindo-se -a um engenheiro das Obras

Centra as Seccas, o inspector das ditas

obras asslgna-so: "Aarão Reis, inspector

extineto".
O diaho que entenda isso : ou Sem qu;

o dr. Aarão é inspector
é .xtir.-t-o on bem que

nue Deus o livre
spector.

-Aliás parece que ha «ns-itio ; o q'Je «a

dc extineto *" inspector c o Ttcis, dertl-

o 13 de Novembro.
*

I» *.

A commiss-O enearrejada de julgar o

ctinc-jr.o para as armas do l-stado dc São
¦P_u'o achou que nenhum dos projectos es-

tava tm eontliçSos d. ser escolhido.
S. Paulo mostra-se mais uma vtz uni

-.irado cssenciaimeite paciíico : ninguém

por !i tem geito par> fabricar armas.
Cjrrano A C.

«obre todos os paizes e todas as opera-

ções bancarias nos seus variados ™ino_

r.aí mclt.orcs condições üu uicrCiúO.

R. <ln Qnltaniln esonlna Alf/indc-ra
Aeenrin, Praça 11 d» Junho.

ncíse caso t\a.o
extineto — do

r.cssc ca=o não é In-

Em palestra com o presidente da ^e-

publica, o sr. Azeredo expoz seu sonho,

sobre a futura installação do Senado

Federal.
Xo meio do Campo dc Sant'Anna,

um palácio magnificOi com installações

luxuosas e todo o conforto moderno:

um edificio, talvez, no estylo dos hotéis

dc Monte-Carlo onde esse senhor tem

passado momentos tão palpitantes, e:s o

ideal do senador Antônio Azeredo. Esse

ideal realizado, teremos nós um senado

chie onde sc poderão realizar lindas

festas mundanas.
Neste tempo, como tudo está muito

i despesa total para as installa-

cria dc cerca de dois mil contos.

E podia scr muito reais. O sr. Azeredo

soffre da mania de grandezas.
Tudo o que depende delle é levado no

mesmo ?é de magniüccniia — que por

signal não lhe custa r.-;iito caro. Mas

o Estado, ao cc-r.trnrio do sr. Azeredo,

tem dc pagar o que cuconuncr. Ia.

Disso não sc lembrou o revolucionário

senador pelo Matto Gresso. *

tariias ferro-viarias absorvem
forço dos agricultores.
Ncssr.3 condições,' o que poderia ior-
-o» «-,- •-.*-• .]¦¦> __•".*"" ? ** "firmar*o _e '•**

interior, apezar das
esse estado de coi-

i pelo
C.jlltl..

utilizado ai
reclamações
sas.

Pois justamente agora é que a eom-

missão de Finanças da Câmara enten-
de que se devem angmentar os fretes

nas estradas de ferro I
Isso, nur,-.. oceasião em que o paiz

necessita de desenvolver tod=s as

faculdades econômicas, não deixa de

ser extravagante. Aliás, aquella commis-

são tem sido fértil em expedientes ex-

travaganíes para salvar a pátria...

caro

çoes

CAMISAS—O iji
tc—Cí-sa Manche

wB.J'0 iF> "".' «II "" '

melhor e elcffan*
ir.nr-âlvea Di^s 5.

—oi MÇ&<Z-~*iaZZ--&-C.ze**-<'

publicado o relatório que

PUNHOS e coll-rinkos _-
— Casa Mancliesttr — Cg .

111 _—»»-^_t-«B-i-~--— '

As representações tle todos os Es',-"-

dos na Caniara des Deputados devem

empregar todos 03 esforços para que
não vingue no plenário a absurda ;dca

da comniissão de Finanças, de augmen-

tar mais io o|o nes fr't€« ferro-viarios.

Isso é o cumulo do disparate.
V_e para muito -'empo -|Ue os cen-

Está já publicãao o relatório que o

sr. Jos. Bezerra apresentou ao pre-
sidente tia Republica, relativamente á

administração do Ministério da Agricul-

tura.
E' um documento importante, s por

cile sc vê que . sr. José Bezerra con-
•uiu faz-;.' r.o exercicio findo o saldo

de .o6$6o_, cure, e ' :..„3 :*-*'$*>4o,

papel, isto apezar de ier sido reduzida *

dotação daquelle ministério. No orça-

mento para o exercicio corrente, Inferior

cm cerca de dc; mil contos, aa de 1914.

o sr. Bezerra 
'conseguiu elevar de 685

para 
*j.!_o COM03 *>. verba para ser ap

piicada
1.roo c

lím logar de manifestaçSes de des-
agrado, parece que o actor Car'os Le..'
foi, ao contrario, alvo de grande ova-
ção por parte do publico que foi anle
honrem ao seu theatro.

Na secção adequada, fizemos hontcri
ttm ligeiro commentario sobre esse.
facto. O soleninc juramento do actor

portuguez, e sobretudo o improviso do
neademien brasileiro Paixão, não teriam
razão de .ser se as insinuações dos jor-
naes de Lisboa houvessem tido seu des-
mentido em tempo opportuno. E3-a

ias [ questão, que aliás não offerece impor-
tanci.1, tem de ser encarada do ponto
de vista seguinte: ou os jornaes d.
Lisboa disseram a verdade sobre ai
sernas tio "31", e então não ha jurs-
niento que desculpe o sr. Carlos Leal,
ou a imprensa lisboeta mentiu.

Neste caso, o sr. Leal "tão amigi
nosso" devia ter dado um de-tnenrid.
formal ás -insidias dessa imprensa.

Não o fez.
Mas aqui ninguém se importa com.

isso. O sr. Leal fez um discurso, um
acadêmico fez ouira; e com palavrorio,
encerrou-se o incidente numa ovaçáo _c

actor...
¦ :-_-«><----¦>---».

Industria nratica. e de 140 a | arrecadou do dia 1
ij.. I tia de 547toSa$i83;.:.. eompr ae

O dr. Eduardo de Mo.-lháes continua
,1 obter o melhor rxito cora o " Radii_m™
nas doenças rebeldes da «pelle e mucosar.
r a em pre ir ir tratamento «perl.il eontr-i
o nrthritiismo, sy{AÍli« e morpiipa, ây~
pepsia, netirasthenia et doença* do peito,
çm seu consultório ciinico á rua 7 de !*.*-¦
lembro n. 36. LI 8170)

A Recebedoria do Districto Feder.-,
ar/: hontem a quar.

.18*-
Em egual periodo do anno passado

(renda foi de 463:732.905.

Estiveram hor.tcrti r.o Ministério das | Para fazer parte da comniissão

Relações Exteriores, onde foram despe-1 tomada de .contas^. a Companhia Porto d

dir-se
ner

de

'. f.ro Souza Dantas, os I Victoria. foi designado o 3° escriptur.-"ite-coronel 
dr. Silvestre Mito,; rio do Thtsouro Nacional, bachare.
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chefe tia comniissão uraguaya de' limi-'jacob Cavalcante.
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OS NEGÓCIOS DE MATTO
GROSSO

Um novo discurso do
sr. Pereira Leite

Hontem, na hora do oxpcdic-te <la
sessão da, Câmara, occupott a tribuna
o sr, Pereira Leite, que voltou
tar dos suecessos de Matto

.Depois dc nlgüt-as explicações
.ar.icter pessoal, o deputado
i,.rossense leu algttn
.1ÍVOS á compra

tra-
Grosso.

de
matto-

documentos rela.-
dc terras no seu tfsta-

<lo e, .passando a tralar dos ullimos e
ainda actuaes acontecimentos políticos,
observou qne o que houve cm Matlo-
Grosso d o que so dá cm Ioda a parte.
Em Matto-Grosso, como cm toda a

parle existem interesses politicos que
Ás vezes são contrariados cm torno do

governador c, portanto, dc uma poli-
tica que o investe do poder. ,

Certos advogados Administrativos nao
ficaram satisfeitos com o general Cac-
tano de Albuquerque; comquanto s. ex.
.procurasse fazer, tudo que lhe era pos-
sivel. Dahi nascer uma animosidade
conlra o presidente do Estado.

O general Caetano, investido do go-
veruo' dc Matto-Grosso tomou medi-
das ass-curalorias dos interesses uo
'''desonro. Entre outras, mandou que
os collectores prestassem regularmente
suas contas. Verificou, desde logo, que
não existiam livros nas collectonas, c

que no próprio Thcsouro dominava um
verto desleixo,

Eslas medidas mereceram n applau-
so dc iodos, inclusive cio corpinel Ca-
racciolo, hoje chefe da opposição no
Oísiad.. Mas não agradou a alguns col-
lectorcs que são tambem chefes poliu-
cos ou parentes dc chefes políticos.
Estes descontentes ¦crearam, dalu por
•deante, uma atntosphera de prevenção
conlra o general.

Abandonando, por momentos o as-
sumpto, o orador entrou a ler tele-
oraiminas de vários jornaes da manha,
onde se narram as praticas criminosas
da opposição mattogrossense, com o
fim (!<• conflagrar o Estado, O sul de
Matto-Grosso, referiu o orador, esta
mesmo já profundamente conflagrado.
O ex-major Goiucps. segundo as non-
cias telcgraphicas de Bella Vista _ c
ouiros pontos, tem depredado e vio-
lentado povoados inteiros, mandando
saquear fazendas c roubar dezenas c
dezenas de cabeças de gado.

O orador passou depois a fa?cr con-
sidorações sobre a concessão de terras
nue sc lhe attribue. Uma publicação
íícsta cidade disse que o orador estava
¦usufruindo 200 léguas de terras cm
(Matto Grosso, insistindo na semana
iirimcdialn, nesse ponto.

O orador não se importava <lo que
possam dizer (lc sua pessoa, mormente
quando tem o espirito trabalhado por
assumpto de maior valia', ou melhor,
quando vê conflagrado o Estado que
representa. Entretanto a referencia
que fez a tal revista leve ttm porlavoz
na Câmara c, por isso, julgava neces-
sario dar alguns esclarecimentos a re-
tjlpcitó.

O marechal Floriano, quando prest-
dente dc Matto-Grosso, achando que
era urgente a calechcse dos bororós
coroados, lomon a iniciativa de man-
dar alguém ao encontro desses __ Índios
quo traziam sobresallada a região que
dc leste do Estado vae a Goyaz, inclu-
sive todas as fazendas da chapada c
cercanias. O marechal escolheu pnra
comniandánte da expedição o capilão
lAntonio Josc Duarte, que era casado
com uma filha natural do seu pae.
íEssc homem era sertanejo, homem que
se mcttia pelo matlo, sem mais pre-
cecupações, como o «oroncl Rondon.

O capitão Duarte, á frente desse
contingente do Exercito, bateu os in-
dios eni todos os logares, Os Índios,
obrigados a render-ac, Coram reunidos
jielo (-0111111.111(13011* da expedição num
lògar denominado Thereza Christina,
á 

'margem 
do rio S. I.ourcnço. Üs in-

dios cat-chizíidos ficaram obedientes
ao capilão Duarte, acabando por ligar-
lhe uni verdadeiro fanatismo, Julgan-
do-o até um immortal, porque fora cl!c
o unico homem que 03 conseguira sub-
üuctter.

Mais larde, já na Republica, o capi-
itão Duarte, desgostoso por uma pretc-
irição 011 coisa que o valha, pediu a sua
reforma; mas apreciando muito a vida
sertaneja entendeu que ainda podia pre-
-tar alguns serviços á sua lerra, c pediu
á assembléa que lho desse, como privi-
legio ou concessão, terra muna ecria
zona dc matta povoada apenas por in*
dios bravioa e alé antropophagos. Elle
queria descortinar aquella matta com o
direito de poder explorar as riquezas
vegetaes que ali encontrasse.

Aconteceu, porém, continua o repre-
sentaute matto-grossense, que o capilão
Duarte não linha recursos para ajustar
camaradas o custear outras despesas. O
orador emprestou esses recursos, ceie-
brando com o capitão Duarte um con-
trato i"-'lo pinai este, para earantia do
capital emprestado, fazia cessão dc me-
tade do privilegio,

O capitão Duarte pnrtin c. por ser a
região dilficil c doentia, morreu ao
cabo dc algurn lempo, O orador, pnra
ncaullar seus interesses, levou A assemb-
bléa do Estado uma petição e a assem-
bléa reconheceu c sanccionoti a cessão
íeita pelo capitão Duarte, não sem qne
111,1 deputado, sabedor dc que naquella
icgião havia seringacs, tentasse dimi-
¦miir os direitos adquiridos pelo orador.

O sr. Pereira í.eitc referiu depois
qtte, tendo-sc afastado de sua terra, por
oceasião dc revolução, ;üi voltou mais
larde, solicitando, eni iqoí., proro_;ac,..o
do prazo da concessão, allcgando a es-
c.issez*dc recursos para fazer a expio-
ração das manas, e que já havia cm-
pregado nella grande parte de, seus ha-
vercs,

Houve difíiculdades por narte da as-
sembléa, até por parte do coronel redro
Celestino, que ura então o vice-presi-
dente pia assembléa: mas o orador vindo
a representar o Tribunal da Relação, no
Congresso TuritUco, encontrou a boa
vontade do seu amigo, o sr. Azevedo,
quo o auxiliou junto da assembléa. O
coronel Pedro Celestino por, comtudo,
na concessão cláusulas pesadas, dc ma-
ncira que para ficar com taes terras,
o orador terá dc pngal-as, como qualquer
oulro, gozando sómcnlc do direito dc
'.preferencia.

ü sr. Pereira Leite faz ainda algu-
mas considerações sobre o assumpto e
recordou a propósito alguns factos de
ordem politica, Decorridos por oceasião
di eleição do directoria do seu partidoii*.* Cuyabá.

lT„XSt...TICA acima do todas!

A VIDA C0NM*V__*T_J_

A Bolivia festeja hoje a data
de sua independência

A Republica da Bolívia commemqra
hoje a data da proclamação de sua in-
dependência, acontecimento quo se deu
cm 1825.

A Republica boliviana, que tanto :ppro-
greditt, graças ao patriotismo dos seus
dirigentes, atravessa uma éra de fran-
co desenvolvimento material e iiitcl-

lectual.
Ao seu actual .presidente, o general

Ismael iMontes, que oecupa, pela scgtin-
da vez, o alto cargo de chefe da na-
ção amiga, deve a Bolivia inestimáveis
serviços, principalmente no que respei-
ta ás commutticações ferro-viarias que
hoje ligam todas as províncias da gran-
de Republica.

ICommpmorando a data gloriosa da
independência boliviana, o dir. José
Carrasco, enviado extraordinário c mi-
nistro plc-ipotcnciario acreditado jun-
to a nós, receberá na sede da legação
do seu paiz, á rua Conselheiro Pereira
da Silva n. 33. das 5 ás 7 horas, as
pessoas que o forem cumprimentar por
esse motivo.

1...««_ «»?» 

NO SENADO

A segunda conferência do sr. Ruy
Barbosa em Buenos Aires

(CONTINUAÇÃO)

UM DIA PERDIDO
Dia dc sabbado, já se vê. o inter-

esse du suas csccllcncias é fazer a
avenida, espiando as -portas dos cine-
mas. A mesa não consegue numero,
nem á mão dc Deus Padre.

A' i.<to da -tarde, o sr. Azeredo as-
sumiu a presidência, presentes 24

Mctollo leu a acta
qttc foi approvada

da
cm

disse

nadores, O =1*
sessão anterior, . .
observações. O sr. Pedro Bor).
não haver expediente, Tambem não
houve nem pareceres, nem oradores.

A ordem do dia constava de.. vota-
çnes e discusisões de 'matérias já pú-
bücadas, não havendo numero para as
primeiras, c encerrando-sc as segundas.

Em seguida, levantou-se a sessão.

Política do Piauhy
O SUPREMO TRIBUNAL MANDA

CASSAR A ORDEM
iComo já foi noticiado, o dr. Anto-

nio José da Costa requereu uma ordem
de habcisreorpits ao juiz seccional do
Piauhy. afim do poder livremente pres-
tar compromisso 110 dia 1" de julho, do
cargo de presidente do Estado, para o
qual fora legitimamente eleito c bem
assim tomar posse, perante a assem-
bléa, no dia 6 do mesmo mez.

O juiz concedeu a ordem, mas re-
correu, na fôrma da lei, .para o Su-
premo Tribunal.

il [ontem, foi o ciso discutido ali, re-
solvcndo 03 ministros dar provimento
ao recurso para mandar cassar inimc-
dialamcníe a ordens concedida, isso
porque o habeas-corpus não é meio
idôneo para assegurar o pedido do -p.2-
ciente.

Informações requeridas pelo
sr. Álvaro Bâptista

O deputado stvl-rio-grandensc Álvaro
Bâptista apresentou lionlcm _á Câmara o
seguinte requerimento de informações:

"Requeiro que o poder executivo in-
forme:

i". Se foram creadas taxas sobre
mercadorias nacionaes e estrangeiras
entradas ou saidas pela 'barra do Kio
Grande do Su!;

2". A que serviço corresponde cada
taxa c o valor de cada uma;

,.". Quacs as unidades dc ficso ou
dc' volume sobre que recaem as taxas
c cm virtude de que !'„ foram crea-
das."

-Hl_a __¦ .gfr^fcttü-liii ..!.....—

CORREDORES DA GAMARÁ
Na sala do café:

O projcclo do Dunslicc solire a blacli-
tist só podia ter mesmo o efícito que pro-
diudu: fez as coisas ficarem... pretas.

IÍ « *
O sr. Pereira Leite, indignado:

V, esta 1 Tensa o Costa Marques que
eu me subiuotto ao Azeredo e aliandono o
Ciiclano ! Enganoll-sè ! Tenho I.eite no
r.cme, mas... não me avaccalho 1

-S '¦: -.!•

Discurso imminente, c não eminente, so-
tro o projecto do sr. Dunslicc: o do sr.
Fausto Ferraz.

EM VIÇOSA.

GrtiuilcFoi iimiiiitinulo o
Hotel

Recebemos o seguinte telegramma:"Viçosa, .. — Inaugurou-se hoje o
Grande Hotel recentemente construído
nesta cidade e de propriedade do sr.
Alfredo Pinto Tcixp*ira, Após a benção
do edificio pilo vigário Pccci, falou o
presidente da Câmara c o sr.Qtdnti-
liano Cabral. —Joaquim Soares."

30:000^000
Foi pago liontem pela filial do So-

nlio dc Ouro, á Galeria Cruzeiro, i. o
bilhete ti. 20.Cio — premiado com
,.0 :oor$ooo, vendido 110 balrão desta

li. casa, malfiz na avenida Rio Branco
n, 138.

OSCAR _¦ COMP.
.--....v-_--i_a~»^i'|3_,*- o-g.*---.-.— ¦- —

Os fornecimentos ao
Lloyd Brasileiro

acima

0 busto iioe va O >*U

nm.ao mm m
: Gííereci.
Barbosa

O sr. Maurício de Lacerda r.prcsen-
tou hotitcm á Câmara, o scgui-Hc rc-
quorimen-to *tc rnforntaç-Scs, ique foi

1 IMo no expediente:"Requeiro <|ttc, por ihilermcdio da
mesa. o Ministério da Fazenda iu-
forme:

a) quaes os lermos das concorreu-
cias realizapias de 1015 alé esta dala
no Lloyd Brasileiro, para' fornecimen-
tos diversos, propostas apresentadas,
propostas acceiias e 'iiome *do propo-
..ente destas como dnqtvciías;

lu quaes os fornecimentos feitos por
Caldas. Castos »_ C. no valor de sua
proposta e das dentais ua concorrência
a que tenha compa-rocido essa firma;

cl quaes o., fornecimentos dc* carvão,
numero de tonc-tdas e preço de cada,
nome dos fornecedores c condições dc
fornecimento.''

Por falta plc numero não foi votado
| esse requerimento: na sessão dc hon-

cm, 11a ordoni u_ dia.
~***—t>*4*-G5$>~^_———*-* ¦- ¦¦_•

Não ba nada mais illtisorio do que o
antagonismo, que, dc ordinário, se sup-
põe entre o conceito de preservação,
reservado ás idéas conservadoras, c o
conceito de subversão, reservado ks
idéas radicaes. Em ultima analyse, cn-
tre as preferencias conservadoras e as
preferencias radicaes, toda a differença
consiste mais no Rráo do que na sub-
stancia das coisas. Por_ue situações
ha em que a resistência conservadora
conduz ã revolução, e, nesses casos, o
preconceito da conservação redunda cm
uma influencia destruidora; assim como,
pelo contrario, acontece haver conjun-
cturas, nas quacs a intervenção radical
salva das revoluções, e, -cm casos taes,

' as soluções, presumidamcnte revolucio-
narias, do radicalismo são as que
exercem a verdadeira acção conserva-
dora. A •opportunidadc é tudo.

O radicalismo leva á subversão quando
antecipa reformas precoces. Quando
tranca a 'porta ás reformas urgentes,
egualmente subversiva sc torna .1 obsti-
nação conservadora. Mas, em sc enten-
dendo os dous princípios, como devem,
ambos, cada qual na sua hora e á sua
maneira, exercem um papel legitimo na
conservação da sociedade: um tempe-
rando as demasias radicaes; o outro
combatendo as intransip;cncias conser-
vadovas. Ambas as escolas têm a sua
utilidade, cada uma com o seu dia.

O ¦ mal não está nem numa nem na
outra, mas nos reaccionarios, que cm
uma e outra existem. Exagerados ate
á reacção. o systema conservador revo*
luciona, resistindo, o systema railical re-
võluciona precipitando. Contidos na sua
acção razoável, o conservador serve _ns
-cfõrmas radicaes, empecendo que vm-
guem antes do tempo, o radical serve
aos interesses conservadores, reformando
cm tempo.

Ouando as leis ecreacs, 110 primeiro
pviartél do século passado, reduzem á
fome o povo iiiiílez, c ameaçam a Gra
Brelanha de tremendas subversões, quem
realiza a liberdade commercial, levada
•pri ponto dc execução pcia campanha ra-
dical dc Cotxlen c Bri-rlit, é sir Robert
Peel, o chefe do partido conservador.

Quando a guerra separatista desenca-
dcada em defesa da escravidão negra,
põe em termos de se dissolver a União
dos Estados Unidos da America, o que
a salva, c a restabelece, é a medida
radical da extineção do captivci.O, que
a intuição conservadora dc Lincoln,
npoderando-se da idéa extrema advogada
pelo abolicionismo, atira, como cata-
dupa súbita de gelo, na fornalha da rc-
vol ia. . ,

Quando a torrente abolicionista, no
Brasil, engrossada com as resistências
officiaes que a embaraçam, invade até
a força publica, accentuando-se o risco
dc uma conimoção, cm que o Exccito
sc abrace com o povo.^— o o--c «-yc-i
o paiz. e man lem as instituições, é o
radicalismo da extineção immediata e
gratuita do elemento servil. decretada
mima situação conservadora, como me-
dida conservadora, pelo chefe dos con-
servadores, o conselheiro João Alfredo.

Aqui está, senhores, como . sem dei-
xar dc ser conservador (ides vel-o).
me achei radical, levantando, cm 1SS0,
a idéa dc que nasceu, nesse anno, a
revolução de 15 do novembro, e que
cila realizou, plantando .'ili o systema
federativo. Quando, riaatielle anno. sc
reuniu 110 Rio, o Congresso Liberal,
convocado pelo partido brasileiro des-
se nome, nelle dcsivaUei o estandarte
da federação, que era aspiração geral
entre os liberaes, desde_ iS..i, a que,
em 1889, constituía o unico meio, pelo
contentamento que daria á opinião na-
eional, de prorogar a existência da Mo-
narcliia, seriamente abalada pela doen-
ça do imperador c pela itnpoj__.ila"icla lc
notória, se irão da herdeira presum-
ptiva, certamente do seu consorte.

O partido liberal não acquiescctt ú
minha iniciativa, pelo que delle ine
separei; mas, quando, mezes depois,
foi chamado co poder, o primeiro dos
seus chefes designado por d. Pedro II
para organizar o gabinete, o consclhci-
ro Saraiva, em quem se dava, ainda,
a circiimslancia dc scr, dc todos os
chefes desse partido, o mais autoriza-
do, opina que sc deve pôr immediata-
mente por obra. mesmo cotn a inonar-
chia, a federação por mim aWitrada.
e sua mrjesta.de o imperador, acceitan-
do a idéa, que eu, pouco antes, arvo-
rara cm bandeira, declara considerai*..
opportuna.

Mas, como não obstante isso, esse
conselheiro liberal do imperador de-
clinasse do encargo, cm que a coroa
o queria investir, o outro estadista
liberal convidado, cm seguida, para
assumir o governo, llie reduziu ,0 pro-
gránuna á descentralização a Iministrn-
tiva, escusando-sc a ch;'!;ar até onde
chegava a minha propaganda, já então
com o voto do mais eminente dos che-
fes liberaes e o beneplácito do próprio
príncipe reinante, que eram, então, tini
c outro, radicaes como eu e commigo,

Foi por esse motivo, declaradamente
allcgado, que recusei, nessa oceasião, a
pasta do império, como acaba dc no-
tar o sr, ZebaPos, abrimlo opposição
an ministério liberal, debaixo de cuja
admiuistraição vejo a cair, tres mezes
depois, com elle, o throno, arrastado
a tal naufrágio, em razão dc não ter
adoptado a reforma, que o imperador
considerara, madura, c por cuja exc-
cução immediata sc pronunciara o con-
scllieiro Saraiva.

Abraçada, assim, por este velho con-
scllieiro da .oròa, c abertamente ad-
mittida pelo próprio imperador, claro
está que ninguém mais a podia qnali-
ficar de revolucionaria. Revolucionaria
era, pelo contrario, a resistência a
cila, como provou ser, oceorrendo, me-
zes mais larde, a revolução, cm que o
Império dcsapparcceu.

Eis ribi, senhores, coma, semlo radi-
cal, iui conservador, c era rouserva-
dor, por ser liberal. Só mediante una
idéa liberal, como a federação, era
(lado, naquelle momento, preservar a
monarchia. Mas o liberalismo

1 sabe, ha muito, que não fui senão v:-
ctima, açoitada com dois annos dc'cruel
expatriação, por haver amado bastante
as instituições, que eu organizára,_ par,,
merecer o rancor dos que as deturpa-
vam, para antepor o seu adio ás suas
mercês, sustentando, sem transigência,
essas installações com as armas da.le-
gaüdade, na imprensa, nos tribuuacs c
no Parlamento.

Essa ultima revolução, eu a ignorava,
eu a desaconselhara, eu a reprovei, a
denunciei, a cstygmatizei, — e daqui
mesmo, desta cidade, onde a "Nacion"
me deu a honra de estampar o manifes-
to, no qual definia a minha posição,
condemnando a revolta militar.

Não posso dizer que. a Republica c a
Federação encontrassem, no meu naiz,
um terreno onde hajam prosperado.
Mas nem por isso votaria hoje, senho-
res, pela substituição, aliás, a meu ver,
impossível, de uma ott dc outra. Sejam
nttaes forem as consequencias, essas
duas formas políticas me parecem lioje,
irretractaveis no llrasil. Não ha por
onde. nem como, item com que se volte
ás antigas.

Da nossa idoneidade para cilas não
temos dado grandes provas. Bem longe
disso. Mas, com todas as suas imper-
feições, alterações e degradações, esses
dois principios de organização não lêtn,
ali, presentemente, suecedaneos concebi-
veis. Com a Republica e a federaçã.. ou
havemos de nos salvar, ou de perecer.
Podemos, devemos rcconstituil-as, c. sa-
ncal-as. E' o que com o nosso revisio-
nismo queremos.

Mas extinguir a Republica ou a auto-
nomia dos Estados, volver á realeza ou
á centralização, não creio que nada o
conseguisse. Qualquer movimento cm
tal sentido nos poderia levar á d.issolti-
;ão, ou ao desmembramento; e, se des-
ses riscos nos pudéssemos abeirar, o que
não creio, o excesso ilo mal, nesse extre-
1110, despertaria as forças vivas da na-
ção, e nos salvaria do perigo.

Os males da federação c* os da Rc-
publica são males que sc curam, não
pela abolição de uma ou dc outra, mas
pela reorganização 'de uma e outra.
Temos praticado mal essas ' as gran-
des instituições. Mas não melhoraria-
mos, acabando com cilas, senão .prati-
cando-as_ melhor, o que .cri exeqüível,
se o qvtizermos.

A este respeito quem discorre bem, é
o Figaro dc Albcrdi:

"La America se gobieiua mal, pcro
se gobierna a si misma, y en esto con-
siste toda la libertad politica. Si non
está, por este heoho, cn ei goce pleno
de su libertad, eslá ,'il menos cn la
mejor escuda dc la libertad, y apren-
de a manejaria por ell mejor nrètodo
que cs cl dc la naturaleza; por la cx-
periencia propia y directa. A fuerza de
gobcrnai-se mali acabará por gobernar-
_ bieu. No se aprende la libertad sino
.-orno se aprendeu los idiomas; por la
mera repeticion de los actos. Se em-
pieza por hacer reir, sc acaba por ha-
eerse admirar. La libertad ingleza salié
de los bosques dc la Germania, no de
las universidades alcmanas, Como sc
formo ? Formandcsc y prarjeanJuse.
Iloy misnío, aunqtic mal, cl ultimo' pue-1
blo ile 'Sud America maneja las herra-1
mientas dei gobierno libre, como no 16
liaria ei pueblo dc nuichas nacionés; de ]
la Europa, que fuesc liamada inopina-
damenle a ejercer ei sufrágio universal,
ei -trecho de reiinion, la garantia de
la guardiã eivica".

A Republica tem, para as nações do
continente americano, a raractcri.tica
especial de uma instituição inevitável.
pue outra fôrma de governo podiam
t*er abraçado, cm 1S16, os Províncias
Unidas do Rio da Prata ? Que outra ?
A monarchia dos Incas ? Seria uma. ex-
ravagancia. A monarchia sob .princi-

pes da casa dc Bourbon ? Seria uma
emendado, ;\ monarchia com uin rei

•Je muras dynastias européas ? Seria
uma aventura. A Republica era. pois,
a solução fatal do problema.

Consummando a sua emancipação dc-
baixo da influencia de uni 'principe.
me se insurgiu contra o 'próprio pae,
para pôr na cabeça a coroa do .Novo
Mundo, o Brasil, por isso, c só por
isso, não foi parar, egualmente, na. S'>-
lução republicana. Foram as circums-
tancias, e não uma opção deliberada, o
que operou esse resultado. Mas seria
menos delicada, menos árdua no pra-
ticar-sc, do (jue a republicana, a csac-
cie constitucional, que ailopíou
ptando a monarchia constituída
gleza ? Evidentemente
jam. Haveria, então

outro paiz alémgum

nao
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Senão ve-
Eu'.opa,..,al-

Grã-Bretanha,

Reali-ou-.se a reunião que foi anntin-
<-í:pp!:i para tratar da manifestação c
entrega ilo buspo que será oíferecido
ao sp*nador Ruy Barbosa pelo acadeini-
co Thcophilo Pessoa, cm nppiiie das cs-
rola. superiores í!n Republica.

A reunião teve logar no salão nobre
do cdiíicio do Iornal do Commrecio.

i;;p-c;i deliberado que o lms:o de Ruy
Uarbosa peja offerccido no dia do seu
anuí versa no, pcia com.ius.ãa acadêmica
encarregada das homenagens que a mo-
cidade estudiosa f. Sn.-croui _irest!ar-l_cnatiuellc dia.

A reunião, que foi muito concorrida,
correu na melhor ordem, lendo sido
presidida Dr^n r,.nrcs-n':it.'c da rl-i-.se
acadêmica Thconhilo Pessoa o secreta-
tinda pelos acadêmicos Lima Trigueiro
c Odoncl Leão Marhnio.

Usou da palavra o acadêmico Thco-
philo Pessoa, que 'Produziu um brilhan-
te discurso, cm agradecimento ao apoio
que encontrou no seio dos seus colic-
gas. para o bom desempenho da sua
iniciativa.

I. de Assistência á Infância
O . AGAMEKTO n,\ SEGUNDA QUO-TA DK SUBVENÇÃO D_ST_

ANNO
Tendo o Instituto dc Assistência e

Protecção á Infância reiterado o pedi-
do da entrega da 2" quota da stibven-
ção desle anno, o ministro -do Inte-
rior, mantendo a sua resolução anlc-
lior, exarou o seguinte despacho: "O
art. 9, da lei da' receita, prohibe o pa-
gamento da a" parcella da subvenção
aníes de serem prestadas as contas d->
emprego da 1a".

—-»_->-< r>...^p*-r_
HANSBATICA ncimfl do toilns !a ei mu

__.',* S L; ,:¦¦¦' :-.t_'

—ií— LOl

Ci,":*\rros
para 200
valiosos
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especiaes
rói*! eom
brif;des.

Serviço Metüco-Legal

idéa era radica!; porque iria Irans- j dura na
formar a monarchia centralizada, que mal que cila corre:
nós tínhamos, em monarchia federati-. ção constitucional não
va. Desta arte, ali, naquelle tempo, | maior prova do que crsa
cm uma só idéa se verificavam, junta-
uieiiíe, ;*i> coi.dii.ues üe oberal, radical
c conservadora. liem se vê quanto dista
da essência das coisas -a aps>arei.cia dos
nomes.

Se .s!ou, senhores, commettendo o
peccado, contra a modéstia, de falar
de mim mesmo, é porque a isto me
provocou o vosso orador, c porque não
linha outro meio dc vos mostrar, ani-

...ia pátria, oirle tal systema se usasse."
Não havia, nem mesmo na 'França, ou-
de bem se sabe como, abastardo, por
quinze annos, sob os Vote reinados
suecessivos de Luiz XWII c Carios X,
acabou terrivelmente na revolução <l-
1830. E o próprio príncipe, que, em
18 _ o proclamou 110 Urasü, teria a ca-
pacidade política do regimen (ine. pro-

p clamava ? Tanto não tinha que, nove
anuos mais tarde, a revolução de iS_'i
o olnigava a abdicar.

Seu filho foi um homem dr* bem, um
patriota e um monarcha dc grandes
i.ualidadcs. Mas teria as essenciaes a
um príncipe constitiroiona'!'? Tanto não :
tinha, que todos os partidos brasileiros,
uns após outros, lh'as negaram. Mas
esses partidos todos ilu: exploravam os
defeitos, abstendo-sc de exercitar Q
povo na pratica do governo de si mes-
mo. Seria que o ppovo não fosse capaz
dc tal govorno? Tanto não era, que,
pinando houve um ministério, sçm pre-
cedemes nem imitadores, o ministcrio
Sai'.ii\.i, (pie resolveu dar ao paiz uma
eleição livre, essa 'eleição correu com
uma liberdade cxcnrplar, derrotando os
próprios ministros da Coroa. A Insto-
ria da monarchia parlamentar, no Bra-
sil, nãj registra, pois, o desenvolvi-
monto progressivo desse regimen: rc-
gisjra a corrupção e a dcc.nleiicia pio
systema, que tocara ao extremo da
impopularidade quando caiu.

Ao cair. a nação estava Hão desapor-
cebida para o ingresso ás fôrmas re-
ptiWicanas, quanto o estivera, sessenta

dessa j c sete annos atues, para a sua investi-
I dura na nic-narcliia parlaniontar; e do

pondeu á sua voea-
pôde iiavcr

mesma: a de
quo a Republica, ao expirar o. império,
não encontrasse o povo muito mais
adeaiU-do em democracia -do que a
realeza constitucional, ao expirar o do-
iniuio coí.iiial, o encontrara,

Tambem pu províncias. '|uc, como o
novo regimen, assumiram a condição dc
K-.-vIn.t_ nfin títn li*;....*., pnr um modo
qttc nos desvaneça, da ineia soberania,
em que se empossaram. Ora a exce-

No Engenho de Dentro
r.EAU_AS- IIOT. UM comício na

RUA PERMAMRUCO
fl?sti convocado para hoje um comi-

-rio -prnleíario n.** í.nKenho de Dnvíro.
Durante a reunião, <jue se realizará na
rua Pernambuco, falarão vários orado-
ros.

««33 -£» *f^>^9" Tra-»

A prono?iio de orsanizat.-ão >\o ?cr-
viço Medico Legal pujilicámos ante-
hontem, além de uma caria Jo dr. Mo-
rctzsohn Barbosa, uma coninitinicação
(lç oulro profissional que sustenta opi-
niões com algumas das quaes o director
do gabinete Medico Legal está cm com-
piei o desaccordo.

Tendo havido sobre esse ponto ai-
j guina confusão, pediu-nos o dr. Mo-
j rctzsohn que explicássemos ter elle ex-

plicitamente combatido, mi officio di-
rii.Mo ao chefe de policia, a idéa aven-
tada naquella communicação, de envia-
rem as deleRacihs ao Gabinete Medico
Legal os boletins da Assistência Muni-
cipal. O dr. Morctzsohn acha que tal
medida apresentaria inconvenientes gra-
vrs í." não ,:nna van;;ití_,m a!guma para
o desempenho das funcsücs de que se
acha incumbido o gabinete como órgão
consultivo da polícia e da j..í*tiç,a.

O almirante Ailcxandrítvo de Alencar
incumbiu o capitão de fragata Antônio
!AI.js Ferreira da Silva. cO!**.ii.itvlan'e
do cruzador Tymbira, dc representai-o
110 s" Congresso de Geographia a rea-
lizar-3« na capital dt Bahia.

mados por um Iraço dc vida. 03 acon-
tecimentos, que eliminaram a ntonar-
chia brasileira, nem dc accçntuar
um aspecto concludente a lição, d
suecesos, resulta quanto 00 mal e o
bem das revoluções. A longevidade,
que essa ultima tem desenvolvido, per-
durando ha vinte c sete annos na fór-
ma dc governo que estabeleceu me leva
a eoÍH',ir que p. situação do paiz e.tava
para ella amadurecida. A sua resisten-
cia á aCv.o destruidora da n.compc-
tencia dc algumas das administrações a
que so tem entreeado a sorr" ¦•> -*- \
giincn me convence da sua vitalidade.

Mas, scnliorcs, como quer nue .,.>_, jo
houvermos dc concluir que essa revnlu-
ção não foi tun bem, mas vre.i mal, a
responsabilidade, que deste ha de refle-
ctir sobre os seus autores, tocará, obvia-
tuer.íc, aos partidos imperiacs, que rea-
giram contra a idéa federalista, quando
esta já linha a solenne a-mrbvação do
imperador, oppondo-sc, assim, á torren-
lt-, a que eu queria abrir alvoo, para
dar á reforma uma execução pacifica,
e cn!re_í_-t*do-lhc a direcção á Monar-
chia. livral-a da catastrophc inimincntc,
e entrcgando-lhe a direcção, contra a
minha vonut.i. visível, expressa, resis-
tente, pelo erro dos a quem cabia o
maior dever de a cvíiar, dos que tinham
nas mãos o governo, pelo erro cm que
caíram esses, oopondo a importância dc
ttm dique official ao federalismo, já

Tendo terminado hontem. o prazo de
oito dias riara a prUão do ab.iirantc
_onsc*-_ Neves, a bordo do couraçado
Minnj Gerccs, íoi o mesmo, de ordem
do ministro da Marinha, mandado pôr
em liberdade.

official
triumrihauic cpiui a declaração imperial
dc que era justo, conveniente, oppor-
tuno.

E' assim qttc entrei na única revolu-
ção, que tenho entrado, é assim: con-
strangido c vencido pelos guardas imr.re-
videntes d-, throno, que o meu radica-
lismo teria salvado, c a cegueira delles
sacrificou.

Ka ii-íl-í! revolução, repito: porque1 da outra, a (àe 1S93, o Brasil inteiro

dem, usurpando attribtiiçõos, que nem
têm, nem podem ter, como no caso des-
ses terríveis impostos inter-estadttncs,

s,;s ! que flagellam c empobrecem o paiz;' ora a resignam, contemporizando com
as invações ilo inlervencionismo cen-
trai, que amitido sc demasia, exercen-
<lo-se, onde se lhe não é pcnnittido, e
outras vezes se abandona, deixando-se
de cx-rcer, quando lhe cumpria.

Dahi não sc segue, porém, que dc-
vamos retroceder, regressando agora da
federação á centralização, assim como
das insuffioicncias e mazelas, com que,
cnlre nós, se praticava a. monarchia
parlamentar, não Se poderia concluir
que houvéssemos de voltar do huptri'?
constitucional á realeza absoluta. Ha
incapaoidadc., que um paiz não póile
confessar, repudiando os seus progres-
sos na liberdade politica. sem arriscar
a própria existência. Xão é grande a
distancia qttc vae da mirioridade. con-
stitueinual á minoridade internacional.

Depois, senhores, num paiz dc cito
mi-iões e quatrocentos mil liilometros
quadrados, como o Ilra.il, com uma
população d vinte e quatro milh"çs de
almaa disseminadas nes.c t*erritorio
itnmensn e tuna sociedade absoiutmneit-
te democratizada, um governo unitário
collidiria com a natureza matéria] das
coisas, e não se poderia manter senão
á custa de uma centralização a'*sor-
vente.

A federação, ali. era fatal; e, se le-
vou dezenas de anno*". para vir a esta-
beJecer-sc, úcsáe quo chegou a se esta-
belecer, tornou-se irrevogável. A ten-
tativa de vau retrocesso itcsie assum-
pto póilc scr que obtivesse a submissão
dos Estados, rpiais débeis da União:
mas os mais desenvolvidos lhe resis-
tiriam invc_eivc"uicntc, c, talvez, até o
desmembramento.

O Erasil não corre fa! perigo; por-
ouc. sciani quacs forem as revisões.

¦por que passe o nosso direito constitu;
eional, nesle ponto vital não se ousara
jamais tocar.

Tér-se-á tambem formulado, entre as
vossas questões vivas, este. problema?
lv, se tem, como o encarareis? Ignoro.
Mas duvido que o caso, aqui, tivesse
oulra saida, A federação c uma dessas
instituições de tal energia adhesiva ao
paiz onde sc estabelecem, de unia for-
ça de impregnação tão orgânica nos
costumes da nação onde entraram, que
nunca mais sc podem rcmover sein des-
traição de tecidos vilães.

Tenho receio de abusar, senhores, de-
tendo-me tanto sobre coisas do Brasil
deante dc um auditório estranho. Mas
estes problemas cuido eu que nos são
mais ou menos communs. l-„ demais, o
vosso illustre orador me convidou mui
especialmente a tratal-os.

Depois, não nos podemos approximar
c:; dois pa.zcs utn do outro, sem nos
conhecermos. Para nos conhecermos c
mister que principiemos, conhecendo-nos
politicamente J e esse conhecimento sc
deve encetar pelas instituições cuja
identidade ou semelhança nos avizinha.

O parentesco das instituições não dei-
xa de esti-itar a proximidade entre
povos limitrophcs. Num continente
pnde a Rèpubl.ca abrangia todas as na-
ções menos uma só, esta podia ser, cn-
tre as suas vizinhas, objecto de suspcias
c desconfianças. O meio republicano dc
um continente inteiro, como era este
ba quasi tan sceulo, não podia deixar
de actuar pouco sympathicamcnte sobre
o unico paiz, que rompia com essa uni-
formidade. A revolução brasileira de
j.889 acabou com essa anomalia.

Não basta, porém, arranjar bellas
constituições,'para que uma nação es-
teja seriamente republicanizada. Lm
nossos dias a Turquia, a Pérsia, a China
se declaram paizes constitucionaes, abra-
çiun fôrmas de governo representativo,
repudiam' as tradições absolutistas da
sua existência intc.ra. Na ultima dessas
vetustissimas autocracias, na milenaria
terra dc Corifucio, dos mandarins e dos
pagodes, uni bcllo dia se amanheceu
coai a Republica declarada. Nunca liou-
ve época a que sc applicasse tão a ca-
lhar aquillo do velho estadista europeu
(não me lembra se Ximencz, 011 Sully):
Omtiis inundiis sinllisat, et vult liabcrc
constiliitior.es. Todo o inundo ensande-
ceu, e anda a surtir-se dc constituições
liberaes.

O que ha, portanto, interesse em sa-
ber quanto a um paiz que sc proclamou
constitucional, não é se tem constitui-
ção, mas se a observa.

Na observância estricta da lei esta o
descanso das nações. .Mais vale, ¦ mais,
mil vezes mais, viver sob unia lcgali-
dade atrazada, mas acatada, . que dc-
baixo de unia legislação magnífica, mas 1
illudida pelos seus executores, illudula
iridifferenteniente, impunemente, ir-
résponsavelmerite. ,..,,, 1•Os povos creados na mcndicidade ha-
bitual pela mentira das leis, que se I
escrevem, e não sc cumprem, são povos
irrequietos no seu aviltamento, descem-
tentes, mergulhados por cila na servidão
c acostumados ás revoltas, cm que ella
cria a sua prole. O chão onde apodre-
cem, 011 os crgastulos onde se estorcem,
contaminam c desassocegam a vizinhan-
ça As emanações dos vicios do captt-
veiro empe-tam o ambiente mora! das
proximidades e as estremeções do jugo
dos escravos, sacudido nas suas horas
de cólera servil, ameaçam a fronteira
dos Estados contiguos. , .

Assim, não ha paiz que seja indiffe-
rente á paz interior dos seus vizinhos.
Ora, as Republicas latinas deste conti-
nente, com algumas excepções feliz-
incute notáveis, se tornaram celebres
pela ausência dessa condição de boa vi-
ziiiliança, Ka sua historia sopra. com
violência o espirito de intranquillidade
a rebeldia, sob as tremendas expressões
do cauililhismo, cuja contribuição para
a sciencia dos monstros é.tão espan-
tosa, No Brasil, á Monarchia, que nos
deixou excellentcs leis e _ tradições
excellentcs, devemos o beneficio de,nos
ter preservado, em todo o seu domínio,
dessa calamidade. O Império não co-
nbeccti esse mal. Sob a constituição
que lhe suecedeu, tambem o não tive-
mos senão debaixo dc fôrmas attenuà-
da;s, qttc não se comparai» ás dessa' dc-
¦inencia carniceira, cujo delírio cnsatt-
guentou, e ainda não.acabou de cnsau-
gttcnlar as ikiçõcs hispano-americanas.

Mas da política violentamente agita-
da num regimen, onde se entrega o
mais alto posto do Eslado á concorreu-
ci.t das ambições indisciplinadas, sem
eleições populares que as reprimam, nos
surgiu, sinistra, a formidável ameaça
do militarismo, da minha campanha
contra o oual sc oceunou, no sen dis-
curso, o eloqüente órgão do Instituto.
Felizmente as conseqüências dessa in-
vasão, ainda bem que passageiras, fo-
ram . taes. que deixaram, creio eu, o
Urasil curado para sempre da medonha
enfermidade.

Salvando-se dessa exploração d,, for-
ça, armada .pelos conspiradores da po-
liticn civil, que a adulam, para a dos-
írutar, o exercito brasileiro terá logra-
do um desses milagres que os santos
(lo céo não barateiam: porque dc tal
desgraça a primeira das consequencias
costuma ser a dissolução do próprio
elemento militar pelos vicios que catão
o pollticm.

A ma cria é digna dc occttpar a ai-
teitcão de uni auditório argentino; por-
que o demônio ouc cxorciãmos, dehel-
laudo essa tentativa dc acelimar 110 Bra-j
sil o vicio fatal dc outras regiões do!
continente, não só nos teria destruído
na nol>tica interna, c deshonrado pc- jrante .o mundo, mas nos tornaria, nc-
cessariamente, suspeitos aos interesses
da oaz no continente, convertendo a
nosóa vizinhança em pesadelo das na-
çikps confinnntcs,

A Republica Argentina teria, especial-
mente, dÍrei'o de olhar com sobres..!-
to pap'a o cpipo; visto que o seu exem-
pio. neste particular, é dos cmc mais 1
dignificam os paizes da nossa raça. I
Poucos dias ha, senhores, 111,. coube a |
fortuna 'le ser recebi-.o, aqui, no Cír-'
culo Militar. Vi-me ali. no coração do
exercito argentino acolhido como um
camarada, abraçado como uni irmão.
Nn meio de uma scena radiosa, com-
moventissima, indescriptivel, em que,
circumdad s nor uma aurcola de cnlhu-
s;a_u"o. se abraçavam as £.lorinr- miÜta-
res dos dois paizes escuei a voz dos
homens dei armas desta torra na pala-
vra ilo general Riccheri, o presidente
dp.p-melle grêmio p!c officiaes; c todo o
seu di.curso foi tun hvnniu beruieo .<>>
dever militai*, considerado na mais emi-
nente das suas expressões:-a obediência
absoluta da forca armada á constitui-
rãpi e ás leis nacionaes. E esse hymno
maravilhoso de civismo não destoava
da verdade. Desta harmonia rcsultava
a sua belleza.

(Continua).

"Hafceas-corpus" para um
contra-almirante

O -iin;stro da Marinha fez prender
o contra-almirante reformado José Ma-
ria da Fonseca Neves, professor da Us-
cola Naval, por ter clle publicado, cm
um diário carioca, um artigo julgado
offensivo aos brios da Marinha.

Hontem, o advogado Evaristò Mar-
ques da Costa impetrou ao Supremo
Tribunal uma ordem de "habeas-cor-

pus" em favor daquelle official refor*
mado, recolhido a bordo do Minas Ge-
raes. allcgando que elle não está sujei-
to ás disposições do Código Penal da
Armada, mas ás do Regimento da Es-
cola Naval.

Assim sendo, não pode ser preso
administrativamente pelo ministro da
Marinha, respondendo pela possível in-
jtrria do seu artigo, pelos meios regu-
lares do processo. _ .

O feito foi distribuído ao ministro
Guimarães Natal, que fez o seu rápido
relatório, opinando, cm seguida, que
fosse convertido o julgamento cm dt-
ligencia, afim de scr ouvido a respeito
o ministro da Marinha,

A GUERRA

0 SENADO INTIMO

p.eti

O sr. Ribeiro Gonçalves dizia aos srs.
Victorino Monteiro c José Murtinho:

— Coitaelo do Caetano 1 Agora mesmo,
vi o meu compadre Pires Ferreira (lar 11111
apertado abraço no Azeredo. O -irmlno

quando se manifesta, é porque a partida já
cc.tá ganha..,

O sr. Eloy de Souza consultava o sr.
Ellis sc devia raspar o bigode. O scpuaJor
paulista actieliu, apprclienslvo:

 Não l'açü3 isso, rapaz I Sc estenderei.
a tua mania yankee ao escanhoamento cora-

to do rosto, a terrível reportagem pode-
espalhar por ahi dc que não passas do

um americano oxydàdo. Toma o meu
crnsclho, que não te arrependerás.

ij! :í: ©
l|rt-*riiios

Lopes Gonçalves
Chegando á fnnerca estância
O amazônico defunto,
1'unsa uni verme: "Esta elegância
Será dc borracha ou de unto ?"

Thesouro Nacional

Contas que têm paga-
mento autorizado

O Thcsouro Nacional está autorizado
a efiectuar os seguintes pagamentos:

8:5'19?5.o. 1 :733$150. 35-1 .:*93 <*•••••
-5:440$, á Prefeitura Municipal de Ni-
ctheroy, a Anesio Coelho Rodrigues.
_ rancisco Castello Branco Nunes c Fran-
cisco Alves & C, iodos de dividas dc
exercícios findos; 1:534?7°2> a bra.i-
lianisch E. Gcsellschaft, de assignalu-
ras dc apparclhos tclcphonicos no Mi-
nisterio da Ctterra; 2:000, a diversos,
dc alugueis de predios oecupados pelas
delegacias dc Saude cm junho ultimo;
2l375$i40, a diversos de fornecimentos
ao Ministério da Viação; 3MISS1*7?*. a
José de Lima Campello, dc exercícios
findos; e 21 *353$«°. a diversos, de
fornecimentos ao Ministério da Guerra.

KO. QUEE_. S-IIALI,

UM DISCURSO
DE SIR ASQUITH

Londres . _ (A. JI.) _ Realizou-se
liontem dc noite, no Queái-JIall, uma
grande reunião patriótica para cotnmemo-rar o segundo annivcr&irio da dtíclaraçãode guerra pela GraiHÜrelanha á Alterna-nua,

A sala estava completamente cheia c a
xeu-iao ifoi prlesldida pelo sub-secretarioda.Guerra, íord Derby. lEntre as perso-nalidades prcsevites vinm-se o sr. Asquitli,chefe do gabinete; llonar I,a\v, miiiisCro-as colônias; 'Painlcve e Vãndervelde, mi-mstros sem pasta dos gabinetes irancez cbelga.

O sr. AsqulHi, calorosaiucnle appbujido,
propoz a approvaçãc d.i seguinte ordem do(lia, que foi approvada por a.-clamação aoími da reunião ;"No se_riindo anniversario da declaraçãoile guerra é justo que nesta reunião dos ci.(Irpdpios de Londres seja renovada a infle-xivel determinação <le eimt.nuar, até umresultado victorioso, .i luta pela manuten-
çao dos ideacs d.i justiça c da liberdade
que sao a causa sagrada dos olhados".Uepo.s de aprésenuir esta moção, o chefedo gabinete pronunciou um discurso.

."A Allcniaulia, _ disse s, ex. — foiviet ma de uma dup!,. illusüo: ella estavaabsolutamente convencida de que iwileria-dizer c fazer tudo com'o protesto, mas
íamais tomaríamos as armas ao lado

forçada
allemães

CAI1ES VERDES
S4 carneiro-

63

oram abatidos hontem:
K09 rezes. 3.0 porcos,c 63 vitellas.
IForam rejeitados 16 ilS rezes

porcos, 1 carneiro e n vitellas. 
'

.'Marchantes: Cândido E. dc .Mellr„ 30 ,p e 3 v.; 'Durisch & C
¦° í- • A* 'Mendes ir C.. 1. n • r 1& (Filhos, 37 r„ 17 p. o3 •'-• fcisco V. Goulart, ?„ r.. 74 

'p.\
v.,* Oliveira Irmãos <3- C, 156 ,-P-, 2 c. e ro v.; Basilio Tavares
p. e 10 v-.; Portinho & C, ...'r •
Norberto Ileriz, 10 r.; Fernandes &Marcondes, 48 ,p.; iF. P, Oliveira %"--. 57 r., e Augusto IM. da Moc. e S v.

O total do stock em Santa Cruz ide iQ4p rezes.
JlATADaURO DA PENHA. _¦
,"_'. -lil*1"*'* -l<i rezes e 6 porcosKR_01.J-_p.COS — Caldeira __ F i.lhos (para congellação), foram ai '

das hontem, 43; rezcs j.cieil,rezes

13

ma
rau-

¦ d?
At

:ta, .,_

tadas
BXTRErosTO DE S. DIOGO -Vigoraram os seguintes preços-oovinp . .Carneiro, ,
Porco . . .
Vitella . . .

preços:
?3-)o a $600l**..*oo a ijSco

tStoo a i$.*,io
rfaoo

'Õn deveis comprar .moveis sem ver
íuUo elegante mostrttar.o da casa

Lll\XI)KO .LMITIXS & O.,

á r. do Ouvidor 0.1 c 05 Ç nos anti-
gos armazéns, r. dos Ourives 30-43-

O vagão fatal

A morte da terceira victima
Continuou ainda liontcm a mesma im-

pressão iristc recebida com a nolicia
do horrível desastre oecorrido cm bao
Diogo, no qual tiveram morte mstanta-
nca os menores Orandir e Esmeraldino
e ficaram gravemente feridos o menor
de 17 annos Dagucrnc c o pae desses
meninos, sr. Francisco Motta. .

Dngucrne, como noticiamos, foi re-
colhido á Santa Casa cm estado deses-
nerador, estando quasi sem fala. e com-'plenamente 

desoncirliado, pronunciando
mal, de vez em quando, palavras abso-
lutamente sem nexo. Seu estado, era
pois de prever, não podia deixar a mi-
niina illusão a respeito e sua morte se*
ria inevitável. . . 1

Honietn, pois, ás primeiras lioras Ua
manhã, Dagtiernc veiu a faileccr, ape-
zar de todos os esforços empemliados
para tentar o seu salvamento. O cada-
ver do infeliz joven foi recolhido ao
Necrotério policial, afim dc scr sub-
nicttido a exame.

O sr Francisco Moita, que tambem
está recolhido á Santa Casa, tem pas-
sado bou. apresentando já algumas me-
lhoras, . ...

Os médicos não pcrmiltiram que llie
fossem falar pessoas dc sua família c
amigos para que elle* não viesse -

ber que seu filho Dagucrnc
lecido.

——TI>1\-Q-<~,*^,*m*m

havia

Coisas de Matto-Grosso

A POLITICAGEM DIFFICULTA O
SERVIÇO POSTAL DE CAMPO

GRANDE
O ministro da Viação rcmçtteu ao

seu collega do Interior copia do otíicio
do director geral dos Correios, dc 26 dc

julho ultimo, c o telegramma que a
acompanhou, em que o agente postal dc
Campo Crande, cm Matto Grosso com-
mímica que, á vista elas difíiculdades
cm que se encontra para executar os
serviços a sen cargo, devido á alteração
da ordem publica, requisitou o auxilio

força federal, que lhe foi negado.da

H»C0-iA DE IU*__AS-AUTF.S

São convidados os artistas c aluninos
premiados nas Exposições ou em con-
cursos escolares anteriores, dcsJe 1-04
até o presente, a receberem os respeeti-
vos convites, com urgência, na becreta-
ria dt Hscoia, afim <ic comparecerem a
sessão solenne do centenário.

1 i-i-tVí Ql-N-C»**-»--»»»»—" "—"

Em hasta publica
PRE-

O _n.rn.*".ro da Viação niiínrir.nu o
director cerni dos Cor-rios a psvfnrhor
u Knjar dc praticante, crendo tia apenda
postal dc Sentia Madureira, no Acre,
com um funecionario addido.

Ministério da Guerra
NOTICIAS DE INTENE3-
PARA A CLASSE

.ir .-¦"*
eni o

i rcgnmcnto
Octavio Ca: los

PEQUENAt
SE

Passou a
cavallaria o t° I
Kranco dc Snuza.

— O ministro da Guerra autorizou o
chefe do Departamento Central a ru-
tregar á Directoria dc Engenharia os
paneis existentes no aitcliivo daquelle

extineta

VEN.p\ DS IMMOVEIS PELA
FEITURA

No Juizo dos F-itos da Fazenda
. Municipal serão vendidos cm hasta
! r„,p,iie;i os immoveis: do coronel lho-
I !."_, n..«c:ril situado á praia do Caju

Ins." 21''e -it dos menores Manoel,
' 

Aliiclia c Rita. á rua do Bomfim 97;
Ide Antônio Josó Gonçalves, situado á
• rua Botafogo antigo n. 4, hoje sem

numero entre os ds us. 16 e iS, da
baroneza (ia Taquara, situado a rua
Baroneza, antigo n. t.ti. hoje n. 1;
dc Adelino Augusto Pinlo, á rua Al-
meida Uastos n. 18. antigo; de João
Oriicllas, á rua da Freguezia n. 9, an-
tign, hoje --'i; d^* Luiz Jose' da Silva,
á rua S;i. b 1. hoje sem numero; dc
José Cociho. á rua Bernarda n. 17,
hoje 253; e dc Alberto Rodrigues da
Si'vn. á rua D. -Silvana 11. 51-'fo.los estes prédios estão penhorados

Prefeitura, por falta dc pagamen-
de imposto predial, e serão vendi-

dos no dia 17 do corrente, caso nãs
: os impostos devidos.
*tí •VEXl-vD-'"™*' ..¦¦¦

1110;
que
da França e da líussii; e estava egualmenteconvencida de que a Bélgica fraca c, pen-s.iva a Allcrnanlia, sem defesa, podia sera deixar o caminho livre para osmarchar Centra a França. Julgavafluida a Allemanha _-.ie a Inglaterra tentariaencontrar uma formula que llie perm ttissecS(]_ivar-se no cumprimento das suas oliri-
pe.Ks contraíuacs e aiuda ppae assistiria deliraços cruzados á devatação e reducção íescravidão da Bélgica; á espoliação dafrança, c no annitittillamento dpi systemaele paizes, livres existente na 'Europa Oc-ementai, í creação. emfim. ás nossas por-Ias, dc um despotismo ameaçador e domi-¦íiatlor, Tu.Iq Lsso foi um erro cum erro
que custou caro. O «(osso império, amanteda paz, levantou c enviou para as linhasdc baialha cinco milhões dos seus filhos
para nnniquillar o projecto allemão {ap-
plausos)."A Allemanln nilo visava o deferi volvi-
mento isolado .Í03 pai-.e*1", mas sim o dominio
do oecidente, subjugando 09- pequenos ts*
la.los c amedrontando os grandes que se c*-
centravam na sua frente. A luta actual é
pois uma luta entre as força"! .nc defendem
o livre progresso da limnanidade c as for-
ças que, cedo ou tarde, absorveriam e cs.
terilisarian. todos os uermens de uni num*
do regenerado."üs alliados são paizes independentes,
tendo cada um a sua língua, 03 seus cos.
tumes e as suas tradições; deviam por isso
encarar cada 11111 a guerra sob um aspe-
cto d.fferente, Mas, graçpis ás entrevistas
que entre si tiveram 03 seus homens de
Kstado á con fraternidade dos seus exer-
citos e á u»*.ião de todo -o seu poder, os
aUiado_ toem uma poli.ira commum -e utn
plano unico foi elaborado c levado á pra-tica. A offensiva, nclualmeiitc desenvolvi-
da com vigor e com sueces-ío em todas as
frentes, é a melhor prova dessa intima
união dc vistas."O factor mais animador do ultimo onno
dd fiuerra foi o enorme desenvolvimento
da nossa força combativa. Numero enor-
me du homens de todas as classes o vin-
doa do todas as parles do Ir_|ierio deixou
voluntariamente os seus lares e as suas
oecupações para^ servir a pátria (apphnscs).
Cada um de vós tem um filho "ontríbuin.
do, com a maior alegria no coração, parao esforço c> para o sacrifício communs." 15* a Kitchencr que devemos n creação
do exercito maravilhoso; foi elle qu-j o
fez unia massa compacta, disciplinada o do-
tada dn sua inquebrantavel confiança (i-/>-
i'Iausos).

A Allemanha deu-nos o golpe mais duro
quando .nol-o fez perder, atas ello tinha
vivido já o ba.-Hante Kara ver a sua obra
terminada-. Oi nossos exércitos que eslão
neste momento sobre os campos cnsanguen-
tados da 'Picardia, colhendo louros immor-
taes são o mais bcllo monumento quo Ki-
tchener podia desejar.

Mas, falemos da nossa divida para com
a marinha, divida que i tambem de nos-
soj alliado.-, 0 inimigo evita cuidadosa-
mente oa encontros no mar. Õepoís dessa
batalha das costas da Jutlandia a quo o
kaiser chamou "a gloriosa victoria", o queresta da. esquadra nllemã de alto mar não
ousa mais sair do., seus portos, receando
renovar essas "victorias" que, se sc repc.
tisçem por mais unia ou duas vezej. se-
riam o sufficiente para que nada ficasse
da esquadra allemã...

t Não nos esqueçamos da marinha, sempre
íílenciosa mas sempre alerta, que entra-
quece cada vez maia o poder de resisten-
cia e estrangula a vida da Allemanha. lim
teda ar historia do mundo não se regis-
trou_ jamais semelhante prova da impor-
tancia vital do domínio dos mares, graçasao qual 'pudemos reabastecer os nossas in-
dustrias com produetos do além mar, trans-
portar milhões de soldados através de lo-
dos os mares do universo quasi sem per-da' e, graças á marinha mercante, prestar03 mesmos serviços a todos 03 nossos ai-
liados.

As perda.. Eor/ 'as pela marinha foram
insignificantes, ,1, tar dos esforços deses-
perados dos sulimarino9 que, ainda conti-
nuam t. desprezar toda3 as leis de guerra,ralemos do inimigo quo está por toda
a parte na defensiva (applausos); que cm
nenhuma narte tem, ou sequer pretcm.oter a iniciativa da3 operações. Kssej c
outros factos são signaes indubitaveis da es-
gotamento. Os alliados têm, portanto, ra-
zõe.s do 6olira para continuar com tenaci-
dade crcsccnie a luta militar, naval, finan-
ceira e moral (applausos). '

Or recrudescimento da barbaria calcu'a.
da é um signal do deseprero. As popula-
ç"»es civis beljí-iS qttc se recusam a concor-
rer para que melhore a situação militar
dos seus invasores e oppres^res s"io trata-
das como cí-cravas ; 03 horrores da., rc-
ccntc.1 deportações dos habitantes do I.ille
c dai outra, cidades do norte da França,
as "razzias" nocturnas, os raptos dis mu-
Jhercs c das doti-CÜas, farão cuncRrcccr
ninjn mai. 03 annacs, já tão nianchadoí,
da exercita allcaião.

De accordo com os no?sofi nlliados, pro-curamos o melhor meio de punir os au*
tores des-as atrocidade., c a nação que as
approva (applaiuas). Mas, para o fazermos,
devemos antes ganhar, a guerra, porque a
CSáíi condição tudo está subordinado.
_"Jámais a nossa _certeza na victoria foi

tão clara c tão cheia de on.me_sas _./¦/•/(.¦¦-
sos). Assistimos aoa brilhantes suecessos
dos russos; ao fracasso comoloto da ofien-
siva austríaca no Trentiuu; á retirada dos
turcos na Armênia; no mallogro definitivo
do ataque allemão conlra Verdun; e ao
avanço uiat.ntficamcntc concertado no Som-
me (c/,/,/«"-r£'j). Com a victoria dos allia-
dos. o reino do direito publico na Europa
pas.*irá do dominio do ideal oara a rc-iüda-

\ dt concreta (aplausos). Iséo significa n
independência c a cfiualdade dos pequenos
e grandes p;ii-.es comoletnncnte aí.cgura-
das. U recurso á força, no ciso de choque
dc intercs.es. estará impedido nela vontade
communi da Kuropa o como resulndo da
crande associação de naçOe** federadas pira
achar a vida mais bella e mais livre para
os milhões de seres oue dc geração cm ce-
ração enriquecem o oatrimomo da huma-
..idade,"

Quando o rr. Asquíth termiuoj o seu
discurso, a assembléa fez-!!to uma grande
uv;.ção.

Depois falou o ministro i.c Colônias, sr.
Bon ar Lav-. :t"A victoria que desçamos c que espe-
ramos obicr, — disse elle — não será
uma victoria so não significar a imposaibí-
litbdc. fiara lodo o sem.rc. de poder uni
homem ou um grupo de lK-mcus mergu-
lhar o nn:r:do num abysmo dc calamidades
egual àqucüe cm ano se debate hoie. Por
toda a parle nor onde as tropas allemãs
pas-iarairL e'!as deixaram ve.-'igio3 de saiu
gue; atrás dellas deixaram I:j.T.I*-a..ç..-, quo
c-iftcm vjetoria c vingança ! (.'ítplttusos.)"

O ministro dis Colônias leu cm Lxguida
diversas mensagens, recebidas durante, a

ds
ac-

seguiu-

O ensino superior
FORAM CONcÍdFdAS VARIAS

n . . EQUIPARAÇÕES•O ministro da Justiça, por actoHomem, concedeu equiparação: décordo com a lei do ensino, otes1 cstabeleciiiiéntos dc ensino.Facilidade de 'Scieneias Jurídicas thociac. do Rio de Janeiro, -..culdade
íi\ m f Dr'-0"0 d0 Rio <Ie Janeiro.Facilidade Livre de Direito dê SelloHorizonte, Faculdade do 'Direito li.,
Ri-ia_ .UrC0la- L'v'*e de ^ontologia doRfO_.de Janeiro, Escola de 'Pliarmacia
ele Juiz d0 tora. Imcrnato do Gyiiina-sío Mineiro, Atheneti Norte-lRio Gran-elense e Gyrnnasio Pernanibttcano.

líoram nonientlo_ respóotivamence,
para inspeccionar esses estahelccimen-tos os drs. Manoel Porpliirio dc üli-veira Santos, Alfredo de Paranagti-Muniz, Pedro Carloa da Silva, loãolachcco de Oliveira Junior, cirurgião-(leulista Antônio Luiz Netto _ drs.Berriardo José de Paula Aroeira, Os-waldo Araújo, Pouciano Barbosa, Joa-(Uiim lavares dc Mello Barreto.

Portugal-Brasil
O PROFESSOR DÃ" CADEIRA D1_ESTUDOS BRASILEIROS
Lisboa, s — (A. H.) — O embai-

xador de Portugal no 'Rio de Janeirovae ser encarregado de convidar a Aca-
demia Brasileira a escolher o professorda cadeira de Estudos Brasileiros, rc*
eentemente ereada na Faculdade d,-
Leites e Philosopliia da Uiiiversidadt
de Lisboa. «i»i> ——.
Pagamentos na Prefeitura
AS FOLHAS QUE SERÃO PAGAS

AMANHA
Pagam-se amanhã, na Prefeitura, ai

seguintes folhas: Ad_id09 c em díspep-
nibilidade e Aposentados dc letras A a
G, referente á julho.

Ministério da Marinha
as nomeações" -Texoneraçõií-

feitas hontem
Foram nomeados os capitãcs-tencnlca

Edgard Ileclislcer, assistente do director
da Escola Naval; Joaquim Aurcliatio
Freire dc Carvalho, ajudante do Corpo
de Marinheiros Nacionaes, cFirminodc
Carvalho Santos, auxiliar da 3a secção
do estado-maior da Armada.
Foram exonerados os capitãcs-tcncntci

Francisco de Carvalho Santos, dc atixi-
liar da Bibliotheca, Archivo e Museu
de Marinha, c líelcard Hcchsker, dc
cúrainandante do navio-escola Caravel-
las.

mt < «1» • n. .
«,'OTICIAS 1>W ALAGOAS

Maceió, 5 — (A. A.) — O Thesou
ro estadual pagou hontem a magistra-
tura dos municípios c 05 pensionistas.

Maceió, ... — (A. A.) — O a.lnii-
nisirador dos Correios supprimiu a
agencia do Centro Agrícola c Commer-
ciai dc Piquete,

O Joriui! de Alagoas publica uni pro-
testo dos habitantes daquella localidade
contra esse acto do administrador dos
Correios.

Maceió, 5 — (A. A.) — Chegou a
esta capital o <lr. Fernandes Lima, que
foi recebido por grande numero de
amigos.

Maceió, s_ — (A. A.) — O gover-
nador do Estado removeu o promotor
publico de Paulo Affonso para a co-
marca de União, nomeando para sub-
s:ittiil-o o dr. íldefonso de Carvalho.

Maceió, $ — (A. A.) — O Thesou-
ro do Estado procederá Uoje ao paga-
mento do magistério publtco desta capi*
tal.

Maceió, 5 — (A. A.) — O Jornal
de Aliujoas, comnicmorando a data do
nascimento do marechal Deodoro da
Fonseca, publicou o seu retrato.

Maceió, _ — (A. A.) — Despertam
geral interesse as festas que*, a favor
da Bélgica, terão logar amanhã, na
theatro Delicia, desta capital.

Diplomacia
O ministro Careloso de Oliveira, que,

cm companhia de sua familia, lenciona*
va partir para a Bahia, a bordo do pa-
quete Ruy Barbosa, a r_ do corrente, cir
visita aos seus parentes, transferiu sua
viagem,

¦ ni-T f t~m Ci n in

Aprcscnlou-se hontem á3 alias nulo-
.utu op ouitd.a o cpetti.iv i|> sapupu
e guerra Rodolpho Ribeiro Pemía, cx-
capitão do porto de Pernambuco.

Os navios da esquadra
ALMIRANTE"TYMHIRA" OARNIER VISITA .

E O "ALAGOAS"

O vice-almirante Gustavo Garnic*.
chefe do Estado 'Maior da Armada, vi*
sitou liontcm, A tarde, o cruzador
Tymbira, que vac substituir o "des-
troyer" Alagoas, actualmcnte em servi-
ço dc neutralidade, nip porto da Bahia,

O almirante Garniei- foi recebido
com todas as honras devidas ao seu alto
cargo, passando em seguida revista ds
mestre na guarllição.

O Tymbira partirá amanhã.

Actos (io prefeito
r. ;\_evec!lc So:!r !¦-'

pela

sejam pag

Contrabando ?

departamento c pertencentes
Direcção Geral de Engenharia

— O mesmo ministro mandou de .. . .
rar á Contabilidade da Guerra c á D;*- ajudante dc gnarda-mor ir.tcri
tegacia Fiscal do Thesouro cm Matto- conimu num dos compartiinen

UMA APPREHENSAO A BORDO DE
UMA BARCA NORUECUEZA

Em busca que deu liontem a bordo
da barca noruegueza Dova Lisbo.1, o

crino, en-
tos da-

*Io crcticral Botlia, -prí-
União Sul-Arricana. c

f.!rp'S*n que ordenou o abono ás faini-
lias das praças que seguiram, cm c:,--
pedição/para Matto Grosso uma etapa.

Passou a servir 110 -|8° batalhão
de caçadores, 'por tres mezes. o capi-
tão do ra° regim_ntci dc infanteria
Dommtro-s 'Monteiro,

Foi dispensado do cargo de assi*.
tente do inspector da arma de infan-
teria o capitão Propttcio de Castro e
Silva.

Apresentou ao Departamento do
Pe:so_! diploma de pliarinaceutico 'pas-
sado pela Faculdade de 'Medicina do
Rio dc Janeiro, o amanuense da 5* re-
gião militar Severino Tliomaz de
Aquino.

Foi mandado servir destacado na
foru.leza da Lage o 1° tenente Manoel
Severiano Ferreira Marques, em subsli-
tuição ao _" tenente Dario de Castro

(Pinheiro Bittencourt, que foi mandado
aoresentar. ao j° grupo de obuzea.

que!1.-!
[-....,,
dãi .
mi.-.'s •
r.iira c
dão.

Toda

embarcação tr.is caixas contendo
p'.a dúzia dc can1isa0.de algo-

¦-_ de suspensorios, seis di: ca-
de flanella, seis calças dc casi-

uma dúzia dc toalhas do algo-

consta da lis-essa mercado
ta de sobrcsaleiípCs.

Muito naturalmente, porém, o sr.
Castro Lima a apprehendeu, por não
parecer que a mesma seja destinada
ao uso da tripulação, com o r,u_, con-
cordou o inspector da Alfândega, ouc
determinou .ue o comniandánte da
barca informasse, com urgência, a re-
speito, logo que leve conhecimento do
facto,

O ajudante Castro Lima fez remo-
ver a mercadoria, que apprehendeu,
para a Guarda-tnória, por não haver
na barca logar que oftercccsse ScgU*
Xiinça para a sua guarda

A primeira foi a
n.ciro ministro (ta
eslá assim coiicl-I-h

"No fira do seRundo anuo desta torrí-
vel guerra, oue sem ncccssi-ladc foi ini-
posta aos alliados, encontramo-nos cm muito
melhor situação. A suerra plcve scr emiti-
nuada coni determinação. A paz actual-
mente, seria, a preparação para uma n.icr-
ra ainda mais terrível. Mac uma naz .lu-
ravcl c impossível som a victoria com-
uleta."

Foi lida, depois, a mensacom f!*i ^rnrrií
Stíiuls. comniandánte em chefe das tropas
bri.annicas que operim contra a África
Orienta^ Allemã. Diz assim:" Iniciámos .i guerra fraco?, desorganiza-
dos e sem preparo; n_ allemães estavam cr-
Rns pelas visões imjic.i-.1ia.a-. c desprcí*)
dos idcac3 da humanidade. E,cvc.ntamo-rios
para defender esses ideacs e é iios.pi ni.c.
xivel decisão (|'.ie elles s.-.i.-u victonostia da
ultima crise da civiliz-ição occúlenlal .

ICm sertrida foi lida a men5a_cm do ai-
mirante jellicesi, que eli- :

"O terceiro anuo dc guerra contra o
império bri.anníco cheio de confiança na
victoria final, confiança devido. ao f.eto
dc que a causa pela qual combatemos é
justa c tambem t porque conhecemos
qualidades coiiibativas
seus domij-ios c dos

da
seu

Slãc-Patría, dos
. corajosos allia-

"o! muito applaudida.
do eenerolissima Hir

nandante dos exércitos
Eslá concebida ncües

líst.i r.icn':.;e:'.i
Depois tetuse

DouíjUs Haig, co
in'ar*e_fes "a l?ran.
termos :"Os laços dç camaradagem que nos unsm
aos 1105505 alliados foram ainda mais aper-
Lidos çclos dois annos de dura guerra dc
trincheiras. Isso tornou ainda mais infle-
xivel a t determinação dc contiuu-ar a luta
até a victoria na guerra que não desejava-
mos. Esperemos o suecesso da paz trium-
phal com confiança."

Tambem esta ni-isagem foi calorcõ-tncn-
te applaurT-da pela assistência.

ror_ fim foi li Ja a mensagem do primei-ro ministro da Nova Zellandía que diz :"O segunda anno de (.ucrr- revelou ao
mundo o império britannico mais firmemen-
te ementado do que nunca pelo enorme es-
forço, quasi terminado com suecesso. com
os seus corajosos alliados para a victoria
fiO*i d* liberdade."

tem 05 sceíiUitc 5 a cí o --> ¦
Nomeandti o dr. Ernesso plc M..

Colin, paia exercer, interinamente, a
lofiar de professor de .pedagogia da Fis*
cola Normal;

licenciando, por fio dias. o irtiarela
municipal /Vrtiiur Peíak.reff e o agen-
tc da Prefeitura dr. José Kranci.co
Macedo Junior, este etn prorogação;

revalidando a licença confcedida á
professora Cotisucílo Cortes.

in:sr.i.\ii.v-Ai:(ii;\TiVA
O cm baixador Iiesimiihol

cm Buenos Aires
Buenos Aires, 5 — (A. A.) — O

governo pie Hespanha designou o sr.
Pabío Soler y Guardicla, seu ministro
nesta capital, para assumir o cargo dc
enibaixaeior, cm virtude dc liaeer sido
elevada á ca'egoria de embaixada a lc
gacão liespanhola jiqiii._

Precalcos do officio
UM JORNALISTA DF. FORTALEZA
E' E5TUPIDAM,'F.HTE AGfiKEQlDO

Fortaleza, 5 —(Do correspondente)
— lionlcm, cerca das S lioras da noi-
to, foi estupidamente espancado 0 jor-
nalistn Raymundo Magalhães, director
(VO Dia, (]ue, desde os ultimos dias da
passada administração, abrira forte
campanha contra diversos acios do go*
verno do sr. Benjamin Barroso, e de-
nttnciára o caso da moeda fajsa, en:
e;uc diria estarem comprometidos o;
magnatas daquella situaíâo, ccnsnranüc
a inacção do deleitado.

Hontem o Dia denunciara llern-.i-
nio P.arroso. cx-secretario do Interior.
Uvor, cx-secretario da Justiça, e l.or-
ha de andarem acompanhados de or-
denanças, sem terem dnetto a tal re-

gaÒa 
faeto deu-se em rua muito publi-

ca 0= aggressorcs fugiram.
Causou estranheza a ausen#a da au*

toridado policial no respectivo posto
até ás 10 horas da noite. _

Todos aguardam as enérgicas mcd.*
das por parte das autoridades supen»
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Sempre o SONHO DE OURO
liIEIO BIIaHBTB

5520 10:00O$0OO
37385 5:000$000

3- e 4- prêmios de 2OO;000$O00
Vendidos hontem na feliz casa ^^

SONHO DE OURO
OSCAR «& 003MCI*.

PORTUGAL NA GUERRA

À «jüílação politica
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Em Tanoos — 'Sa.aiores tu «iri. cs a&rmrfo trincheiras

Lisboa, julho de i.iG (Do correspon-
Ktnte). — Cada tíz msis ventilada
pelos 

"mentideros" politico. a questfio
cointilucional que, como w esperava,
cada \Q7. ee complica maif...

Tudo leva a crer que a dissolução
parlamentar será votada — além de
uulros princípios que devem produzir
extraordinária agitação no Parlamento.

Consta que tim dos princípios gue se

procurará introduzir na Consütuiçlo
será o da reeleição presidencial, poden-
do o clicfr dc Estado exercer esse car-

go durante dois periodos seguidos de

qiiHtrg annos, facto quc actualmente lhe
é completamente prohibido. Consta ain-
Ja que neste ponto já estão de accordo
ü chefe cvolucionisla c o chefe demo-
cratico, embora sejam contrariados por
muitos dos seus valiosos corretigiona-
rios. %

Tambem é voz correnlc que, sc _a
maioria parlamentar não fizer a revisão
constitucional, no próximo mez dc agos-
to, o sr. Antônio José (('Almeida aban-
ilonii o poder c a "união sagrada'.

IV isto que ilielarou alio e em bom
som o illu.tre chefe do partido evolti-
ç.cmisfa.

Hiiiretanto, só quando regressar do
.sirangeiro o sr. Affonso Costa, o

-. eriladeiro arbitro dn situação, é qtte
i-sta embrulhada politica será desfeita
por completo, ou talvez sueceda o con-
trario..,

Disseram ha dias os jornaes qtie os
-rs. Affonso Costa e Augusto Soares
i -tariam em Lisboa antes do dia 20 do
corrente mez. Ds factos confirmam que
ns referidos estadistas ainda continuam
no eslrangeiro c o seu regresso cada
v, /. eslá -mais demorado cm visla da

greve dos ferro-viarios em Hespanha.
Dizem as gazetas amigas do governo

que aquelles ministros estão encarrega-
ilos do estabelecer com o governo inglez
ns bases do uma convenção militar, con-
limiat-la assim a obra dos officiaes por-
Ittguezos que lia tempos estudaram com
os conimaminutes das tropas britannieas
os detalhes relativos á cooperação mili-
tar de Portugal, .

Deram-se depois vanos incidentes po-
lilico. que retardaram a marcha lógica
ilos acontecimentos, explica a Capital,
pianlo á situação interna do paiz, e ns

bases estabelecidas para a convenção
militar (ir.vo os dois paizes alliados
.,. íarain-so inapplicaveis á situação

presente, carecendo por isso de novo es-
nulo,

l'or assim dizer, e sob esse aspecto.
.:.-; "demarches" dos srs. Affonso Cos-
ia c Augusto Soares apenas represen-
iam o complemento des trabalhos effe-
etuados pelos ires officiaes que estiv--
i.un cin I-oikI.cs em outubro de iqm*'.

Será assim, tuas a verdade é quc to-
dos nós julgávamos que, entre outros,
assumptos iiiipo/tantcs, os conspicuos

estadistas deveriam resolver.. cada vez
mais agonizante situação financeira e,

parece-nos, cm paiz algum do mundo,
nunca se fez guerra sem aquillo com
quc se compram os melões.

Ora 11 So foi para se tratar de que-
9tõcs militares qnc foi chamado a I.on-
dres o sr. administrador do Banco dc
Portugal, nem para aquelle fim faria a
viagem o ministro dns Finanças — _a
não ser qtte o sr. Affonso Costa allie
ás suas reconhecidas aptidões as de um
cabo de guerra I

S& í|i ií*

O QUE INFORMAM OS TK
LTCGRAMMAS

Um submarino nllomão
nas costas . orlucuczos

Lisboa, S — (A. A.) — Diversos
pescadores e pessoas chegadas do ex-
terior falam na existência de um sub-
iiiiarino lallcmão em frente ás costas
porlugnczas o qual foi por varias ve-
zes assignalado.

Essa noticia correu célere, sendo
muito coininentado o facto, sobretudo
nas rodas maritiiiias, notando-sc, entre-
tanto, uma certa descrença pelo mesmo.

Do volta do Tancos
Lisboa, 5 — (A. A.) — As tropas

quc estão regressando de Tancos, onde
estiveram ultimamente em manobras
militares, por toda a parte por onde
passam ou chegam são recebidas com
as mais inequívocas demonstrações dc
carinho, Improvizaiido-sc fcslas diver-
sas.

O coronel Norton de Mattos, minis-
tro da Guerra, requisitou numerosos
trens da estrada dc ferro para o regres-
so das forças licenciadas.

Fali. so na rcmodolflC. o
ministerial

Lisboa, 5 — (A. A.) — Avolumam-
Se os boatos, segundo os quaes, depois
ila reunião do Congresso Nacional mar-
cada para depois <le amanho, terá lo-
gar uma remodelação ministerial, afim
de se organizai- um gabinete nacional.

O .110 so v..o discutir no
Congresso Nacional

Lisboa, 5 --- (A. A.) — Nas rodas
militares dcsla capital, dizia-se liontem
que n,-i reunião extraordinária do Cou-
gresso, convocada para o próximo dia
7 do corrente, além do assumpto eco-
nomico que na mesma se ventilará a
•iroposito da viagem dos srs. Affonso
Cosia e Augusto Soares a Londres, se
discutirá a maneira por que Porlugal
cooperará mais directameiite na presen-
tc guerra, acreditando-.; que se trata
de unia collaboraçfio _ de forças portu-
guezas 11a frente Occidental,

0 arrazamento do morro
do Senado

Um officio do sr. Calo-
geras ao prefeito

O ministro da Fazenda dirigiu ao pre-
feito desta capital o seguinte officio:

"Sobre o assumpto constante dc vosso
officio n. 340, de 1" dc outubro ultimo,
dirigido ao sr. ministro da Viação c
Obras Publicas, levo ao vosso conheci-
mento, para os devidos fins, que este
Ministério de accordo com o parecer do
sr. dr. consultor geral da Republica, dc
18 de agosto do anno passado, resolveu
providenciar para que as vendas a se
fazer dos terrenos obtidos pelo arraza-
mento do morro do Senado, estando cs-
tes terrenos coinprchendidos na arca dt
sesinaria do patrimônio da cidade c não
podendo elles ser nem dc marinha nem
dc mangue da cidade nova, se consideram
taes terrenos como foreiros a essa mu
nicipalidade;

A Fazenda Nacional, entretanto, não
eslá obrigada ao pagamento dos foros
desses terrenos durante o tempo d: sua
posse, nem ao pagamento dc landemios,
quando transferil-os a terceiros.

Havendo a União por motivo dc or-
dem superior chamado a si diversos Ira-
balhos de italurcza municipal, destinados
a screni entregues ao uso publico e ad-
ministração da cidade, para o que effe-
ctuou de accordo com o novo plano ge-
ral, desapropriação e obras de arraza-
mento e aterro dc onde resultaram pra-
ças, ruas e locaes novos para constru-
cção da cidade, não fez mais do que
substituir-se á acção municipal,, consti-
tuindo tudo quanto levou a effeito um
serviço essencialmente municipal, sub-
rogada no governo federal a competen-
cia da Prefeitura.

Em taes terrenos nâo seria justifica-
vel que se procedesse quanto a foros c
landemios em relação á União de modo
differente dc que a taes acquisições e
vendas houvessem sido feitos direcla-
mente pela municipalidade, cuja acção
a União substituiu.

Assim reconhecendo o direito da Fa-
zenda a isenção de pagamento de foros
e landemios pelos terrenos que possue,
provtndos do arrazamento alludido, dc-
terminei, entretanto, que na rcspcclica
planta seja levada a arca forcira da
que o não for, sendo aue nas alienações
¦comprelicndidas naquella, se consignara
que os terrenos respectivos são foreiros
á municipalidade,

Na referida arca lia, porém,, uma se-
paração, a dos terrenos adquiridos pela
União por desapropriação, a qual abran-
geu tambem o dominio directo, e a dos
que o foram por simples compra, estan-
do estas sujeitas a foro e isentos aquel-
les."

11 a » i ¦
Não discuta I IRACEMA é a mellior I

NOTAS THERAPEUTICAS
GIIARANESIA

Os estudantes c a Light
A Í.IGHT . ARA" AMANHA UMA

RESPOSTA DEFINITIVA
i'.' amanhã que a Light dará uma

resposta definitiva aos acadêmicos dc
direito sobre ,1 abatimento de passagens
;,.ira os mesmos. Os estudantes estão
dispostos a ;:„ir eom calma, sem mais
depredações, conlra o que é contraria a
maioria da classe. Foi isso. pelo menos,
11 que uma com missão delles levou ao
conhecimento do chefe dc policia.

Recebemos a seguinte communi-
cação:"A cotiiM-is-fio ilo estudantes da Fa-
cuidado de Direito, composta dos quar-
to-aii-iiistas Francisco Cavalcanti dc
Souza, Milton Barcellos e Abelardo
Mendonça Síhim-., comimui-ca nue con-
1, risiciim com o chefe de policia sobre
o caso das passagens tle bondes da
Light, , sp.'rando que, por meios cal-
iuos v suasorios, nulo seja justamente
resolvido. A mesma commis. 10 espera
que seus coliegas fiquem calmamente
na espectativa e contenham qualquer
-Uiip.io descabido, pots, se falharem as
primeiras propostast outra:) mais suaso-
rias e dentro da ordem e. do direito
appíirccerão,

'Pede ainda a commissão que se lorne
publico, para sciencia dc seus coliegas,
o desempenho dado á sua incumbência,
sendo que a mesma deve voltar do-
iningo a confereticiar na í.ight.

Segunda-feira, o dr. chefe de. poli-
eia receberá cm seu gabinete, á i.-jo
da tarde, a commi.são representativa
dc todas as escolas -superiores, com-
$>os.a aos acadêmicos José, Botelho
Junqueira (PoljHcchnica). Sérgio dc
Azevedo (Medicina), 'Mario Cutilia
(Bellas Artes), Mr.íon llarccllos (Di-
reito), Rodolpho Argollo de Castro
(Seiencias Juridicas) c Sá Rego
(Odontologia), para resolver o caso do
melhor modo."

CANELLAS DE OSSO
Compra-se grande quantidade, Offer-

tas á Caixa do Correio 51.
— » m» «, — ¦

SOU UM TU-liM

Foi esmagado nelo SS 10
O pardo Arsenio Francisco de Je-

sus, ao atravessar liontem a linha da
Central do llrasil, na cancella da Pro-•¦ «'dencia, ioi pilhado pelo trem S S 10,
t|'. e o matou instantaneamente.

O cadáver do infeliz homem, que
üpparçntava .3 símios ide edade, foi
recolhido ao necroicrio da policia, Iior-
rive!mente mutilado.

Hygienic Rainproof
(Ca p a s impermeáveis

tem borracha) Espccia-
lidade da "Casa Ingleza"

rua ouvidor 131

Pela infância pobre de
Nictheroy

A festa de hoje no Canto
do flío

Realiza-se hoje, ús .. horas da larde,
tio Canto do Rio, em Nictheroy, uma
encantadora festa em beneficio dos pe-
qttciiinos pobres daquella cidade o orga-
nizada pelas damas da Assistência _ In-

Ainda -honlcm estive-
sob a presidência da

I.assatice, para tratarem
distiiictas senhoras da
vizinha capital do Esla-

Dentre os muitos produetos cujo co-
nhecitnento devemos aos nossos Índios,
i o guaraná, talvez, o que contribuo
com maior contingente para a thera-
peutica das moléstias mais coinuiuns
observadas nos climas quentes.

_i' da semente de uma sapindacia —
Vuulinia sorbilis — abundante em toda
a região do valle do Tapajoz, que os
Mauliés o cxtraliem, por processo_ In-
leiramcnte seus, posto que desde 1866
muitos habitantes dessa região expio-
rem a sua cultura, animados pelo em-
prego cada vez mais crescente que vae
tendo na tlierapeutica esse produeto pri-
vilegiado em tão boa hora trazido ao
uso corrente,

A sua analyse, ipela primeira vez
feita em 1826, por Theodoro von Mar-
tins, revelou a existência de corpos
taniiicos. oleo grnxo. gomnia, cellulose,
amido c uni alcalóide branco, crystali-
no, amargo, que -Martins denominou
Guaranina e depois foi identificada á
cafeína, existindo na pasta do Guaraná
cm proporção que vae dc 2,5 a 5 por
cento.

Os nossos Índios lhe dão grande
apreço, seuib mesmo corrente entre os
Mauliés uma lenda muito interessante,
cm que o guaraná seria a planta sa-
grada que lhes daria sempre o alimen-
to para saciar a fome e o lenitivo de
seus inales e licenças.

Dahi o seu largo emprego entre elles-,
e que se vae estendendo cm larga es-
cala entre nós como um agente the-
rapeutico de primeira ordem cm mui-
tas nffecçõcs uão só do npparelhõ di-
gcsiivo como lambem do systema ner-
VOSO c do coração.

Xão sendo fácil o uso do guaraná,
tal ermo é recebido., em fôrma de
Im.lõcí. tão resistentes que si ot'.n-
tando fortemente contra unia sii-perficie
áspera é que se lhe pódc reduzir a

foi que levou o espirito intclligen¦

Na Gamara
A sessão de hontem

em resumo
A sessão hontem, da Câmara, aberta

á hora regimental, foi presidida peio
sr. (Astolpho Dutra, secretariado pelos
srs. Costa Ribeiro o Juvenal Lainar-
tine. A' abertura compareceram 74
deputados. .

•A acta da sessão anterior foi appro*
vada, sem observação.

O expediente lido constou de uma
representação dos fabricantes de agua3
gazozas, pedindo manutenção das taxas
actuacs; convenção para permuta de
encommendas postaes sem valor decla-
gado entre o Chile e o Brasil, pela, qual
se permitte a troca de cucouiincudas
até cinco kilos; os diplomas conferi-
dos aos srs. Fábio da Silveira c Cor-
rêa do Barros, eleitos deputados pelo
iu e 2° districtos de Pernambuco, e
um officio do ministro da Agricultura,
remettendo copia do officio em quc o
director do Aprendizado Agrícola de
Satuba propõe a reducção do pessoal
que serve sob a sua direcção, além dc
varias redacções finaes e pareceres a
imprimir.

Após a leitura da matéria do expe-
diente, oecupou a tribuna o sr. Pereira
Leite, que voltou a tratar dos sueces-
sos do Matto Grosso.

O sr. José Maria Tourinho, falando
cm seguida, solicitou a publicação do

parecer de um engenheiro, favorável
ao traçado da Estrada de Ferro Cen-
tra.1 *dc S. Francisco pela cidade dc
Feira de -Sant'Anna, na Bahia.

O orador justificou o seu pedido,
lendo uma carta do chefe do conselho
deliberativo 'do municipio a que alln-
diu, no sentido do seu pedido e addu-
ziu varias considerações sobre a ci-
dade c o município dc Feira de Santa
Anna, cujo histórico fez a -largos tra-

ços, para demonstrar a sua imporlan-
cia sempre- crescente e o seu valor
econômico.

Esse requerimento foi approvado.
Passando-se á ordem do dia, foi an-

nunciada a matéria de discussão. A
lista da porta amisava a presença ape-
nas de 105 deputados, acliando-se, po-
rém, no recinto parlamentar mais dc
125 deputados. Affirmando, todavia, o

presidente não haver numero para as
votações ,foram encerrados, sem deba-
tc, os seguintes projectos: cm 2" dis-
cussão, o dc n. uo, de 1916, autori-
zando o governo a albrir, pelo Miníste-
rio da Marinha, o credito cxtraordi-
nario de i.ooo:ooo$ooo, para pagamen-
to das despesas cm faceta conflagra-

ção européa, e do estabelecimento tle
bases militares nas ilhas da Trindade
e de Fernando de Noronha; cm 2" dis-
cussão, o projecto n. 107, dc loiü,
mandando adiar as eleições para a for-
mação do Conselho Municipal do Dis-
tricto 'Federal c dando outras provi-
delícias; cm discussão única o proje-
cio 11. nf, dc igiõ, concedendo nm
anno dc licença, sem vencimentos, a
Marccllino Sampaio Castello Branco;
e cm 2" discussão o projecto n, 84, de
1916, providenciando sobre a nomeação
de uma commissão para estudar e. pro-
mover a reforma orthographica, com

parecer da commissão dc Instrucção
Publica.

A sessão foi levantada ás 2,35 da
tarde.

SENTENÇA DE JESUS
CHRISTO

OUTRO DOCUMENTO

DR APRIGIO DO REGO LOPES —
Do Hospital da Misericórdia. Moléstias da
Ifargant-, nariz e ouvidos.

DR. OCTAVIO DO REGO LOPES --
Oculista, prof. da Faculdade de Medicina.
Consultório: rua Sete dc Setembro 11. .0.

(A 819.1)
« —, 

ÍCão ha muito publicámos o texto da
sentença condeninatoria de Christo.
Ao que parece, não era esse o doou-
menlo authentico. Agora, o padre Ma-
noel Martins Gicsteira, reitor das Ma-
rinha-, vigário do Amparo de Barra
Mansa, residente em -Espozcnde, Esta-
do do Rio, remette-nos gentilmente o
texto verdadeiro, cuja cópia existe no
archivo da Academia de Historia, ro-
speitado pela vicissitude do. tempos, e
foi_ encontrado cm 1580, cm Nápoles;
está escripto em pergaminho, c é do
teor seguinte:"'No anno XIX de Tibcrio Cesalr,
imperador romano dc todo o mundo,
monarcha universal, na Olimpíada
CXXI c na Iliada XXIII e na creação
do mundo, segundo o numero e com-
portanicnto dos hebreus, quatro vezes
mil cento e oitenta c sete, progenic
do romano império, 110 anno LXXIH e
da libertação da Babylonin, no anno
MCCVIí, sendo governador da Jndía
Quinto Servio, no -regimen e governo
da cidade de Jerusalém, .presidente gra-
tissimo Poncio .Pilatos, regente da bai-
xa Galilcia, Herodes AntiDa, pontífice
do mesmo sacerdócio, íCaiptoás, (Atlas
Almael Magno, do templo R.oan Au-
chabel, 'Fraiioheiro Ceittattrio. cônsules
romanos, e da cidade dc Jerusalém,
Quinto Cornclio Sahilma c Sereto
Pompilio -Rusto; nas Kalendas de
março, F,u ,Poncio Pilatos, aqui presi-
dente romano, dentro do palácio da
arehi-rcsidencia, julgo, condemno e
senteneeio a motrte a Jesus, chamado
pela plebe Christo Nazareno, da Gali-
leia, homem sedicioso, da lei de ,Moy-
6é9, contrario ao grande imperador Ti-
berio César.

iDeleniilno e pronuncio por esta que
a sua morte seja ria cruz, pregado com
cravos segundo o uso dos demais réos,
forque congregando c juntando mui-
tos homens ricos e -pobres, não tem
cessado de promovei' tumultos por
toda a Judeia, dizendo-se filho de Deus,
rei de Israel, ameaçando a ruina dc
Jerusalém e do templo sagrado, itegan-
do tributo a Ccsar, lendo tido ainda o
atrevimento de entrar com ramos, cm
trüu-pho e com o applatiso da plebe
dentro da cidade dc Jerusalém e do
templo sagrado.

E mando que se leve pela cidade de
Jerusalém a Ch-rislo, ligado e açoitado,
e que seja vestido de purptirã, e coroa-
do com alguns .espinhos, com a própria
crttf-iaos ltombros, para quc seja exem-
pio a ti. .los oa niáos homens c com
ello quero que sejam levados dois la-
.Itõcs 'homicidas, -o saint pela por>ta
Jagarda, hoje Ãntoníaiia, o que seja
conduzido Jesus ao publico monte de
Justino, chamado Calvário, onde, cru-
cificado c morto, fique seu corpo na
cruz e quc na cruz seja posto o 'titiilo
em tres línguas, hebreu, grega e latina:
"Jesus Nazarenos Rox judaeoruiii".

Mando outrosim que ninguém de
qualquer estado 011 qualidade se atreva
tenterariaiiK-nte a impedir tal justiça

por mim ordenada, administrada c exe-
cutatla cotn iodo o rigor, segundo os
decretos c leis romanas e hebreias, sob
pena de rebellião ao império romano.

Testemunhas da nossa sentença: —
Pelas doze tribirs de Israel; Raphacl,
Daniel, Rabbiin, Joannim, Bonicar, Ni-
barsu, l.abi, 1'e.tiiculair. GMos phari-
zeus: Bulia, 'Siméoii, Ronol, Rabbani
Meridario e 'Boncurfossi.

Hebreus: Nitom e Kota. Pelo im-
perio e presidente dos romanos: Lúcio

. extilo Amaro Chilio".

P.C& %t'o%,

Centro Loferico
UVA SACHET, 4

Da
200 CONTOS

Loteria Federal extrahida hontem foi ven-
dido nesta casa meio bilhete

"S

*&> mi

DMAGRÉVE RELÂMPAGO
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PO.-SE A VACOA

A BORDO 00 VAPOR «BELÉM

MINHA SENHORA

po,
te, eiiiprehendcdor c
Campos e Heitor a
de experiências de
qual mais meticulosa
tido dc tornar fácil
ção, regulando a sua

¦K foi associaiido-o

studioso do
tentar uma série
laboratório, cada

c cuidada. 110 sen-
a sua administra-
dosagem.

á inagncsia fluida,
como que completando a acção tle um
com o modo ile agir de outro agente
medicamentoso, que obteve o produeto
que denominou — Giiaranesia — cujas
indicações são tão varias como as4 at-
fecçõe. (lo apparelho gastro-iutestinal,
que tem nesse preparado, de rigorosa
e esmerada ¦manipulação.iiin agente the-
rapetitico de valor incontestável e rê-
soltado seguro.

A facilidade de seu manejo, pela
vantagem que offerecc, de se lhe po-

1 der nildicionnr qualquer outra medica-

ção auxiliar, .icftada pelas indicações
therapeuticas, torna a Giiaranesia um
excellente vehiculo para qualquer agen-
te medicamentoso.

E' um preparado de absoluta conft-
anca e o largo emprego que delle se
vem fazendo c a confirmação mais
eloqüente dc seu valor na clinica. _

(Transcripção do Boletim da Socie-
dade iledico-Cirurgica) ¦

E pag'aram-lhe em"michas"
Joaquim Gonçalves é estabelecido

com venda de leite c estabulo á rua
General Pedra n. 62.

ila dias. appareccndo-lhe comprador
para uma 

'vacca, 
a Gonçalves entrou

cm negócios, vendendo um daquelles
animaes por certa quantia que lhe foi
proniptamenlc paga.

illontem, precisando effectuar uma
despesa, Joaquim lançou mão daquelle
dinheiro, verificando, então, que no pa-
gamento da vacca haviam entrado de
vacca com o dinheiro bom varias cc-
dulas falsas no valor de i.-,o$ooo»_

'Dahi o consolo do Joaquim Gonçal-
ves foi dar queixa á policia do 14o
dislrieto.

contra os carrapatos no
gado. Vende-se na Hor-

rua do Ouvidor, 77.

SARNOL
tulania;

Vancia dali.
ram reunidas,
sra. Américo
do festival,
sociedade da
do do Uio.

Durante a reunião foram lidas di-
versas cartas, da conedssa de Nova
Friburgo, promettendo enviar alguns li-
tros de leite diariamente para o Insti-
tuto de Protecção á Infância; da sra.
Ilerminia Amarante, tlcsculpando-se por
não poderem as suas filhas tomar
tc na commissão para que foram
piladas, um officin dn Club de Rcgatns
Icarahy, collocando-se ao serviço da
commissão de senhoras para o "tnatcli"
ile "waler«polo"( c uma comniunicação
do^ Rio Moto Club, offcrecendo os seus"side-cars" 

para o corso de hoje nas
praias de Icarahy e Canto do 'Rio,

A sra. !'.d'.-..-. 
"

uma "cliarreiic'

para creanças.
empresários do
um programma

PARA A PRIMEIRA
COMMUNHÃO

ROUPAS PARA MENINOS. SOR-
TIMENTO COMPLETO E

VARIADO

n'A TORRE EIFFEU
97 — OUVIDOR — 99

Duas mulheres insultam-se
E UMA DELLAS CRAVA DUAS

FACADAS NA OUTRA
Conforme hontem noticiámos, na ru-

bra .avclla, mais uma scena terrível sc
desenrolou, pelas sete horas da noite de

ante-hontem, caindo banhada em sangue,

profundamente ferida por duas facadas
na região ccrvical, a creoula Mana Josc
de Lourdes.

A autora da tragédia, que aggrcdm a

sua victima traiçoeiramente, tambem de

côr preta, Alzira de Souza, foi presa
em flagrante e atitoada no 8° districto

Maria José de Lourdes, recolhida a
Casa de Detenção. „'..'.

Maria losé de Lourdes recolhida a
enfermaria da Santa Casa dc Mise-

icordia, continua cm estado meandro-
issimo, havendo poucas esperanças de
alva'-a.

CASA ALVIM
'Agencia de Loterias
Pagamento immediato :

li 1111 (In AsMiíinlilíii 05
Teleph.. 56S3. C.

_ Se V. Ex. sempro usou produetos que
tem concorrido pnra o cmbcllczamento e
conservação da sua cutis* demonstra que
V. Ex, c uma senhora que eo preza.

O uso t!u produetos quc concorrem para
tal fim, devem ser escrupulosamente esco-
lindos conto recommendam abalisadas auto-
ridade.. medica..

Pois bem. V, Ex, di^na-se fazer uma
visita ao no.so estabelecimento, escolher
qualquer dos nossos produetos, aquelle que
neces9itar e sob a nossa garantia c comple-
ta responsabilidade poderá empregal-o,
usando-o com absoluta e inteira confiança.
Instituí lMiysiopIastiquo

de MME. B. DA GRAÇA

Rua Uruguayana 41, i° \_\
PEÇAM rROSl'1-CTOS 1-XPI,ICATIV0S

i» mn •

Os grevistas em atlitiede Pacifica
Afim do soffrer reparos importantes,

para continuar a carreira para a Eu-
ropo, acha-s; ancorado na Ponta (lo
Caju o vapor Kelfnv, do Lloyd Nacio-
nal. Navio de _,2*7 toneladas, com
capacidade para noventa mil saccas de
café, estSo empregados nesse serviço
cerca de duzentos operários, sendo a
maioria de pieadores de ferrugem.

Hontem, melindrados com um edital
do commandante, o sr. Leopoldo Sau-
tos, em que, segundo informaram á Po-
licia Marítima, lhes era prohibido to-
mar banho a bordo e atirar resíduos
no convés è mais departamentos, e rc-
clamando ainda contra a comida que
era péssima, os operários declararam-se

cm parede, recusando-se t.rminaritc-
mente a trabalhar,

Pedida a intervenção da Policia Ma-
ritima, esteve a bordo do Belim o, sub-
inspector Miranda que, com auxilio d«
uma pequena força, conseguiu evitar
excessos dos (jrévistss, e restabelecer
a calma.

A maioria dos grevistas apresentou-se
ao serviço, apenas continuando em gré-
ve sessenta homens que, tendo recebido
logo os seus salários, sc retiraram im-
nicdiatamente de bordo,

O commandante Leopoldo Santos de-
elarou ,á autoridade 6erem absolutamen-
te infundadas as reclamações _ que mo-
tivaram o protesto dos operários.

Foi itiiia greve relâmpago,

-4"

AS CELEBRIDADES DO
VASTIiO POLICIAL

CA-

¦ par-
desi-

As l-YSTIl/llAS HEBBBR curam
Constipações, dores de garganta, grip-
pe e todas as doenças das vias respi-
ratorias. J 004mi * — » _¦ .
O. LADRÕES AGEM

Desta vez foram rou-
bados

Adão Delpliino, Ovidio Martins, Al-
berto Viegas da .Silva e Manoel Pran-
cisco dos Santos juiitarain-se os qua-
tro de propósito para assaltar o garra-
f.-iro Seraphim da Silva, que, afinal
de contas só tinha de seus uns módicos
.(... 'Para que esse "desideratum" ios-
»c levado a bom terreno, os quatro pi-
ch.n deram-se ainda ao trabalho de ar-
mar uma cilada a Seraphim, _ attraindo-
o a uma casa velha da barreira do Se-
nado.

Ao sair, porém, encontrou Scraphiin
. policia ».igilame c qucixando-se-Uie,
íei com Quc oà Qiiíitro inalandros ios-
Km presos e entregassem-lhe cada _:n
a prata de dc; tostões que lhe coubera
ca divisão do trabailiiniio.

J_4o valeu a pena 1.,-s

j0 ,1.
' com quatro logares
e ns srs. Corrêa & C,
Polytcrpsia, organizaram
que será executado por

todos os artistas daquelle theatro.
Feitas estas communicações pela se-

nhorita Dinornh Pereira, .'i sra. Ame-
rico Lassance explicou o motivo da
omissão involuntária do donativo da
consocia Amclía Lafourcadc, na so.são
anterior, e pedindo ás senhoritas "ven-
deuses" que ornamentem as suas mesas,
deu por encerra-la n reunião.

¦^-4-^_. » B_— ——>
DR. REGO MONTEIRO. Mols, das

dioras c dos olhos, ; dc Setembro Si.
O 700¦ » m * —'

SC-

si

OBSTRAIi UO llIiASlIi

Pncaincnto il_ nddícionacs
a vários (.11111 .'irado.

O ministro da Fazenda commuuicou
ao seu collega da Viação ter autorizado
o pagamento de gratificação addicional
a diversos funecionarios da E. F. Cen-
trai do Urasil.

««n » u_mt ••• ¦immzs Exame completo,
_'íS; dc sangue. .10S

DR. MAURÍCIO FKAMÇA, da Facul-
dade de Medicina. — Uruguayana, .15.

Soldados presos em uma
casa de jogo

Sabedora a policia do 10" districto ,le

que a casa da rua do Consultório 11. 77,1  _:-__ „... »i ...nl.ironr' ->
C5-il% d. tUHV .1 LtVJil *-n* "»< «¦**(_-¦•* ( -

de que o banqueiro da jogatina era o
cabo do exercito Mario de Azevedo so-
dré, resolveu dar um cerco, afim de

proceder á prisão dos viciosos.
liontem, pela madrugada, o commis-

sario Ferreira, que estava de serviço
externo, dirigindo-se ao quartel do 55°
de caçadores, pediu auxilio para reali-
zar a diligencia, sendo acompanhado
por uma escolta, comniandada por um
official. , . _ , .

Cercada a casa da rua do Consultório,

percebendo os jogadores que_ estai am
na immincncia de prisão, offcreccram
resistência, disparando tiros de revolver.

Finalmente, terminada a refrega, fo-
ram presas diversas praças do 1" o i.*°
batalhões de infanteria, uma das quaes
armada de navalha, iiidisciplinadamcnte
tentou aggrcdir o seu superior. ' _

O cabo Mario de Azevedo Sodre.
aproveitando a confusão estabelecida,
evadiu-sc precipitadamente.

Foi aberto inquérito policial-militar
nos quartéis a que pertencem as praçss
jogadoras.

A nova chantage do
famoso Ângelo Evan-

gelista
Os jornais sc oecuparam, na ha mui-

tos dias, de uma nova chantage quo o
famoso falsário Ângelo Evangelista poz
cm execução para arranjar dinheiro.
Klle mesmo, antes dc se cunsuiumar o
caso, teve a habilidade dc fazer constar
o seu assassinato, caso quc acabou na

policia com a queixa apresenta-la pelo
sr. Jorge Athayde.

Este contou ao 2" delegado auxiliar

que Evangelista o obrigara, sob amea-
- num leira «c

algum

PELA AVIAÇÃO
Um novo systema de

collagem de madeira
para helices

¦Em uma das ultimas sessões realiza-
das pelo Aero-Clul Brasileiro, o sr.
Domingucs da Silv 1 dissertou longa-
mente sobre o seu 1 rocesso dc collagem

de madeiras com
applicação especial
ás helices dos
acroplanos.

O sr. Domin-
gues demonstrou
cabalmente as van-
tagens do seu in-
vento, levando á
assembléa um blo-
co formado dc
cinco lâminas dc
madeiras previa-
mente colladas
pelo seu processo
c que, em pre-
sença de varias
pessoas, fora im-

merso n'agu„ du-
rante 4$ horas.

Retirando-as
hontem, por oc-
casião da sessão,
do liquido em
que estavam, o

orador, utilizando-
se de um formão,
mostrou como^ a

adherencia das lâminas era perfeita,
não havendo possibilidade dc scparal-as,
por mais esforços qu. se empregassem,
indo a vWtencia ao ponto de romper
as taboas antes que dcsunil-as.

Demonstrado assim o grande rcsul-
tado conseguido por collagcm_ de tal
resistência, _3 helices offerecerão menos
riscos c os accidcntcs diminuirão segui-
danicnte.

O sr. Domingurs da nilva ao con-
cluir foi muito felicitado pelos seus
consoeios, sendo affirmação geral que
03 resultados, obtidos são concludente'.

1'rontão >-rnn.HOY
ipiea adiada a sua reabertura ann-.in-

ciada para hoje. lí. 1249.— - "*—'

.mmmmmmmmmm.

O que Ginguem oontesta

O brilho do sol,
A graça da mulher,
Á belieza da «arte,
O perfume das flores,
As vantagens do dinheiro,
A excellencia da Cerveja Fidalga

EWIÍil
Phenonienos espiritas no Rie

de Janeiro
.ANNOS I>B 1808 A 100í>

No dia 17 de outubro de 11100, eit
e A., por ordem do espirito Campa-
gnac, examinámos cuidadosamente t]
saiu- de jantar, até por baixo dos mo-
veis, e fomos para o terreiro, onde se)
achavam J. c C. segurando a lucia.

Dopois de alguma demora", foi daitf
esta coniniuiiieação:

Colloquci uni papel dobrado em qitd.1
tro em bai.ro de uni movei.

liu c A. penetramos na sala dc jan.
tm- e logo avistámos eiu baixo
guarda-coniidas o papel indicado,

C. e J. foram para junto de n,',., ni
sala de jantar; eu e A. exnniiiiáuiòa
dtaas v-ezes o terreiro, quo era niviiío*
pequeno, c voltámos para a saiu.

Pedimos então quc uma flor íe-ssí
transportada para o terreiro.

Depois de alguma demora-, ..impa*
piac assim so exprimiu: Podem pro'1-
curar, mos com inuilo cuidado pura tf
florsinlia não ser pisada. ,

No terreiro foi realmente encontrada
uma florzinha isto c, um amor _H*
feito. J

Na -noite d,- 31, quando cheguei áj
casa de £., .1 sessão já tinha começa.!
do; A. estava examinando a sala &é
jantar c eu ajudei*<i.

Pouco depois Caiupagnac .!:ssc_
Transportei para cima dc um movei'
um pupel escripto.

Sobre a elagère foi encontrado ttit.
.pape) com a palavra Minha, escriçta -
lápis, com mais duas palavras itiintel-
ligiveis e assignado nitidamente Canipi-'
t/imc.

Ksse csíkirito disse que, por lhe tefi
faltado fluidos, não linha podido fazei--
a escripta com perfeição, sn-as quc o
que elle queria dizer era: Minha 1111C
llmr meu ideal.

Cumpre notar que a etagírc foi exa'-*
minada sómcuto por A., em que eu dc
posito toda confiança, c cila garantit!J'
me quo *.i não havia pape! algum,

Na noite dc -S, Knéas deu esta coiU.
iiiiinicação: /.íiu/ii ii obra "Padre, MeJ
dico e Juie".

C, pcrguntoti-iue sc existia essí¦
obra; eu respondi-lhe affiniLativamen-
tc, declarando quc havia talvez doi?
annos que eu a tinha lido.

Perguntei a Knías qual era o nome
do autor.

Resposta. Dr, Leal (era exacto),
A' vista, desta resposta, e para qu<

não houvesse -transmissão de pensa-
mento, pedi a C. que, na minha, ausen-
cin, perguntasse qual era o nome, po.
extenso, do dr. Leal.

No dia seguinte fui á casa de C. *
elle me disse.que Knéa.s havia dito <r
nome Julio César Leal, o que era'
exacto.

Carauto ao 'leitor que C. e J. igno-
ravam ter existido alguém com a
nome de Julio César Leal, e <\ik fosse
autor de obras espiritas, pois até _
época em que os plienoiutnos appare-
ceram elles nunca leram obra alguiiii
sobre espiritismo.

Quando, no dia seguinte, a- sessãí
começou. Knéas disse: Eslava honleni
duvidando da minha coiiununicaçiioft
pois saiba que o dr. Leal é tambem
autor de uma obra eom o titulo: ''Ca-

tamento 6 Mortalha".
Eu ignorava a existência de seme-

lhatite obra; J. C. c A. ficaram affli-
ctos por não poderem saber naquella
oceasião se era exacto o que dizia
o Enéas.

No dia seguinte, fui perguntar ao
sr. Moreira Maximino se o dr. Leal
havia publicaiJo alguma obra com o
titulo acima.

Elle respondeu-me que não íe lem-
brava, mas quo poderia sabcl-o, pois
que no livro do mesmo autor: A Cosa
de Deus, aebav-ae um catalogo de
todas as obras do referido autor,
mas que esse livro estava em sua casa.
por isso não podia responder naquelle.
momento.

No dia. seguinte, verificou-se a exis-
tencia da obra: Casamento é Mortalha.
— Oscar n'Aacox\ni..

(Continua.)— _»«_»,

Uma acção de seguro mari-
timo perdida

O sr. Domingucs
da Silva

A firma Otero Gomes & Ç., em ,1-

quidação, propoz no juizo seccional, uma
acção, para haver da Companhia de Se-
guros Terrestres e Marítimos Sul-Brasil
o pagamento de 2. :7;0?000, juros e
custos, do seguro relativo a uraa carga
dc $12 tardos de papel perdidos cm nau-
fraglo.

Essa partida Jc papel viera consigna-
da á firma Otero, Filhos & C, de Porto
Alegre, para ser entregue á succtirsal de
Bromberg & C, naquella cidade.

Embarcada porém em uma chata que.
para ali seguiu rebocada pelo vapor
"Faro", submergiu, pcrde:ido-se inteira-
mente.

Os autores de posse de ttma apólice
daquella companhia do valor de mil con-
los. pleiteam o prejuízo daquella carga.

A companhia defendeu-se com
cláusula mesma da apólice que
para se fazer rcsponsavel_ que a caiga

transportada cm navio de vela ou
egurados

lia

MQUinAXno CONTAS ANTIGAS

Um soldado fere a faca
um padeiro

Entre o soldado Valentim de fal, do
11 grupo do Io regimento de artilheria
do exercito e o nad-"'-'1 Hprm.-c.oiK-* '"q

atos, houve em íempos tim . f.ítotrV-C-,
por um motivo qua.;,,.-,, -: vs v.u.- 11-
caram terríveis inimigos.

J.ssa questão nunca foi esquecida, o
os dois, sempre que podiam, reaviva.
vam-n'a com troca Je rtcados o
ameaças.

Essa coisa, assim, teria que acabar
mal.

Hontem. encontraram cs dois ttma
oceasião opportima para o ajuste da-
qtiellas velhas contas. Ao defrontarem-
se, entraram ambos a discutir com
muito calor, trocando pesados des-

ninai aíorc-s..,
r .ig

Os bilhetes ns. 3,1.302 — 45.666 --

5.:_o — 32.333 e .17.385 — premiados
respectivamente com .00:000$, 20:000$
— 10:000. — 5:000$ e 5:000$, na Lo-
teria Federal extraída hontem, 5. foram
vendidos o 1", 2" c _" nesta capital, o
3° em .M.ináos e nesta capital c o quar-
to na Bahia.

!<>¦ I», ~—'
Instituto Histórico

seja

Itiadot

instruenão Publica
Teio director geral foram as:

lontcm os seguintes actos: •
Designando : l'rancelina dc S. Mar-

tins, para a 4* mixta do io\ e dr. Ado!-
iilíO XI. Jc lo» Rios Filho, para reger
nina turma de alumnos da cadeira dc
desenho da Escola Normal;

Dispensando: Dora Ferreira de Al-
meida, ,1o logar de substituta dc ad

de boa classe, além de que_ os
não pagaram alguns prêmios e tra
consignada a uma firma diversa da Jos
autores único contratantes.

O juiz, á vista da dcf&a julgou os
autores parecedores de acção, connr-
mando liontem cm grão de appellação o
Supremo Tribunal a decisão Je 1* in-
stanci

, A TORRE EIFFEL
07 OUVIIIOH -- 09

Preços de altrun-i artinon da :t*ç;o
dc ALFAIATARIA

TERNOS DE CASACA COM
FORRO DE SEDA

TERNOS DE SMOKING, COM
FORRO DE SEDA
TERNOS DE FRAQUE-. . .
TERNOS DE JAQUETÃO

PRETO, AZUL OU DE
COR

TERNOS DE CASEMIRA A
COMEÇAR DE

l'or fim Indo aquillo chegou ao ponto' extremo, o os inimigos atracaram-se.

| Ma luta houve socos a valer e oara ter-
: minar, Valentim sacou de uma faca o
I cravou-a em II, rui,,genes, produzindo-

lhe um profundo ferimento.
A policia do -\i" districto, tendo tido

' conhecimento da occorrcncia, compare-
i ecu ao local, mas já era tarde, . visto

como o aggrc.sür se havia foragido.'¦ 
K.'io obstante, as autoridades tomaram

, as providencias que o c.-.so exigia <• fi_e-
iram chamar a A--;--- ucin imic niedicoii
I , ferido, removeiido-a depois para a
I Santa Casa.

O aggressor está sendo procurado pela
; policia.

CODIFICAÇÃO DOS ESTATUTOS
Retinc-so amanhã, ás 9 üioras da noi-

te, 110 Instituto Histórico do Urasil', -
conimissão especial da Academia dcJ
AHos Estudos, inciviulrida do coiiiíic.ii-
03 estatutos da me. ua academia.

Na -próxima quinta-feira, 10, ás me.
mas lioras, reúne-se a Congregação d.*
Academia do Altos Estudos.

INSTITUTO LA-FAYETTE
Internato,
Estão abi rtas

cursos .primário.
ciai, tanto
sendo permillida tambem
em matérias avulsas,

RUA HADDOCK LOBO, 415

externato e scmi-intornatc»
rtas a_ matrículas "para os

gy ninas tal e comtncr-
diurnos como noctlirnos,

d inscripeõt

DINHEIRO
1S0S

160$
130S

«0$

snb jóias c cautela)
do Monte de Soe-

I torro, condições espeeiaes — 45 e 47,
! rua Luiz de Camõ-S. Cra Conthier.
! Fundada cm tf6;.

O caso da "Lili das jóias"
-A troxi: :¦;, IA DO MATADOR

CONFIRMADA
FOI

A Souther A. Railway
O CONTRATO CADUCOU E TUDO

O QUE LHE PERTENCE E' DO
GOVERNO

Art inspector federal das Estradas, o
ministro da Viação declarou que, tor-
nado caduco o contrato da South A:ne-
riinan Rail-yay Conipany, compete ao
governo .1 arrecadação do acervo o, !•'-
gicaiivcnlt; 'lo quaesnuer rcnda3 avtula
não arrecadadas, até que fiquem apu>
radas as responsabilidade-, uão poden*
,lo as demais repartições publicas li-
quidar as respectivas transacções sen
ordem expressa do governo, resuKante
da liquidação administrativa de '.acs

responsabilidades,
¦. * 1«¦ 1

O ASSAI/fO DA
.MKIIULIXO

KUA BADRB

nveso»
A

DA 15AIT1A

pa

: ça de morte, a assignar

j quatro contos, cxigindo-lhe mai
1 dinheiro,
I Aberto inquérito, Angeio uvangeiista
I explicou que Athayde devia.-lhe c assi-
I gtiára espontaneamente a letr., quc pro-

| curou dpois realizar, combinando o seu
assassinato, facto já conhecido a que

] lhe foi denunciado por Freire Pernam-
buco. Este, chamado a depor, declarou
que o que affirmára Evangelista era 

j",n'jj"' c"ã pedido Rodolpho Chambéland, j Depois 
'è

um amontoado dc men.iras, uma infa-Lj0 iogar je regente de turma da cadeira sidente da
mia ate. , i de desenho da Escola Xormal; j cto do

Hontem foram acareados Athayde, Xo.veando: Docente ,1a cadeira de d
Pernambuco e Ângelo Evangelista, man- economia c artes domesticas as senho- d
tendo cada qual o seu depoimento. , raí Palmyra C. Reis, Clotildc Arnaud c

Ao terminar a acareação, Evangelista, boêmia Boucliaud;
que durante a mesma não tirara os .olhos Tranfcrindo: Henrique de Andrade
dc sobro Athayde, disse-lhe: _ ' 

silva, para a 2* escola masculina no-
— Ajustamos comas depois. Isso não! cturna do

I

Ti(.'S uüliiins.
Bahia. 5 — <-Do correspondente)

O sr. Baeta Xeves fará. 1:0 dia 1.7
corrente, uma contercticia, a rea.:
se no salão nobre do Conselho Jlunici-

I. so-t> o saneamento desta capital,,

A ,r Câmara da Corte de App,
o confirmou o dcspaciio do dr. Amo 1 ctima

I Fortes, juiz da 1* vara criminal, que I rador
pronunciou BernaTdino Barcelló como

j autor do latrocínio do qttc foi victima

, a itif-ii- -"l.iH jas_j,jlas".

! .IAM-, lt A GfíKStA DH SERzar

Bahia, 5

tica assim.

TOSSI'. ?

Use Xarope Guaquina
Depositai-los GRANADO fi* C.

—,  nal m m* m+*mm •• '¦¦'¦' " —

O incêndio do "Tocantins"

ELOGIO A' TRIPULAÇÃO DO".COUT" RIO GRANDE DO SUL"
O chefe do Estado-Maior ,1a Armada

baixou honfc.11 um elogio, em ordem do dia,
noa seguintes tormos:''Com satisfação elogio o capitão dc fra-
«ata Raul Oscar de farias Ramos, coro-
mandante do Rio Grande do Sul. e, bera
assim» nominalmente, o immediato, offi-
ciaes. c'.ib.oíf'u-i.ie«. iüfcriorcy c praças de-"-
t_ cruzador, pelo. relevantes serviços presta-
do. ao paquete naeíoinJ JVrnjiíí.u, ncudin-
dii promptamente ao uedido dt» soccorro des-

mbK m9 • vm —

xo

A-MST.Mr.XrO BI1EIIORAI1

KhIitüji dc diidoiiias
O dr. Sampaio Vianna cotntçarA .1

entergar amanhã os títulos de e!ei'.orcs
alistados v.q t;ltÍmo alistamento eleito-
ral.

CIMENTO

M44MQ9HMIW*1 ' '*

Exposição de cães
No local onde se acha installada a

exposição de avicultttra, realiza-se hoje,

ás'_ horas da tarde, o concurso canino

no qual, ao que sabemos, se acham 111-

scriptos bollos exemplares de variadas

O 
'presidente 

da Repub!:ca assistirá ao
concurso, pretendendo chegar á exposi-

ção .i 1 hora da tarde.
 < 1 ¦ I >¦ 

(Do corrcsponicnle)
discutido ¦• approvado, . pre-
Câmara promulgou o proje-

Senado prorogando -j; trabalhos
As=emblca Geral do Kstado até o
\2. Ms congressistas não receberão

nenhum subsidio.
Baftio .. — 'Do correspondente) —

Por decreto do presidente ioi nomea-
do membro' do Cons-Iho Medico Legal
o dr. Moniz Sodré. lee.ee-.- da bancada
bahiana e professor de Direito
nal na Faculdade desta capital.

.mh>m___i>-* tm

ArW-OVADO -NOS HXA.MliS

Peçam informações na "THE BER-
LITZ . CHOOL OF LAXOÜAGES",
"Tornai do Urasil'', .. andar.

1»'

O caso do milionário
O JUIZ CONDEM. A OS HERDEIROS

LEGÍTIMOS

Todas as Noivas
«tus enxcvfcs i:o PALÁCIO
VAS: nra Uruguayana _ fc'.i

0 dr.
,v«.

Crimi-! deranou' lionano
; to, deu

elegiin- ' filhos

Raul Martins, ji
por sentença do
os herdeiros Ic.
Manoel Ventura

¦atores io espolie

'-.-. 
da i* vara

hontem, con-
Itimos do mi-
Teixeira Piti-

, a pagar aos

..iiidíi niio foram
os InUrõcs

policia não conseguiu ainda pren«.
der os ladrões Thomaz Marinho dos
Santos, vulgo "Moleque Marinho"/
"Galloguinho da Saude", e "Pi-ngjí

Fogo*', auturvs uu assallo de ..uo íoí vi.
o sr. Jo-c Antônio Fortes, 1110-'1 

rua Padre MiguçUno,
Enviados os autos a juizo, com o pc*

I dido dc prisão preventiva dos aceusados.
até hoje a mesma não foi concedida,,

I continuando a policia 110 inquérito s"br8
Io caso. Assim, foram ouvidos ainda

o sr. Carlos Frcrigo, italiano, mecânico,
morador á rua Padre Migticiino n. 27;
o ladrão Tindaro dc Amorim Cardoso,
c João Branco, que, quando qualificado,,
sc disse negociante c morador á rua Frei'
Caneca n. .'10-H; o sr. Antônio Pereirai
Alves de Moraes, empregado no coiiinier-j
cio, domiciliado ,i rua da Concórdia n. _S;:
o sr. Manuel Fragoso Reis, ajudante de
carroceiro, residente á rua Vista Alegre
11. ,19 e sua progenitora, ].. Justina'
Marques dc Andrade, ali lambem mo-

Aristeu
•, compram
DAS NOI-
— Rio —

naturaes 1
Teixeira Piiv.o e outros, es
pedidos cm acção, contorni.
mento regular.

Ventura
limeiitos
arbitra-

MOVEIS

tc patiucte, quc s
bordo, no parto
sim a perda total
«a er.. composta.

• flumavei-*

ehava com incêndio
Santos, impedindo
dito paquete, cuia <:

1 írandc o-.rte de

a>-

THESOURO

Os imí_iníiMito. do amanhã
Pagam-se amanhã as seguintes folhas:

Inspectoria Federal das listradas do
Ferro. Corpo Diplomático, Instituto Na-
cional de Musica, Faculdade dc Medi-
cin... Escola Polyícchnica, Inspectoria

; de Obras Contra' as Seccas, Conselho
Superior do Ensino, Internato e Ester-!

[nato 1'eiro II e Saude Publica, 4*1
carie, *

Gibbs, i n •

T.le.lioiio S3-1. Centnif. —' Buã | MAOAT-HÃES MACHADO &

Santa Luzia 202
— PAULO PASSOS & C. —

PRATAS FALSAS

Um niocdelro barato
Antônio Martins andava pelo interior

do Estado de São Paulo, passando moc-
das dc praia de mil réis, falsa, como o

que lia de mais falso...
.Preso em certo dia. IciiconCraTam-

lhe no bolso mais quarenta e cinco das
.acs moediiihas. ,

Processado, foi cile cpndemnaoo a
?;'.c annos e seis mezes de prisão, c
recorrendo para o Supremo
foi essa drcisãi confirmada
mente,.

rrilrai
ununiiiiâ*

c—
Rua do-* Amlnidas 19 c 21. Os

mnioros aMiuoens d''stn cnnital.

VIÁGE-I DE ixsriacr.vO
O "Benjamin ConsUtit''

ili'i\ni'ú I1040 n Baliin
O navio-eseola Benjamin Constant

zarpa hoje da üahla com rumo Ic
Fernanáo Noronha. A se-.i bordo sc-

gue o capitão-tcncntc Heitor Perdigão,
que vae assumir o commando daqurlta
illm.

Bebam só Café Ideai

03 melhore:
moveis são os
tin?, rua da Carioca

rão deixa de

e os mai

que vende

min; :•:..

procurados
a Casa mar-

; quem os exa-
al-03.

Escola Naval

TOMOU POSSE HONTEM O NOVO
DIRECTOR

Tomou posse hontem do cargo de di-
rector da Escola Naval de Guerra, o
almirante Gomes Pereira.

Depois desse acto, o commandante
Gomes Pereira, acompanhado de seu

da Escola, ca-
Oliveira .am-

ninistro da Ma-

O mate paranaense
DA, EM

D. A. da Escola Polyte-
chnica

radora.
Todos

como um
Marinho "

As dilii

elles reconheceram
los companheiros dc

Titulará
Moleque

seguem ainda.

Não discii: I JMCKMA

A
Tomou P0':C

deste directorio,
sc.ts destinos no

NOVA DIRECTORIA
nova administra,

leita para dirigir
.nno T916-1517.

UMA SESSÃO DE PROPAGA
CURITYBA

assisteníò e vice-diretor
pitr.o de mnr e guerra
paio, aprescníou-5_
rinha, . cm seguida ao president. da
Rtju.li ca.

| _ií._i'i_, . — (A. A . -
i se hontenr, á riOitc, no saláo
ciação Commtrdól desta capita

j cção -ia Sociedade Projaga,
j Mate Paranaense, organizada

industria*, residem?, nest. Es'a-1
Foram acclamaáos para presidente e I

secretario da direetoria provisória, os
srs. Nicoláo Mader e Arcegio G-.;ÍT_i- 

J
rães.

I A nova administração c a segu nte:
.residente. Jo*e Jnnçpieira Botelho:

I vicc-prcsidcnte-thcsourciro, Francisco
j Vcnancio Filho; i" secretario, Luiz An-

3e.:',i;ou- ; tonio de Mendonça Junior; 2° secreta-
Ja Asso- j rj0) Edmundo R,'.-'U Bittencourt; dire-
1, r. fun- _-.-> Ja Revista Didactica, Olavo Freire
lora do| l,:„!or. Membros: Ruy Uma o Silva.

s | Nrlt--,i Werneck, Plínio Ayros», Mar-
t-nlio Mourão e Hadamés T-.-.py Arames.

Argentina-Paraguay
A EMBAIXADA ARGENTIMA OUE

VAE A ASSUMPÇÃO
Buenos Aires. 5 — ÍA, A.)—A m-

baixada especial que \;ic representar a
Republica Argentina na, transmissão de

I poder -lo Par.igiiay, chefiada pelo vice-
(almirante Barilari, estevchoje no pa*' 

lacio do governo, cn visita de despe-
dida aos drs. Victorino de Ia Plaaa í

José Ltiis Muraturc, respectivamente,
presidente da Republica c ministro de
Estado das Relações Exteriores.

O vieca'mirante Barilari f _ se
acnmpanhai- nessa -. isita ]ior todos o?
membros coaipoentcs da referida cm-
baixada. «-«-«_-*-«-•-

O Sa numero da "Revista Di-lactica
cuja publicação «-s: 1 a cargo deste dirs-
ctorio será publica Jo por teio este mez
corrente,-

' HONORÁRIO . StEDICOS"

Do dr. Mario Salles recebemos um
folheto, contendo _ as razões finaes
apresentadas ao juizo da 2* vara eivei,
da acção que move contra o commen-
dador Grcprorio Scabra. E' advoitado
do dr. Mario Salles o dr. Falto Tava-
res Junior.
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r* PARA C0M9B-VAR O ESTÔMAGO 1
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TURF
_, GRANDE CORRIDA DE HOJB.

NO DERBY

Os grandes prêmios 
"Jockey-Club" 

ç"Dr. Frontin" constituem as duas
(maiores provas do mrf brasileiro. E «-
«ata uliima que será hoje corrida no
hippodromo do Itamaraty, que esu
anno, mercè da condueta da sua dire-
ctoria, tem sido bafejado _ pela aura
(promissora de uma época, já não dire-
.Cios de renascimento dos aüreos tem-
pos de outr'ora, poÍ6 infinitas e pode-
tosas causas entravam a marcha ascen-
dente desse gênero dc sport entre nós,
«nas, pelo menos, dc franco "statu-

quo do gráo de desenvolvimento a que
attirtgiu, lormando como que o ponto
de partida para a sua evolução, quando
le desvanecerem os obstáculos ue
agora.

O suecesso que coroará a reunião de
'aloje no Itaniaraly virá confirmar o
•nosso pensamento a respeito, isto é,
que o nosso turf n3o anda assim tão
analqucrido do publico.

Ao "Grande Prêmio Dr. Frontin'
concoxre um lote numeroso dos nossos
melhores .parelhéiros. E tão equilibra
das são as forças que seria temerário
affirmar-se qual delles será o heróe da
prova. A_ cathedra, excluindo aquelles
que por jus 05 motivos devem estar
fora de todas as cogitações, nponia
icomo mais prováveis vencedores Pon-
tot*Canet, Pierrot, Zingaro, Battery,
Offaly e Sultão, sendo que o melhor
quinhão das preferencias recáe sobre o
primeiro.

De facto, cc regalares têm sido as
"performances" dos parelhéiros que
com o filho dc liarsac sc lem encon
trado ultimamente, o defensor da ja
quetn rosa c preto é o que maiores
probabilidades dc vicloria reúne.

Mas ha a ponderar que a distancia
da prova é loniía c que Pierrot, Zinga-
to, Offaly t- Sultão são qualro adver-
sarios temiveis, havendo para contra-
peso Bafcry, Voluptc Chaste e Corncob,
que são as Ires esphyngcs da carreira.
São i-stas as ponderações que julgamos
opportuno fazer. E de accordo com
ellas, pensamos com a ca'Iicdra, indi-
Cando para vencedor o filho dc Barsac.

O programma consta dc mais seis
parcos, toilos bons.

, São estes Os nossos preferidos:
:' : : Triumpho — Lnliengrin"Matiste — Jagunço

Favorito — Delnlrm
¦Cnlnmhina — Fidalgo
Péeaso — Jacv
IFne-ir^a — Cascalho
PoNTT.T-C.YN ET — PlKRItOT
ilajestic — Mcduza,

VARIAS NOTAS
A' ultima liora fomos informados de

que o cavallo Zingaro só será apresen-
tado se chover durante a madruguda.
Esta resolução se explica no facto Je
ter o filho dc Dinneford ura nos cascos
dorido por tel-o rachado.

Como já tivemos oceasião dc dizer, o
veloz defensor da blusa laranja traba-
lliou 11 ilisiaucia de hoje cm esplendidas
condições.

O cavallo Maciste trabalhou cm
condições de ler assegurada a victoria
110 parco cm qttc está iuscripto, da cor-
rida de 'hoje.

Lohcngrin aprescnia-se hoje cm
melhores condições que das ultimas
vezes cm que tem oorrido com exito.

Appareceu liontem o i" numero da
Cltroniea Sportiva,

lí' um jornal destinado aos interesses -do
tur, exclua vãmente, muito bem feito e con-
tem o seguinte suminario : Os antepassados
do cavallo. Idéas e factos. A situação
actual do nosso turf. 'Xotas turfitas. lista-
túnicas. Taça .cobro. Perfis turfistas,
etc.

A Chronica 'offerece um prêmio de 200$
aos seus Iei*orcs, num interessante concitr-
fo dc palpites para a corrida de linje.
ÉParn inscrever o concorrente, basta cortar
o coupon que acompanha o jorna! e leval-o
á redacção. Esta -dca fez revolução nos
meios sportivos c ainda hontem foi ávida-
(mente procurada a Chronica Sportiva ape-
sar dc custar $500 o numero avulso,

Até hontem, a noite, estava resol-
vido que não tomariam parle na reunião
de hoje os parelhéiros jandyra c Nyon.

Argentino, que terá hoje a hábil
direcção do jockey Domingos Ferreira,
está cm boas condições de "entraine-
mente". Ha «nicm acredite que o filho
de Delarey fará sua a victoria no parco
.111 que está iuscripto.

Circularam honteni, á noite, insis-
tentes boatos dc «pie o jockey Za-
bula tomaria parte nn reunião. Nao po-
demos averiguar quaes os fundamentos
ila noticia, mas achamos que o gesto tia
direcloria do Derby, relevando a pena-
lidade que impoz aquelle profissional,
por mn delicto que escandalizou a. quan-
tos o assistiram, será nm precedente
cujas conseqüências deploráveis não se
farão esperar.

O jockey Enrique Rodriguez,
actualmcnte o mais afortunado dc qunn-
tos. correm nas nossos pistas, montará
hoje Triumpho, Maciste, Favorito, Fi-
dalgo, Offaly e Maipíi, As probabilida-
des dc victoria só falham quanto ao ul-
tinto parellieiro.

Uni leitor nos enviou os seguintes
jjalpites para duplas, que publicamos a
titulo de curiosidade. Kil-os: 1" parco— :.'.(; 2" — 12; 3° — lí; 4" — _...;
5° — a.i: 6" — ij ; 7" (grande premio)

FOOTBALL

Rodrigues, I.oló — M. Pollo, Oscar
Carvalho, Affonso de Castro, J. Coim-
bra, Marcondes Ferraz.

Reservas: Luiz Borgetli, Rocha Mi-
randa e mais os 54 restantes.

No campo do Flamengo realizar-se-á
o encontro dos Aauaticos com os Ma-
chiavelioos, em disputa do mesmo cam-
peonato. O capitão dos Machiavelicos
pede por nosso intermédio o compareci-
mento á sede da rua Coronel Figueira
dc Mello, ás 8 horas em ponlo, .para
dahi seguirem incorporados, os seguin-
tes jogadores: Lago, Tavares, Schif-
fcrly, Robinson, Gonzaga, Brito, t-ar-
queja, Wright, Antenor, Duarte, 

"Mag-

gioli, Túlio, Flinio, Souto, Davia c Moi-
tinho, * * *
CAMPEONATO 1)13 3"s. TEAMS

TAÇA RIO-S'PAULO
Para o campeonato desta classe, cn-

contram-sc amanhã, ás 8 i|_ horas da
manhã:

Botafogo, "versus" Flamengo, no cal»
po da rua General Scvciiano.

S. Christovão, "versus" America, no
campo da rua Figueira dc Mello.

Continuam os treinos «lc destreina-
mento do nosso selcccionado.

Ainda não houve um unico ensaio dos
tres marcados c dos dois que, se diz,
foram realizados.

Ao ullimo l reino, no campo do Ame,
rica, compareceram: Oswaldo, Sylvio c
Adheniar...

Conseguirão esses tres sportsmcn ea-
frcnlar os onze paulistas?* * #

DIDÍMO-TAMOYO
T-caliza-hc hoje, no ground do S. Paulo

Rio, na barreira do Senado, um "match'
omistoso citrc os i" e 2o "teams"'dos
clubs acima.

O "klck-off" dos 2a "teams" scra dado
i ii,"Teams" do Didimo.

Abel
Catalão — Waldeinor.

OS ENCONTROS DE HOJE NAS
TIIES DIVISÕES E TORNEIOS
OFPICIAES
A Liga Metropolitana faz disputai-,

hoje, nas suas treà divisões nada menos
de doze partidos ito scu campeonato de
football.

i* Divisão — 5. Chrislovão, "versus"
Flamengo — Juizes: primeiros «teams",
Guilherme Witte; do Fluminense: sc-
.lindos "teams", Rufiito de Almeida.

A directoria do S. Chrislovão no-
meou a seguinte commissão para fazer
o policiamento das archibaneadas: Sa-
imicl Guerreiro Lima, Vasco Souto, João
Baptista de líoptista, Luiz Reis, 

"dr.

Castello Branco. Hildebrando Duarte,
Silvino 11. do Carvalho, Eduardo Schif-
ferly, Pedro R. da Silveira, Durval
Gama c Eduardo Gilison, sendo convi-
dado a retirar-se do recinto social todo
tiquclle que se portar inconveniente-
mente.

Teams principaes: — S. Christovão:
Cardoso; Mpitinho c Fhbens. Sebas-
lião, Catituaria c Levorctt; Pederneiras,
Heitor, Salema, Rollo c Sylvio. ila-

í.-:«',:,7,?: — Bac-ila; 'An,unico c I\'cry;
Coriul. Sidncy e Milton; Arnaldo, «_u-
mercindo, Reid, Orlando c Riencr.

O encontro se realizará no campo «lo
5, Chi-istovSo, á rua Figueira de Mello.

Bangii, "versus" Botafogo — Juizes:
primeiros "teams" 

Mario Pollo; segun-
dos_ "teams". Gomes dc Paiva.

Xo campo do Haugii, na estação Uo
mesmo notnc.

Teams principaes: — Baugú: —Ame-
rico- Emilia c Calvcrt; L. Antônio,
Sollinge e Sterling; Leão, Fren., IV
trick, Benedicto c Anicnor. Botafogo:
Cyro; Villaça e Osny; Rolando, Lulu c
leagne; Menezes, 

*• 
Aloysio, Vadinho,

Mimi c Arlindo.
Andarahy "versus" Fluminense: Jui-

zes: primeiros "teams", Ccsar Gonçal-
ves; segundos "teams", A. Bassford.

No campo do Andarahy, á rua Piefei-
to Scrxedello.

( Teams principaes: Andarahy: —0:to;
Americano c Villela; !)t Maria. Mon-
teiro e Martins: Heitor, Waldcmar, Gi-
labert, Chiqtiiulio c Alberto.

Fluminense: — Marcos; Vidal c Car-
«lozo; Lais, Oswaldo c Sylvio; J. Car-
los. Como. Celso. Baptisia e nrnani.

_^ Divisão — Carioca /•'. C. "ver-
sus" S.^C Mangueira — Xo ranipn
do Carioca F. C, no Jardim Botânico.

C. li. Hct.iirirão ,io Passeio "versus"
C R. Guanabara — Xo campo do Flu-
miucnse F. C, á rua Guanabara, que
.Vac ser solicitado nelo primeiro.

.-,". Divisão — Pare Royal !¦'. C. "ver-
Sus" S. C. Brasil — Xo campo do
America 1". C. á rua Campos Salles.
que vae ser solicitado pcla Liga. para
o encontro ntillo do campeonato da 3"
Divisão.

CAMPEONATO DOS 'VELHOS"
"Em disouta d- campeonato «los "Vc-

lhos . realizam-se hoje dois bons cn-contros.
No campo do Fluminense ingarfio o--

Hypnthcticos" contra ns "Ulopistas''
do America, sob a direcçSo do srlouto e Souza, .in Flamengo,

O "iram" 
hypolhctico c o' segitinle-

Xavier da Silveira — Vic..,r Moura,
AJroro Costa — Rego Barros, Tota

idovai Valei Antenor
Magalhães — «Edgard _ Perciliaim Ccap.)

«Francisco — Holautino
lEstcves

Moiircll — Tancrcdo
Piores _ Itasoberto — Marino

líltão — Uodolpho — Guilherme — Cruz
Oswaldo

O "captai." do Didimo .pede o cfompare-
cimento dos jo**r*w1ores acima escalados ás
13 horas no Campo -do niesmo.

Si !"• *
ARTES E OF"v*MOS FOOTBALL

OI/PU
Communícanutios:"Um pruno dc nlunnos dn I.Vcou de Ar-

*.;s c Officios. acaba de fundar um ç.ub
d: FontliMl, que recebeu o nome acima
mencionado,

Com a .fundação deste novo er«.niio. cu.ios'
ossocindos são nessoas da nossa 

'elite 
social,

só tem a lucrar a c!;isse soortiva carinca
nue conta cm scu seio mais um club spor*
tivo.

A directoria deste club e a seguinte:
ores'dpnte, jor"n de Mrittos! víee-nre6'''^-
te. Tnnn A, ÃTimiv-i; i" socrefario í-Vilio
T.^ffíitc: 2° secretario, Tavme da SilvaJ
tlicíoiiroiro, Belmiro ll. de llrito; caiiloiu
geral, Josc A. Lncollo."

TIRO
Jl.R V AT ,V\f, R .fvf _VX\

1-tnic terá inicio o 2" torneio para
c^ssifienrão dos atiendores novos e
dos Hiitijros •classificados em classes
atraz.vVis F.ste conrn-^n tendo soffri-
dn iniltsncnsavets mn--íificarnes na sua
oro-anização, foi creado pelo Revólver
Club.

Será o prazo agora de dois ,-no7.?s.
cm oiln «lias previamente marcados
pcla dirccloria; dispuiar-se-á semr-s-
tralnionle nos niczcs dc ábril-ma«'o,
aicosto-spfeiiil.ro.

A média de ponlos para a 2" classe,
soffreu alior.-ição, passando de 9 para
8 11_ pomos.

A classificação vigorará alé nova
apuração em concurso «lesta natureza,

Todo o atirador poderá concorrer
cm outras «lasses, cm provas de 011-
«ms concursos, desde que superiores
aquella em que estiver classificado; a
sua classificação não soffrcrá altera-
ção por isto. Esta regra soffre exce-
peão, quando o atirador obtiver collo-
cne.io premiada 110 Campeonato do
Brasil, Revólver Club, sociedade con-
federada; ou, ainda quando em con-
curso ordinário do Revólver Club, olm-
ver collocação premiada, com média
sele ou superior.* * *
PXiÃO FRANCOS ATIRADORES

Realiza-se hoje. ás * horas da. taitrt
no ..«mi desta sociedade, o torneio
mensal, cm homenagem ao atirador
Joaquim Uiacto.

ASSOCIAÇÃO 0AT.TO0A OE
FOOTHALIJ

INDÍCIOS MENORES DE
MES MAIORES

A tensão constante dos affazeres
diários faz com que a .íullier seja pro-
pensa a soffrer do dorso, -e as dòpcs de
coslas são o aviso da Natureza dc algu-
ma indisposição dos rins. A mulher não
deve nunca deixar de attender ao
PRIMEIRO TOQUE dos rins por
auxilio.

Os rins estão situados na parte infe-
rior das costas — são os filtras do
sangue, _ quando estão em estado dc
saúde expulsam dellc todos os resíduos
venenosos que ficando no systema cau-
sani dôr de costas e illiargas, areia, pe-
dra, hydropisia, sciatica c rheumatismo.

Uns rins debilita-
dos não .podem fazer
o trabalho que a boa
saúde requer. Sen-
tem-se 'somnolentos,
e abatidos; dóe a
cabeça, braços . -per-
nas; podem appare-
cer crescimentos hy-
dropicos nas barri-
gas das pernas ou
,por baixo dos olhos;
os músculos e ar-
ticulaçõcs sentem-se
rigidas e rhcuinati-

cas e nota-se que a urina deixa assento
e é de còr anormal.

São estes os symptomas menores de
sérios inales chi perspectiva, sc se dei-
xar passar desapercebida a chamada
dos rins em seu auxilio.

As pnjUIíAS, DE PÔSTER PARA
OS RINS tecm precisamente _ as liro-
.«riedades curativas que uns rins debi-
lilados requerem — influem directa-
mente sobre estes órgãos tonificando-oj
e dando-lhes vigor, c ajudam-nos a ex
pellir do systema os venenos que produ-
zem as enfermidade..

As PÍLULAS DE PÔSTER PARA
OS RINS _acliam-se á venda cm iodas
as Pharmacias.

Enviar-se-á amostra grátis, franco de
porle, a quem a solicife.

FOSTER-McCLELLAJí CO.
"Dept. 

C. Caixn do Correio _0C3

Rio do Janeiro

Um gabinete odontologico
visitado peios ladrões

O sr. Bazilio Gonçalves é dentista c
tem o seu gabinete no primeiro andar
do prctlio 11. 77 da rua Sete de Selem-
bro.

Hontem oela manhã, ao chegar ao
gabinete, o sr. Gonçalves encontrou-o
arrombado, moveis com as gavetas aber-
tas, Indo numa promiscuidade dolorosa.
Os ladrões ali haviam penetrado du-
ranle a noite, roubando tudo quanto
encontraram á mão. ,

O dentista deu logo aviso á policia
e esta, comparecendo ao local, verifi-
cou que os larápios, arrombando o gabi-
netc desceram ao pavimento terreo, a
Adega do Kio, dc onde apenas retira-
ram esiampillias no valor «le «)í,;oo._

O dentista avalia os seus prejuízos
cm cerca de 2 coiros dc réis.

No 2" andar reside uma família, que
nada pi>de explicar sobre o audacioso
assalto. ....

A policia do 3" districto foi informa-
da «lo oceorrido c abriu o clássico in-
qucitto.

¦M__w___ShfrHB53>*frBE*--' ¦

CASCATINHA for ever "
«_SK»-i___&-«.1>C**"

Correia dos Estás
MINAS

UBERABA. — E' com prazer que abri-
raos espaço para a. 'transcripção do honroso
officio quo o dr. José Vieira Marques,
chefe de policia do listado, dirigiu ao
capitão Pedro do Livramento, que actual-
mente exerce o importante cargo dc dele.
gado especial nesta cidade.

De ha muito já que conhecemos o alto
K.-oo de apreço oa) que são tidos pelo go-verno os serviços e merecimentos do distin.
elo official, capitão Pedro do Livramento,
a cuja provada competência c alta corre,
cção esta confiada a administração policialdtiste municipio. c é por isso nue nos
enche de iprozer esse. nobre Resto do dr.chefe de policia do Esiado. reconhecendo
e proclamando ..os notáveis Qualidades do'distineto ofíicial e que lhe dão na Brigada
Policial de Minas um logar dc merecido
destaque.

Ainda agora, a pedido das' autoridades.. e
cliefes politicos do Passos, o governo rc-
solveu que o capitão Pedro do Livranion.
lo seguisse nara essa importante cidade,
mas estamos informados que desta cidade
partiram pedidos 110 sentido dc sor revoga,
da essa ordem, .noriutc a permapéncia do
distineto militar aqui c grata a todos ¦ c
absolutamente Rarantidora da ordem c naz
publicas, como da perfeita . administração
¦da justiça era matéria policial, .pois o quemais honra a acção do diirno otficial é a
sua completa independência de caracter
quando trata de actos que di-jam respeito
ao scu elevado cargo.

Publicando o officio honroso quê lhe fóí
dirigido pelo chefe dc uolicin. nós o ia-
zcinos a contragosto do distineto militar,
nois o capitão Livramento, modesto, coma
sempre, relutou muito ante- oue nos desse
a necessária licença nara isso,

. Agradccendo-lhe a gentileza, folicitni.iol-o
sinceramente noi mais esso prova da lion.
rosa confiança do governo*

Kis o officio do dr. chefe dc noi teia:"Secretaria da iioliria— Bollo Horizonte,
iq de. iulho «le 1016. — Sr. cinltõo Pivlro
do Livramento, delegado esoeciàl.  Ubc-
rrba. — Ení officio dc «fi deste mez. a"
mim dirigido, -as autoridades iudiciurias
desta __ comarca fazem as mais lisongciras e
sienl.ipjitivns .referenclns á vossa ncçuò
como delegado de nolicia. a qual se tra-
duziu em rcaes henofieins nara o bom
andamento do serviço policial nessa impor-
tanie -comarca'.

Dando-vos conhecimento do referido of-fi.-io eu vos manifesto ns meus nnnlnusos
noa maneira laUvavcl e esscnciólmente' nro.
veitoso nor oue vos cnndii7Í< no exercieionos civ-eos nue vos têm ^'\An confiado^, "o
mie aluas ma constitue nenhuma surnreso
nora ««t.í chefia, iá acostumada ás reite-
radas provas oue tentlns dado do vosso
eoninntiyicia c prn<<ld.-i'de ''e vosso zelo e
«lrdicac--.o ao serviço nnblico. — Saude e
frotçrnidade. — O chefe de policia. Jo^érieira Maraucs.

1 n-iri Hi «mj ¦•»¦ n —11
CARCATINIIA for eror !

Varias 
'noticias 

forenses
Ao dr. Raul Martins, juiz da 1" vara

federal, foi impetrada hontem uma or-
dem de "habeas-corpus" em favor dc'•'rancisco 

Rodrigues de Paiva, continuo
da Câmara ilus Deputados, preso como
responsável neto furto _e papeis e li-
vios do archivo daquella casa do Con-
«jresso.

O juiz marcou o dia 7 para julgar o
pedido,

— Ao mesmo juiz foi lambem impe-
trada uma ordem de "habeas-corpus" a
favor de llraulio Passos e Manoel Pe-
reira Fernandes, catraeiros, presos sob
suspeitas de contrabando realizado 110
vapor Corona.

¦ 
*

A GUERRA

Caixas beneficentes
O MOVIMENTO NA DA INSPECTO-

RIA FEDERAL DE PORTOS,
KlOS E CANAES

¦Esla associa«;fio, que foi creada ha
cerca de tres annos nara ilis"ensar cer-
tos benefícios aos funecionarios das
Obras do Porto, «cm nesse breve pcno_-
do de existência prosperado, o que é
unia espectativa niuito sympathica para
o funccionalismo dessa repartição.

O seu capital já attiii"iu á somma de
.25 :0OCr§0OO.

Agora niesmo, essa Caixa acaba de
pagar a «"«antia de 6oo$on_o á familia
do sócio sr. Fraiiklim da Fonseca lor-
res, que hontem falleceu.

Os seus directores, que se esforçam
cm cleval-a progressivamente no ponto
máximo ib seu desenvolvimento, fazem
jus aos applausos dos seus associados.

Seria para desekar que todas as de-
mais caixas prosperassem, saneando
sempre as repartições da desenfreada c
feroz agiotagem nue suca os venciiuen-
tos le i»t«." o-T-ie .ila classe.

BIBLIOTHECA
-DO-

"CORREIO DA MÂNHÂ»
Aclinni-sc á venda os volumes:

O MARQUEZ DE FÃYOLLE,
ror Górai'_ ilu Nervril

O TAMANCO EniDO,
l'or Henry Muraer

Um casamento na Época
do terror,

Por Mlrccourt

10" "nintrli" tio ciiinnconnto iio
1916 — Siiort. C. Itnnlciiso "vor*

mm" Victoria V. (Ini)
Realiza-se hoje, no campo do pri-

meiro, silo á estação do Realengo, o
encontro entre as éguipes dos clubs
acima.

O Sport lem sua equipe completa-
mente remodelada, sendo acliialincntc,
uma das mais fortes que disputam o
campeonato. O mesmo não acon-ecc
com o Victoria, que apresentará seus
Icanis desfalcados, estando os mes-
mos assim organizados:

i" f('<ii)i:
M. Pituo — T. Lisboa—G. Veiga —

Oastão — Aiüouio — M. Antunes —
Waldem.-i.i- — Pacheco — Clcto — Ce-
sar — Jorfte.¦2° team:

Jucá Lima — Erurslo —-Dcmetrio—-
Cr.r.iodio — João — P, Sanlos—J, Pe-
reira — Eduardo — Carlos —' Brin-
gclla — Lulú.

.1" team;
M. Oliveira — Antonieo Rocha-;

"aul — Belfort — Nestor — 1. Ba-
ptista —- Alcides — Eudoxio — .Scbas- \
lião — Silva.

O 3" team deve loniar o irem de
10 horas, na Central, e o 2" c o i"
teams devem embarcar no trem das
12.3o.

Reservas; Todos jogadores com in-
scripção.

U C\'. poderii juntar o útil
1 ao nsradnrcl) comiirait-
tio a sou gosto o por iirc-
vos mínimos ns suas rou-

l»as brnncns na

GAMiSARM
LUVA PRETA

34-Prap Tiradentes-34
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Ernesto 5ouz_
ÍBRONCHITE

Ronquidão, Asthnia,
[ Tuberculoso pulmonar.

CRAN.E TÔNICO
I aDre o arp_iiie c ornauz a

forca muscular.

O 167° dia da batalha
de Verdun

Paris, s (A. II.) — Nos cento e
sessenta e sete dias 'o.uc tem durado a
batá.ha de Verdun, jamais a tcrrivcl
luta, embora ás vezes violenta, excedeu
cm encarniçamento os combates dos ul-
limos dias.

A importância das vantagens ganhas
pelos francezes devia incitar os alie-
mães a tentarem a reconquista do ter-
reno perdido por quaesquer meios e ain-
da á custa de todos os sacrificios.

E assim de fado foi: os allemães
reagiram hontem, mas os francezes re-
sistirain magnificametne aos bombar-
deior. naudilos e aos ataques com gran-
des formações densas, feitos pelo ini-
mino. ... j

Após essa luta fantástica cm. que dc-
monstraram 11111 poder aggressivo con-
sideravel e uma incontestável superto-
ridade, os francezes ainda conquistaram
a obra de Tliiauinont que estão organi-
zando. Por outro lado, conservam todas
as posições reconquistadas nos dias an-
leriores, ii excepção de algumas casas
da aldeia de Flcury, onde o scoihbatís
continuam.

Ein vista dos últimos episódios, esta-
raos em presença dt uni facto militar
e moral de alia relevância: a Allemanha
reduzida á defensiva em todos os cam-
pos de batalha ainda -pretende manter
a inicativa cm Verdun.

Não púde cl'a, alem disso, abandonar
a operação que lhe é exigida pelos In-
teresses da sua política dynastica. O
fracasso allemão teria provavelmente
unia repercussão cm toda a região de
Alem-Rhcno. Ora, a despeito da sua
formidável artilheria; a Allemanha per-
de gradualmente a sua autor.dade era
Verdun.

A batalha ali travada é cada vez mais
considerada como o eixo das iniciativas
aluadas em todas as frentes. E ha a
considerar tambem que, resistindo e
progredindo precisamente no ponto onde
a Allemanha ataca com todas as suas
forças disponíveis, os soldados de Ver-
dun tornam possivel a offensiva do
So-.nme.

Na frente oriental, brevemente, ope-
rar-se-á na Macedonia um assalto si-
nuilianeo de todos os alliados, o que
dará em resultado o esgotamento do
inimigo.

O ultimo communicado
francez

Paris, s (A. H.) —-O ultimo com-
municado official é do tcôr seguinte: _"A margem direita do Mosa o inimi-
go não fez tentativa alguma.

No sector de Thiaumont estamos or-
ganizando activamente as posições toma-
das ao inimigo.

A oeste da estrada de Thiaumont e
Flcury e sobre esla ultima aldeia cuja
parte meridional oecupámos, os alie-
mães depois de 11111 violento bombardeio
que durou todo o dia, effccluaram dois
poderosos ataques na direcção dos bos-
quês de Vaux 4 e de Chapitre. Um
desses ata«|iies foi quebrado pelos nos-
sos fogos, não conseguindo as tropas
inimigas approximar-se das nossas li-
nhas.

Xo correr do segundo ataque, logrou
o inimigo penetrar em alguns eletuen-
tos das nossas trincheiras, mas foi con-
tra-atacado e immediatamente repellido,
ficando a nossa linha dc írente inteira-
mente intacta.

Nos outros ijoiuos da linha dc frente,
0 canhoneio habitual.

O avião allemão, caido perto de Mo-
ranville, a que faz referencia o commu-
nicado desta manhã, foi abatido pelo
piloto Lcnoir, que assim tem em seu
activo seis appparelhos inimigos."

De Portugal
Lisboa, 5 — (A. A.) — Inaugurar-

se-ão amanhã os diversos cursos da
Escola de Guerra, cujo periodo de du-
ração foi reduzido.

Lisboa, s — (A. A.) — Na proxi-
ma ordem do exercito, serão promovi-
dos a alfcrcs 147 aspirantes dc varias
armas, pertencentes á Escola de offi-
ciaes milicianos.

Lisboa, 5 — (A. II.) — O presi-
denie Bernardrno Machado leve hoje
de tarde nova conferência com o dr.

i Brito Camacho, chefe da União Repu-
Dlica-tia.

Continua a affirmar-se que as repe-
tidas entrevistas do chefe de Estado
com os airigentes da politica nacional
têm estreita relação com a falada re-
modelação do ministério.

A' sessão do Congresso <lo proxinio
dia 7 assistirá tambem o antigo presi-
dente do Conselho de Ministros, dr.
José de Castro.

Lisboa, 5 — (A. H.) — O ministro
da Marinha é esperado ein Lisboa ama-
nhã dc madrugada, de regresso da sua
visita ás obras dc defesa do norie do
paiz.
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Noticias de Campos
Campos, 5 — (A. H.) — O sr.

Francisco Ribeiro de Vasconcellos com-
prou pela quantia de 2,900 :ooo$coo a
Usina do.Limão, e os srs. Brandão &
Comp. a Usina de Santo Antônio, pela
quantia dc 1.8oo:ooo$ooo, cujas escri-
pturás foram passadas, respretivamente,
pelos tabelliães Povoa c 'ChrysanUio
Sobral.

Campos, 5 — (A. A.) — Pelo ex-
presso chegou hojo o deputado Nilo
Alvarenga.

Campos, s — (A. A.) — Chegou
hoje a esta cidade, pelo trem noclurno,
o sr. João Guimarães, presidente da
assembléa legislativa do Estado, que foi
recebido na estação pelo prefeito, o
presidente da Câmara Municipal, auto-
ridades e amigos.

Campos, 5 — (A. A.) — O «pre-
feito 'municipal sanecionou o projecto
apresentado pelo vereador César Tino-
co, dando o nome dc Ruy Barbosa, á
Avenida Pelinca.

Campos, 5 — ÍA. A.) — Correram
muito animadas rfs festas promovidas
aqui cm homenagem a São Salvador,
padroeiro da cidade.

_íí_.'«.
Tor Dou Jncintlio O. Flcnn

BUAS GRPH3S
Por Micttc Mario

PEDKO E THEREZA I IL
Por Mareei 1'rcvost i/í&

\M ERRO JUOiCSABSO, i v*
Por Mure Mario

AMOR VENDADO
Por Salvador Farina
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A cauuianlia «In noliein
O dr. Cosia Ribeiro, delegado . do

10" districto policial, em observância á
circular do chefe de policia, continua
na ííi-rna 'e libertai* O populoso bairro
dc São Christovão do pernicioso vicio
do j"go.

Homem, foi coibido em flagrante o
banqueiro Paschral Grippilo. quando
recebia listas d'c "bicho" «me lhe eram
entregues -por Manoel Rodrigues e Ma-
ximiailo Madeira, á rua Coronel Fi-
gueira de Mello M. 180.

— O delegado do _." -districto andou
Iiontem, de novo, pc!. rua do Ouvidor,
a "dar 110 bicho". A referida autnri-
dade varejou *o n. 1S1, casa Lopes _
Fernandes, appi-bend-ontlo listas e la-
lões, tuas não prendendo n_-i.g_._Ri*
Apezar AUso c Ao grande escândalo
pr«ivocado, as loterias da noite fun-
ccionaram e o pagrmento se fez ás
barbas da própria policia. Ksiá regu-

Ia ndo.

OS I_U>_?__"_ NO SUBÚRBIO
Apanhados onnsi com abiira 1111 botija

Pela policia do 19" districto foram hon-
tem presos e outoados om flagrante, os
conhecidos gatunos José Pc.lro Martins c
Antônio Alves de Uarros, quando sc reli-
r.ivam da ca-a 11. .35, da rna Camarista
Mcvcr, na «estação do Mcvcr, residência
do sr. ThomaK José da Silva.

Esícs indivíduos iam levando daquitlla
casa uma gaiola com um pássaro, um gr_-moplic-ne c diversos ciiapcos.

Levados pira a delegacia, contaram uma
historia embrulhada.

Antes de serem mettídos no xadrez, fo-
ram revistados, c cm poder dc um delles
encontraram as autoridades uma gai.ua.

Os obiectos roubados foram entregue.

Gymaasio Anglo-Suisso
Ex-palacio Episcopal de; Petropolis.
Internato e Externato 'para 

meninas,
acceitando meninos até n annos. En-
tino: Inglez, Francez, c Allemão. Ma-
triculas deste mez: 50 °-° dc reducção.

S i68aii 11 4* nfl_I> O H11-1

O caso da Cadeia Velha
ESTA' TERMINADO O INQUÉRITO
SOBRE O KOUBO DO AKCHIVO

DA CÂMARA
A policia do i" districto encerrou

liontem o inquérito sobre o roubo dc
livros dn archivo da Câmara dos Depu-
lados. 0 delegado C.rta Preta relatou
os autos, enviando-os ao juiz compe-
lente com o pedido de prisão preven-«iva.ilos aceusados: íi alfarrabista e o
i-oiuinito I.auriudo Ferreira, que conti-
unam detidos.

Os Peritos nomeados pela autoridade
avaliaram o produeto do roubo era
.:iou$ooo, levando em coma apenas a
mão de obra
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0010IRREG0NCILIAVE1,
Por Carlos M. Ocitntos

Servidão e brio na vi„a
militar,

Vov Alfredo ile Visny

Memórias de duas jovens
casadas,

Por H. de Iliil/.nc

UM CASO ESCURO
l'or II. dc BnlztlC

Mysterios da Villa Rosa,
l'or A. E. W. Manson

POS UM ALFINETE
Por ,T. T. de Sniiit-Genrmin

MULHER DE MÁRMORE,
Por Carlos M. Oeantos

0 OORREiO DE LIÃO
Por Marc Mario
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EXPOSIÇÃO _.£,
AVICULTURA

Quiz pular do bonde
e caiu

Manoel dos Santos, branco, dc 52 an-
nos dc edade, casado, portuguez, traba-
Ihador e residente á rua Coronel Fi.

"Remmgton"
Entre innumeras máctii*
nas de escrever boas, a
"REMINGTON" desta-
ca-se devido a sua maior
solidez e simplicidade de
manejo e construcção, a
par de modernos aperfei-
çoamentos próprios, não
encontrados em nenhuma
outra congênere.

O pretendente a uma boa machina de escrever
deve examinar a "REMINGTON" e certificar-se
de como ê fácil obter melhor qualidade de serviço,1 *m
menor espaço de tempo, usando a "REMINGTON"

modelo 1916, conquistadora dos Grandes Prêmios na
Exposição de São Franciso, além de menção honrosa
por 40 annos de ininterrupto suecesso no fabrico e
aperfeiçoamento da industria de machinas de escrever.

Rua do Ouvidor 125 casapratt Rio ãe Janeiro

m i^-_^_____^_3___3____9_j^^^-^___w___-__.

PRIMEIRAS
"LA MASStóRE", (COMEDIA

EM 4 ACTOS. DE JU_ES
HEMA1TRE

O espoctaculo de liontem foi cm be-:.
neficio de Guitry, havendo compareci-1 lor artistico e o cuidado que merecem oi
do o presidente da Republica. eeiis papeis. Em outro -plano, não mu.ui

La Massiére resume-se no seguinte:'lníeRC"' eitao a sra. Brasilia Lamro,

primelto" aos seus deveres, pitmcipalnienlí
os de -scena, que observa com noiavel ca-
riniio, mormente quando arca com as re
spoivsabilidadcs de protagoiii-sti. O va
lor da sra. Crcmilda c scgiiido pcío*. acto
res Alexandre Azevedo, Ferreira de Sou-•ca e Antônio Serra, que dão, renpecliva-
mente, .íos papeis "Zehardin". *' l^genel"
e "visconde de Sambüer", exaeto ucBetn
perihò, dõbcando cm endencia o

llarcze é um artista que já triumphou.
Entre as suas alumnas, uma Hie merece
preferencias: é Julieta. Julicia, de ori-
gem humilde, relribue, com muita ami-
zade, os cuidados c as atlcneõcs de Ma-
reze. Mas, a mulher do artista, não
tolera Julieta, e forca niesmo o marido
a dispensal-a do curso. 0 casal tem

jueira dc Mello n 362, na oceasião em 1 tlm filh0> Jacques, que sc
Ttlí* nrntwll ri 11 <n.nl_*« Aj» t«T»i limirln «n I _ . 1.. • .. • »que pretendia pular de um bonde na
rua S. Christovão, próximo de Fi-
gueira de Mello, tendo falseado o pú no
esrribo do vohiculo, caiu ao solo.

_ Na queda, Manoel dos Santos recebeu
diversas fraciuras com luxação da ar-
ticulação tibio-tarsica esquerda.

A Assislencia soecorreu-o no local do
desaslre c depois removeu-o para a Santa
Casa.

A policia do 10o districto soube do
caso.

0 facto foi inteiramente casual.

A terrível fúria dos auto-
moveis

UMA CREANÇA GRAVEMENTE FE-
RIDA NA AVENIDA PE^RO IVO
Hontem á noitinha, na avenida Pedro

Ivo, próximo da Quinta da Boa, Vista, o
automóvel u. 917, na oceasião em que
por ali passava cm disparada, colheu
uma infeliz creança, deixando-a em -cs-
tado bastante grave.

A creança chama-se 1-ydia Rodrigues,
branca, de 9 annos de edade, c brasi-
leirn e filha do sr. Evaristo Rodrigues,
residente á tua Figueira d'c Mello nu-
mero 323.

l\o desastre, Lydia recebeu uma fra-
ctura do craneo tia região occipital di-
reita com comoção cerebral c contusões
gcticralisadas,

O cliauffciir causador do desastre,
uiip do costume, deu á manivella c

... apaixona
.pela j'ovcn arlista e a defende com o
mesmo calor de seu pae. Um dia, Ja-
cques confessa a MaTcze esse amor, —
e é so então que o velho artista per-
cebe que cm seu coração havia tambem
por Julieta mais do nue amizade... E
tudo termina bem. Jacques se casará
com Julieta e esta não abandonará já-
mais o atelier onde continuará sob as
vistas do seu mestre.

Guitry desempenhou o papel de Ma-
reze, um esplendido Marcze, que pade-
ceu deveras com a sua .paixão scnil e
que soube ser razoável dopois.

Declos, excellente na pequena Ju-
lie-te. O typo da pequena discípula dc
pintura ella o desenhou com segurança
e brilho.

A Garnotcati Joffre deu vida e gra-
ça. A sra. Julictte Boyer, fez com pro-
priedade mtne. Marezc, e o sr. Eseof-
fier no Jacques Mareze, mediocremente.

Hoje, cm matinée, El Pelit Café.
tj: H: *¦;:

"BOCCACIO", ' 
NO PALACE-

THEATRE
Não obstante os muitos janeiros que

lhe pesam nos honibros, o lloccacio,
musica vienncnse e por um vienncnsc
escripta, ainda e honrosamente guarda
logar de destaque no reperlorio do gu-
nero.

Todas, ou quasi todas, as companhias
de operetas a trazem na sua bagagem,
e quando cila surge á ribalta, nos vem,
como qnc acordar, não de um sonho,
mas dc uma illusão que ha un9 bons. •«nu •-•*- .u...» i.iu.-ii.u .ini. 11a una iiuiiísapparecen 110 meio dc uma nuvem.dc|.,,arcs cIc _ustros ,_,„__,_,,_, as piatóas.

III.TIMO DIA
Compêndio de

utilidade theorica
dc 300 gravuras,
reira dc Moraes,
nas, Est, de São
de mais de 5.000
e que apresenta
de 1.000 aves.

Este hom livro
Exposição de Av
ves, Casa Craslile
rua Rodrigo Silva

 iiiMOl '«¦"

As liMíitinins çasoiniras só na
casa london" 

" 
!) ABBADESSfl DE CfiSTRB,

Unico deposito 110 Rio. Ternos í Po1' Stendhal (_tonrln_c Bezle)

\

SOI) Illcllillll

50$000, 60$000 e 70$000
Aviamentos tio 1* qualidade,'

Ciiiiliiilo com os Imitadores. A |nossa casa é
ll-A riUTHAVA.VA, 1156

eo.\"l'K._BANHISTAS l.WO-
CENTBS
Míitioc*] Sán-c-hcs c outros, passagei-

ros i-iu transito para a Republica Ar-
gentina, vindos da Hespanha, foram
presos quando pretendiam vender
meias dc seda, que desembarcaram
dt n-.ro das suas roupas.

Processados por cot_raba.do, nega-
ram elles que tivessem intuito crimi-
noso, pois pretendiam vender as meias
para com o resultado melhorar o tia-
lamento dc bordo, que c péssimo,
além de que desconheciam elles as leis.

«Defendidos pelo dr. Edgard Jordão,
membro da Assistência Judiciaria, fo-
ram elles absolvidos pelo dr. Raul
Martins.

AppcVlando, porém, o procurador sc-
ccional para o Supremo Trbiunal, foi
o recurso julgado em sessão secreta.

—— ¦¦ ¦ . ¦ ¦ —o^iaiKH»*1 ' ¦ -
CASCATIXITA for evrr !
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NA ALFÂNDEGA

O loilão do ninaiiliã
2.0 arniazcni .3 do Cies «Io Porto, lia-

verá nmnnhn, ao meio-dia, leilão de mer-
cadorias caid.ii em commisto, havendo en.
tre outras: lícas de algodão c borracha,
discos dnp'03 para pramophoncs, mata*
berrão. obraa dc cobre, vermouth. cbnmpa-
Rne» machinbmos, banheiras <le ferro, pa-
pel dc impressüo, -prÓRns e parafusos iwra
iriüins. filo bordado, cadarço far.. calçado,
cartões postaes com vistas _ln 'Rio de .Ta-
iiciro, tecidos dc algo lão, entre meios, bor-
dadoa jresro cm obras fitan. pannos para
mesa, álbuns para retratos, caixas He vrllu-
do. vasos para jardim, roupas de cama o de
mi-**, material de construcção o ortigos
dentários.

1'TtECOS AVULSO"? — txn
Oanital: Volumes brochados,
2IÍO0O: eiiradernados om nor-
cnlina, SSOOO: com enender-
niicfio do amador (especial),-1SOOO.

No Interioi" Volumes liro-
citados, IÍ.S500: encadernados
em pcrcnjiiin, ÍJS500: com en-
cndernariio «1«> amndbr (esuo-
eiiil), 4$500, fi-nneo de nor-
te. Instruecõcs nara assienatii*
ras vide numeros nnteriores.
Vendem-se collecções a preços
reduzidos,

Pequenas oceorrencias
DESASTRES. AGGRESSÕES FURTOS,

E ATROPELAMENTOS
Ao tomar uni trem cm nioviincnio na

estação Marechal Hermes, da Central do
Brasil, o foguista da niesn)a estrada,
Paulo da Cruz, perdendo o equilíbrio,
caiu da plataforma do carro ao chão,
recebendo diversas contusões pelo covpo.

Paulo foi medicado pcla Assistência
e removido para a Santa Casa.

Apresentou queixa ás autoridades
do 20" districto, Florentino de Maga*
lliãcs, residente á rua Laura n. ,|ç, de
que um individuo conhecido por Luiz
Chrispim foi hontem pela manliã á sua
casa e, tendo-o encontrado dormindo.
aggrediu-0 á páo.

A policia anda á procura do ag-
gressor.

José Domingos Tono c Pedro
Rodrigues, -ambos pedreiros, por 1:111
motivo qualquer, empenharam-se em
luta, saindo ferido a nava*'ha o nrimeiro,

ie foi internado na Santa Casa. de-
pois de medicado na Assistência.

O au.srcss.or, Rodrigues, .foi preso e
atttoado pelas autoridades do 23" dis-
tricto.

; |
Aviculliira, obra de

c pratica com perto
autor Feliciano Fer-
avicultor em Campi-
Paulo, com um stock-
aves nascidas 110 paiz
nesta exposição perto

pódc ser adquirido na
icultura, Livraria Al-

¦y e na Avicultura. á
n. 28. (S 1715
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O super-submarino"Bremen"
Nova York, $ — (A. A.) — Arrai-

ga-.ie. cada vez mais a supposição de

[ que é absolutamente fantástica a exis-
I lencia do super-submarino Brcmen.

O que parece mais certo, segundo
çomnientarios reproduzidos pela pro-

, pria imprensa daqui, é que o governo
j allemão fez espalhar essa noticia com
j o fim de, a.traiudo para a mesma a
I âttenção da esquadra britannica que vi-
1 giava a saida do Dciitschland, fazer
I com oue este pudesse zarpar dos Esta-
j dos Unidos, preoecupados como esta-

vam os vasos «le guerra com a chegada
j de mais outro, ao .mesmo tempo que

punha cm confusão a esquadra dc Jcl-
j licoi; que vigia os pontos de accCSSO
marítimo á Allemanha.

i Um "raid" de aviadores
francezes

Paris, 5 — (A, A.) — Uma esqua-
drilha de aviadores francezes realizou
um importante raid, bombardeando as
¦pcsisocõ c qüarrcis »»o luifãigo cm *jte-
nay, Montmedy e Sedan.

Segundo ipodcram verificar os obser-
vadores, as bombas lançadas causaram
enormes prejuízos, provocando inecn-
dios c desmoronamentos.*
Não nreoisa de reclamo ''LAURA-
1ÍY", Asun mineral natural, Depo-
sito Th. Ottoni ÍM — T. 355, N.

í«
Aviadores allemães bom-

bardêam Arensburg
AWa York, 5 — (A. A.) — Tele-

grapham de Berlim dizendo que os
aviadores allemães bombardearam Arens-
burg, causando grandes estragos.:!:

Mais navios a pique
Londres, 5 — (A. II.).— O Lloyd's

annuncia que os submarinos inimigos
piucram a pique os vapores inglezes não
armados '* Teuenham" e "Savena", o
vaior cito. "Tricoulis" c o italiano"Sienna".

1110. Entretanto, a policia ainda i>õ«le
olher-lhe o numero do vehiculo, e por

.lii poderá deitar-lllé mãos.
A pobre menor Lydia Rodrigues foi

apanhada em estado de inspirar sérios
cuidados por populares.

A policia do 10" districto soube da
oçcurrcncia, esteve no local .e fez me-
diear a menor pela Assistência, que. de-
pois dc feitos os «primeiros curativos, a
transportou para a residência de seus
paes.  —__aq «»«c_M»gR**"-- ¦¦-- -

Ainda o escandaloso
caso das carabinas

Buenos Aires, 5 (A, A.) — Nos au-
tos do processo instaurado a requeri-
mento do sr. Câmara Canlo contra o
capitalista Juan Rodrigues pelo crime
de caluiiitiias e injurias, originadas da
questão dos armamentos que sc preten-
deu comprar, ha tempos, ao Governo
Brasileiro, o fiscal Costa, depois de es-
tudar detidamente os mesmos, chegou á
condirão dr que o contraio apresentado
pelos srs. Câmara Canto c Vasco Fogü
não preencheu as formalidades Iccaes,
coPocando 30.000 pesos de cstamplhas,
como o exige a lei nacional de sellos.

Em vista disso, o referido fiscal pe-
diu ao juiz a applicação da multa de
30.000 pesos argentinos, correspondente
á infracção apontada.

a.* - ,. Ht tf-

A violenta luta em
Thiaumont

Paris, 5 — (A. II.) — Communicado
;das 15 horas:

| 
"Entre o Avrc e o Aisne dispersámos'varias patrulhas e fizemos prisioneiros.
Vivo canhoneio em Thiaumont. A

luta durou desde hontem á tarde atí
hoje de manhã, soffrcndo o inimigo pe-
Satias perdas. Repellimos o adversário
som que elle conseguisse obter a menor
vantagem. Combate igualmente violento
na aldeia de Flcury. omle a situação

] permanece inalterada.
A leste de Pont .-Mousson, depois de

i intenso bombardeio, o inimigo dirigiu
I contra as nossas posições da floresta,
I energioo ataque que obteve o mais com-
i pleto fracasso*

Na frente do Somme dois apparclhos

0 novo governo do Pa-
raguay

Santiago, $ (A. A.) — O governo
designou o actual representante diplo-
matico do Chile junto á Republica
Oriental do Uruguay para represental-o
na cerimonia da transmissão do poder
do dr. Eduardo Schaercr, presidente da
Republica do Paraguay, ao dr. Manoel
Franco, cleilo para aquelle alto cargo.

As ultimas eleições
uruguayas

Montcvideo, 5 — (A. A.) — Reina
grande anciedade pelos resultados dos
trabalhos da Junta npuradora das ciei-
ções realizadas a 30 de julho, para for-
mação da Constituinte, nas quaes. como
se sabe, o elemento official foi derro-
ír.uG pCias forças GppGSiC.cin.sías»

inimigos, seriamente atlingidos pcla
nossa artilharia, cahiram vertical c brus-
camente sobre as linhas allemãs,. Dois

Abaucotirt e o outro nas iiniucdiaçõej de
Morauvillc. "

«:
COSTUMES CHIC ?...

LaMaison Nouvelle
O, IlUA GONÇALVES DIAS, 9

:l:

ICombafe-se encarní-
çadamente ao sul

de Brody
Petrogrado, 5 — (A. H.) — Com-

municado do Estado-Maior do Exercito:"Ao sul do Brody continua encarni-
çado o combate. O inimigo contra-
ataca os destacamentos russos que atra-
vessaram o rio Screth na região dc Pc-
niaUi-Tchistopady, Até agora todos os
contra-ataques tecm fracassado por com-
pleto.

Consolidámos as posições recente-
nente capturadas na região do rio Bia-
.ycheremosh, n sudeste de Ku;y.

Xos Carpathos, o inimieo, com effe-
efivos approxinvidos aos de uma divisão,
atacou pequenos destacamentos russos
que oecupa vam as passagens das monta-
nhas, obrigando-os a um ligeiro recuo
na direcção dc nordeste.

.\"o Caucaso, a oeste de Kialkit, avan-
çámos e repellimos um violento ataque
dos turcos na região de Kygi".

*
Uma nota da Rumania á

Bulgária
Londres, $ — (A. A.) — Annunciam

dc Bucarest que o Governo rumaico cn-
viou ao de Sofia um enérgico protesto
contra o desagradável incidente havido
entre os dois paizes, com a tentativa
feita pelos búlgaros para se apoderarem
de uma ilha do Danúbio, pertencente á
Rumania.

Esta pediu á Bulgária explicaçiiw im-
raediatas c plenas.

Ella offcrece a prova flagrante" do es-
tado de decadência em que se acha a
opereta moderna, cultivada pelos com-
positores da mesma raça do autor dc
Boccacio,

Na arte musical a evolução é um
facto que se verifica fatalmente; tem
períodos, mais ou menos longos, mais
ou menos laboriosos, mas as suas
phases tornam-se claramente definidas,
caractcrislicamente delineadas. Deixan-
do de lado o drama musical, para só
falarmos da operem, muito é de notar
a enorme differença de contendo e
fôrma, entre a producçao passada e a
actual. Esta tçm como principaes clc-
mentos a valsinha insistente, frita e
refrita com uma infinidade dc temperos
orchestraes os quaes, no fim das con-
tas, não conseguem condimentar a vul-
garidade do petisco, para o fácil es-
tomago ,1o publico, Com a valsa vem
o couplct, cuja importância reside nos
passos corcographicos, e na habilidade
de quem as venha "dizer". E' ludo.

Isso, positivamente, não é "musica".
Ouçam agora uma opera cômica, vul-

garmente, opereta, do feitio " envelhc-¦ido'_', o Boccacio, por exemplo.
Ali ha valsas, porque as não ha de

haver?..., mas valsas de fino estylo,
originaes, ínodelarcs. Ha canções e
não " couplets" frivolos e apparaiosos;
canções de forma nobre, linha melódica
c elevada.

Ha concertamos, Jiojc completamente
•111 desuso, concertamos trabalhados so-

bre tramas harmônicos e desenvolvidos
com sci<;ncia conirapontistica.

Isso ií o que sc chama " musica", de
ordem mais modesta mas é "musica".

As companhias de operetas, habitua-
das ao repertório hodierno, falho do
principal elemento «pie c a "musica",
razein, repetimos, o Boccacio, mas

rarissiniainintc o exhibcm; c. quanilo
tal lenha de acontecer, extranham, c
com razão, o retrocesso a um estylo
mais exigente.

Eis porque a Companhia Vitalc, mon.
tando, honteni, a celebre c linda opereta
de Suppé, se viu em tal ou qual apuro
liara vencer as difficu'.dades da peça.¦Calando as habituacs alterações de"andamentos", os quaes, por vezes,
apressados, não «lavam tempo aos ar-
listas dc nronunciar as palavras do
canto, 011 punham desaccordo entre
a orchestra e os cantores os interire-
íos tornaram-se credores de eiicomios.

Na distribuição tomou parte a sra.
Maria Luiza Gioana, irmã da "cstrcl-

Ia." Pina Gioana.
A estreante revelou-se no papel de

Fiammetta hoa cantora c boa actriz.
sendo alvo dc applausos .mormente 110
Licd do í" acto

O publico sentiu a ausência dc Ber-
tini; mas não era licito n«'gar ao fes-
lejado cômico um dia dc descanso,
após duas semanas a fio dc insano tra-
batho.

•As sras. Cesti, Maria dc Maria. Ci-
prandi e Riibile sustentaram os papeis
de Boccacio, Izabtlla e Peronella;
Ponipei no Lambertuccio; Dc Torre,
no Scalza; Cavertri, no tanoeiro, c
Ciprandi, no principe de Palcrtuo, pu-
zeram cada. qual a melhor vontade no
desempenho da sua tarefa.

"A LINDA'" FUNCCIONARIA",
NO RECREIO

Pelo qu-a «c verificou hontem, no Re-
creio, pór.e-sc nfí-irmar, licitamente, que a
companhia Alexandre Azevedo tem uma
platéa inteiramente sua. A mesma assií-
teircía educada, tina, apreciável, oue con-
corria, assiduamente, aos espectaculos do
Trianon. Iá Cíiava no llccrcra, prolign
em applausos, como sempre. E1 que a
vktoriosa companhia Alexandre Azevedo
captou n eympatíhia dc numeroso publico,
i|".:e a acompanhará sempre, desde que
ella mantenha os seus espectaculos corno
até aqui, merecedores de elogios francos."A Linda ftmccionarin". nova comedia
-.gradou em cho o. São tres acto* que Al-
ire-lo Capus escreveu, com grande fclicí-
¦ ladc c que João Luso npprovcitou* haljil-
monte, tornando-a «peça capaz tle refistir
uma temporada, em t franco suecesso. Ei-
fectívamente. "A Linda íunecienaria" é¦una comedia engraçadissúma, bem desera--
uer-lhada. bem marcada, tendo um con-
juneto de rcqi/sttos excellente**, que o
piiMàco não deixará de amparar com a
rctiveneia a que fa?. jús.

Na comedi- "A Linda :fiinc«7onarfa*,
certamente, cabe a primeira referencia á

tunecionarta", quo outra não é eenão"Suzana Iínrel". ou. melhor, a actri? Cre-
nyilda dc Oliveira, nnme feito, applaudi*
Ia, c;Stimado peh platéa carioca. A sra.
CremdWa far parte do pequeno grupo de
trttstas, aos quaes os caríocai devotam
immensaa sympaüiias.

Se nâo é linda, a era. Crcmilda, é uma"Knda Nnccioiiaria", «rue àí istoiro cura-

Eva Durval, Adelaide Coutinho. Judiil
Rodrigues, Luiz Soares e Mario Artiso
que, am outros papeis, agradaram bas'
tanic.

Dos demais papeis d'"A Linda funecio
naitia" foram incumbidos os artistas Os
car Soares, José Soares, Eduardo Arouca
João Pinheiro c Adda Sylvia. que se de
fciiilcram com galhantia, .

A esiréa dn companhia Alexandre Azi*
vedo, no Recreio, não podia ser mais
auspiciosa. A platéa esteve repleta, uma
assistência seleeta c muncrosa a ovaclo
nou cntluisiasticamcnte...

A companhia firmou no Recreio!.,,,
A mise-cn-scéne (lc João Harbosa c ir

reprchcnsivcl c os scenarios são adequ-
dos c novos.- — •<_»*¦' •—

Colhido por uma carroça
Na oceasião cm que passava distráidc

pela rua Fonseca Telles, o trabalhado!
Ricardo Alves, branco, dc 81 annos ih:
edade. casado, portuguez c residente á
rua Ccsaria 11, 38, foi colhido por uma
carroça.

Nesse accidente, Ricardo soffreu fra.
ctura dos incisivos superiores e do;
ossos próprios do nariz c diversos fc-
rimemos conttisos no nariz c nos la-
bios.

A Assislencia foi encontral-o á rua
S. Christovão, esquina da de Barro Ver-
melho, para onde o levaram populares.
Ahi foi o infeliz medicado, sendo depoi.-:
removido .para a Santa Casa.

O carroceiro responsável por esse ac
cidente fugiu.

A policia do jo" districto soube dc
facio.

111 Oi 111 m m- —""

HS RETRETAS PARU HOJE
No jardim da Gloria tocará a banda

da Brigada Policial, sob a regência «lo
mestre Luiz Giambarba, das 6 ás 10 ho-
ras da noile.

Na praça Raenz Pena tocará a
banda do 1° rc-timento de infanteria.

No parque da Roa Vis*a tocará
a banda do Corpo de Marinheiros Na-
cionaes,

No Pavilhão dc Regatas, cm P.o'a-
fogo, tocará a banda do 52o batalhão
de caçadores.

TRATAMENTO DO RST0MAG0
VISANDO O FIGADO, ÜRTNAS

E INTESTINOS COM O

EK1EST0 SOUZA
Extrnoto fluido dns tros 110-

zes : Noz de Koln, Noz Vomicn
o Noz Moscndn, contendo ainda
n MEMSSA. o ANIZ1 e o GER*
VÃO—DYSPEPSIA, ANEMIA.
DEIUI.IDADE NERVOSA. Mús
dlscstõcs, míio linlito, peso do
estoninco, dores do culicçn,

o falto de nppetitc.
GRANA DO & C.*l° do Mnrco. 14

-aWHiii o c-.
CAJIPO l)OS APPONSOS

Mnnliã do aviação
No ca.injio dos Affonsos terá logar

hoje uma nova manhã dc aviação, a
quarta da série organizada pelo Ae.
C. B., que, com grande assistência,
tem effcctitado as outras nos domingos
passados.

-Os trabalhos correrão sob a direcção
do director da liscola de Aviação, tc-
nente Bento Ribeiro, começando pelas
c..plicaçõcs que elle dará aos alumnos
sobre pilotagem ç terminando pelos
vôos.

•O aproveitamento alcançado pelos
seus processos de ensino têm sido mui-
to lisonjeiros e elle espera que ein
pouco tempo os alumnos poderão pi-
lotar com .toda segurança, dando ao
paiz um grupo dc jovens c babeis avia-
¦dores.

A concorrência a estas provas tem
sido crescente e c de suppòr que hoje
o Aerodromo esteja com a animação
nos («tas pa33a^_G",

ENTRiFbESAIPPEOTÕi
Pm fero outro n iinvallii

O conhecido desordeiro José Jirlie
de Oliveira, residente á rua da Pro-
vidciiria n. 4, teve, lia iempüã» "»"¦»

desavença com Domingos Passos, car-
regador e residente á rua do Núncio
n. 132. Hontem, 05 dois se encontra-
ram na ma Buenos Aires e, depois de
uma forte discussão, o desordeiro sacoo
«k- uma navaHia, f.-.-iudo com cila o
scu con:endor nos braços c nas costas.

O Oliveira foi preso cm flagrante e
o ferido removido para a sua residen-.
cia. depois dc medicado pela Assis-
lencia.

Bi if 4G*tm*2< Pau»! ii  ¦

AS IU AS QUE RECLAMAM

Pnltn do policiamento
Pedem-nas •chamemos a âttenção das

autoridades do ia" districto para os
constantes abusos praticados por uma
malta de vagabundos que opera, «lia c
noite, cm um terreno devoluto, pro-
ximo do predio n. 79 da rua do Pa-
raiso, em Paula Mattos.

Esses desoecupados, durante o dia.
entregam-se a uma jogatina desenfrea-
da, que quasi sempre termina por for-
tes discussões, havendo então troca de
palavras obscenas e offcnsivas á moral.

As familias residentes nas proxinii-
dades vivem por isso cm constante
sobrcsalto.

Torna-se preciso que a policia tome
uma prividencia enérgica para evitar
esses abusos.

ULTIMA HORA
Leonor Marques

Sobral
Sua familia communica s*u

fallecimento, e convida, scua
amigos a acompanhar seus res-
tos mortaes, que sairão da rua
Torres Homem 277, ás • horas

da tarde, hoje, domingo, 6 do corrrn-
te. para o cemitério d? S. Francisco
Xavier, 1-64
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Gomo todas as crianças, meu
filho, durante algum tempo,
ficou fraco e não tinha
fome.

Como todas as creanças, meu íillio Eduardo, de

nove annos de edad.-, durante algum tempo, e devido a

doenças do estômago o intestinos, começou a enJaiagrccer

e ficou tmuito fraco.
'Fiquei muito afflicta, . procurava, por todos os

meios, devolver-lhe a saude, s.-ndo, porém, infeliz nos

primeiros tempos, não tendo os remédios que empreguei

produzido os resultado? que desejava, continuando meu
filho sempre coin eólicas, expellindo, ás vezes, vertas
inicstiny.es e contiuu imdnlc com tosse.

iContimiamlo com o maior empenho de tratal-o, em-
preguei, por ver inui-.i-, attestados nos jornaes, o IODO-
UNO DE ORIT, fo -tificante e reconstltüíntc, digno _ dc
tal nome, approvando tão bem no organismo de liieii filho,
que, no íim da prim ;ir:i selaiatia, cr;i elle o primeiro ;t
pedir comida, que antes lhe repugnava, e, pouco tempo
depois, já era grand e >i augmento dc peso e se viam cia-
ramente cm seu ros'o cprado c alegre a saude c bem
estar; pelo mie, publicamente, declaro que só ao IODO-
UNO DE ORII devo a cura dc meu filho.

1RMWDA SANCIfliS CAURAL.
Recife.
Em todas as pliannacias e drogarias — Agentes ge-

racs: Silva Gomes .''. C ¦ Kua S, Pedro. 42 — Rio de
jc-tetro.

do Trianon está resolvido _ amparar 01
artistas, admittindo outra direcçüo, com «
qual continuarão a trabalhar.

H* um gesto a applaudir,
JI pena de Maria Macri

O Supremo Tribunal, lia dias, deu

provimento em parte á appcllacão in-
terposta por Maria Macri, da sentença
qúe a condemnou como co-autora, com

Brevemente, no Republica, csUtara
a troupe de bailes I.os 4 Gilson'e. .

+ lí* na segunda-teira. 14 do corrente,
que se realiza, uo Apollo, a recita dos au-
tores da revista nacional Stá solva a pa- _____ .. 
"Ia O.nroiirauima, para esse espectacuto. seu mariJ0 Antônio Macri, no crime '' ' """ '" 

das "Sabinas" falsas de que nos oecupa-
inos longamente. . ;; .

Entendeu o tribunal que Maria Macri
só poderia soffrer as penas de ciimpli-
cidade na tentativa, mas não deixou
exarada no accórdao que pena seria

Por isso ao accórdao do tribunal in-
terpoz ella embargos de declaração-nue
foram, em sessão dc honvem, recebidos

para o fim pedido.
Pelo calculo denioradamente feiio pe-

los senhores ministros, Maria Macri te-
a de conservar-se na prisão durante 1

mie será inteiro, é do primeira ordem.
?> casa noite seríi representada^ >pela primei-
ra vez, o lever dc ridean — Ciúmes da Ííj-
trclla,. original do BaMos fÍRre.

" Dorme aue eu velo**, n rcvi»ta dc
.). Cardoso c Gil Ferreira, está sendo ul-
timada. afim de ser entregue a uma das

; empresas uue exploram o theatro por ses-

Tornic que eu velo"... tem dois actos
c sete quadros, e segundo noa consta, a
sua originalidade requer, além ¦ do monta*
gem nova, cnscenacão, ''adrc&strie" e guar-
da-roupa, próprio de aceordo com os **cro-
quis" que 03 autores possuem e que se
assemelham muito ao gênero parisjcn6e.p

A musica, como já noticiámos c original   .... .
do maestro Maintelito Marfim, ia prêmio j armo nove niezca e dez dias
dj Instituto Nacional dc Musica, o que
tambem vae fazer a sua estréa como mu-

; sieista com n "Dorme nue eu velo...'*
O conhecido maestro 'Lm .liinior. au-

1 (or de varias partituras do real successo,
' realiza, no Apollo, na noite de sexta-feira,
I 11 do corrente, unia recita em seu be-
I netteio. O maestro Jau, « o autor da mu-
I sica da revista "Stá salva a pátria", que |

está naquella theatro era pleno successo.

O QUE A TODOS INTERESSA SA-

BER í <iue a Joalheria Esmeralda, de-

vido a ter dc entr" «"> balll,,ço' "'*

vendendo por preços tio bar»tos que

causam espanto 1

O primeiro soccorro em caso de accidente

0^__m__________m 
r

Cura feridas, talhos e evita a infecção
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SOCIAES
•HÉÃTROS k cihemãs/
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natalicio

CARTAZ í>0 DIA
?heatros

(ie-APOI-LO — "Stii salva a |i;
)-.!;,). A's 2 i',2, 7 3,4 e 9 j|-|.,

CAI)I.OS UOAIES — "U itialio a qua-
Iro", írsvista). A'. 21|-', 7 3Í4 e 9i\4.

MUNICIPAL — "Lc petit caie". As
2 

PA r. A CE THEÀTttE — "Uoccaeio",

(opereta), A's 2 i\j, o 33i-t• . . „
RECRIUQ — "A liuJa íunccionaria ,

(comedia). A'i 21|-, 7 i\l o .j.i|.|.
RKPIilIl.lCA — Sicsiòcs ciiieiu.logri.plii-

1 ,ü c variedade-!. .Vs 2 i|j e daí 7 as 11.
I...SI-7 — I-ispcclaculo da comnanlii:!

.:, 7 i',2, 9 e 101|-'. ,
Kspeclaculo da comuaiilda

I ¦ . i 1(3.

Molàsrô. A'
S. PlyDRl)

Itermailii ,A'i

Cinemas
" A muda de Porüci"

Mysterlos de NewYorlc",
. "Eelair Journal'' Ire-

AVENIDA
' trama).

IDEAL
• ¦• episoJios)
vista). ., .,

IH1S — "A Tatiaiuieira dc marfim e
"O amor que não desfl-nima", (drfttna)..

ODEON — " f.Uiellula And", tdrama),'ílaiimont Journal" e "Amor mexicano-,
(drama). , , „

1'ATHE' -- "Myslcrios de New-Vork",
fa episódios) — " 1'athó Journal", Ire-

*
Circos

PliEHRE ¦ Espetáculo variado.
iriNF.l.l.l -- '.liando espectaculo.

PRIMEIRAS'
O publico conhece c liem, u companhia

Molasso'. K' mu conjunto do artistas ale-

riís, bons, que já ilivcriirem a platca ca-
rioca, .üirante 111UU03 dias, tendo abandona-
.iu o Kciiuhlica, para i.ttcndcr um contra-
1.1 feito cm ri. Paulo.

Uegresíando, a oprociada troupe esuhe-
'fie,-. -: no H. ...-, onic estreou liontcm,
iiiiapiciosamèiitC! com o drama mímico Amor
,ie apache — "f.a Pellte Gosso", de J.
Mola-iío, musica do maestro Kenry Hoff-

Tuiios us artistas [oram applatidldos, sen-
';•:. 

quo Ana Krciusiir o ú. -Molasso conse-
uniram colher os applriusoa mais copiosos.

Com !a! animação, estreou a apreciada
companhia, no S. José.* * *

RECLAMOS
Theatros

que fui inteiramente impossível «uusütuir
u pro»rámina. Durante mnis ulnun-3 dias.
puis, "A muda de Porlici", poderá scr
apreciada no Avenida.

Atai-; áolri capítulos, que o publico sen*
tira que sejam os últimos, dos "Mystcriós
de Xova York", estão sendo cxhiWdo.s no
conceituado cinema Ideal. Esses novos
cpiáodioa líui a denominação de — "A
mala verde" e "O submarino X... .1.1'1
e são "films" surprclícndentes e verdadei*
ramente imaginosos. Além delles, que clic-
garam tura contituir um prograrnma ex-
cellcntc, .1 popular cinema fari projectar
o bello drama da vida real — "üm tiro
nas trevas", em duas longas partes. _ Sc-
gutSsc a eshibição do "Kcluir-journal".

*r-
Doía grandes trabwliog cinematograplii*

coa precucliem o programmn do cinema
íris, a procurada casa de diversões da rua
da Carioca. Sfio cilcs: "A tabaqueira .lc
marfim'.' e "O amor quen3o desaníma"i
trabailios admiráveis, o primeiro da fabri-
ca L)'Lttxo-Fihns c o segundo da Compa-
nhia UniverEal. Quer um, quer outro,
como dissemos, *ão importantes engenhos
da cinemalograpHia, que, só por si, ga-
rantem o successo dc um prograrnma,

Circos
A fuucçSa annunciadü para hoje uo

Spinelli consta dc muitos números interes-
sautes. que muito hão do divertir os "Ua-
bitués* desse conhecido circo.

O Pierre, continua a olferecer dos seus
numerosos freqüentadores espectaculos di-
vertidos, cheios de muitos attractivos. con-
seguindo, assim, concorrência avultada.

JVIUSICÂ¦*""
CONCERTO CORBINIANO

VILLAÇA

Contínua a alcançar tranco suecessd. na
tltcatr.-) Apollo, .1 rc.ií.1.1 nacional irá íhAo
d Pátria, o apreciado original de Uastos
!'if,-re. 1{C-i;,i I!-.-.r.is c Carlos Bittencourt,
\ ciinpaiihia -io 1'otythcaiiia de Lisboa, í

. "-..-..'10-ia, como se rdie. de bons elementos,
: 1 i.dnd'1 aproveitar o rc-jl valor da nova

-,.*¦. Assim . oue, esla. cada vc: agrada
¦¦ui.-. ;.> immerijs-i publico, <mc tem prima-

Io p,-'a irciucneia nisidua ao auiigo lhea-
t: . ii nu do Lavradio.

Hoje, haverá anuindo, além do espectaculo

.... .. > .

D.VI.IS INTIMAS
Passa hoje o ànnivefsario

do sr. Arthur Erenckel, industrial, o pri-
inciro que no Brasil sc consagrou ao fa-
hrico de roupas brancas, industria esta

que altinijiu ji á maxima perfeição.

lfazcm annos boje i
--0 coronel Cliiu Vallcrino 1'creira, fim-

ccionari.i da Koccbc-loria do Tliesouro. Em
sua residência, á rua Machado dc Assis,
sua familia receberá »d inmimeras péosoas
de suas relações o .. esliniado nuiiiversa-
riante terá oceasião dc verificar o quanto
ó estimado 110 seio dc nossa sociedade ;

a senhorita Carmcn Hsteves, noiva
do acadêmico de medicina Mario dc Oii-
veira .0

l*nhÍo, gracioso filhínbo do major Se-
verino Hiai Portei ;

a menina Kiibiiia, Iliba do major
Américo Torrei Cardoso,;

o sr, Antônio Gonçalves berreira,
contra-mestre da Fabrica de Tecidos Con-
fiança Industrial ;

o menino Carlos, iilho do sr. Octa-
Gu&mtío Fontoura, commandante do

"Alcrcede.  .,
— .1 scnliorlln Daliyl raclieco braga, .ft- 1 llranco, dr. ;KaiiiiJj>hcT Sampaio

lb.i do Kiiar.l.ilivros de;ta praça F. 1 cl-| da Silva, dr. Mario üqrdilho'

deputado li-.iiiciii 1 'fourinho e família, Vi-
ctor Feliz Duarte, Alfredo 1'irajá de Oii-
veira, Eugênio Rangel; deputada Octavio
Menuabclra. Cicero Trindade, Antonia Jo-
ee do Freitas, coronel Uonnevil Porto, C.
A. Ilnuinanii c senhora, dr. Uagohcrto l'a-
iam, 1'aulo dc -Magalhães, Oswaldo llocha,
dr. Oswaldo du Oliveira o senhora. Custo-
dio Silva, Alberto Mallet Soare.--, Fernanda
Miiti,.*, viuva Artliur UÍ-.13. dr. Clodomir
Duarte, Latira Gordilho o .filha, descnibar.
cailof Montciicgro, dr. Arthur Barbosa,
liaul Baplibla, dr. Doinequc do Burros, dr.
Aristides Silva e senhora, Arllutr toureiro,
c lamilia, Custodio .losú do Freitas. Oscar
de Oliveira e pelo dr. Éuclides Barroso;
dr. Bclisario 1'einta, Josú Faulino Codoy,
1-I.M do Kcgo Barro?, dr. J. Pirei Car-
valho,o familia, senador <I,uÍ2 Vianna, Jor-ge Pinto, comniissão União IJ. do Com-
mercio, T.coiiollo Bittencourt, dr. Rodrl-
gues Saldanha, dr. Affonso Maciel e sc-
nhora. d. Olivia Tourinlio, d.-. .1. B.
Campos Tourinho o senhora, Ivuiá Stampa,
Octavio Tourinho, tenento Joaquim Pinto
1'ilgiieirns. Pedro .ia Costa Carneiro e ia-
milia, Julio Brtptista I.opcs, Luiz l,opes o
senhora, general _ Thaitniaturgo do Azeve-
do c senhora, Krncsto Stàthpa o senhora,
Alberto IJcln o senhora, marechal 1.. A.
ile Mfcdelros, tciientc Alfredo Castello

dr. Tosla
cuhòrn,

xcira Fraga; . ,l,ui2 Borgcrtli .1 senhora, Arthur Cerquei-.-. menina Olga. filha do sr. Ignacio lWi |.\nuuj„ iiiat0 ivrLiia, Gilberto Sayão,
Gemes, proprietário 113 .Penha | ,. ,pelu ,-lr .'K.-.g.i Barros. .Ir. Plácido 1',.r-

, —o sr. Albino de l-rcit-as Marques Ju- | boca, Sylvio Pessoa. Pedro A. Queiroz,mor, gcrcnlo da casa Rossi Caetano Rangel, Abílio de Carvalho, dr.i. sra. d. Mana Carmelita Çuiuia- I Silveira Lobo, dr. Uclisario Tavora e fa-
racs, esposa do coronel 1-rancisco da Sil- • mi]ia, Horacio. Flduãrdo Parciuncitla, loão
veira Guimaracl 1'cdro Caminha, Ardilando Xavier. Haiti
:,~ °. »i<!ra"?r1,31íl»1í.,í filliin.1'0 ^ alrcrcs.¦ Cucdta, dr. Joa., Teixeira da Silva, Acca*
/uchuriaa de Mello bigueire.l.. ; . cio T.aiines. A. Medeiros, mme. V. tlor-

o eonejo Alpheu Lopes do Aratijo, I dillio, I'. P. de Carvalho \ragão <¦ fami-
diicctor da Scola Canthoiuni Saiitii Ce- | ||a; ,ir, loaquini ligas Moniz, Pereira Gari.
cilil'.  Tr , ,.,, . leia _¦ C. .1. A. Rodrigucí & C li.va-.e'- (i scnlioritn l-.dith Uzcda, filha do I Lluarle, Maria Barreiros Costa. Tliercza
sr. Priiiiiiivo llzçda, 3". olticial da Ul- | Ferreira. Octavio Costa, Fiiogcnio Peixoto,

capitão Miguel de Castro, major Eduardorectorh, Cerol doi Correios.
a ara. d. Giiilhermina Cerquc.ira, cs-

posa do sr. Álvaro de Ccrquiíra Lima;
o dr. Jayme Sardinha, cirurgiãp-den-

lista do Üxercito;
a scnhon.i Stclla Romano, residente

cin Valmyra, Minas;
o sr. José Gonçalves da Costa, cm-

pregado no commercio,
o cirurgião.dentista José Pereira Ro-

ças, assistente de clinica tia Kscola l/i-
vre dc Odontologia ;

a senhorita Oarmcti Malofaia, filha
do sr. João P. Malafaia ;

01.K-.
Ictidido

. """.ÍS".
lihlíi-

l.i''-'3
i.lv

linha o ex-
.-I.i pelo ar-
.-ilo ,le hon-
l^atro minu-
Irei eom tos
alguns muito
:1.4o. c.NCCU-

' l.a Foletto" extn

\ - O ICI-
C-.n.la

pe-l 1
expe-

Corbinianu ViUa~f.
X., salãn da Associação dos Um pregados

no Commercio rcaliza-so hoje, ás 9 horas
da noile. o concerto di sr. Corliiiiiano
Villaça com o valioso concurso tlu sc-
nhoritas Mariclla Bezerra. Ileloisa Biocm Ç
doa profc.'SúrcJ Newton Pereira e lírnani
Braga,

Será «ecutado o seguinte programnia:
1 -• Pelo amor (Bailada). L. Migiicz.

C. Villaça; II -- lilcgia, II. Oswiild,
Proi. XciHoii Padua; 111 — L'11 rcw,
Ed Gricg, Mlle. Ileloisa Blocm; IV —

Dcldiique. Anlonio K. Alves, dr. Kad:.....
zo Moniz Freire, Aloysio Si!\a. dr. Os-
ivahlo llrr.iic.iit,.. Machado, dr. Teync dc
Abreu c familia. Rodolpho Lima, dr. Uo-
dolphn Cliapot 1'rcvosr. dr. Arthur Moses,
dr. João Jlonia do Aragâo. Philino Bar-
bosa, dr. Heitor Carril.o, dr. Teixeira'Mendes, commissãò do Centro Cosmopoila,
Antonia José d.i Cunlia. José Ignacio Lou-
remo, dr. .losé Pires ürandão, Mario .luséFernandes, Gillicrto dn Silva Porto, dí.
S.-.iz.i Carvalho e senhora, dr. Raul Ama.

, . . , tal Peixoto, o ikIo m-u pae; d. Lconor0 sr. Páschoal Iinpacsto, funecionario : Hitiencourt e filha; Mjri.i Vaz, por ller-
do J^aboratorio Pliarmaceutico da M,i- imrtlino C. th Silva; capitão toaquim
rinha . | Duarte Barbosa, tenente-coronel Antônioa sra. d. Thercza Marques Polônia, | Jose Guedes, Onlcniim Jc Andrade, dr.
esposa do sr. José Marques Polônia I Joaquim Moreira da Fonseca, Antônio Ma-a sra. d. Idalina Soares da Moura, ria da Costa, deputado Pedro Lago, ri. An-
esposa do major Armando Pinto Soares | na l.-.iiza Bandeira do Mello u filha, dr.
de Moura I José Affonso Bandeira dc Mello e- familia,a menina Zulcilci, galante filha do j n.i.jor Antônio Pedro II. A. do Faria Uo-
dr. Soares Pereira c.ha' 'kPMtado ÇamiUd jlollcnd,-; ,: Eçnliora,

... Alirclla.no dc VusconecUo.', major Üspirilo1 — o sr. Julio Comes Barroso,, que por Santo Cardoso, senliorila Abira Serpa Lco-I cífiu motivo deve scr a'vo das maiorcj ma* I cr.fii;t Serpa! ' mino. CoiH Krg.t \_ ;-ir
I nlfcstaçõcs de syinpalhiii c estima da par j ,1. Jfnrin Macieira, Ilòrciilcs Stiiiiipa côrn'! tc dos seu» numerosos amigos . | ,„.; j.;,ir,, j.. Figueiredo dr.. fiilía':._¦
| — n senliorila Angelina Lopes Fera..¦ nteii, capitão Odórico Ncvis, df. A. daIra, flllro .do sr. AiiBUSIp Lonej Pereira, iKochu Fragoso. José Jc - uiiv.-irá Teixeira. funecionario Ja Central do Brasil; |c senhoi-.i. Audié dos Sànlin, Kduuindo Uc-
| — n sra. d. .Latira Gonics ÍLcile, esposa 1 q, l!.-,rros, ltobcrla Corne*, dr. \zcvcdodo sr. lereueio liosa Leite, negociante .Brandão o fauii;*.i Berra-, o l-'o-i=. '•.lestj capiial 

Faz annos atttanlm d. iímilia ]•'!•¦
gueiras Linhares, esposa do :v. A. Cir-
valho Costa ;' —i Passou anle-liontem o anniversario
natalicio tio íntelliRcnte menino Octacilio,
filho do SLilj.oifici.il tia Armada Mario
Ferreira Braga a de d. Aurtíia de Souza
Braga* Por esto motivo foi muito cumpr;-
meutado por seus omÍKUÍnhos e collegas.

o.ASAjruxros
_ Contratou casamento com a senhorita Ju.

lía Martins, filha do sr. Joaquim Teixeira
Martins c de d. Lama Mnrtins ferreira, o
_:, Cícero W. doj Santos.

A .li tlot mc2 pasâado, na fazenda "M>»:i-
to (Branco", cm Angusturn, muiiieípio de
Além Parahyha, cousorciar;un-se, a senho*
rita Tlicrcra lí.istos, filha .\o coronel .Si-
mito A. líasto?, adcitiitado agricultor o im-
portanto chefe politi uo naijuella zona, u o
sr. llelmiro Pereira dc Jesus.

O PERFUME HÂ]S HOTO

ROSICLER
DELETREZ-PARIS

VIDRO.  71000

OS POMOS EU PACOTES ''VEABO1* 'Rf^iica» a«s lrntf»Pci»m ttSAO OU MELHORES DO BRASIU XveCUtidC as UnnBJjOCff o

3PO» TALOtT

COLGATE
CAMISABIA E PERFUMARIA

fl ü WJI0^^ ^Jfdiíi^^^^Sfll 0 $1

RUA DO HOSPÍCIO N. 11 E ROSÁRIO N. 64 - RIO
Perfumes sos-tidos

LATA '. 1$800
B I.M.I Wi,.IWH>' iffWI.**'"^

Kio, 6 de agosto de íyiü.
ASSEMJBLÉAS COXVOCAUAS
Companhia Carbonilera do Jacubí dia

Í3 J llO.

Filhos, e Comp. dia

8, »« a horaj.
Banco Evolacionisla, diaral.
Amonio Jannuzji,24. u a horas.

CONCOKRENOIAS
.. .. ANXUNOIAJBASna krtrada de I-trro Central do Urasil,

ii . a co,i»"Jcíáo de n.-ii mnio e umaPiustra para i.orião, no puteo da cslaçSodo Une na cidade de S. raulo. dia 7.¦o meto-diu.
ÜirçoKiria Geral de Obras e Viação da

1 ,, ia ?ara ° calçamento a nlácadamaleatroado daa ruas Tres Docas e AyresPinto, dio 8. ís 2 horas.Uirectoi-ia (leral dc Obras e Viação da
í.i„ 1 \ wra ° calçamento a parallcle.Pípcejoi sobro base de macadain, da rtia Ge.neral Argollo, dia 10, âa 2 lioras;bujiciintendcncia do Serviço dc Limpeza
.__ ¦ ° íart|eu!ar, para a acnuisição dc100 

caixas destinadas a collecta do lixo daIimpcia pírticular, dia 10, 4 1 bora.conselho de Compras da -Marinha, para
_ «Wiiecunento geral iiecessario ao serviço

c,?üsu-,"° ofinario da Armada, dia 10.
P„Wrmteí,,<len.cla do Serviço de Limpeza
_«V, s «. Partloular. para a acquisição dclima bomba cciitriiíiga, conjugada* cora
fila .; 3 '!V C<;nl ":0t0r a V"i'0r <¦'<•'««-
Filiorá0 "4 4c Müi',", dia "'
pÍ,Sk!Krint'S<lcVcti5 do Serv;«° ,!a Limpeza
:,, '"f„ c, ^«"eiilar, ..ara acquisição de 45aros 11c borracha ruassiça para ütitoniovci»,Ula, 17. ¦- 1 bora.
- ^t™,üil J,u l'e«o Central do Brasil, para
?ríKrlcV0 r" 6c.te carros <ic limo «transformação de do.s carros de passagei-«S, du jj, ao meio-dia.

iiiiPPíWÃO DlToRKDORES
,111 í T 

ÜC 
,-T<""1UÍU1 d= Oliveira Duarte,<!¦», 7. as 1 lioras. '

4 1 nora* 
*' ''- S:'I""el 1Iof,"ffl"1". Jía 7,

Fallencia de Corrêa da Costa & C, diai% a 1 hora,

: ÍIjT!? d° lhl"Cl Pcrcir;i' úh 1, a
r.-.llencia-de Albino Soares da Almeida,aia-ii a 1 hora.
Faencla de H.,r.oíte, dia 10. á 1 hora.

á T-hira 'r"'h •Mar,'il" ^ C'.. dim,
Ifüllencia do PcüeUsimo Coelho, dia 18. 4bora.
Fallencia de Agostinho

qnes, dia -S, i , hora,
de Souza Mar-

J ontem, este niercado abriu indeciso,com saijiies a ,3.5\S d. c dinheiro para ácompra das letras dc cobertura a tac3|3a
Durante o dia foram fornecidas algumasca:nbiacs a ia 21I32 d.l'ara os vales ouro o Danço do Brasilconservou a u.a de laiiKí+d

iiS?;F?/0flaMonh.tó<lo*,f°nmi de poucamonta, fechando a mercado em calma vi-gorainjo parn o fornecinicnln dos saques a
n-ílí!.! , 

'."-5liS J' c, I,ar;l 'I ncqulsição dopapel, particular a Jo tati|t6d
^^Kiram 

aífixadas nas (abellas dos b=u.

i-' 0I16 a 12 --|8
S079 a $085
•f;40 a $745

.'sliC aiJ7|i6
$088 u $C"9
$"45 a $;5o
$(,.M n S.iCi

-'Jíííi» a 3$oGo
.1$66S a .'$130
4$3qo a 4$jõo

$8c9 .1 SiWo
1S7J0 <i 1S785
$771 u $700
$688 a $6,10

2$;ú3

doS a lQ$rjOQlieaiulo com compradores a esle preço dcvendedores ao deig$-oo,

Londres . . ,
Paris . . . ..,,". 

'.
¦Ilomburgi) .,'..,','.

A' vista:
Londres , , , .
Paris* ...... 

'. 
.lfamijurf! i.

Itália. ...,*¦
Pórlujral ' '
•Nova Vork ,,,,','
.Moill. VÍd«': >. ,..,,'
iíespàuha. •...',*.
Hueno3 Aires, • , ê \Siiissa ,''..,,
Vales do café . » # » ,
Vales ouro. .....

' 
.LIBRAS..Os soberanos lorani ticg

Caixa de Conversão
i* o n t o & o.

ciiietn nifllior acio pagam —
AVK.VIDA R1Ü BKAXCO 49 es".

LETRAS; no THESOURO
Aa letras pap.-i foram cota lis ao rebate

dj: s por cento, ficando stm vendedores- de-
çlaratlos e com coniprailorcs aos dc 8 ea 112 por cento,

PINTO. LOVES « C.
Rua Floriaiio 1'eHoío, 1 f4  pres.

Iam as melhores ",.ntar de café.

C A P E •
UOVnii.XTo Ho MERCADO

Kilos Saccas

São

BANCO MERCANTIL DO RIO DE JANEIRO
BALAXCETU EM 31 1>K JULHO D-E 19*6

Activo

Accioniitas: entradas a realizar
Acções em caução
Agentes no Brasil e na Europa

Carteira:
Títulos descontados
Efíeitos a receber

Contas correntes garantidas .
Valores caucionados ....
Valores depositados
Diversas contas
Caixa: eni moeda corrente . .

Capiial ,
Fundo de reserva • ,
Deposito da Directoria .....
Depositantcs:

por clc cotn e sem juros .
por clc dc aviso ,
por e|c dc prazo fixo , . .
por Letras a prcmio , . ,

Depósitos judiciaes
Deoositantes de títulos e valores
Títulos por conla de terceiros ,
Diversas conttts

Pas siv*

16:901,5000
So :noo$ooo

»,937 !°71$45=

H-663 .753^719
'•9«S'3S>)<Í38 16.565 :Syj$35?

7.317 :ii5$i.|3
í6.4;o:oiS$333
35-51*3:793*M9
4.i8o:.)4-i$850

14.14S :o.|5$i.i6

106.eis :7!io$ojo

5.ooo :ooo$oòo
356:CS3$7-20

80 :ooo$ooo

Ji.94i:370$9í3
4-54315o8$uo

45d:445$5l0
6.9Sj:o6s$I39 33.923i389$6Sâ

49.2j?$.'30
6i.o82:8ii$482
3.S27:g.|i$i40
1.cos 171(^766

1\ e Carruagens. .
Centros Pastoris, ,
Umao
Cisa Colombo , . .

Dcbeiitiirès:
C. Brahma. . . .
Docas de Saiitds, ,
Tee. Mágcense, . .
America Fabri!, . .

i T. c Carruascus. .
i Confiança Industrial
i lirasil Industriai. .

Tecuios Carioca . .
J'iop. Universal . .
Centro:; IMstoHs . .
Tecidos BotafoRO. .
Ljsiuas Mscionaca .
Mercado Municipal .
Tecidos Alliança, ,
Manuf, 'Fluiuin^ise
1'rog. Industrial. .
Industrial .Mineira .
Luz Stearica'. . .
S. Ii. 1'alirll . . .
llanco 1'nião. . . .
Fabri! Piiulislrna, .
iViicil-i fabril .
Tijuca
S. Helena . , ,

Letras :
II. do 15. R. laiteiro
B. V. lí. M. 

'Geracs

106.235í/So$ojo

Rio de janeiro, 5 de ,-igosto de 1916.
^oõo Ribeiro de Oliveira e Sou.c, Presidente.
.. Gonçalves, Contador.

ALGODÃO
Entradas em 4: 60 fardos.
Hesde i: 1.422 ditoá;
Saídas em 4: 37¦ fardos.
Desde 1: 1.469 dilos.
Existência cm 5, de tarde: 5.8.17 far.

dos.
1'osiçSo do mercado: paralysado.

COTAÇÕES
Pernambuco Nominal
R. G. do Norte Nominal
Pamliyba Nominal

MANTEIGAS FINAS,
analysadas, marcas dc inteira garantia
c superiores, na casa Pinto, Uopes &
Cr.mp., depositaria de importantes fa-
bncanles do listado dc 'Minas. Rua Ma-
reclial Floriano, 174. Tclcplione, 3006.

11 O L S A
A. llolsa funecionou activa, tendo sido

realizado rcsular numero de negócios.
As apólices seraes, as da C. de E. dePerro, ns da Ilaixada, a* acções do Banco

do lirasil. as do Cuiuniercial, as da Rede
Mineira; as das Terras e ns dus I.olcrias,
ficaram mantidas! as das Minas S. Jcro-nyino, sustentadas: as apólices das Obras
do Porto, as Münicipaes o as Populares,
firmes.

, ,. Vl-NDA
. Apólices :

flcracs do 200$, 1, 1, ., j, 3 _,Ditas do 500$, 1, 1, a. . .' ..Ditas dc i:oooí. i, it a, ? . » ,
Dilas idem, 1, r, 2, 2, 3, 10, 13,

40 ,
lljtas idem, ,?, 3, ia a, , , , ,
IJitas idem, j, ij, 35 a, '. 

,.^. dc K. de Ferro, 1, j, :,6 a, •
Dita! idem, co 
C. do Tliesouro de coo*, ia,.
Münicipaes dj £ so, »Drl, 14,

E. do Rio (4 °l°), a 
IJaitcos :

•Brasil, !,( I, ,. , ,¦ ,•',;, ,
Companhias :

Terras c Colonização, 500, 1,000 a'iJitus idem, 100, 100 a, , , ,
tf.olcrios N. do Urasil, 300 a. .
Ditaj idem, ioo, 200 a, . . ,
iDitas idem 500 vlv 30 dias, ,-Dncai da Bania, so a. , . , ,
Minas S. Jeronymo, 25011 . , . ,
Rede Stil*Mlndro, 50 a, , . .

Dclienlures :
Mercado Municipal, 15, 21 a. •
Dito idem, cs 

JSoSooo
750£0aú
797J000

7985000
?09$ooo
8oo$ooo
774Í000
777ÍOO0
;jo$ooo

3i?$ooo
Sojooo

:o^$ooo

ífnso
7$joo

OFFKIITA8
Geracs de kiooJ. ;99<ooo
Eiiip, de 1003. . goolooo
Dilo de 1909. . ;75iooo
Dito de 1915. , 7àjiooo
Dito de 191c . ;8s?ooo
Dito de 19U. . 
Judiciarias .... —
.' í° .!(.io (4 *l°) So$ooo
i- do Rio, de soo},nom
Dito de 500$, port. —-
Dito, Minas Geraes ;8jjooo
Dito. do E. Santo —
Municip. de 1906 ;oo$oo.i
Dito nom, , . , ,
Ditas de 1914, port. i,;a$ooo
Ditas nom —
Ditas de 1904. , aaoíõoo
Ditas de 1904, port. i.;$ooo

Bancos:
Commerciai. . . íjoíooolirasil aoajooo
Lavoura. i.iojooo
Coinmercio, . , —
Nacional lirasil , iSoJooo
Mercantil. .... .-io$ooo

C. dc Seguros.
Hra-sil —
Garantia
Minerva —
Conuariva <)0$aon
Arsos. 9oo$oo.i
Uuiao dos Propnetí-
,,rioo I3o$oooVíregistus .... —
Cruzeiro du Sul, ,i„Sooo
Integridade. . , .ioíooo
Ittdemuizadora ...

Estradas de Ferro:
M. S. Jeronymo. ^^$ooo
Noroeste sojooo
Goyaz, . , . , -~
Hedc Mineira, , 34$50o
•Norte do Brasil , 14J000

C. de Tecidas:
Urasil Industrial ,
S. Kelix. . . .
M Fluminense /
Alliança ... *
Corcovado. , ,
l*eti*oíoliUi*i3. .

V. Industrial.

i:ooo$ooo

i-OJ? 100
]35Í000
2ÒJS000
I055060
*oò?ooo

I96J000

J00$000

10IÍÍ000
igo$ooo
104$000

Í00$000

I70S0Q.0
I90ÇOOO

50$000
205*000
Z00$0QO
-'O o $000

SoSooo
'*'5$ooo

rfooo
ItitooC.

25o|ooo
J00$COC

Í95$pò»
JOI$009
n6$ovd

ioo$ooct
lSn$OO0t
I9ò$ooa

*,i9Ó$ooti

iSjSooj
IQ2$00O
i8o$ooo
i5o$oòo
ijjoSõoó
[90ÇOOO

60ÇOOÜ

íío»«

RKNDAS PUHI.ICASi
Ai.i'AXIl!i;.\ DO RIO DE JANEIRO

};'" "''•'•>,- 76:ú.\itMiÍ
Em papel ii6:38S$ui.

Tolal
Renda d.- . a 5 do con ente
Em egual periodo de 1915 650:96^093

I9i:o.-.i$.-o,
aasi8j8|oi9

%f_at

Diffcrença a maior em 1910 574: JJ*

RljCEBEDORIA Dlv MINAS
Arrecadação do dia i. . , io:5o;S^3i
üc 1 as. ... . . . . 84M90$oa<
1.111 egual portado do .111110
passado  7C:74uJ;8j—Houve a sesuinte alteração ua pautada semana dc 6 a ia do corrente:

S. P. dc Alcântara
America Fabril * ,

ia$ã5a Esperança ....
ta$500 Carioca. . ....
lüíooo Confiança Industrial
J.l$°oo C. Vkersas:
i.fnno Docas da Pabia. ,
3l$ooo D. do Santos, nom,

Ditas ao port. . ,
!9*:$ooo Loterias
i92$5oo T c Carruagens, ,

J0$OOO8s?ooo
K.sÇooo
i6í$ooo

i7o$ooo
20O$00O
300$000

i5o$ooo

:j$S00
¦*5o$oot>
4 íoSooo

I2$7Í0
Q0$0Ú0

798S000
890ÍOOP
,-70$ooo
775fO'"'
770JOOO
760500.'
745$OI,o
79>500

4lÜ$000
415ÍOOO

;ioíuo3
I0()$O0í)
197Í0Ò0
101$000
19-'$S"0
.) I45OOO

3ISÇOOO

148ÍOOO
i*OI$O0U
ti;$ono
150Í000
175*000
roo$ooc

.10$000
,)00$000

i6$ooo
835000

8jo$ooo

üo$ono
i3s$oon

5;í"oo
JOJuúO

jSísoo

.:o|ooo
.13$ono
i3fooo

18o$ooo
325000

uojooo

2fio$oon
.!O0$00O
1505000
:oo?ooo

*!i$5.10
4.10$0!)0
4355000

I2Í350
6o$ooo

Amendoim com casca.
Assucar branco. . ,
Assucar mascavinho. ,
Batatas
Carne de vacca ¦ , .
Café ímii grilo. , , .
Mica bruta. . . , .
Sabão còmnmni. . .

Kil )Bf,
$.160
$0.'0
Í340
JJ1CI1$I0I>
}6j»

4Í009

Sebo
Aivaiade de

zinco
Enxofre em pe-

dr>a
Cimento

Vendeni.se na

ii aa Müma 1(18-110
Clayton Olshurgh & O»

Anysio llarrito e 
'{.^dc. '_'^7à de '" X'n 

''" *'
il.yra; Arilmr Cox e. fanliha, dr": Julio Fniiad-ii nn 

'a 
•'Cos-, dr. Anlonio Olavo Coes. João Ua- fí V CentríW1M.1 dn. Costa, Maria Argenilrn 1'arana- r 1'" ico™dlii'a'nia Mimiz, haroneza do -l.oreto, Xapolcão' 

' '

de

j.oplho do Oivelr.-i, ,N. T-aur,'!, ir. Mello | 
-,- . ¦

heis, dr. Cruz Abreu, dr. lícrinanõ 11-t,=- I |.-.„i, .!,,,'„ , ...
aiiiante. dr. Aurelino I.eal, major Cirlos ' -" ' '"

Heis. Ir. Ai-iuando Calaamis .- se.nliora, ir.
Samuel Pertence, dr. Aiifiisto Pa-.dino S1.1-
res de.Sourn. dr, CeUo de S.i Urito, Ni-

Cabo,
Cabulai

! S.I. 000
3l7«*l Oi»

971
II.)

191 ..'Ji

8*::<jo

-'00.S24

1.0S4

CÃES DO PORTO
Relação dos vapores e embtreações que se achavam .-ilrac.i.bn no Cies dn Torl.

(no treebo enirejue . Compagnie du Port) no dia 5 de agosto dc 1916, ás 10 lio-ros da manha.
EMBARCAÇÕES

AIUA2IU xacIo • MMVAçCüS

iwi.i.MriMKvros '"

iiiiinicipin d. I'al'li\ba i-. Sul. íVlíec.-.i :!
I .- do eo.-renltf o coronel Damas,; losé W.r-

ik-ck -Io Crirv;:!h'). eNemplar elteie do fa:pi-
lia. tendo deixado cinco filhos, sendo um
delles o dr. Alyullior Silveira Wcrnecl: de
iVii-valln-i, clinico cm Jalni, S. Paulo. Er:-I s.-.n-.i d„s srs. ,\r. Aristides W.riieck. advo-

, ..'.-.tu nos auditoriiis de Pctronolis ,- !-;,l|.-ani
j SiK.i::, do Souza r.-,ra. sócio da ainii.i -ir-
I ma dc-ta nraça S. Lara tc C.

O rnronel I).:-. .'o Werneclc dc Carvalho
ern descendente da .iiuíim fa-mlin Wcr-¦¦ ncok.

I I-Ixisteneia
¦ tarde. .

lintraratii
Iioiilrm ira
CBii.il periud,

íllonlcni, 1

dc
199.740

julho até
catam cm

XASCIM12XT0S
A protessora d, Maria Rosa d'Alm .

Cardoso é seu ct-por-o, o 'iihartiMcctitieo sr, j *•'¦ :!:
Albino d'Almeida CarAiã lêm desde o dia ! lAriyllüAMKXTOS

Iferodiade (iria do 2" acto), |. Mas.-clict. | , ,]., corrente o sen iar enriquecido com oi ';c
O. Villaça; V — Jupyrn lgrande ductto), | nascimento de uai robusto menino, que na | mm
!¦•.-. Urasa. Mlle. Mitncttri Ucierra o .. p,a baplisiiia! receberá o nome de NclaUu
Villaçal violoncello, prot. Newton Padua. 

_i ?;lrt0 _ vi -- Ramsoni et Dalila "' 
" "

id.-.tto tli 2" aclo). C. Saiut-Saenç, Mlle
ÍIcI.iím liloeni o C. Villaça; \'ll — a

nto,
:n.

do P. i.nelia.-..ront-l

J,iv
IÍ',.4.1

r..te--T!

s ¦:.! co np.i-.ilii.i
AU..--. .'. !.• 1.

.1.. Iltrihc Uaron.
í«';i:ito.-í t", iva :'¦¦¦¦;-. 

P.-rr-.-. Jlury

lli.tUÍ
i .1

(.liaiii
. .min,

a. haverá1 VIU'.-:•.--.,-, á I Cl.
í lN -

llève
de l.i-bon ..:,::¦''¦:

í '¦ !¦¦ | lii -
aKradad.il Marict

oiiicü. '1 I laça.
1 mulAiiV : Os
uno todos . {¦'•¦; ru
rc ellis t

Mo

P.

iça; vil — a)
S.ti.ui.-.-.in; b) Arlc

, Pro:, Xcvvton Padua;
• línfant prodiguc (Air do Ua),

Itó.ns*:'. Mlle. Marictta Uczcrrai
a) I.C3 lleurcs, Udi*. Guerra; M

Ivan IVIninac; c) Desesperance. De
.,* da Par... C. Villaca; X — liam.
:, do .;" neto), A. Tlicroa--. Mllcj.
;,t líozfrra, Heloísa líloei» e C, \'i]-

tcomiiauliaincnlos ao piano serão foi-
lo pro;. Kinani Uraija.

avilerto
111 .lac.iicpaguii. 1, 1 nterra:

.. .. .. . !r- Eçrnati-Jo Pereira da Si. .
r,ll'TKIIin*l '.I!'0-. 'rmio do il-sanharcsdor João Pereirai..u I.1D.HJUO ,1, Silv;i (.;,„„;,„.„,;,.„, w ,_,, j,. |,.,1V0

Ilaptiza-sc boje. nu esreja dc X. S. da. Sayão Coiitineiiiiiio. advouad.i i-.-ii c.i.i-,
Apparccida do ..Meyer, o innoconte Moacyr. tal, c sogro do noss.i eóllfsa i'.; v.,,1 .\n-
filho do sr. Miguel de Andrade Silva e dc toní-» Carlns Ct-sir S+iItrinít.j o do" caiiiif"n--i
.1. Mnriclla II. Silva. u.-.eutc i!:i Armada Pran.-iíco li:;-- Kiuoirò" '¦

'São seus padrinhos n sr. Alotaiidre | Durante toda a noile v.larani „ corpo

:6l).0,U ..II;
í mercado abriu em calma,com escassez de cafí á venda .; dc pro-vtirj. lendo «ido eífcctuadaa do manhã

triitisacçui-i du 1.160 saca», na base dc
iiÇiuo, a arroba, pelo typo 7.

A larde, foram realizados negócios do
cerca út_ 500 saccas, ao «íesiiio preço da
cooertura. fi*eliaiulo o mercado em calma,

A l!„i...i dí Xova Vork abriu com í o
7 "..utos de baixa.

t l'.is<ara:u j)o: .Ttltidí
?'iVi houve entrada?•
li OÍ',.1 I

 «700 
j,

SIT.VA LIMA, ItlJIKlRO & c.
•Kua Marechal Floriano Peixoto, iC-, \Únicos ií.ic prestam Loas contas dc

lt.

.,1,1 ! 
" " 

1 
'' "^

P. carvão |. . , , ).,.,  v,,i

i|::,,,,::::|".¦.•.¦::::;::::::::::::::::;::: vZ.
4 Chatas....] Nacionaes 

*.', 
. , Diversas.'.'.'.'.'.'.'.'..'..' Clc, 

'dn "Orrironian"
S—s Uiatas....l AacionacJ .... Diversas C|e. do "íuisiana".

(i Va^.
parca I Porltlgueza "Claro" Desc. dr ern. da

tal). II.
8  Desc. de gen, da

,, L, .. tab. H.)
„ o! • ' Chatas.... NacioriaM .... Diversas  Exp. de manganez.1. biax. Chatas 1 Nacionaes .... Diversas  Clc. dc div. vapores.

, . .  Vago.
P. 10 IVapor | Nacional. , ,-. . "Tcixelrinlia* Õibolaccm.
P. 10 IPalaclto...' Portuguei. . . . "GoitvcV llcc. carga,
„ 

'" :.•  ', -, Vaso.
1 • 1! v*d'or  Inglez "Cotovia" Desc. de trigo.
., Vago.
1 • Vago.

iíi :::::::::i!'.'.•.•:::::: :::::;::::::::::::: v'^:
>l I, • Vago.
18 Lhatis | Xacloniií Diversas Desc. do haçageiii.

P. Maua Vaco
K

Cardoso e d. Kmilia Alhay.de Un

Minta sua, as .;
(.'alistada na l.rnião
ua Dr. Dir.i da

i),1IH1\
Mar-

CONCERTO 5YMPH0NICO
N* iii 1 1 .* reatiza-se no Tlicatro Muni

:íp»d, as 1 lioras da tarde, o 31" conecr.
ide do Ooneertos «Symphoni* l porto-l:ii duvida l:;i grande parte dc- j cãrdi

v'»n?ta'.ites e^íurços do mnestro ; ^\. »|
caminha patrioiicr.mynte ) dourei"PaíxSfi t!,1 Jesus", poesia

ícín Machado; "Coii9<í|.ieuci
do engraadeei-

d-
* í

Muni

, Ir.

1!) :\ uirecçao
i, lv::..--.l:.irá ::
:uc*o, em (pie íi-
•'Henrique" Vi IP,

incerto, ';'.i.-
Mutave\< i\.i\-

COXKBlíEXCIAS
Mais uma palestra

lipraíta •.'.'.! larde de hoji
iíspirila Suburbana* ;
Criií, irr, Mvyrr.

1'alnrâu os seguintes oradores: — "A
Prece*, d. .1 Liii:t Mcinu-la; "Dcns", poesia,
senliorila Xurme Prado; " guerra', Ma*
lli.uis líotcllio! " ,\ esmola'*, menina Jo-e-

T-j.-ta; "Projui/os do fanatismo", Luiz
Matcr", soneto, srnlioriia l,e-cltcia" Uma Ijlasphomia", Tupy do rira-
1 pagina ,de poesia espirita", I.uiz

\ caridade'', Uduardo Peníold;
horit-a Ma-
do matéria-

1.0'. )o__ Xu-ta; "O paíz da luz", pae-
i sin, senliorila Denlmda Silva; "A dôr"*,
i N, -'-o dc Paria: "A' |iawij;oin dc uni fe-

ir,,', poesia' .\lcindo Terra,
A ciHiadrj : tranca.

.:n u

inunnicras pessuas u;i^ r_ .
Dentro a* initius coròan depositadas sobri
o luxuoso caixão, notavam-se: "Ao liom
companheiro dr. V. l>. S. Continenliiio
a Uoparticão ile Aku.-.s": "Ao dr. I
11.-1:1:11-1. lembrança ,'•¦ familia ilm-j,,. .'¦¦Ao ,ir. .. Contiucntiiii). lembrança ,1c-
ll.rahiui Machado e íamilia": "riaudades

do Ilenjamiu dc Soma c i.-.milia"; -.\„ ami-•-" dr. Contiucnliiio, íamilia l-crreira Di...-.";"Ao íitterido cliLÍe dr. Cúiitmc-iiUm», ieui*
branca do Ii05soa! du i™ districto das Obras
Publicas"; "Ao i|tioridn chefe dr. Cnnli-
neiiiino. leronyino Vidal ¦• ianiilia''; "Ao
nrsso pae,r; "Saudades de seus filhos c
uclos : "haiijladca dc Francisco c Isabel". .

Varias institui';Oes de lacarúfaRuá. onde. I
o extineto tinha unanime? sviupathla», to- I
maram lato pelo infausto '.eonteeimcuio.

1...f,: ^ Irnu.os ¦¦¦'.¦.-.¦;..:.-.. ¦ nos aue as i

«Mg ¦'¦ ¦¦¦ MWfww —Trrn m— '

titos .. | r-oit :- iai.os I

Dioxo^n
Sem rival para branquear os dentes

MARÍTIMAS
VAPORES ESPERADOS

Marselha c escs., "Pampa". ....
Portos do sul, "Cupívarv". ....
Viío o escs.. "l.eHo XlII". . . .
Portos do norle, "t.;v.r.'!iy,\ , . , ,
Santos, "líio de Janeiro"
líio da Prata, "Cnrdova" ....
IVrtof do norte, "Pará
Inglaterra e esc.:., "Orotiía", , ,
Porios do noite, "OyapoíU", . . .
Cutlicmbiirgo e escs., "Année lohnsou'
Iliu da Praia, "Amiral Nlelly". .
Portos do norte. "Piauhv". ,'. . .
Portos do sul, "¦Saturno''
Nova Vork e escs., ".Minas Geraes"
Kio da Piata. "Desna"
Amsterdam e escs,, "L*risia''. .
Pio du Prata, "AraRiiaya"
iN'ov.1 Vorlc c fi-.-s., "Vcstris". . . .
llio da Prata, " Vcrdi"
•Nova Vorlt e escs.. "Wiilter d'Noyes".
Portos do nono, "Dahia"
Kio da Prata, ''Desna". . • , ,
Nora Yorli, "Tnpy"
1'ordíos e escs., "Sequana"
Inglaterra o e._.f,.t "Dcmcrara", • .
Uio da Prata, "Cíaronim"
Cadla » cses., "J,-.r.:bv"
líio da Prata, "l.vifetaiui". . , .
XoriolI; c escs., "Tiba,:>"'

VAPORES A SAIR
Rio da Prata, "Pampa". . , . .
Portos do su!, "Itassucc"
ILaguna o cses., "Pln-icta"
Victoria c cses., "Piiilndelphia". ,
Uio da. Prata, "I.eon XIII". . . ,
Montevidéo c escs,, ''Sotellite" , .
Balda e Pernambuco, "Capivary". . .
Lamina t escs.. "Mayrink", . . ,
Gênova e escs., "Cordova"
Portos,do norte. "Ruy Ilárbosa", .
Aracaju c cses., "Itaituba"
Calláo c escs., "Oronsa", ....
laguna c cs.'?,, "Anna"
•Xova Vork e esi"1., GuahyW, . .
Nova YoH< c esc*., "Kio dc janeiro"
S. Pidelis c escs,. " CiranRola", .
Hítvrc e c.cs., "Amiral Siclly", , .
Portos do sul, "Itajubá." ,
lieçife o cses,, "Itapuliy"
llliéos c cses., "Ar.issuahy", , . .
África do Sul, "Oronsoy". , , , .
líio da Prata, "IMsiu", . * , , .
Itajaby o escs., "itaunc 
Nova Vorl; ,,- esc.;., "\ r.li"., . .
Kio da Prata, "Vestri,'1
Inglaterra i_ cses., ''Araguayu"» , .
Portos do norte, " Marünltfio", , iti
ltajahy « < ses,, "Xtapacy't, ..... __\

-_+._*,_..

^assatíeíoniaíe-.^"1-
Manuf.ictorsi

de Conservas Alimenlicia;.
-—— "««a €> tae» »»— .... —

Com a Prefeitura
ENGENHEIRO NEIVA TRANSFOR*

MADA EM JARDIM ZOOLÓGICO
¦Pedem-nos oi moradores da estação

Engenheiro Neiva chamemos a .:¦¦-¦:.,._
dos fis,- i da Prefeitura para vario9
animaes soltos t.ic o> eslão .prcjutlU
cando, invadindo ;,-; cercas e estragarc*
do as "laniaçõcs.

I.cvanio*i .1 caso ao conJicciminto
das autoridadi -; do Iv.v.do do Rio iiara
os- devidos . íicitos.
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.... 10$lco

. . . .,$:;,„,
- i * 9$500
, , . 0$20c.
. , . .! 8$8ob

. . . .I 8$4oo

l'10-MCH
Promovido

i Ai.tlmr Mac
neiro .- Alh.

.-.Ci'í;td v (itldiçãii d •
¦ '. o :ii!w di 1

applaudido aitUla \dão.
. ¦.:!.'•. do Jornal !

irá .1 da Bi

t*

pelos tetiulanici de tnedteiua
üiáe* do Assis, Orlando Car-
rio lieis Será realizado íioje,
.união, um convescote,

;' :. 'i.i cíl-.-í Pluroux, tocará
Uoinbeiroí e a:on;pa*

Policial.

c nunuTtK
:.::!-; n i. -irlici

• '.1 ¦• l'!'c Olyr

(.%• billiet.-

Cinemas

'Ovtar.do

Vfiríc-iS'
•1 ; \) víi-ío uü'\i, do O-lejii. ti.un.' s^sio

I rspccí;1 !.-dl.T.ía á embaixada braíiUira ás
; u í,:s ! 1 centenário d-* 'fuvuman c muitos
I repreíen:aitte3 .I.i imprensa, fo\ exhibido o
í fun: nacional, lirado n.i lí«.pu'u.ica Aigcit-

o ; tina peb píiotosrapho A. Iíotellio, e?pe.
•"* | «•í.i!.:.'.,::',e para a Companhia Onematogra-

fo, deíCiiipenliaú >
tier. O enredo di
iiuanto -e oúde i.
iin.-iair.o-.-,, Em :.
fi dever .11 -f 1 o
o 0.1;, -.. nianiT.i
cc»''"• -.'.',d-i :)-*.r'
çm -• ¦, revista '
dran .. " \-.i,c-r n-.c-

ivo urani.i ¦i 1

einu 1'*
1 SC.I f

de amor f A ec«=lo teve começo eom a exmoiçôo de
aruiljio- ; viu ;.".io film de exercícios do exercito'" 'í;u 

Dc;t:(;s, seguiu-se o ;:V(í! nacional,
-.• v \r.-i trabal!:o bom, pormenorizado,
gi,:i:--.i, rapaz de alcançar grande sueces-

'1 p!i'>*ograp!)o Botelho acompanhou a,;. ;.>.. Ia, íViibiiiKit.io activamente, desde
o 1 Rn-: Barbosa deixou o nosso porto.
Hc^ar.i t-t^; poucas linhas, para quo o

Io grande iilre..

•!¦•

•Mv»-!

valor

Uiti 'P.llll

gl.,;-..,
r.a 1

ti ll\I-> "Palbi-lo

.* íoperu

Avetiida m»n!tm
• ,, !,*:i > -fiir-.r -

I ;-.:
O

«cn:
txi", nue iào grande í«cc*;*si> tem nliti* ¦ fj.-il(;-,
<o. Tal lern sido 1 itfluencia de publico t ,,cv,-l"... ' 

T./

'A muda dc Po
flllt
blic

ío Tttto Hllc da caip-ew Drrlot a C.'

rc--. «ri, Kcuiti Alvim c-s '¦¦ x ?•--.. lirhr-:- ; CSCUJ? Vfl-
Para -. littir outros. Dali! a

•lütr.i. .¦.r:>[.is u;u* estrearam'•.inlii'! c .it;e .--çradunim. bastan-'M-! iui; it*; i),ir r..jvo« ar(isí:i*,
Io uo! .-or.«a. 11S0 üics eram

A i-xc.usão fot pois. c.viçMe-
razão nda qual todos os ar-ingregaram .--n torno 1I03 um-
córte, resultando deita justi-.rieu ide * deíinrnibrami nto da

cv.imada t companhia.
Informam-nos. porém, que o empresário

IlKMGIOSAS
n.i.i na casal Kealiza-so liojc. na Irin.-ti.bde de São

> ',nu j P»idro, o N. r. aa Conceição do lin can-
I tado.. fir.-.udc _ kernic-sc, abrilhantada pelab'»:i.'.t dc musica rtjíi.U nflo maestro major

Iloi-i,: io Uudrisues dn Silva l',rcy.
llivcr.i k-ilãíj dc mvndas offcrecidas pe-los irmíii.s o devotos, e lunceionarão lindas

b.'.r.-a;;.s. tio.siiiiidas por craciosas setihorí-
tas c dirigi,l.u pelas iircstimosas ir:uãs .1.1.
M.iriel-.a M:,-a l':'.rdo5o, Lavina Ilárbosa
Lemos *• Matina Moraes, oue mnis uma
\.'?. >c ivV-rcar.u) jiara apresentarem nvvil-
t;tdt)S Fatii-iaiories em beneficio das obras

:.-. egreja, nac serão, neb novel administra.
cio. r-co:::e,-jdas brevemente.* '. *
MISSAS

Pe'o setúno di.i d-i lallecinicnto, do dr.
hduardo Oordilha i Costa, s.u íamilia fez
hontem celebrar diversas missas na egreja
t\,< S. l*raneÍFco de Paula, tendo compare-
ei.lo grande numern de amigos o collegas,
dentre o-; quaes destacaremos os seguintes:

Frederico Walunan c senhora, d. Olga
'Mariz c Berros, dr. Samieo e senhora,
Joiio Carregai c senhora, Nnrcizo l-oncal-
ves, viitvn Uor.-.es, M. Maria Kocha,
d. Albertina Souto Maior, mme. Kibciro
di Rocha, com, Augusto .Vt-iva, t.ady l'a-
rias Salgado C. Farias íi C, dr. Eduar.
do Ram.;?, dr. Carvalho Duarte, pe'o Cor-
p> de i-.iuds da Ilriíi.itla Policial: coronel
Kugenio KJ.s ,¦ senhora, José Carlos da
Silveira Kci.-t. dr. Amorna Calmou Vianna,
llr. Miguel C. Vailliia, .Ir. Moucorv.i !-'i-
llio. pelo 1. Protecção .i Iníancia; dr. \r-
manda Cui-lc». Marian.) Rléra, dr. !.„,-
t::lcão. dr. K. IluK-Sj. dr. I. do Cslro

llebello, dr. Marcos I.cão Vellosi, desem-
nargador l'..stri Kc!icl'n. descaibaruador
Aqiiiho o i':,-:ro. dr. ICHas de Moraes,
com. Salvador Pire-, .lc C. o Allittnucr..me. \„inocl li.n-.u. Amando lii:"!--, depa-
lado .1. J. Palma e senhora. Álvaro Oo-
11Ç-. Julia Anaehoreta, dr. Adolpho Has-•eliiiami, Manuel Comes Moreira, Kd.i.-.t.
do Laranja, João Scve, I. Carvalho Tuuior,
dcoutsdr) Io.«í Mana Touriiiho e

\_L___

í A Agencia. Ceral das Cooperativas do
Hilado lí Minas couiinunira as stiuinlei
rotações de ca'é por i« V,\s,t:

_. ......  , .1 ——~
Conselho Municipal ^TlwrttSi"

 . ! Tyros 1
FOOO VISTE LIKGUICA

_,,,:. - 1.,:  ,.- ...v- i

loú^'a''s.'V;aorW;'%:r'dÍrcõní:;c;:;;!oí Coiuuniin Cor I Coaimun, vc:
:i reunião das conimlss.Vs. ...i —— . -_.mrr^p^c___,-<_.^\,-<___*___-___ ,

Quem quiüer ie:- m;,.;.;.- as ultimas .1. nSo.-o a i.S-Mjl ii$u:o a u$.'33
novidades c so na casa Braz 1 a-iri-i ''• io$6*ri a roSScsl roS5ii a io$áj«•.-qsrite Ksrr.l fln VfI.WTIDA •¦ ',' ",í-,:- ;'-'aS-ti-l ioÍji.i a m.«|i;

;S, KUA GÜXÇALX MS Úi\* -S "' 9iáoi * '¦ul0.oi\ 0ÍS04 a loíooS
,-  n ... . *• ____\a 9*"u' 0S.19Ó a 'jjooo

"' --™"- ,™™^^^

Cm-riio: :: tIS -nlinn

IDLIIKTl.M DO "COIÍlMilO l>.\ M.WIIÃ"

iiutguas pas ;:.i

do Thea-

L'J1 VKI.IIO CASO QVR
IIHVIVM

j lauta .' ÇÍ»5l}»
O POllIr iIiiiikIii ilu Uoyiilo'' P5 aceordo com a alta. as qualidade,

A requerimento do urncurador 
'"t-rn! 

1 ^cinia de 7 nan acnmoatíiani oí preços
d.l Republica, o Supremo Tribunal''jul-' "*?.*-», -<¦¦¦¦'¦> sempre c-3 .
gou hontem, iinaiiniieincnlc, c:.;:n
accão penal contra Kiigciie Crcaclc, qu.
appeHou da -<,-ii:n:>;a nue o condemnou
como resiionsaycl nelo criiito dc con-
trabando,

,Ü motivo dessa decisãn foi haver
iCrcadc iV.r.a-id-, 'e$ô_ *. inierposição
daquclle recurso.
•—- - -¦¦ —**¦¦¦**¦ -TTTi m*. irr—

FLUMINENSE-HOTEL
Refovnmdo sob novn dlrccvão

<: Aposentos imra 2(!0 pessoas :\i
O que mnis convém nos passagei.

ros ilo interior. — Preçosi
Quartos com pensão 7$ o SÍOOO

diários. Quartos s.-m pensão-i-SOdO e R$000 diários.
Praça da Republica -07—P.io d<>
.Inneiro. Ivin frente ao Campo i\o

' SmifAniin o no lnd-i d.t K, F. r.

O dr. Mario ie Cies. assistente da
Faculdade, mudou seu consultório nara
d rua ?e*.c dc Setembro ò?, onde con-
tinúa :i attender a s:-.:s clilentcs.

im:i., 1XHTKPCCA0

vjíons.Ti.if: í '>iHiíiu t:iii'j deprediadoa o3
Cdltí haixos, rfcv*do ki. cn'.r^.!.i> d'- S'o

í.VXTOS
Km -1 :
Knlrndas: í(j.o;^ Fie-.*.!-1.
t)e=il' i: ioo.f-oi wcco.?,
Medi.-: 4').o.'j wcía.J,
Saídis: 2.ig-i saccas.
Kxistcnoía; t • j.í7 .^»5'J «.iccas.
Prc;? iv.r io kilo?: tSCoo.
M.-rca.i-: iraco.

A* PRAÇA
norA sociedailo ei'.: c immaudiía

accõr? iladiado 'Mello ^ Comp. (Mo-
inlio Sama Cntz), couintuníca a fsta
praça e aos eo;:» amigos e freguezes

i que, du comnuiin aceordo e na melhor
harmonia, deixou dc ía/-ci- r„irlo delia,

l.ntradai era 4: J-:*3 saccos.
Dí-,1- :: :«.oro UÍ-.15.
Ç.idaí em 4: s.Oo nícos.

Existência cm 5, cio tr*r Ic: : i:.-.:t
Posição *¦> aiercatlo: paralysado.

COTAÇÕES
. Branco -ry-üal i-W

... pobre? -lesse bairro, po.lendo fre- fe^voam"!!0 \_\f, % f%Lciucmal-as mesmo as crcn;i-;as J-scnl- j ;.',",; 
'j.' 

xí ütit.'.': 
'. '. '. 

Í.Í. . S-eo
lia, cas- 1 Msicjvinho Jjco a !=50

Auluí cratuit.is
Cominuniçani-nos dai A sociação B.

Maria Auxiliadora quo _••. adiam fun-
ccionando, na capella da Ininiactitada
Cone. icão, do iarço d.- Catumby, as
aulas 'gratuitas cru beneficio

com--, sócio idario, o fraitcisco
d'As;iinipção Mello, qttc se retira pago
e satisfeito dc sc-.is haveres c exonera-
do de toda* as responsabilidades, as--.:-
mindo a sociedade os encargos do acti-
vo c passivo sociaes.

Rio de Ian.;iro. .;i <!i» juiín dA io:6
— Machado Mello & C.

ASSCCAU

saccos.

¦-. <-,4o

ti
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rt
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s
a
g

ffiRantcs de pedra, de neve, que se erguiam deante delle. Ouviu-se dc vv
petile, soando como uiim fanfarra, um realejo que tocava uma ária popa-
lar de Pra DiaVolo, ao passo que uma voz for;..- acompanhava o instru-
incuto.

-Marceilina bateu as mãos ..ic alegria. Esqueceu titJ.
e angustias próximas. Parecia t..r volvklü á infância.

íi,' Giou-Glott, exciamoti cila, ê Jan-Jot... na Kiii.--a!
15 com effeito era Gloii-Glou. Viram-o approxiinar-sc. !-'.ll.' rc-coní.ccS

Marceilina. A manivclla parou e Jan-Jot ditou ,i correr, ;ioiido o insiru-
incuto ás costas. Ü ex-soldado contoii que dera uma volta pela Franca a
pagara dopqis para a Suissa. lücará alsuns .'.ias o.r. ijrindclwald, Mar-
. '.-li!,..i (K-spcjou o bolso na mão do veterano, que sc desmanchava em :-.-.'ra-
deciii',i-ntos.

Estou ás suas ordens, menina, disse elle. Ksfou na hospedar'.-! !¦>
['om Soccorro, .Se tiver precisão dc mim...

lí foi-se alegremente recomeçando a -na canção.
') ,,-.!.' fc acabava de p:i>*--ar foi na vida dc Marceliin.i, como quo :;:fV

recordação da sua infância, i::n sorriso ila sua morida-l -. O alegre Ciou-
lilm recordava-lhe a Brciuie. Montescourt, JJenavatit e as .tliarnecas inv
niensas onde selevanta e sc põe o sol entre ondas dc sombria verdura, os
bosques c pinheiros tristes e lagoas Iraiçoeiras,

Aquelle prazer foi momentâneo. Em breve sc desvaneceu aquella ra«
pi ;,i alegria.

Pensou que tinha uma ar.lua missão a cumprir nesse dia.
Como tivesse parado a conversar com Jan-Jot a sra. dc Lcpillv tini i-

sc adeantado com Pedro Beaufort. Este voltava-se de vez em quando olha-
va nara ella e sorria.

lá estavam, muito alto na montaiiíia.
Todas as vezes que a tia queria parar, ella fazia-lhe visual para ¦r.i«

continuasse, %'cfcna estar só.
i-V Sra. dc lepilly eslava cansada. Sentou-se e -Marcelüna r.pproxi-*

mou- e delia. A seus pes um precipício mergulhava em um nevoeiro .-'o-
la-- .. lí nas íaldas dos rochedos a pique, muralhas de granito, viam-se
pLi-.Tõ de neve brilhantes e crystallisadas ali abandonadas em s
por qualquer avalanche.

Algumas flores surgiam entre a neve taes como o r!;. lod
flor parctkular dos Alpes.

O edelweiss estava ali couvj uma derradeira rec.ir-lação das heV.. _ i
da natureza. Para os que sobem e para aquelles que descem as montanhas
c Hclwetss era o primeiro sorriso ,!o campo que f.c. tornava a en.-oiii ar.
M,-.'< teima, apenas^ musgos, entremeiados de neve; depois nada mais io
qua •' neve, a neve inaccessivel e inviolada. Ma:s alio o céo!

Marceilina conterr^plava machitialmeníe as flores que na aridez: quisos cercava, brilham, com intensa harmonia de cores, de belleza o dr- <¦•¦-['
Scnf'am ambos a attra:ção do abysmo. Inclinados sobre elle parcciuni
querer interrogar-lhe os mj-=terios, as perigosas profundezas. 

'-Havia'"r-

quedas profundezas uma força que os attrahia, que os faz'a in-,:e ••- -.
cabeça.

Como 'ão bellas e como desejava possuil-as! di«se ella baixinho
olhando para as flores. '

Perto delia, sem que o suspeitasse. Beaufort tãtilia-a oc .ido Incl;i'-u-
se para o abysmo e viu as flores. Sondou cora o olhar a profundidade .»s probabilidades oue fnlia de checar até lá. O,--; -.-,-,-r,-M. rlunnl. ««*

. q-.ie.la

idr.m, à
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As pessoas cTedade avançada acham que as

Pequenas Pílulas de Reuter
são o unico remédio de confiança para as

doenças communs taes como desarranjos do
figado, dores de cabeça, biliosidade, etc.

Não devem faltar om nenhuma casa de família.

GUARDA CIVIL
Tor iportíin.- uu mnu_.ro ilo Interior,

(foram _oi.c_.ul_s oo dias dc licença ao
.í_ar_a do _" classe, n. 770. -Firmo Mareei-
lino da Silva. c. por oortnria do chefe dc
i-_licia, foram concedidos 60 dias de liceu-
ço aos guardas de 2° classe ns. 658 e .67
Adão 1'crcira <ios Santos e .Tose Cândido'tio Farias, todos com dois terços do_ ven-
cimentos, para tr _tam_ uio de saudo.

— Ao chefe do policia fui remeUido um
guarda-chuva, com castão de metal branco,
.pcontrado no ihcatio íi. Pedro, pulo guar-

da de iD classe n. 100.
—, Pelo in_iicdor interino foram elogia-' ilps os (fuardas us. 901, ile _3 classe e 4_i»

dc reserva, pur su terem portado de forma
_._ merecer eucomiu... • prestando v_liü.-.c.3 ser-
viços, embora estivessem de foltfa. no cerco
filie o inspector do Corpo de Se.urança
Publica deu. no dia 2 do andai, te á noite,
..uma casa dc íojío da rua Santo Cliri.to,
onde uma turma de r.ticutes foi recebida a
tiros, conformo a referida autoridade com-
.nui.icou a osta inspectoria.

- ' ¦'-—~—Xli*&~<ã&~</i P-_— ——---__

Gottas Virtuosas %^la
Curam li.morrlioiclt.-s. males do mero
ÜVarios. uniii. . 1 rhnna Cvstite.
-_¦¦,;,-__¦——f [fl ^ ¦<!&*<.___¦

POR ONDE ANDARA'

Faltam noticias do um
l.llliio 111-Sl'lltÍUO'Buenos Aires, 5 — (A. A.) — Vem

prcoccupaiulo grandemente a attenção
publica a falta dc noiicias sohrc a ater-
risage do balão .pilotado pelos aviado-
res Carlos Obligado c Carlos Grcco.
que partiram na quinta-feira de Ber-
narcl Arininda,

i.I'S DK

Lotem, do Estado da Bahia
Uestimo rins* uromios da 4* ex-

tr.icrno d" i-.nn n. 1!>, em boné-
linlo' rio lnsMnitn Ceogrnphico e
Ilistoririn dn llnliin o outras institui-
üõf.8, de beneflCBiioin e instrnoç&o
[fmíizniln 0111 Ti do agosto de IMG sob
n presidência ri. dr, Edgard Doria,
flscal do governo'.
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impressos stí a. meio-dia, objectoi par* ra.
«istrar ate M II horas d. minha, a car.
tas para o exterior até - 1 tiora da tarde.

CamoeHs para Bahia e Idverpool, rece-
bondo, impressos até ia 8 boras - carta,
para o exterior até is 9.

Amanhã:
Itauna para Paranaguá e Rio Grande do

Sul, recebendo impressos até ís - horas,
cartas, pana o interior até ás 8 i|_, idem
coin porte duplo até is 9 e objectos para
registra alé ás 6 lioras <la tarde de 'hoje.

. Leão XIII para Santos e Rio da Prata,
recebendo impressos até áa n horas, car-
tas para o interior até ís 11 !.*_ idem com
porte duplo c para o exterior até is ia «
objectos para registrar até às to.

PUBLICAÇÕES A PEDIDO
DELLE MATTOS

MANICURE
Eapecialidadti em prcparoí pari

c ilhas.
Sete de Setembro n. 38 (a* andar).

FORMICIDA M15RINO
O unico «ttirminador di_> formigas,

ílerino & Maury, rua Ouvidor n. 163.
..__**-»*¦¦*__> »

UVDRÓL
¦ iFórmula do csoecialÍ3ta dr. Leonidio
Ribeiro.

. Poderoso regulativo empregado nas
hydroceles. iiematoceles, sarcoceles, or-
cintes e tumores de qualquer natureza.
Deposito: rua S. Francisco Xavier, 3G7.
Teleplione, Villa, -1-S6.
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Pedem-nos os moradoreü das ruas

rj dc Março c becco Ataliba, uo En-
genlio de Denlro, chamemos a attenção
da policia para os ladrões dc ciicana-
Tiienio que ali operam com o maior
desassombro, sem que a policia os in-
conimodu,

Todos os números torminados em
l"lf< t6m 10S _>•

Tori .s o . núnioros torminados om
18 tt.in 4_n00.

1 od.is ns lunieros termiuados om
8 Kvii 2.. uo.

Os números premiados pelos 2
linnes do >rimnir.i p-emio nio tem
direito a termin içàn simples.

Ua coiicu.sio.i.iriiis J. Pedrúlrá & O.

mm
Estado »l. s. Paulo

Resumo ria lotoria do s. Paulo rea
lizndn om 4 rie aposto rio 10IG.
PHF.MlOá DE 20'llU.SOOO A 50O.S000

¦P".»|«iI •*. t "''''ti.»!"¦.!

Rosiimo dns prêmios do plino
n. 344 ronliandu fi'ii 5 nf-osto de 19!0.
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O (iscai do ijovcrno, Manoel Cosme
Pinto.
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Chutlio dos S.n:!''s Pit'f$t více-preai
sidente.

O 'iii ei'to^*prc_Íilcule, Alhcrio Sútoiva de
Foitttca.
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Queiram ler a importância e o valor
da "Emulsão de Scott" no attestado
junto,' que dois distinetos médicos u-
sigiiam: "Attestamos que todas as ve-
zes'ein que empregamos a "Emulsão
de Scott" tivemos oceasião dc verifi-
car' seu valor e importância, que são
muito satisfactorios."Dr. /. Dio. de Moraes."Dr. .-Imírico P. da Silva.

Bahia."-— »««a >_¦»¦¦
ULTIMA NOVIDADE

Noyo. S.vstenui do
MACHINAS DE ESCREVER

Hoje apresentou-se no nosso escripto-
rio o sr. Ernesto Pfentroít, que mora
nesta cidade, c mostrou-nos uma inachi-
na dc escrever, que i, como parece, de
systema mais simples e pratico que os
demais systemas. — O mecanismo des-
ta machina é tão engenhoso, que qual-
quer pessoa, que pódc ler, lambem se
elle nunca viu unia machina de escre-
ver, pódc escrever com ella immedia-
lamente, com rapidez c corrcctaineiite.
— Esta machina é muito elegante e
trabalha com typos de meti! c com fita
de còr, dá até 15 cópias e é própria
para toda a lingua do mundo, para a
língua portugueza, como russa, turca,
grega, ou cliineza, etc. — A velocidade
£ dc 250 ale 300 lclras por minuto e a
escriptura é visível ao mesmo tempo que
se vae escrevendo. — Garantia 5 anuos.

O preço desla machina, que é ao nas-
1 ino tempo portalil para viagens, i muito
! razoável e ao alcance de cada pessoa

que tem escripturas commerciacs ou
particulares. — A MACHINA CUSTA

, SO' 1S0 Mil RfilS, com mala dc ferro,
para escriptorio, coni fechadura, só
200 mil réis.

A machina i feita de unia sociedade
| anonyma estrangeira que tem filiaes 0111

todos 03 paizes do inundo e que tra-
baliia com 35o:ooo$ooo e com machinas
especiaes para este artigo, que garaü-
iem trabalho de precisão optima. —
Quasi Iodas as partes da machina são
do n.o temperado e quasi nunca tem
concertos. ATE' HOJE ESTA SOCIE-
DADE JA' VENDEU MAIS DO QUE
100.000 DESTAS MACHINAS QUE
TEM AS MELHORES REFERENCIAS
DE TODA PAUTE DO MUNDO.

Informações e explicações uão custam
nada para pretendentes.

Encommend.is, peçam-Se pelo bilhete
postal ou carta para

CAIXA POSTAI, 13S8
RIO DE JANEIRO

Este artigo é .nuito vantajoso para
revendedores que se procura para Iodos
os Estados do Brasii. ("95 J)
._¦___¦___, __u_i<_*<_8__»*» _-^** •- —¦
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(Em liquidação forçada)
faz novos e importantes abatimentos nos

preços de seu importantíssimo
stosk de mercadorias de superior qualidade

De amanhâem deante
Brandes lotes ie cobertores pura lã

quo eram do preço de 2S:s>ooo e 24-Sooo, yendem-se a 15$5oo
» » » 42$ooo e 38Sooo, » » Sâijjooo

» » 57$000 » 29$ooo

Especiaes citei.!., pura lã, brancos, para casal
que eram do preço de 58$ooo, Yendem-se a 2í..ooo

» » » » » 52$ooo, » 23$ooo

eriores cobertores encarnados, pura lã
qiifi eram do preço de 19$5oo, vendem-se 12*800

. » » , » _ » 2 $000, » lí_$5oo
» » » » » 23$7oo, » 15$5oo
» » » » » 29_üoo, » 19$ooo

Diabéticos!
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KNTENASa i*-'00 s.ono
.1 3fi:íoo o-ouo
.1 .l.'fl'_ 4_u00Todos ¦ s iiuinoros tenhinados om

31 tom ÍSOOO.
Todoü ..s nnmor.is torminados o*n

1 tflm 2S pxci'ptuando*so os termi-
nados omi 31

O (iscai do governo—Dr. Amazonas
í .1110

u-cnncsRionarios.J. \7.eve.foS C.
A nuiorldada policial—Dr. Canti-

nho Eiilio.

tt 1 | si II ã
COUÍ.i.10— }¦'¦ ¦x rcpartiçílo expedirá m»... n( os Eejiuintt. paquetes:Ilnl_ •

t Itcssucê, pn*"^ Santos, Paraná, S. Ifran-
cisco o Uio Grande "1 Su!, recebendo im-
ptes_o_ r.tú _. ;. li. ini d.i maiiliã, cartas
para o interior _t_ áj S i|_t idf;i. com por-te duplo atí ás ..

Pampat "para Uuenofi 'Airc_, rcceljcndo

A' senhorita Angelina í.o_ics Terei-
r_ dirige muitos parabéns, pelo seu
feli_ anniversario natalicio, sei primo

Edgard l.orea Peiibiüa
G-S-9iC. (R 132S)

nnnl|__{i^J. _B^«_|l*-f*.lMi ¦¦¦¦¦! II--W

SALVE ! 6 — S — 916 ¦
Colhe hoje mais uma rosa no jar-

dim tle sua preciosa cxiiilencia, o di-
(.-no estafeta da 'Repartição Geral dos
Telegraplios, que tem exercício cm.,Ea-
zenda de Santa Cruz, Antônio Manoel
da. Silva. (B 1327)

PHBVl_BNOrA
CAIXA PAULISTA DE TENSÕES

Secção de Pecúlios'Tendo fallecido em S. João de Boa
Visla, 110 Estado de S. Paulo, o sócio
Tonom Donienico, inscripto no Pcciilio
Popular, convidamos aos sócios per-
leiiccnies ao mesmo Pecúlio realizarem
a entrada da quota de Rs. io$ooo, ale
o dia 13 do agosto vindouro.

Rio, -ro de julho du 1 -> 1G.
A directoria

PIM.VI1.E.V. IA
CAIXA PAULISTA DE PENSÕES

Secção de Pecúlios
Tendo fallecido em S. Paulo o sócio

Sizenando Barbosa, inscripto sob o
11. 1.380, e o dr. AiiRiisto Gomes de
Almeida Lima, inscripto sob o 11, Sj,
ambos 110 Pecúlio Cral, rosamos aos
sócios pertcncenles ao mesmo Pecúlio
realizarem a entrada das quotas, 110
valor de í?.;. (io$ooc, até o dia 13 de
agosto vindouro,

Rio, zr) de julho de ipi6.
_ directoria

ÍWIÃÕ BEi\_*_TCE_í__~_)ÕS
MIUTAüES

SE-DE SOCIAL: — RUA DA QUI.-ANUA N. 1 .3
Asscmbléa (.cral extraordinária parairatar do interesses sociaes urgentes, no

dia 8 do correnie, ás 16 1I2 horas. —
A Directoria. ' (j _ .Ooj

r<--v*.*Mi*s,-,T.__

Avenida Rio Branco» 96 a 100

IO o mai.i.Mo ím; .i.w-ior SVhliS -MAflV

«Hie a Sra. de Lcpilly qnc conversava com a sobrinha c \_irci''iin_ vi;sem
ò caminho que elle seguira.

:\ joven continuava contemplando as montanhas.
J)e repente deu um grilo terrível, ir.n grito de susto, de desespero -

de amor. _
viu lá cm baixo um honicm agarrado ás aníractuosidades do. ro-

chedos.
U abysmo violacco, com a sua gueüa aberta, parecia aspiral-o, querer

nttrahil-o para iitinca mais o restituir.
í'o;Iro, redro, pelo amor de Deus, não vá mais longeI

K Marceiiina gritou, inipioroti, icvaiuou as m.ios r.o ceo, inclinou-s.
sobre o precipício a tal ponto, que só um milagre permitlíti que ella tirio
perdesse o cqulibrio.

Dir-se.a que havia sido acommellida dc loucura.
Pedro não a ouviu, sem duvida, porque não ergueu a cabeça c conti-

iiuou a descer.
t\s pedras quo se despreiuüani rolavam-lhe por sobre os pés.
Algumas vezes, quando sc agarrava a unia dellas a pedra sciíava-sí.

tremia, rolava até ao fundo do abysmo com rtiido formidável, semelhante
ao estrondo do trovão.

Cada movimento quo eile f.__i;:. era um perigo novo.
Os edeUveiss lá estavam, attraindo-o. Approximou-se, tocou-lhes. eo*

liicu-os c voltou deiiü'3 pcio horrível caminho que o conduziria alé junto
de Marcellina.

'Só etiião olhou para cima e viu o rosto aterrado, transtornado <ia
joven.

A. subida offerceia menos perigos do que a descida.
'Em breve chegou acima c entregou Aquella a quem amava, á qual aca*

liava dc dar tão louca prova de an_r, o ramo dc flores, que lhe ia custando
h vida. ;.

Marcellina apodcYou-ss delle nervosamente, encostou-llic os lábios
ávidos e de repente, caiu nos braços da Sra. dc Lcpilly scu sentidos, ai-
quebrada por aquella commocão.

A. Sra. de Lcpilly deu-lhe snes a respirar.
Marcellina recuperou os sentidos. Chorou. Toda a sua coragem, ioda

t sua energia. Iodas as suas resoluções a abandonaram naquellc momento.
Opprim:a-se-llic o coração. Üs olhos humidos foliavam por cila, proclamai!**
dn o seu segredo. Atirou-se como louca para a frente das desgraças que
iam nascer do sen amor. para a írente dos obstáculos, 

"e 
até das impossibi-

lidadcs; já nâo rcíleclia e por instante s esqueceu tudo: a infâmia de Dagucr-
r;, a sua deslionra occtilta c a existência do pequeno Gcrardo.

Levantou-se desvairada, agarrou nas mãos de lleauíort. apertou-as nas
mias coin ind;. a força.

.— Qu. loucura' disse ella, que loucura1. Sabe que se lhe tivesse acoa-
tecido qualquer desgraça eu ter-mc-ia despenhado no abysmo?

E, sempre .om os lábios pousados naquellc ramo que conservaria du-
rante ioda a sua vida, continuou murmurando:

Por umas flores, meu Deus. por umas flores!Unia vc? que a amo!
Foi aquella a primeira vez que elle lhe fez tal confissão desde que a tia

lhe imlia exigido silencio. Faltou ao seu juramento, mas arrastado pela
paixão. O estado nervoso em que se achava, o perigo que correra, as la-
irimas de Marcellina, ttido aquillo Voe fez esquecer a smi rromcs_..

VILLA DO UIO CLARO — -..-
ZEMH.IKOS SEM (ÍARAXIIAS
— OS L-ADBõES ,S..O 1'KDTE-
GIDOS
Sr. redactor do "Correio da Manliã!;,
Na qualidade de rcpresefilame do

ministério publico, venho mais uma v_*
importunal-o, mo.ivando isso a epigra.
phe que encima catas linhas, com o fim
dc responder ao 1" juiz de Paz de Rio
Claro a enxurrada de asneiras contra
mim proferidas pelo simples facto de
dizer a verdade uúa c cnia, contra seu
máo procedimento.

Não só como particular, c tambem
como órgão da justiça publica, estou
prómiplo para provar indo quanto disse
pelas columnas de vosso conceituado
jornal na edicção de 10 do torrente; c
para tal fim, lonio a liberdade de con-
vidar ao muito digno c exmo. dr. che-
fe de Policia do meu Estado, para abrir
um rigoroso inquérito sobre aquelle, c
outros faclos de siinuna gravidade, como
foi ha tempos a fuga de um criminoso
de morte, protegido pelo mesmo juiz
c em idênticas condições deole iilrimo,
gozando plena liberdade quando sua vi-
ctima dorme o somiio da eternidade;
esle facto é do dominio publico, e as
autoridades o não ignoram. O juizconfunde a verdade com a infâmia, jul-
..ando os outros por si mesmo; vem
lodo ufano dizer que é muito conheci-
do cm "Kio Cloro" c que desafia a
quem quer que seja que o desabone cm
sua vida publica ou particularI... E'
.muito ingcnuo . um tanio lisongeiro o
sr. juiz de Paz, pois que se engana
com a sua própria estampa; lia em Rio
Claro _iu*ta gente que conhece os seus
precedentes, e até mesmo dentre os
seitt se contam muitos.

Diz cllc que não p.kle o mesmo di_cr
ne iiuíi.. nesse .ponto, a parle que me
tora, deixo .', mercê do publico, que me
julgará, affirmando, entretanto, c sem
recejo de contestação, que nunca tive
e_:*.ão tenho rabo de palha c, portanto,não temo o fogo ateado por homens
sem posição definida c sem qualifica'.!-vos.

Infâmia, ralumnia, i o sr. juiz que-rer ser meu credor á forca, quandoua'!" lhe devo, ou n quem quer que seja
em Rio Claro; e desafio que provem o
contrario se forem capazes; quem ahi
deixou tanto dinheiro espalhado, não
precisa dever a typos dessa ordem.

Não sou conhecido somente na terra
dos. p.iieireiros, c.sim em todo o meu
Estado, e om muitos outros, onde tc-
nho desempenhado com altivez de ca-
racter c honra, os cargos que me con-
fiam Os ateus chefes e amigos, vivendo
sempre ão lado de homens de maior
deslaquc, c nunca cnlrc lypos da peorespécie como súe ser o sr. juiz; apon-
le um ró homem digno, que seja scu
amigo.

Appello-para as autoridades o para o
próprio publico rio elarense, c iiaja vis-
ta os ul imos acontecimentos e gravesfactos ahi c-ccorridos no sabbado da Al-
lelqia, as desordens promovidas pelo
juiz, conforme irte cominunicou o digno
delegado de poiiiia, que o sr. jui.*.ctiefiando um gmpo de apaniguados
seus, que, embriagados, praticaram os
maíorca absurdos!...

Não será isso uma infâmia?...
Então um juiz de ju'ic. de erterie,

de vergonha, fabrica jut_s allusivos a
rou cidadão pacato, velho, c por isso
mesmo digno de todo o acatamento c
respeito, como_ ó o sr. Antônio Ju-
lião?!.., E ainda por um requinte de
perversidade, por motivos fnleis c and-
gas rixas, e para mais corroborar seu
acto dc bravura, abusando do cargo
que em nia1 hora o investiram, melte
na cadeia o pobre homem, que é poriodos respeitado!... E o adjunto do
promotor, bem como as demais autori-
findes, terão de calar-se perante tudo
isso para não serem taxados, infernes
e calumniadorcs?...

Não será isso infâmia?... Finalmen-
te, devo confessar: fui mesmo _im ín-
fome quando, ha tempos, por actos de
verdadeiro moleque praticados pelo juiz
centra meu amigo '-'ico Schiate, este
em de.-affronta metteu-lhe o "rabo de
lalii", não proseguindo por minha in-
"tervenção; negue. sr. juiz. se é capaz,

it c esse mesmo juiz <jue ha muito
vem tentando desabonar-me; ê esse
mesmo juiz que lia pouco tempo foi
pedir á exma. senhora de um meu dis.
tineto amigo, para interceder, junto a
mim, em favor de seu compadre Soares,
para que eu reino Adjunto do Promo*
tor, o não pe-seguisse'; julgava que eu
rezava na mesma cartilha, mas enga-
non-sc redondamente, c negue isto se é
capaz 1...

Sr. redactor, para provar tudo quan-
le afiirmri, hasta que o Juiz _n final

de seu artigo diz: "José Soares acha-
sc recolhdo á cadeia, onde entregou-se
por, espontaneidade"; ora, isso só s«
deu, depois que o vosso órgão teve »
gentileza de acolher, e publicar minhas
palavras cm io do corrente, e sc o fez
agora, está claro que foi aconselhado
pelo juiz; porque não o fez antes?...
isso ú querer tapar o sol com uma pc-
iieirál...

Muitas foram as diligencias anterior-
mente feitas pela policia para a captura
do criminoso, sem conseguir ella fa-
zel-o, conquanto o aceusádo não esti-
vesse fora da Villa, como é do dominio
publico, e appello para o digno Dele-
gado da liaria do Pirahy, capitão Qtici-
roz, que ali foi com esse fim, sem
jamais conseB'JÍi-o.

Dos faclos oceorridos sabbado da
Alleluia. dos quaes foi protagonista o
juiz. fui aqui informado por pessoa de
inteira confiança que, um dc seus...,
dc faca cm punho e em plena rua. ten-
mu aggrcdir ao sr. Joaquim José I.opcs
Netto, moço muito considerado que,
com outros, quiz remover o judas que
estava em fronte ao estabelecimento do
sr. Antônio Juüão, isto com o inluito
de evitar sérios conflictos, e se não
foi ferido, foi devido a intervenção do
sr. .loca Rodrigues. De tudo isto, que
dirá o sr. juiz?!... Oue é uma in-
famia, lalvcz, não é assim?

Venha agora negar nulo o que ora
affirmo. se tem competência e cora-
gem!... Estou bem documentado, para
dc-ndcr-nie de suas torpes e vis ac-
casacões cm lodo c qualquer terreno.

Cuia boa devassa, um rigoroso inque-
rito, virá p.'>r o publico ao corrente de
tudo, ficando-Sc sabendo a quem cabo
o d reito e a razão, sc no Adjunto do
Promotor Publico ou sc ao Juiz de
brigas.

Espero, porianlo, que o, exmo. sr.
dr. chefe de policia do Estado tome
na devida consideração o meu convite
que é justíssimo, c somente assim ter-
minará essa questão."O maior crime cm Rto Ciaro 6
dizer-se a verdade c ser honrado."
De um velho cx-juia_ ali.

Bananal, eo dc umio de 1916.
An*ON*SO GtllMAItAKS.

(Rief..-.

"A BARBACEXENSE"
.n'. 73°. ". _ 75o . ecutiei ruçai no SiricA: 69», ro", 71" c 7*0. pagoj na Siris II

São convidados tcujo. on eocíob PrimeirosContribuitiiea o Contribuinte», ila Série de
10:0005000, inscriptos respectivamente alé 05
-ias an de marco ile 191S, :j de março de1015. 25 de abril de iq-s o -í de maio de1015. da Serie dc _o:ooo$ooo, inscripto!
reopcctivamente até oa diai - _e abril dc1.11. ia de abril de 10'.". 10 de maio de
1.15 e 30 de maio dc 11-15, a mandar p«-
V.r, doatro do pra.o de 30 dias, a contar da
presente data, dirc*ta_ie**te a Sede So.ciai, cm llarbacena, aa auanti-s resDcctiva.uicntc de sele, auatonc e trinta mil rcil
(7S000, i4$ooo e _|oJooo), quotas devidas
pelos (allecimcntos do nosson consocios srs.:
Josc ila Cosia I'ci3, õccorrido cm Villa Je-
quilinhonlia. nesie F.síado: losé da Silvei,ra Compôs, õccorrido ein S-tn. . Rita dcUssia. neste Estado; Tiberio José da Silvaõccorrido cm Franca. listado de S. Paulo,
c d. Maria dc Carvalho Santos, õccorridown Ai.1ci1.1ry. ncsle Estado (SÉRIE A);
Cícero terrat de Oliveira Damas, orcor-
rido em Pello Campo da Conquista, Estado1U Baliia; d. Rita Ventura õccorrido emI_üõa 1'ormosn de Patos, nesle Estado;
;! Sebastiana Stella. õccorrido em Palmi.
tal. Estado do Eapiriin Santo; roaquim
Marques da Silva, õccorrido em TheophiloOttoni. nosic Estado (SÉRIE B).

Aproveitamos a opportunidade nara scien-tificar aos co-isocios de nue todos os pa-fomentos devem ser d'ora avante, feito»
d.icctamcnte nelo Correio (com desconto dcrespectivo porte), vicio como foram superi-niiflüs todas ,is Agencia. Bancarias _'"AnARBACENENSE.

Barbacena, 15 de julho d« i?ií. — ADirectetitt.

___l__aM'-a-C._rT__>__m__-*-*^^

UtbLAKALIiLü
A' PBACA

..KTtUTv CHAVES & O., pm.l-
rin.im 11 s"'t_ unilitos . frotiiio/os
nue rto i" rto julho (To corronte
nnno, ontvoti imrn n socloilnclo o
**i*ii i*.iitiL'i> auxiliar sr. Carlos Uno
Tunloi'. Colitiniiniido soliro 11 mos-
111:1 ínzãii soclnl, rom o mesmo
etuiii) do nmrocio o clcnomiiinc-io
fio CASA AMEU.10A 1? JAPÃO, fi
-rum dn Ouvidoi' n. 7-1.

rodem n continnaciío ilo sims
nresadns ordens fi nova firma,
.•..mu sempre dispensaram :'< nn-
tian. (-1 1348)

A' PRAÇA
Adolpho Melchiades Olympio Ribeiro

e João Dominuues de Sampaio, sócios
componentes da firma Ribeiro .. Sam-
paio, comniúnicam a seus amidos c fre-
üuezes e á praça em (jcral que. conforme
distraio datado de 31 de julho p.p.,
lissolveratu amigavelmente a mesma so-
eiedade. retirando-se o sócio João Do-
mingues de Sampaio embolsado dc seus
haverrs, ficando a cp.r'_o do srcio Ad*"l-
pho Veleidades Olympio Ribeiro toda
responsabilidade do activo e passivo da
f.mtn extincta.

llarra Mansa. ..! de julho de loifi.
Adolpho Melchiades Olympia Ribeiro.
João Domingues dc Sampaio.

CENTRO l>R COMSIERCIO E IN-
DUSTDIAB r>E MATBRTAiBS

])_ COXSTRUOÇAO
RUA DE S. PEDRO N. =06

(2* convocação)
De ordem do sr. presidente, peco o

comparecimento 1I09 srs. sócios á as-
sembléa geral extraordinária, que se-eatizará na próxima quarta-feira, o do
corrente, ás S horas da noite, nesta
secretaria, para resolverem assumptos
de^ grande interesse social, a qual fun-
ccionará com o numero de sócios que
comparecerem.

Rio, 4 de agosto de íoifi — Mathias
de Figueiredo, secretario.

SOCIEDADE UNIÃO OOMMER-
("JAI, DOS V.IREGTSTAS DE'•••"•"•*¦' '¦'- *"•" KADOS
EDIFÍCIO PRÓPRIO — RUA DO

HOSPÍCIO N. 217
Teleplione — .-,-,30 — Norte

Dc ordem do sr. presidente, chamo a
attenção dos srs. associados c da elas-
se dos varejistas, para o aviso dos fa-
bricantes da genebra Fockink, publica-
do a 4 do corrente mez, no Jornal do
Commercio,

A' visla do referido aviso, preveni-
mos nue os fabricantes começarão a
npr.. r*"n.r .lr*_r.f* i:. n_¦ ínfrncíOV-íS CüC
tiverem cm suas casas comnierciaes ge-
nebra nacional rm botijas com a marca
de sua propriedade.

Secretaria, .. de agosto de t-iiiJ. —
O secretario interino, Domingos Anlu-
nes Vieira.

THE RIO DE JANEIRO CITY
IMPROVEMENTS C> LiYd

Esgotos do Districto Federal
PROVIDENCIAS A TOMAR

A Inspectoria de Esgotos da Ca-
pita! Federnl previne aos morado-
ros desta cidade qne, de confor-
midude oom os contratos da Com-
panhia City Inipròveiiients, o com
os regnliimentos em vigor, nin-
guem, salvo n referida Compn-
nhia, podeiit construir qnnesquer
obras de esgotos, mesmo ns nilili-
clonaes ou extrtiordiuarins sobro ns
canalizações resnectivns e altenir
ou re.eoustmir ns .ifi existentes, sob
peno de multa e demolição imnie-
diata. a expensas do iiifrnctor, dns
obras clandestinas, maiormente as
oue affeetarem a hruieue üa liabl-
taçuo.

Por melo do petições, convc-
nientcniente sellailns, os proprie-
tarlos (iue dcscjiirohi <)iinesqner
serviços dessa naturezn deverão
diriglr-so ú sedo da Inspectoria,
á rua 1). Manoel 11. IO, on no cs-
srlptorlo da Companhia á rua dc
Santa Luzia 11. G9, o casas de
machinas íi Praia da Saudade, em
-totafogo; rua Mello e Souza 57.
om S. Christovão; rua Amoroso
_lma n. 23, Oidado Nova; run da
Alegria u. 2, Caju; o escriptorio.
a rua José Bonifácio n. 128, 0111
Todos os Santos, e rua Barcellos,
esquina da rua Marinho, em Co>
pacabana.

(inundo o pedido for feito paraos predios novos ou reronslr 11-
eção de nntis-os, os inleressinlns
deverão documentar as suas pi.
tições eom duas cópias da planta
e da elevação do predio, iiidienii-
do o locnl pnra os dispositivos
sanitários, approvadas pela Pre-
feitura do Districto Federal o pre-
cisainente autlientieiidiis pela nu-
toridade municipal competente o
com a certidão de numeração ou
o ultimo recibo do imposto pre-
dial.

Sobre desarranjos o obstrucções
deverá tambem o publico dirlsif-
se ii mesma Tnspcctorin, nos dias
uteis, das 11 ás 4 horas da fcimle.

G. D.
Gymnasio do Dansa

Avenida Passos n. 123, palaeete Lc-
que — Hoje, matinée, ás 16 horas —
/'•". Lopes, professor. S. 1740.

UNIÃO SOCIAL
SE'DE: RUA DO HOS PIOIO, 314Expediente diário, das n á 1 hora da

tarde
Convido as orpbãs filhas de sócios

que contarem dc edade até 12 annos, a
enviarem a esta secretaria suas peti-
ções, declarando edade, filiação e resi-
dencia, para desse modo serem inclui-
das no sorteio dos donativos animacs,
a realizar-se 'i 17 do andante.

Rio de Janeiro, 5 de agosto dc 1916
— .01.» da Ca:'a, secretario. S. 844-

ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS
NO COMsMJSRCIO DO 1UO

DE JANEIRO
INFORMAÇÕES COMMJvRCIAES
Não só aos nossos associados, como

o comnicrcio c o publico encontrarão
dura em deante, em grandes quadros,
no nosso saguão, as mais detalhadas
informações sobre o movimento diário
da _olsa, taxas cambiaes. vapores cs-
perados, a .air, cte.

Outras informações egualmente uleis
virão a seu tempo completar esse ser-
viço á disposição dos interessados.

ISENÇÃO DE JÓIAS
O conselho administrativo, recente-

mente eleito, resolvendo manter provi-
seriamente a isenção de jóias, espera
que Iodes 03 srs. consocios aproveitem
esta concessão para proporem seus ami-
gos á matricula, prestando, assim, um
relevante serviço á nossa Associação.

E' licito esperar o mais auspicioso
resultado desta -medida que no rcgiiiien
da commissão directora proporcionou a
entrada dc ,-.297 soeios, no periodo dc
75 dias.

REVERSÃO
A asscmbléa deliberativa de 25 de fe-

vereiro deste anuo, resolveu facilitar
aos associados cm atrazo dc mcnsali-
dades a revalidação de sua antiga ma-
tricula, com todos os direitos adquiri-
dos, mediante o pagamento das contri-
buiçôcs em debito, que poderá ser fei-
10 de uma só vez ou cm prestações
mensaes.

Crande tem sido o numero dos asso-
ciados que têm aproveitado deota pro-
viilciicia no empenho de conservarem o
numero de sua primitiva matricula, ti-
tulo de antigüidade a que todos têm,
de ordimiio, natural apego.

CAIXA DE PECÚLIO;-.
'Fundada cm 1901. exclusivamente

para os associados, já realizou 117 pe-
culios na importância de 518:17S$9So.

Com a módica contribuição de 10$
mensaes c o .pagamento da jóia, pódc
o associado legar á familia o pecúlio de
5 :oooíooo

Fundos representados cm apólices
i.eracs, obrigações da 'Associação c sal-
do em-conta corrente, 110 total dc..,.
131 :aS6$25o.

Rio de Janeiro, 5 do agosto de 1916
— Pedro Xavier dc Almeida, i° secre-
lano.
Kfc-E__cnsEi_-_x7_______---r-_-^^ ma

D TAES

MINISTÉRIO DA GUERRA
• QUINTA REGIÃO MILITAR
DECLMO OITAVO MUNICÍPIO

- MEYER
De convocação para o alistamento

mil.lar
O capitão Ascemimo Homem de

Carvalho, presidente da Junta de
Alistamento Militar:

Faz saber aos que o presente edi
tal lerem ou delle tenham conheci,
mento que, nesta dala, foram instai-
lados os trabalhos desta Junta e,
portanto, convida a todos os jovens
de -O aunos completos 110 anuo de
1915 e domiciliados neste municip o
a virem se inscrever até o dia 13 de
setembro do correntii anno e, ban
assim, todos aquclles que, tendo _•!
annos ou mais. ainda náo est.io in-
scriptos tios registros militares, como
determina o regulamento para a exe-
cução da lei do alistamento militar.

Convoca lambem todos os inter-
essadòs a apresentarem csclarecimen-
tos ou reclamações a bem de seus
direitos, afim de que a junta possa
bem orientada ficar da verdade e
dar as informações precisas a escla-
recer o juizo da Junta de Revisão
que tem de apurar este alistamento.

•A Junta funecionará em todos oj
dias, das 11 ás 15 lioras, ua agencia
da Prefeitura, á rua Dias da Cru;
n. 183;

O 18o município tem os seguintes
limites: rua .Miguel Ângelo (exclu-
sive) a começar na Estrada de Santa
Cruz, seguindo as ruas llaldraco
(exclusive), Ferreira de Andrade
(exclusive), amiga .Mauá. Capitão
Rozendo (exclusive). Propicia (ex*
clusive), Souz,» Barros (exclusive)
e praça do Engenho Novo; e desla
inclusive em direcção á rua liarão do
Bom Retiro (inclusive) e rua Vis*
conde de Sanla Cruz (exclusive); e
do encontro desta com a rua Bella
Vista poi* uma linha recta na dire-
cção S. Ei no alto da serra do línge-
nho Novo; deste alto pela divisória
das águas que passa pcla Serra dos
Tres Rios e vae terminar na rua
Doutor Dias da Cruz pelo contra-
forte comprehendido entre as ruas
Camarista Meyer e Maranhão; con-
tinuatido pelas ruas Dr. Dias da Cruz
(inclusive) até á rua do Engenho
de Dentro; seguindo esta (exelusi-
ve) a do Dr. Manoel Victorino (ex-
clusive) até ao começo, atravessando
a Estrada dc Ferro Central do Bra-
sil cm direcção á rua Padilha; por
esta (¦inclusive) e Estrada de Santa
Citiz (inclusive) até o encontro da
rua Miguel Ângelo, ponto inicial.

E para conhecimento dc todos
manda lavrar o presente edital, por
mim feito e assignado, rubricado
pelo presidente e qne será fixado
junto ao edificio cm que funçciona
esta junta, á rtta Dias da Cruz 11. 1S3.
e publicado 110 Diário Official.

¦Capital Federal, _(i dc julho de
1916. — Josi Pclieiano da Silva Mon-
tiiro, secretario. — Ascendam Uo-
mem de Carvalho, capitão presidente.

IN___íl-EXO!A DA GUERRA
COSTURAS

Distribuição de peças de farda-
mentos a imanuíactarar ás costurei-
ras matriculadas sob ns. 201 a 500,
nos dias 7, 9 e II, alé 'ás 14 horas.

_ revinc-sc ás sras. costureiras qtte
só serão atlendidos os números
annunciados. assim como o não com-
parecimento implica na porca 'da dis-
tribliição a que tem direito.

1 ('... 6 de atíosto de ioifi. — Capi-
tão Bpaminondas Cunha.

QUINTA R.EÍÍ1ÃO MILITAR
VIGÉSIMO QUINTO MUNICÍPIO

- ILHAS
Edital dc convocação para o alisla-

mento militar
O major Daniel

lor  .!..-!_ ,'-.

Adolpho Melchiades Olympio Ribeiro.
sócio componente da firma extineta de
Ribeiro & Sampaio, declara a seus ami-
gos e freguezes e á praça cm geral, que
em sttecessão ó firma acima, continuará
no mesmo ramo de nesocio com seu
nome individual, sob a firm.; de A. Ri-
beiro. Tendo ficado A seu cargoa res-
ponsabiüdade do activo c passivo da
firma anierior e. continuando ao inteiro
dispor dc seus amigos c .r__i;.__._, cs-
pera merecer dos mesmos a mrsma con-
fiança com oue sempre o honraram.

Earra Mansa. ..1 de julho dc 1016.
Adolpho .'.telcltiades Olympia Ribeiro.
João Domingues de Sampaio,

A. )!. DOS líMPItHGADOS XO
CÃES DO PORTO DO KIO

DB J.VRIRO
ASSEMBLiEl. GERAL

EXTRAORDINÁRIA
i" convocação

A Commissão Directora acclamada
pelo Conselho Deliberativo, cm reunião
de ..o de junho p. passado, cm cum-
primentoao que ficou resolvido nes-
sa reunião, -convida os srs. associa-
dos quites e 110 koso de seus direitos
sociaes para a asscmbléa _cral, ex-
traordinaria, a realizar-se no próximo
domir.co 6 do corrente, ao meio dia,
no edificio da Praça Mauá, 11. 1,
andar, afim de tratar de assumptos

dc interesse social.
Rio de Janeiro, 1 de Agosto de 10:6

— _ Commissão Directora. (:;;_. R)

CAIXA AUXILIADORA DOS
GUAR DA-PR BIOS !).\ B. F.

CKXTP.AT, DO BltASTl.
(Rua General Pedra ti. 233)

ASSEMBM_A GERAL
EXTRAORDINÁRIA

De ord.n*, do sr. presidente, convi-
ío ns srs. associados quites e em poso•<¦ seus direitos para se reunirem em
assemblea geral extraordinária, no dia
G do corrrnie, doinineo. no meio-dia.

ORDEM DO DIA:
t1 parte — Leitura, discussão e vo-

lação do parecer da comniissão eleita
na asscmbléa de 8 de abril do corren-
te anno.

2* parle — Bem geral e interesses
soríaes.

Secretaria. 31 de julho de 1916. —
_-<_¦ Antônio de Oliveira. •_* secreta-
rio. (386 J.

.erreira Voz Iu-
l.mfn Ar. Mlr.o.

mento:
Eaz saber aos qtte o presente edi-

tal lerem 011 delle tiverem conheci-
mento que. nesta data, foram instai-
lados o*, trabalhos desta junta, razão
pela qual convida, não só a todos os
jovens de 20 annos, completados em
o anuo de 1915 c domiciliados neste
município, a virem se inscrever até
o dia 15 de setembro do corrente
anno, como lambem aos que, tendo
edade superior aquella. não ctivrpri-
ram ainda aquelle ii,ever. inscreven-
do-sc nos registros militares, como
delentnina o regulamento para exc-
cução da lei dò alistamento militar.

Convida, outrosim. a todos os in-
teressados para apresentarem escla-
recimentos ou reclamações a foem de
seus direitos, afim dc que a junta,
biim orientada e senhora da verdade,
possa prestar informações que escla-
roçam o juizo da Junta dc Revisão
que tem de apurar este alistamento.

A junta funecionará ás segundas,
terras, quartas e sextas-feiras. 110
estado-maior do quartel do Asylo de
Inválidos da Pátria, reservando as
quintas-feiras e os satrbados para
percorrer as ilhas que constituem o
município,

E, para conhecimento de todos,
manda lavrar o presente edital, por
mim feito e assifíM In e por elle ru-
bricado, o qual será affixado no edi-
fino onde funçciona esta junta e pu-
blicado no Diário Official. — O se-
«etário,- 2° tenente Roberto Alexan-
dre Heskclts.

Capital Federal, 15 de julho de
ioiO. — O major Daniel Ferreira
Vas Junior, presidente.

5" REGIÃO MILITAR
21- MUNIC1I .O-IACARÉPAGUA
Edital dc convocação para o alista-

mento militar
O capitão Floduardo da Cunha

Martins, presidente da Junta de Alis-
tanienlo Militar. Faz saber aos que
o presente edital lerem 011 delle te-
nham conhecimento que nesta data
foram installados os trabalhos desta
Junta e, portanto, convida a todo»
os jovens de 20 annos completos no
anno áti 1915 e domiciliados nesle
município a virem se inscrever até o
dia 15 dc setembro do corrente anno
c, bom assim, todos aquclles que,
tend.o 21 aunos ou mais, ainda não
estão inscriptos 1103 registros milita-
res, como determina o regulamento
para a execução da lei do alistamen*
lo militar. Convoco tambem todos 03
interessados a apresentarem csclare*
cimentos ou reclamações a bem de
seus direitos, afim dc que a junta
pessa bem orientada ficar da verda-
de e dar as informações precisas a
esclarecer o juizo da Juiila de Re*
visão que tem dc apurar este alista*
mento.

A Junta funecionará Iodos os dias,
na Estrada da Freguezia numero 70,
(Jacarépaguà), das 11 ás 15 horas.
FÍ3vC mur.icipio de alistamento tem
cs limites seguintes: Do começo da
rua do Campinho (inclusive), ein
frente á estação dc Cascadura, em
linha recta ao divisor das águas que,
passando pelos enorros da Bica, Igna-
cio Dias, serra do Malhetis, serra do.l
Tres Rios, vá ter ao pico da Tijuca.
dahi cm recta suocessiva. ao Bico do
Papagaio, morro da Taquara, morro
da Marinheira, ilha do Ribeiro e na
direcção sul até á praia; contorhan-
do esta até ao pontal de Scrnambe-
tiba; deste ponto, por tinia recta, ao
encontro do rio Vargcm Crande, 8
subindo por esse rio até as suas nas-
centes. dahi por uma recta ao alto
do morro dos Caboclos o pela divi*
soria das águas, que passa suecessi*
vãmente por este morro, morro d»
Pedra Branca, morro do Barata ata
a garganta onde passa o caminho do
Barata; seguindo este c o rio Pira*
quara ate o rama! da estrada do
ferro dc Santa Cruz, c por este ra-
ma! e Estrada de Ferro Central du
Brasil at. a estação de Cascadura,
no principio da rua do Campinho,
ponto .inicial. Confina este districto
com os 15o, lõ°, i.S", 19o, 20", 22° e
2..0 districtos c com o Oceano Atlan-
tico. Nos sabbados serão af fixadas
na porta principal do edificio cn;
que funçciona a junta as relações ât
todos os alistados durante a semana.

E para conhecimento dc todo.!
manda lavrar o presente edital, portniin feito e assignado, rubricado pelo
presidente e que será affixado junío
ao edificio cm que funçciona esta
junta, c publicado no Diário Offi'
ciai.

Capital Federal, lã de julho dc
ioió. — Tenente Virgilio Lopes
Vieira, secretario. — Floduardo da
C. Martins, capitão, presidente.

MINISTÉRIO DA GUERRA
INSPECÇAO PEiRMANmTTE DA

S* REGIÃO MILITAR - 2*-
iMUXICfPiO - 23- DISTRICTO
- GUARATIBA

v,i;,ni ,1» ,„,.-........ /— - ..*.•.,..
incuto militar

O tenente-coronel Alfredo Carlos
da f.uz, presidente da Junta dc Aüs-
tamento Militar:

Faz saber aos nuo o presente edi-
tal lerem ou 'delle tenham conheci-
mento que. nesta (lata, foram instai-
lados os trabalhos desta Junta c,
portanto, convida a todos 03 jovens
de 20 annos completos no anno de
íor.. e domiciliados neste inunicipio
a virem se inscrever até o dia 1. dc
setembro do corrente anuo, e, bem
assim, todos aquellcs que, tendo -.1
annos ou mais, ainda não eslão in-
scriptos nos registros militares, como
determina o regulaiiwento para a exc-
cução da lei do alistamento militar.

Convoca tambem todos os inter-
essados a apresentarem esclarecimen-
tos ou reclamações a bem de seus
direitos, afim de que a junta possa
bein orientada ficar da verdade e iar
.-13 informações precisas a esclarecer
o juizo da Junta de Revisão que lein
de apurar este alistamento.

A Junta funecionará 11:11 todos o?
dias, das n horas da manhã ás 16
horas da larde.

E para conhecimento do iodos
manda lavrar o presente edital, por
mim feito e assignado, rubricado
pelo presidente c que será fixado
junío ao edificio cm que funçciona
esta junta, na 26' delegacia poloial,
e publicado 110 Diário Official desta
capital, Jornal do Commercio. Pais,
Co rcio da Manhã c Imparcial. —
Oscar Ccsar da Silva, sccret;#io.

Capital Federal, ijj de julho dc
lOifi. — Tenente-coronel Alfredo
Carlos da Lue, presidente.



*'•-'•- ¦¦" T 
'¦  - -*,-.;„í^^-*'-t.!

v-*s»feit* ij)BwM&3S

COBREIO DA MANHA — Domiügo. 6 d« Agosto de 1916
•zsügzíi ____;rs^A'^iSí-?rw V-jesk»»*---- ¦ ct_bm 33t_30£J33SBScSia5I-C

QUINTA REGIÃO MILITAR

DÉCIMO PRIMEIRO DISTRICTO
MUNICIPAL, - GAMBOA

Ce convocação para o alistamento
militar

O major Francisco Álvaro <te Sou-
•a, presidente da Junta «le .Mista-
mento Militar deste districto muni-
cipal:

Faz saber aos que o presente edital
•lerem ou delle tiverem ¦conhecimento
que proseguem os trabalhos desta
junta de alistamento militar, cujos
limites são os seguintes:

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), ruu Dr.
João Ricardo (exclusive) ate a de
Marcilio Dias, esta inclusive; rua
Visconde da Gávea (exclusive) ate
_ rua Senador Pompeu, e por esta
(exclusive) até á rua Senador lom-
peu c por esta (exclusive) a rua V1}*
merino (exclusive) c praça Munici-
pai, ponto inicial.

Convoca, portanto, a todos os jo-
vens da edade de 20 annos complc-
tos no anno findo de 19'5 c domici-
liados neste n" districto municipal a
virem se inscrever até o dia 15 dc
setembro do corrente anuo c, bem
assim, todos aquelles que, tendo 21
annos ou inais, ainda não estão ra-
scriptos nos registros (militares, como
determina o regulamento para a exe-
ctição da lei do alistamento militar.

Convoca tambem a todos os intér-
essados a apresentarem esclarecimen-
tos ou reclamações a bem dc seus
•direitos, afim de que a junta possa
bem orientada ficar da verdade e dar
as informações precisas a esclarecer
o juizo da Junta de Revisão, que tem
dc apurar este alistamento.

iNos sabbados serão affixadas na
porta principal _o edificio cm que
funeciona esta junta as relações _os
alistados durante a semana.

iA junta funecionará todos os dias
uteis no quartel do Corpo de Bom-
beiros, no Cáes do Porto, (estação
Marítima), das u ás 15 horas.

E, para conhecimento de todos,
manda lavrar o presente edital, que
será afiixado na parte externa da
entrada deste quartel e publicado no
Diário Official; por mim feito e as-
signado, e rubricado pelo presidonle.

iRio de Janeiro, quartel do Corpo
<lc Bombeiros, no Cáes do Porto, _5
4e julho de 1916. — 2° tenente Lço-
nidas Hermes, secretario. — Major
¦Álvaro de Sousa, presidente,

MINISTÉRIO DA GUERRA
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MINISTÉRIO DA GUERRA

5' REGIÃO MILITAR

tf municipio do alistamento militar,
funccionando no edificio da agen-
cia da Prefeitura Municipal do tf
districto da freguezia da Gávea.

f.dilal de convocação _ poro o alista-
mento militar

O capitão do Exercito Tito Con-
rado Niemeyer, presidente da Junta
_e Alistamento Militar:

Faz saber aos que o presente edi-
tal lerem ou delle tenham conheci-
mento que, nesta data. foram instai-
lados os trabalhos desta Junta c,
iportantòi convida a todos os jovens
de 20 aniios completos 110 anno dc
1913 e domiciliados neste municipio
a virem se inscrever até o dia 15 dc
setembro do corrente anno, e, buin
assim, todos aquelles que, lendo 21
annos ou mais, ainda não estão in-
scriptos nos registros militares, como
determina o regulamento para a exe-
ctição da lei do alistamento militar.

Convoca tambem todos os interes-
sados a apresentarem esclarecimen-
tos ou reclamações a bem de seus
direitos, afim de que a junta possa
bem orientada ficar da verdade c_dat
as informações precisas a esclarecer
o juizo da Junta de Revisão que tem
«le apurar este alistamento.

A Junta funecionará cm Iodos 05
dias 

' -uteis das 11 ás 15 horas, _ na
agencia da Prefeitura do [>" district.
municipal.

E para conbcáffllento d. todos
manda lavrar o presente edital,- por
mim feito c assignado, rubricado
pelo presidente o que será fixado
junto ao edificio em que funeciona
esta junta, á rua Jardim Botânico
n. 15*., e publicado no Diário Offi-
ciai, no Imparcial, no Pais, no Jornal
do Commcrcio e no Correio da Ma-
nhã. — ." tenente secretario. Amado
Mama Barreto,

Capital Federal, 15 d,e julho de
1916. -- Capitão Tito Conradp de
Niemeyer, presidente.

.\. B. — O 9° municipio compre-
lienile as seguintes ruas: "Ruy Bar-
bosa (antiga dc S. Clemente) dos
números .155 e *SS até ao final; Vo-
Iunlarios da Pátria, dos números 34,1
e ,v.'J ao final; Real Grandeza, do
principio até aos números ..g e 318;
Marechal Hermes, Conde de Irajá.
Visconde de Caravellas, Marques.
Htímíiytá, Viuva Lacerda, Maria Eu-
Senta, Capitão Salomão. Macedo So-
briiiho. Visconde Silva, Dionysio
Cerqueira, Pinheiro Guimarães, jar-
dim Botânico. Maria Angélica, Maria
Amélia, Faro. Lopes Quinta, D. I.au-
ra Stella. D. Emina, Vicente Souza,
Marquez de S. Vicente, Duque Es-
trada, Dr, Dias Ferreira, Páti, Quin-
ta e Doze. Escola, Velha do Jardim.
Accacia, Óitis, Magiiolias, Jequitibá,
Operários, 1" de Maio. D. Castorina.
Saneamento, Henrique; travessas —
Honorhia, Leandro. Lagoa, João Af-
fonso, Fernandes, Floresta, Fonte da
Saudade. Praia da Fonte da Saúda-
dc. do Pinto. Leblon, listrada da Ga-

Edital de convocação _ fará o
tnento militar

O capitão .<\lfredo Flor Cantalier,
presidente da Junta -de Alistamento .
Militar: .

Faz saber aos que o presente edi-
tal lerem ou -delle tenham conheci-
mento qife, nesta data, foram instai-
lados os trabalhos -desta. Junta t,,;
portanto, convida a todos os jovens
dc 20 annos completos no anno de
1915 c domiciliados neste município
a virem sc inscrever até o dia 15 dc
setembro do corrente anno, e, bam
assim, todos aquelles que, tendo 2:
annos ou mais, ainda não estão 111-
scriptos nos registros militares, como
determina o regulamento para a exe-
cução da lei do alistamento militar.

Convoca tambem todos os interes-
sados a apresentarem esclarecimen-
tos ou reclaimações a bem de seus
direitos, afim de que a junta possa
bem orientada ficar da. verdade e dar
as informações precisas a esclarecer
o juizo da Junta de Revisão que tem
dc apurar este alistamento.

A Junta funecionará em todos os
dias no edificio do Tiro 102, Realen-
go, das 11 ás iS horas.

í' para conhecútnicnto de todos
manda lavrar o presente edital, por
mim feito e assignado, rubricado
pelo presidente e que será fixado
junto ao edificio em que funeciona
esta junta, c publicado no Diário
Official, Jornal do Commcrcio, Paia,
Imparcial. — 2" tenente _ Arthur Be-
niles Guimarães, secrciario.

Capital Federal, 28 de julho dc
1916. — Capitão A. P. Cantalier,
presidente.'

Limites do 22° municipio de alis-
tamento militar do Districto Federal.
— Da passagem do ramal de Santa
Cruz, com o rio Piraguára, cm linha
recta ao principio da estrada de En-
genho Novo; por esta estrada e pela
do Cabral, até o rio do Cabral (prin-
cipio' do limite com o Estado do
Rio); dulii cm linhas rectas suece-
sivas ao ponto denominado Cançella
Preta, na estrada de Água Branca,
ao alto do morro situado em frente
a Gericinó, na serra do mesmo nome
ao alto da serra dc Gericinó ao alto
¦do morro do Guand".., ao cume do
morro de Manoel José, ao pico de
Marapicú, ao rio Tinguy ou Guandu-
mirim, ponto em frente ao morro da
Bandeira; dahi, pelo citado rio Tin-
guy até o começo do rio. Itaguahy
(fim do limite do municipio com o
È. do Rio), deste ultimo ponto por
uma recta ao marco limite na estra-
da de S. Cruz; deste mar» por ou-
tra recta em direcção sul, á ilha de
Guaraquezaba ate ao ponto em fren-
te ao extremo occid,ental da serra do
Cantngallo, deste ponto por uma re-
cta na direcção do oriente até en-
contrar a linha divisória das águas
da serra de Cantagallo, seguindo esta
divisória á da serra do Iuhojiayba
alé a parte mais oriental; dahi, por
uma recla que vae ter ao marco li-
mite da estrada do Monteiro, proxi-
mo ao entroncamento das estradas
de Magarça c Morro Alto, deste
morro por uma linha recta ao alto do
morro do Cabuçu; rialii pelo divisor
das agitas passando pelo alto do
morro dos Caboclos, Pedra Branca,
Serra do Barata, vae ter á garganta
por onde passa o caminho do Ba-
rata; por este ponto pelo mesmo ca-
mir.ho até o rio Piraquara c por este
rio até a passagem do ramal de
S. Cruz, ponto inicial; confina este
municipio com os 20o, 24°, 23" c 21"
municípios e com o Estado do Rio.

V. EX. JA' PERGÜJTOÜJ
Porventura já perguntou V. Exa. a si mesma^porque

motivo tantas pessoas do seu conhecimento preferem o "PARC

ROYAL" a qualquer outra casa do Rio de Janeiro ?
Se se dér ao trabalho de perguntar, verificará que a. que

traz á nossa casa essa immensa clientela são as seguintes van-
tagens que ninguém mais pode òfferecer!

I. AMERICANA
429

1110-5-8-916 Il 1731

A Capital
047

Amanha ás 6 horas
Bio 7-S-010. S 1707

Águia de Ouro
C 391

23-18-1-16
Rio-5-8-'.'10

a) - Constantes sortimentos monstros, apompanhando
a evolução da Moda, quer para Senhoras,

PRQTBOTQRA
591

Rlo_8_8 -916 S 1723

Propaganda
. 759

llio -5--8-01C. R 1735

BANCO LOTERIGOx
Ií. l.osmio 7- e lt. Ouvidor T#"O PONTO"

130 — IJ. OUVIDOR — 130*""
São ns casas que oíferueeiu M

inulor.ü vantagens e garnn»
ttus no nublico. ' v

AO MONOPÓLIO
DA FELICIDADE

BIIiHlíTBS BB LOTERIA

lU-mcUem-no'bilhetes paru o
iliterfúi1 mediante o norte do
Correio. — FRANCISCO & C.

Kua Sacbet 11. 14

IA CASA FEU
106, RUA DO OUVIDOR,

Filial li praça 11 de Junho n. si
de Janeiro

COMMISSÕBS E DESCONTOS
Bilhetes de Loterias

Aviso: — Os premio* são pairo,mesmo dia dá extracção.
FERNANDES & O

Tcleplume J*,05» — Norle

:oí 1- Ri/

•'psri-passn

quer para Homens;

b) - Preços reduzidos o miais p^siYel, deporte a íiesuom

os artigos ao alcance de todos, - ricos, remediados ou

pobres;
e) -Rigorosa seriedade em todas as transacções. • -jaran*-

tia real de que a fazenda_que^ vejidenios^scinpre
aquillo que a.iiumciamos. - Certeza J^oluta de que
nunca pomos di-ficnldadejim trocar qualquer ar-

tigo que deixe de agradar ao comprador. .

Estas tres vantagens, preciosíssimas para o publico e que
nos valeram a immensa freguezia de que tanto se ufana o

SIM!,.,1 .Mas La-
banca ü G.
são os que
têm pago

mais prêmios e que mais vautu-
gens oITereeom a seus .Vogue-
zes Largo de S. Prancisiio de
Paula, 3ii. A casa mais antiga
uesle gênero. S 1002

VIAS Ui.IN.yiAS
Syplilàis e niolcatins ae

senhoras
DR. CAETANO JOVI.VK

Formado nela Fnciildiidu de
McdicliiH dn Nápoles o Imbfli-
tudo poi- titulos dn do Itio dt-
Janeiro,

Cura especial e rápida de es-
trcitámenios iircihrac (sem opera-

I ç6o), Konorrlicas chronicas, cy.li-
tes .hydrocelcs .tumores, impolcn-
cia. Consiillas da» y ás 11 c das *
is 5. Lanço dn Carioca 10, sob.

¦Ml —_M__.Hi I ,ülf IM-i.m.lllÉLE

amB&&iEmit&8ssí^wB£>3smi»,

gonorrhéas!
cura infallivel em .1 dias. sem
ardor, usando "Gonorr.ol". (Ja-
rante-se a cura completa com
um só fiasco. Vidro, '$000, pelo
Correio SS500. I.ejiú.ito gerfl:
Pliárniacia Tavares, praça Tira-
dentes, 62 — Rio de Janeiro.

Casamentos

OURA R~A"DÍ0AL
Da GOXOMlHÉ.l CH.RONI0A ou

IlUCENTIí, em poiicos. dias, por pro-
CCS303 mo dor 11 os, sem dôr, garante-se o
tratamento. Tratamento da syphilis.
App. 606 t 914. Vaccinas de Wrighl.
\s>emblén, 5', das 8 ís 11 e 12 ás iS
SEItVICO NOCTURNO, 8 ás 10—
— Dr. Pedro Magalhães. R S549

trata-se cora
brevidade,

mesmo sem
eertidües. ci-

vil, *5$, c religioso. _o$, cm *4 hora»
na forma da lei, .uveritiíiios e justifica-
cões, etc, com Druno -chegue, i rua Vil-
conde do Rio Branco, 32. sobrado. To-
dos cs dias, domingos C feriados. At«
tendem-se a i-liauiados .1 qualquer hor*.
Telephone 11. 4.54.1, Central. S 1964

Dr. von Dollinger da
rrí* Tu ('° "osl'* ('-' Ueneficencit
Ul li. j.Wf portúgneza e com esiagioi
na Real Universidade de Berlim. Do-
enças do rim (exames com a luz). <â-
rurgia, cura radical das hérnias, hta--
morilioides, estreitamentos da urethrjV
Õpcraç.es sem chlorofonnio e com m
anestlieii- regional, Mem de Sá ie.
cobrado. 11 ás i- c ás 3 i|.. Ttlt-
plions 4.810, Central. '

.—.. _i

MINISTÉRIO DA GUERRA
QUINTA REGIÃO MILITAR --

PRIMEIRO MUNICÍPIO
De convocação para o alistamento

militar
O tenente-coronel Raphael Clemen-

te Telles Pires, presidente da Junta
dc Alistamento Militar do iu muni-
cipio, districto da Candelária:

Faz saber aos ri-c o presente edi-
tal lerem 011 delle tenham conheci-
menlo que a referida junta funecio-
na todos os dias uteis, das n ás 15
Iioras, flm uma 'das salas do anligo
Arsenal dc Guerra, onde so acha
aquai-telado o 3" regimento de infan-
teria.

Convida todos os jovens de .0 an;
nos completos 110 anuo de 1915 e do-
miciliados neste municipio a virem
sc inscrever até o dia 15 de agosto
do corrente anno. e todos aquelles
que, tendo 21 annos até 30, ainda não
tenham sido inscriptos nos registros
militares, como determina o regula-
mento para a execução da lei do
alistamento militar.

O 1" municipio abrange as seguiu-
tes ruas e praças: avenida Rio Bran-
co (inclusive) até á rua Sete de Sc-
tembro, descendo por esla inclusive;
praça Quinze de Novembro (inclu-
sive) até ao cáes, seguindo por esta
até ao começo da avenida Rio Bran-
co. ponto inicial. Cou tina esto mu-
nicipio com os _°, 3° e 4" municipios
e com a babia dc Guanabara.

E, para conhecimento de todos,
manda lavrar o presente edital, por
mim feito e assignado, rubricado
pelo presidente, e que será affixado
junto ao edifício em que funeciona
esta junta, no antigo Arsenal de
Guerra, e publicado no Diário Offi-
ciai.

Capital Federal, 25 de julho de
1916. — Francisco M. de Aniorim
Carrão, secretario.— Tenente-coronel
R. C. Telles Pires, presidente.

GRANDE HOTEL
— LARGO DA LAPA -

Ca3a para familias - cavalheiros dl
tratamento, Optimos aposentos rica
nente mobilados de novo. Accessoris,
icntiladorcs c cozinha de is ordem.

End. Telear. "Gr.indliolel".

Phosporos A. B G.
Compram-sc eoupons destes phospho-

ros. Ruu Senhor dos Passos iSS.
J 133G

ISAÚNAJg
_f;-,/ nascer cabellos

'¦aspa por compiclo.
Vende-se na Casa

Ouvidor n. 1S3.

maravilho*,
unico qua
e sumir al

Cirio, rui
(15 131*)!

Ponto á jour e pico! a 300 rs,
Dc oito meiros para cima, em tirai

direita, $joo. A jour moderno, u $6or>.
Assembléa, 117, -' andar, entre Ave-
nida c largo da Carioca. (J 164.

—1

Biíilioifieca de Obras Celebrei
Vende-se 1.111a collccçao dc livrof,

completa, inteiramente nova e de quili>
Jade superior, por _tao$ooo, 

'£' 
cncâ«

armada »m Koxburgh. Custou 45o$cfoj
Propostas por carta a Antônio, poi<
restante do Coiríio da Manhã.

S_^_-«

vca. Varprem
Largo da Mc
nyino."

Tijuca, Vidigal,
Icro-

MIX1STHRIO DA GVERRA

INSPECÇÃO PERM1ANHNTE DA
5" RKGIÂO MILITAR

Edital dc convi
mcn

cação para
'o militar

alista-

a l'i-
Alis-

losé Albino dc Sou;-
idente «.,t Junta de _' municipio —

lc Santo An-
Militar do
municipal

0 irnajor
mentcl, pre
tamento
districto
tor.io:

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
dc 20 annos completos 110 anuo de
!(,;.- e domiciliados uesle municipio
a viram se inscrever até o dia 15 de
sitembro do correm, anno e, bem
assim, todos aquelles que, tendo 21
annos ou mais, ainda não estão in-
scriptos nos registros militares, como
determina o regulamento para a exe-
cução da lei dn alistamento militar.

Convoca lambem iodo os inter-
essados a ::"rcsetitarem esclarecimen-
tos ou recla Tueõcs a bem de seus
direitos, afim de que a junta possa
tem orientada ficar ua verdade e
dar as informações precisas a escla-
recer o juizo da Junta dc Revisão I pitão secretario,
que tem dc apurar este alistamento, j Capital Federal

MINISTÉRIO TIA GUERRA
5" REGIÃO MILITAR — 26" MU-

NICIPIO
1'ditul dc convocação para o alista-

mento militar
V major Jullo Canavarro de Ne-

greiros Mello, presidente da Junta de
Alistamento -Militar:

Faz saber aos que o presente edi-
tal lerem ou delle tenham conheci-
mento que, nesta jata, foram inflai-
lados os trabalhos desta Junta e,
portanto, convida a todos os jovens
de 20 annos completos no anuo de
1915 c domiciliados neste rmuiicipio
a viram se inscrever até o dia 15 de
setembro do corrente anno e, beim
assim, todos aquelles que, tendo 21
annos ou mais, ainda não estão in-
scriptos uos registros militares, como
determina o regulamento para a exe-
cução da lei do alistamento militar.

Convoca tantbem todos os inter-
essados a apresentarem esclarecimen-
los ou reclamações a bem de seus
direitos, afim de que a junta possa
bem orientada ficar da verdade c
dar as informações precisas a escla-
recer O juizo da Junta d.c Revisão
que tom de apurar este alista-monto.

A Junta funecionará em todos os
dias ateis, das 11 ás 15 horas.

'E para conhecimento de iodos
.ditai,

MINISTÉRIO DA GUERRA
5- REGIÃO MILITAR — ú" MU-

NIOIPIO
Edital dc convocação _ para o alista-

mento militar ,
10 capitão Francisco do Rego Mon-

teiro, presidente d.a Junta de Alista-
mento Militar:

Faz saber aos que o presente edi-
tal lerem ou delle tenham conheci-
incuto que, nesta data, foram instai-

i lados os trabalhos desta Junta e,
portanto, convida a todos os jovens
de 20 annos completos no anno de
1915 e domiciliados neste municipio
a virem se inscrever até o dia 14 de
setembro do corrente anno c, bem
assim, todos aquelles que, lendo 21
annos ou mais, ainda não estão in-
scriptos nos registros militares, como
determina o regulamento para a exe-
c* cão da lei d*1 alistamento militar.

Convoca tambem todos os inter-
essados a apresentarem esclarecimen-
tos ou reclaimações a bem dc seus
direitos, afim de que a junta possa
bem orientada ficar da verdade e
dar as informações precisas a escla-
recer o juizo da Junta die Revisão
que tom de apurar este alistamento.

iA Junta funecionará em todos os
dias, no edificio da agencia da Fre-
feitura, á rua Aqueducto n. 70, das
12 ás t-, horas.

E para conhecimento de todos
manda lavrar o presente edital, por
mim feito c assignado, rubricado
pelo presidente e que será fixado
junto ao edificio em que funeciona
esta junta, cm diversos logares pu-
blicos e publicado no Diário •Offi-
ou/, Jornal do Commercio, Correio
da Manhã e Imparàal. — Paulino
van Ervcn, secretario.

Capital Federal, 31 de Ju"10 <•«*
1916. — Capitão Rego Monteiro,
ptesidente.

Ruas
Aqueducto — Silva Manoel, dos

ns. 48 e 49 inclusive para cinta _ —
Francisco Muratori — Chefe Divi-
são Salgado — Senador Cândido
Mendes, dos ns. 88 e 117 inclusive
para cima — Benjamin Constant,
dos ns. 108 e 113 inclusive para cima

Santa Chrislina — Cttrvello —
Marinho — Mira-Mar — Joaquim
Murtinho — Corrêa de Sá — Victo-
ria — Santos Lima — Triumpho —
Philadclpbia — Fonseca Guimarães

Maúa — Junquilhos — Aprazível
Monte Alegre — Francisco dc

Andrade — Petropolis — Áurea —
Therezina — Constante Jardim —
Cruzeiro — Augusta — Oriente —
Progresso — Costa Bastos — Valcn-
ça — Cunha — José Bernardino —-
Magalhães — Eleone de Almeida —
Padre Miguelino — Miguel de Pai-
va — Ermelinda — Vista Alegre •—
Concórdia — Latira — Idalina —
Gonçalves — Paula Mattos — José
de Alencar — Santo Alfredo — Ne-
vos — Fluminense — Paraíso — Sil-
vestre — Lagoinlia — Barão de Pe-

MINISTÉRIO ]>A GUERRA
-« REGIÃO MILITAR — 14" MU-

NICIPIO-ENGENHO VELHO
Edital dc convocação para o alista-

mento militar
O capitão do Exercito .Ep-niinon-

das Teixeira Guimarães, presidente
da Junta de Alistamento Militar.

Faz. saber aos que o presente edi-
tal lerem ou delle tenham conheci-
mento que, nesta data, foram instai-
lados os trabalhos desta Junta e,
portanto, convida a todos os jovens
dc 20 annos completos no anno^ de
1915 e domiciliados neste municipio
a virem se inscrever até o dia 15 de
setembro do corrente anno, e, bún
assim, todos aquelles que, tendo 21
annos ou mais, ainda não estão in-
scriptos nos registros militares, como
determina o regulamento para a exe-
cução da lei do alistamento militar.

Convoca tambem todos os interes-
sados a apresentarem esclarecimen-
tos ou reclamações a bem tle seus
direitos, afim de que a junta possa
bem orientada ficar da verdade e dai
as informações precisas ti esclarecer
o juizo da Junta de Revisão que tem
de apurar este alistamento.

A Junta funecionará em todos os
dias na Avenida do Mangue ll, 146,
Limpeza Publica de São Christovão.

Este municipio de alistamento é lj-
mitado pela fôrma seguinte: Limi-
tes: _ Seguindo ; Ia 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 (e*:-
clusivc) até ao encontro com a rua
Matto Grosso; por esta (inclusive)
até ao fim; deste pouio em linha re-
cta até ao alto do morro do Tele-
grapho; por outra recta até ao fim
da rua Visconde de Nictberoy; do
fim desta por outra recta que, atra-
vessando o leito da Estrada de Fer-
ro Central do Brasil, vá ter 110 cru-
za-mento do rio Joanna, com a rua
dc São Francisco Xavier; por esta
(exclusive), rua Haddock Lobo (in-
clusivc), rua General Delgado de
Carvalho (inclusive), rua Barão de
Itapagipc (inclusive), até ao encon-
.ro .1.. r._.n Fclix da Cunha, desto
ponto por uma recta em prolonga-
mento, á referida rua Dr. Felix da
Cunha até encontrar a linha diviso-
ria das águas; por esta ao Sumaré
(exclusive); dahi pela linha _ Ferro
Carril do Sumaré á linha divisória
da" águas; por esla linha divisória ao
começo da rua do Bispo e fim da
rua Aristidcs Lobo (exclusive), por

110 Diário Official n. 16S, de 19 do 1
fluente, á pagina 8.198, deste teor:

"Faz saber aos que o presente edi-1
tal lerdm ou delle tenham conheci- j
mento que, nesta data, foram instai-
lados os trabalhos desta Junta, e, .
portanto, convida a todos os jovens .
de 20 annos completos no anno _ dc I
1915 c domiciliados neste município,
a virem sc inscrever até o dia 14 de |
setembro do corrente anno, c, bem |
assim, todos aquelles que, tendo 21 1
annos ou mais, ainda não estão ut-;
scriptos nos registros militares como
determina o regulamento para a exe-
cução da lei do alistamento militar.

'Convoca tambem todos os interes-
sados a apresentarem esclarecimentos
ou reclamações a bem de seus direi-
t.is. aifim de que a Junta possa bem
orientada ficar da verdade e dar as
informações precisas a esclarecer o
juizo da Junta dc Revisão que tem
de apurar' este alistamento.

Agava
Garantia
A Real
A Hora

097
390

•I

PâHâllÁ
1', com um vidro, nunca mais se tem caspa
2', como seu uso, nunca mais serás calvo
3*.caso contrario, úevolve-se o dinheiro

R. dos Ourives n. 70

J i-o-

R MS.

Junta funecionará cm todo? os
uteis. das 12 ás 14 horas, na

da arrecadação do Corpo de
riros.
paia conhecimento de lodus
a lavrar u presente edital, pe'*,*

feito e assignado. rubricado
presidente e que será üx.-hI-j

ao edificio em .iu

dia-i
sala
Bom!

K
niaud
mim
pelo
junto
esta junta, na praça
publicado no Diário
pit.ui Artliur l.ms 1
»cci-«.ta_!o.

Capi'1 Federal,
Í9JI-. - ¦ M*ii--r /. .
tuntcl, presidente.

manda lavrar o presente -ü-ital, por
mim feilo e assignado, rubricado | (ropolis, até o .n. 146 — Navarro —
pelo presidente e que será fixado Prazeres, até a travessa.dos Praze-
junto ao edificio cm qu. funeciona j ri.s — Sumaré — Marco do Inglez
esta junta, á rua Barroso n. 71 i — rico de D. Martha — Paineiras
(agencia da Prefeitura), e publicado _ Corcovado e Cerro Cora.
no Diário Official e transcrever abai- Travessas

•A Francisco 
'Muratori —Santa Chris-

tjlla — Cassiano — Bandeira — Ali-
dc j ce -- Oriente — Occidental — Con-
,*,-! staute Jardim — Vista Alegre —

! Fluminense — Barão dc Pctropolis
í — Prazeres e Navarro.

Ladeiras
Santa Thercza - Castro - Mel-

rcll-s — Durão — Senado — vian-

xo os limites dest
Achiltcs Mariuiino

município.
Azevedo,

1916. — Major
iXegrciros M

1 ' de julho
ííii Canavarro

lio, presidente.
LIMITES

O

,!.',

2ir
,alde
t pou
morre
dc H

iios.

de
ido cnninrch.
Copacabana -e

¦ 1 Leme, pelas
esse 'nome, da

a -. da Sa; ladi
Pir

>li
.-« Campo

«5 ju!

.(A* d-l
i- (kst:
Barra.

todo i
tende- jtentes
alivio-

dos :
,. se-l

xoto.
Ascurra — Guararapes e Pei-

esta á rua dc í-ão Christovão (cx-
clusivc); Boulevard São Christovão
(exclusive), canal do Mangue até á
Avenida Pedro Ivo. ponto inicial.

Confina este districto com os 10°,
11", 13", 1;°, 15o, ló°, 6° e 12° dis-
trictos.

E para conhccin.cnto de todos
manda lavrar o presente edital, por
mim feito c assignado, rubricado
pelo presidente e que será fixado
junto ao edificio em que funeciona
esta junta, das 11 horas ás 15, e pu-
blicado no Oijrío ¦Official. — O sc-
cretario. José Moreira da Silva.

Capital Federal, *i de julho de
1916. —• Epantinondas Teixeira Gui'
marães, capilão presidente.

A Junta funecionará em todos os
dias, das 11 ás 15 horas, na sédc da
agencia da Prefeitura Municipal do
io" districto. 13 para conhecimento
dc todos manda lavrar o presente
edital, por mim feito e assignado, ,
rubricado pelo presidente, c que será I
fixado junto ao edificio cm que fun- 1
cciona esta Junta, á rua Pinto Fi-1
gueiredo 11. II, e publicado no Dia-\
rio Official. A

'Capital Federal, 15 de julho de
,pj6. — Abcilttrd Gomes de Almeida \
Pcijâ, secretario. — íí. Lavrador Pi-
llio. presidente."

As ruas e praças que fazem parte
deste municipio militar:

Ruas de S. Francisco Xavier ate
a esquina da rua Barão dc Mesquita,
Pereira de Siqueira, Club Athletico,
Alzira Brandão, Visconde dc Figuei-
redo, Barão dc Amazonas, Salgado
Zenha, Prolongamento da Mariz e
Barros, Conde de Bomfim, Pareio,
Piratinim e praça lida, Aguiar, Fe-
lix da Cunha, Valparaiso, Dr. Rego
Lopes, Araujos, Santo Henrique,
General Roca, Bom Pastor, Des-
embarga-or Izidro, Barão de Piras-
sunimga Silva Guimarães, Barão tle
Filiar,' praça Sacnz Pena, Inorro do
Trapicheiro, travessas Araujos, Bam-
bina, Soares da Costa, Magalhães, D.
Mathilde, Becco Dehottl, ruas Major
A .-ila Pinto de Ficueir-ído, 'Antônio
dos Santos, Dr. José Hygino, _ Ha-
curussá, General Andrade Neves,
Delphina, Visconde de Cabo Frio,
Uruguay, Pinto Guedes, Vinte e Oito
de Setembro, Garibaldi, Rademakcr,
Gratidão, Alves de Brito. Leite dc
Abreu. Natfhalina, Santa Carolina.
Agostinho, S. Raphael, S, Miguel.
Boa Vista. Açude, Ferreira de Al-
meida, Casentinba, Vista Cllineza,
Ilha do Ribeiro, Mussoma. Gávea
Pequena: travessas: Affonso, Boa
Vista, Morro do Cotromby, Estradas
Nova e Velha da Tijuca e das Fur-

•3»_y_li*,,^íi^,v*r*^i*""Tr**,',>'-'"^-"í"T*?i" ¦?«¦¦¦¦¦'.TJ-i-íss-.S-iS

«O QUADRO.»
Resultado de liontcm:

QUER GANHAR DINHEIRO ?
Uma pessoa que tem «tu mcthodo inf a-

livel para jogar no bicho por meio dc
unidades, propôc-sc a ensinar o mesmo,
provnndo-sc que jogan-do nor este metliodo
recebe por cada i$ooo gSaoo em cada uni-
dade mais auc os banqueiro:* pagam actual-
mente, que c 8$oou por i$ooo 0111 casa
unidade; cartas ao "Jornal do Urasil". para
Sebastião.

N. S. -— A explicação só pôde sor pes-
soalnicntc. (J 13-17)

Ponto
brj n. 95,

a jour,
i° andar.

desde .oo réis, í
na rua 7 dc Setei

Pensão Paulista Familiar

Antigo-. - • • Avestruz
Moderno . . Mhchoo
Rin. . . t . . Cnchorro
Salteado. - - Vnccá

Víirinntes
70—30-50-50

nio, 5-8 - MB n 1733
iSOCC ,*:«ica<flejr._ic**ri*t=**>»

n iJ I

Kv-a do Cattete, n.|,
i|iiarto5 bem arejados
mobiliados, para casal
tr-itatneiuo. A comida

i" \. Salas
2 dccenteiiient-v

cavalheiros dc
• brasileira, —

lógicas
Central,

Rua
3-4*5.. J. i"$<

VIRTUOSA-?
Curam cm poucos dias as molcatUf

do estômago, ligado Ou iiU<.stino._ _ .
ll_,as piiulab mem de tônicas, são llt«í

Jicadas nas dyspcpsias, prisões de vea»
tre, iiidcsiias uo finado, bexiga, riofil
iiniiseas, flatulencias, máo -slar, ití.
São um poderoso digestivo e regul-rU
xador das iccrcçõcs gastro-intettinart*
A' venda cm io."s as pliarmacias. D««
oositn: Drogaria Rodrigues, nta Oat
Dias, 59. Vidro i$_oo, pelo correi*
mais .tóò róis. J 7"i

Fornece-se pensão a domicilio e aceci-
ia-se pensionista para mesa. Asseio e
hygiene. Freios módicos. Iclepli C
2.814. J 9°*

:.0:0OO$
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Vai*iiatites
20—37-63-00—07
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iem iorma tle pilulns)
0 mnis poderoso especifico para ti cura da Syphilis
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U DEPURATOL é iniminentemente superior nos

Useus eíTeilos a todas as injecções.
Gnrantc-sc a cura.
Tubo com V. pilulas, 8 a 10 dias de trfttamenjo, 5J-W. pato

Correio mal* 400 réis-, 0 tubos, 27S0UO, pulo Corroio in-u- iSOdS.
Tavares

Je Alistamento e Sorteio I

Amevicana
827

Rio—3-8-1916 J 13C0

Militar do .6" municipio, Tijuca, 3-I b fá ,,.,.5,!.. _"ái«*l»e>-
de julho de 1010. - João Maximia:\ K hQf9||TU| f flpfa
wo Serra, -" tenente secretario.—Oh , fl «_;)<!. ..i-tãru 3 -«.-•' "H

¦ DEPOSITO Qi-RÂL: Pharmacia ia var
H 63, Praça Tiradenles, G-í —Hiode Janeiro ^

hbtvi! Li*

^

.:.

M. SOUZA VARGES
A-DVOG-AIDO

Catts.s eiveis, commcrciae» e orpli.nií'}
Sacliet, 4, telephon»/

^ I
Empresta-se esta qi»nti»(

sob hypothecas dc prctilof#í
o juros dc o n i'T .10 anno, con.torm«)<
as localidades, nesociu m-rio e leio c«*
proni|itidilol trala-se coni Sumos, tu. ro*
da Misericórdia n. 24, olwrnucio, até U>
2 horas da tarde. l»7o •>) ¦

MALAS
li?.ratl*

Rui _-•

.verto dc Deus liara, major presi-

!

1 .agoti Ro-1
i. ii linha |

e p ir tsla j'•¦ ¦•¦' Ar* •
..,; i.';-_ir. !

dc Ai"_rc:c.-

Ciuíniarãcs c

D, Amorna,
O secretario,

Largos
Neves.
Becco

r,-.!.--
fun Erven.

QÜIXTA HlXilÃO amiITAI.
iü' MUNICÍPIO - TIJUCA

Edilal de convocação para * alista-
mento militar

O major Oliverio '<!e Deus Vieira,
presidente da Jimta tle Alistamento
e Sorteio Militar, de accordo com a
cormminicação do sr. coronel presi-
«lente da Junta de Revisão, em vir-
tude de autorização -do sr. general
ministro da Guerra ao_ sr. general
commandante da 5" região -.- 3' dl-
visão, faz publico o edital publicado

1 miiMivínníANn_Nli!fátt

DERAM KONTF.M

Aniipo  ;;0- Avestruz
Mudurno  •*"' Porco
r\.,r,  760 Porco
Saltfiado A|'tiia
"• piemin  666

í« •  -i'*">
1. t  333
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Ã ClHIZèiPO
493

Itio S-ã—Olô.

Artigo solido, Elegante e
limo, só na .-1 Mala Ciiimze.
,-railio 61.

MMETl-ÃRiE louise
previu
continua
33

uns ciicnics e atmiras que
re*k!ir na rua lo Mattoso,

Próximo ;í Pra'".?. dn Bandeira.
í;. 1733-

GLYC0LINA

Ü IC'»

FORMULA DE L. R. DE BRIT.0
Atprovada e premiada com medalha at

ouro nas exposições de hygiene

lM-eUcnie preparado da antiga Phar
macia Raspail, empretr-ido cem
so nss empigens, comichões,
dárthros, o.-r,é, pannos,

_ i '.rritação it cutis, ruga
**¦ í e iodas as moléstias cp-.dermicas.~* 

Deposito: Dro.aria Pacheco, a
;dos Andradas -15; ,0 -'
•emblía 34, Sete de Sete

ir.ibri:», Pharmacia --an*.(
I Dr. Arijüiei Lobo '-í.
'• r.e-j i.-oo, Villa.

sueces-
frieiras,

asprre.ta e
uores fétido*

p.ira vender um artigo de primeir»
oi-dc:-.i precisasc de agentes aetivos
cm toJos os pontos da Republica. Lti«
cros certos de -io a «o _pir cento<
Cartas a Antônio M. de
ínyette — Minas.

mm
A "CASA TUR-NA"

A rua Senador Buacbio n, !.';
Continua cm liquida-So forçada; to-

dr-s as f.-fíoas de juizo visitem »
"Casa Ttiruna".

ai.,,-.,. . <i ti" andar, eom cxccllente
...;raèo. 

S 
>74»

larço IO,'iro 81 e
: Silva, i-,
lelenhone

ru» jAs-1
99«
run ]
11-j í

Oíaniie casa na piai- U Lapa
.V-i ••'-•-." «ma, ua rua Augusto Se-

vero 36. própria pata f-ra-dc família
ou per.são; as chaves acham-se r,a mel-
ma, durante todo dia.
pessoa para mostrar.
A: Caneca 35

onde ha urna
Trata-si á ru»

(•í, ;.i»)

¦

¦¦:è

'¦M
mm

'-.

-m

i¦i

4

'Ai

.¦¦:,..;;;

'¦'

,':''V'í'

¦¦¦<m

<¦¦ 
ft

¦ m s¦ . i

.; 1

*



_}<_-$_WÈjtà

W: ¦*

lís

fe^W.._>.j.W'. .-.i,..iuu1iiJj>_ii.....Ji...M...i«.».. 
'^i 

i g^Ms^aBg^^wagagg^geg gjgggg " 
''"V''''-!_ü»'r'-~-^^ . ;¦¦'

bouVct p^A aiB ___.. B^%áF% AVISOS MARÍTIMOS

M_

ir..

I

jogaria MHARSiACiA nâl(fiõpÁr£ TdCÍÈL H O^BM Rifirand. l-romlo na Exposícüo Nacioaal d. 1900. _.._. QmTAXOA

CU.RASn-IMA -- Cura mbrjmcMtea a.imilhic.. ea aatlittia por mais au-
«ntiiw que seiíi

FI..0 URESINA - (Reme.dio heróico paia. (Iorei
brancas, cura certa .

radical.
VARIOU MO -- Preserva-

tivo contra as béxfca.
I10MOHOBROM!UMJ ¦-

(Tônico, reconstititinte
ladpatha) pau delii-lidade-, fastio, ...Uo de

crescimento, ele
ÇHENOPODIU M AN-THI3I .MINTÍCÜM —

Piira cxpclllr os i-miie.-ms creanças, sciii causar
irrn.iv.Vi intostiiia,

CURA FEBItE — Sulull-tn: d sulphato de qiiihi.ro c:,i qualquer febre
PARTUKINA -.. Medica.

mento destinado a ac-i-
ifrar, tem inconveniente
e, portanto sem perigo,

(Oleo de ligado do b,: calliáo, cm li.ma.pathia). Sem gosto, s. _ cheiro c ser. di-
PESAI-VOS ANTES E 30 DIAS DEPOIS

f§Ê.M CURA
Inilu.n.as, conslip___c.

c iníec.õc. grippaei
era 1 » 3 dta_

T*-.

Especifico contra
JM.TOSITAUIOS EM TODOS OS ESTADOS

COQUELUCHE

'A
M

o trabalho do parto.
LIGA OSSO — Poderoso

remédio que liga, itumo-
iliatawentc oi cortei t
estanca as Uemo:t'ha-

PALÜSTRINA — Contra
impaludismo, prt-5o do
vciitrc, moléstias Oo fi-
H:.do e insomnia,

VENUSSINIUM — He-
rol cp mcdícinifiito des-
titiado a curar a» mani-
-C-tações sypliilitic3s

J;SSENCIA"'0D0NTAL-
CICA — Remédio ins-
tantanco contia a dor de
dente*,
Possue este antigo esta-

belecimento o sortimento
completo em todos os me-
dicomentOB liomccopathicos,
me.-, mo os modernamente
empregados, e que lhe são
fornecidos por caras, a.
maia importantes da Europi

da America do Norte
EM S. 1'AUiO : — BARUÉL & C.

o¦¦>*» FÚNEBRES I jflj fflliS
IdaMlsa de Brito I Helena Gonçalves .No-

(4" ANNIVERSARIO)

Í 

Major Josc Gaspar da Cunha
Brito convida a seus parentes c
amidos para assistir a missa ipic
manda rezar pnr alma dc sua pre-

, saila mulher Malina ile Brilo, na
matriz do Engenho Novo; 110 dia 8 do
corrente, terça-feira, ás y horas,

mwmsfvmffi^mm^mmmmmm
Zem Dinis. Castello

Branco
Veruando Ernesto Cas ', e 11 o

Branco, esposa e filhos, convidam J
os parentes c amigos para assis-1
tirem a missa de 30" dia do f.il-
lecimento de sua inesquecível fi-

lha Zella Diniz Castello llranco. 110 dia
7 do corrente mez, ás o l|a horas da
inaiihü, na egreja do Hom Jesus do Cal.
vario, á rua General Câmara, manifea-
laudo desde já a sua eterna gratidão
por este acto de caridade. i_oy J
¦HSHHR."'' '"«'^mm^^!a^sm_______

ORAI. POU ELLAConstança Maria de
Jesus Santos

t 

Lcopoldina Monteiro dos San-,
to. convida seus irmãos, parentes
e_ pessoas dc sua amizade, a as-
sistir .iu a missa do 30" ilia "or
alma dc sua hõíi mãe CONS-

T.-W.A MARIA DI! JESUS SANTOS,
amanhã, segunda-feira, 7 do corrente,
:is o horas, ua Igreja de Nossa Senhora
•Jo Rozario e S. Bcnedicta, confessando
siimmaniçnte agradecida.; i-ii J

gíieara
Serafim Gonçalves Nogueira,

mulher, irmãos, tios, cunhados e'inais 'parentes 
da fina-la liELE-

NA (10.\'(.:AL.V!-S NOGUEIRA-,
sua idolatrada filha, irmã. cunha-

da i- prima, convidam os dentais pa-ren!cs _ amigos para assistir e acom-
panhar o seu enterro, hoje, ás 10 Im-
ras dr. manhã, ,aindo.o feretro da ma
Uniu 'Lisboa 11. 1G0, Casa de Saude
S^Sehasttâo, CJ 'X337
m^8&2_____m_m_mmm_
Julieta Iracema Mi-

randa d'OMveira
1'rancisco Gomes (1'Olivcira e

filhos, viuva Maria Miranda I.ott-
rciro e filha, 'Ehnira Miranda
Lmnares, seu esposo c filho?, e

Aiimlial da Cosia Miranda, -sua esposa
o filhos, agradecem penhoradissinios aiodos 05 .parentes e amigos que se di-
guarani acompanhar os restos mortaes
de. sua c.trcmosa esposa, mãe. irmã.
m? !". 1" ". JULIETA IRACEMA
MIRANDA D'OI,IVEIRA, o de novo
os convidam .para assistir á missa de
7 (lia quc. pelo eterno repouso dc suaalma., mandam celebrar amanhã, segttn-cla-loira, 7 do corrente, ás o horas; naegreja ile S. 1-rancisco do Paula, con-tessatiüo se desde já agradecidos.

Arma_vdo Pereira de
w»-*,.._ 

y-"»-- *-<_0«- ¦'jaWOV~Zm\__VS___- -"-«SILsmeniia Vasques Fiu-
za da Cunha
Octavio Fiúza da -Cunha e fi-

lhes, Maria de Andrade Vasques
.* íiihos, Viuva l-utz.a da Cunha e
filhos, e mai.; parentes, convi Iam
.1 todas as pessoas de sua amizade

par., assistir a missa de 30" dia por;,lma de sua c.trcmosa c idolatrada
«isposa, mãe, filha, irmã. nora e cunhada
ISMENIA VASQUES FIÚZA DA
CUNHA, que a Irmandade de S. Pedro
e N. Senhora da Couce.ição no Encan-
Udo fará celebrar ás 9 horas, amanhã,
scgttndn-reira, 7 do correnle, por esse
neto do religião c caridade sc contes-
s.itn eternamente agradecidos. 1^30 Rm^>»immmwmB!!MmKmmm
Beilannlina Marinho

Figueiredo

Bastos

. 1

mai:

Matutei Raphacl de Moura Bas-
tos e sua filha Maria de Lourdes,
Manuel .losé dó Moura Bastos e
família, penhorados, agradecem a
todas ;io pessoas, parentes e ami-
. sc dignaram Acompanhar os res-
lortacs do sua estimada mulher,
nora RHLLARM1NA MARINHO

li.-VSIOS, e <lc novo cs convidam paraassistir á missa de setimo dia que :_..u-
dam celebrar segunda-feira, ;• do cor-
v.-iiíe, ás 9 horas, na Egreja <le Nossa
> nh ura do Soccorro, S. Christovão,
.pio que sc confessam eternamente
t!r-:''' = 1314 Resss_!^_msms'M^!^_^_s_i!S!se_i
fiaria Rodrigues Ca-

sanova
"RE0UTG3CAT 

IN PACE"
Antonia Rodrigues Cnsanova c

seus filhos, Jos,': Rodrigues C_ç_-
nova, Antonia Gonçalves e esposo,
Francisco fcoclrítiucs Casanova, so-
nhora e filhos, José Rodrigues Ca-

sanova Filho, Aliiiii, Rodrigues Cnsanova
c mais parentes da finada MARIA RO-
URIGUES ÇASANOVA, rua idolatrada!
esposa, mãe, nota. irmã e cunhada, pe-
«horadamenlc agi-adeccm a todos que se
dignaram coniparcccr ao ..companlinmcn-
to d,- .-.J.-U3 resios mortaes, lhe tributa-
ram offercndas fuiicbics ou prestaram
conforto c deavelon nos derradeiros mo-
anentos, convidando-os ao mesmo tempo
!>.lra assistir ;'i missa dc setimo dia que,".11 sua extreniecida memória será ceie-
-rada ás 9 horas do dia 7 do corrente."ia egreja da Immaculada Conceição, h
rua General Câmara. Por mais esse acto

Í 

I Ne reza Ramalho de Figueirt-
(Ij, Leandro José de Figueiredo,
sua senhora . filhos; Wiiliam
James Mc. Clelland, sua senho-
ra c íilha; Artemisia, Dejanira,

rhermutis -Armamlo, 
Jaii-, Ruth . Sy-

nesio de ligueiredo, agtadccein penho-rados a toiios os parentes e amigos,"em con-.-) .-, Direetoria da Associação
(Jos Empregados 110 Coinmercio do Rio(le Janeiro, que os confortaram 110 do-
loroso transe por quo passaram c- acom-
panliaram o cnlcrro de seu querido
n. ?u°i np,'it\-,í'"'"!'!', - <' avô' ARMANDO
PEREIRA DE FIGUEIREDO, c cou-
vidam para assistir ,á miss-, _€ ?o j;a
que, |,elo descanso eterno de sua alma,
lazem celebrar amanhú, segunda-feira
7 do corrente, ás o ib horas, na egreja,' • Clirmoi fj< ,T.nt8aW^aK5_aBPa_g«tiaBe w^aaaàwaia

-irmando Pereira de
Figueiredo

Os empregados «Ia firma A. P.
I' ígueiredo, penalizados com amorte do teu saudoso chefe AR-
MANDO PEREIRA DR FI-
GUI-JREOO, convidam os seus

parentes c amigos para assistir á missa
dc 7" dia, que mandam rezar na egreja'*
do Carmo, amanhã, segunda-feira, - do
corrente, ,'••; 9 i'_ horas, pelo que ante-
ciliadanienie agradecem. T t(t;- ¦

e SENHORITAS GARfOOAS
— Quanto gaslaes aiiniialiucnte com

vossos vestidos c vossos chapéos ?
Uma somma considerável, c uem

sempre ficaes bem servidas.
Pois bciilj com a 5" parte do que

gaslaes cm tim anuo ficareís habilita-
das para sempre a fazer, vós mesmas,
com todo o chie, vossos vestidos e
vossos chapéos, c as respectivas flores
para cnfcital-os.

'Centenas de senhoras ií tem ali se
preparado e estão contemissinias.

Experimentai

Avenida Rio Branco 106-103

OOnoil$800AGHI
PLATINA «Si200'

Prata ,10 a 60 rs. a gramma, bri-
Ihanles, cautelas do Monte- Soccorro e
de casas de _ penhores, compram-se á
rua. do Hospicio n. 216. hoje Buenos
Aires, única casa quc melhor paga.

S lóH.t

ÜT$800 A GÍB"
compra-se
"M-eridin-

S 850

RUA DO
LOTERIAS E

OUVIDOR
COMMISSÕES

PBAÇA DAS WAKINÜAS
ENTRE OUVIDO R E ROSÁRIO

IS CASAS m HÜÍ-WWAGBNS mWJM AOS SEUS PHEGüSZSSi%KSXm_mm__, PAGAMENTOS IMMBDIATOS ma~___m__ !

Estas casas mio têm íiliaes FARAMES SBNBfA & C.

Í CAFETEIRA FLüMÜEiSE
DI CO l. TÁ Ç.vO I >I 1. ECTA

Platina, praia e brilhantes
oualquer quantidade, na casa
no", rua Uru. uayana, ;-;.

PENSÃO FAMILIAR
Rua Corrêa Dutra n. 3, esquina da

Praia do flrimctigo.
Aluga-se um quarto com pensão a

casal dc tratamento, com todo o eon-
torto. (S 17.19)

; sn.-» coinplIcaçSes, Cura r.-idícil poioroctisos ücisiiros -: rapiilos. Ur. JOÃOmNEt/. Dns 8 r.s 11 c das 13 it iík.iraii 61 rua d* S Pí^ro. 61

I ífllÍlÍ! ! fe 111

n *-,».í--^-"--(.'í».ssr« a
t-J JfímPrffl p^ii ¦!.., _.{__ •Bf_____r.T_ cai ifiii Tr^ffnS^wlI 1

A i-nlnlia tias in.iclii.uis pnra café
Priyilesiadas e premiadas cm diversascxposiçues _ nanoiincs « cstraniteiras. Asua superioridade foi reconhecida pela il-lustrada sec;.i,i dc macliinai o opparclhoiU.i sociedade Auxiliadora ila Inda.-ttia Na-

çicnal, .
A venda e:a todas .-.3 principaes casas

/•'fioidoí"80113 
° ¦''•:''11'CÍ lics,a Capital e dos

uiA\*n'\-0 ,!t';>" R*wV*\RP.c'rÍA_, H.O-K1A.\0 N. i57. ._ 'iv-l. ,,q_ NoflCi
„ , Si. A. SAMPAIO

j-.ran.tc- fabrica de artigos para iiluniina.
Çao, pliaroes e lanternas para estradas de'erro, . das clia-.nu.c3 d. malacaclié_, paraKÍ12 c_ kerozene,
. Artigos nara electricidade. ga_, herozenec malacaclicta e.-u placas.

NEURASTIIEKM
Eu soffri horrivelmente deste mal du.

rante mui'os annos, tomando tudo
quanto me indicavam sem ter tido uni
pequeno allivjo. Hoje uclia-me perfeita-
mente hoa, Braças a_ um remédio que
uma casualidade me fez conhecer. Em
agradecimento, indicarei an- que sof-
frem das conseqüências desto mal. cotno
sejam. anemia, molcstias nervosas.
palpituÇ.es do c-jrai.-ão, etc. como po-
ileui recuperar a saude. Escrever a
D. Amélin C, á Caixa do Correio 333,
Uio de Janeiro.

ARMAZÉM DE ESQUINA
Aluga-se um, com 16 portas, junlo ..

um cinema, no Andarahy. Serve para
botequim, cafó caneca, onde ha muitas
coristfiicçõcs uovas e muitos trabalha-
dores', liarão de Mesquita 11. 6^2.

h ioiq.

m—_7__m

É Fliiii: ü

ÇSEUSS-SSSmOB

ESCRIPTORIOS
Aliienin-so osiileiidliliis sniiis

nara csut-iploidus ou consulto-
rins niptllcos, no 1° o 2° nn-
(liiros fio lin-ttn da Ciirlõcn 2-í:
trata-so cm baixo, 11a Alfaia-

l.'11'ill do 1*ovo.

Doenças âa pelle e. venereas —
Phvsiotlierapia

Dr. J. J, Vieira Filho, fundador e dl-
rector do Instituto Dermotl.erapico <Io
Porto (.irtugãí). Tratamento das doen-
ças da pelle e syphiliticas Applicac.o
dos agentes ph)'.ico-r.atiirae_ (electrici-
dade, raios X, íaduim, calor, etc), no
tratamento das moléstias chronicas e
nervosas: cou«.: rua da Alfand-Ea o
or i\is 1 is ( horas.

Casa Guimarães

PHAPCIA

BENZ0IN
V eiuhelleiano sto do rosto t
(Ias mãos. refresc» a reli- irritada
pela navr-Uia, Viilrn ^Júoo. Pelo Cor.
r.c;''..,.cí",Q- Pcríumoria ORLANDO
-I A:\t.KI..

vr.K_a#___xmzKi!íjeg:

_\endc-se, motivo moléstia; informa-
ções, por favor, á rua Senador Euzebion. 47, sr. Ribeiro. (K 

175.1)

FAZENDA A VENDA
Vende-se uma grande Pazcnda no

E. do Rio, E. F. Lcopoldina, distai.
te desta capital apenas i hora £ meia.
com meia legtta <le frente e uma le-
(tua tle fundos, airavessad,. pela mes-
ma .Estrada c com estação á eo hii-
mitos. A 1'azeuda possue extensas var-
r.ens _. i_l*crritrias, mattas, .cnpocirõcs
próprios para a exploração (lc lenha,•'ascente.' e 11111 itrande rio navegável
atü ao mar. fnforina-sc e trata-se á¦tia do Hospício 11. 18 i° riiidai-, es--riptorio do sr. Villcla, das 4 e meia
as 5, com o sr. Almeida. (104 I)

T~Gtex'lSL__

2 O O; O O O $ O O O
l\2 bilhete 33302

CASA GUiI.LAR.Is, .. procurada fòrf^t ° mmm° fIU <1,,c cmrou ua

109 Rua Marechal Floriano, 10
Canto daÁvcnida Passos

Grande moda
203000

Borzeguins
cie camurça

branca
com bi-
queira e

salto pretos
16S000 ,S$- T^5. bor-eguin. de

. ? ~ casiinira e pellica enver-aizacla, artigos finos e da moda.

,/•_. Ül,TI!'1A NO VIDAD E
16$000 ..-'Sf0C10 — ?ap«ós de pei-

^00C^^~ §*w

I LINHA DO NORTE
O PAQUETB

Ruy Barbosa
Sairá quarla-fi-ira, o do cor-

rente, ás 12 horas, para Victoria,
Bahia, Maceió, Recife, Cahcdello,
íwial, Ceará, Ttitoya, Maranhão,
larintins, Pará, Santarém, Obi-
dos, Itaco.T.iára o Mauáos.

LINHA AMERICANA
O PAQUETE

m fle Janeiro

LINHA DE LAGUNA
O PAQUETE

MAYRINK
Sairá terça-feira, S do corrente,

ás 16 horas, para Angra dos
Reis, Pàraty, übáttiba, Garagua-
latulia, Villa Bella, S. Scbai.ião
Sâmos, Cananéa, Iguape Para-
uagiiá, S. Lh-ancisco, Itajàhy i-V
riaiiopolis e Laguna.

LINHA DÊ*SERGIPE
O PAQUETE

OYAPOCK
Sairá 110 dia 10 (!0 corrente. is14 horas, para i\ova Yorlc. esca-

e
land

Io cor-
paru Cal)

!ando r.a Bahia, Recife, Par.san Juan.
AVISO: — As __s_ons

Sairá quinta-feira, 1
rente, ás 15 horas.
Frid, Victoria, Cai-íivellils
Areia. Ühéos. Bahia, Ai

Penedo. Maceió c Recife,

tes levnt* ou Voceltóp" n_J-«_ 
(,.m,il'"n! ir L> Ij0>'<-'> ''«s Diurno-

_m--__fbu_T____¦ 1 ¦¦-_^^,,-l__m_m__rmmm2----- 
«~^»_««^«_,,;_^_^

COSTUREIRA
Precisa-se de saiciras e coipinheiras,

na praia dc Botafogo, .10. 416 jw
PARA VJD&lÇÃi'
JQMAÜARS
Ourives, 113

—nio —

RHEUMATISMO
FACTOS K' O OUE SÉ DEV . EXIGIU

DOCUMENTOS IMPORTANTES

TV.'fü?l'. \%,\'"i'\^"''>'-' as COT.

!._„?xfr dirouico «"?*« «jSasi*
S. Paulo, iS de julho de 1*01;.

1>K. A. FAJARDO.
AÜeslo «ue ttnliõ~cmpre?a-do 110 rhemn alumo articular agudo,' con. íei" re ,;tado. a, Coitas .ml-rh.um.ticas Olícber

preparldÕ. '"' 
rc:^-""^-i" «••

Km té de meu „i,',..->  s. pde ouliibi ne 1. 15
*l)

lica envernizadacom _• c ,-j fivelinlias ao lado.
e magis,

18$000

8$500

DORMENTES
Fornecc-sc dormentes a quem p^nei-

7.ar e fizer var,!.-.seus. üá-sc garantia.
Cartas f. R., nesta redacção. (ií 1205)

DENTES e DENTADURAS
Comnra-se (itialqucr trabalho velho daboca. Rua tia Asscmbl 16. lc

<>!•. J

GABELLOS BOilGOS

J?. Guimarães
RITA DO ROSÁRIO, 71Canto do becco díis (.ancelhis Caixa 13T3

Fabrica do Escadas á Vapor
Casa fundada tm i.So

\'ovo systema dc ferragens -privilc-'-,'iadas*. c que obtiveram medalha de
ouro ua Exposição Nacional de 10.08.

Prata, brilhantes, cautelas do Monto i
dc Soccorro, compram-se; ua praça Ti- I
cadentes Cl. Casa Garcia.

MOVEIS
Compra-se moveis e vetide-so a pre-

ços sem competidor, mobílias, guardas-
casacas aioo$, mesas elaslicas, lavato-
rios. cta_ércs, conimodas, guardas co
midas ,camas dc madeiras e dc ferro.
BtiardM vestidos, guardas louca;, gttar
da roupa, colchCe.' c almofadas, mesa-
creados mudos c muitos outros artig.

ir? í?nSul fcS

m ii

Usae Brilhantina Triumpho para acas-
tanhal-os, Frasco, 3$ooo. V'cnde-se nas
seguinlcs perfumariás: Granado & 0.,

^;_.i_.-"¦"- ,- """ »¦"- ">-lu I Haíin, Xiines. Casa Posta'. Garrafaíi.edo.j confessam.se eternamente gra- Grande. Cirio. llerinauny"'NiuheTo.,!smmm__mm_smmss_ési_à ~5ííl'ü' '^ISi1?!: s 'ü1

jílllil íi OURFIRA ré _ii3_H_ilÍUI-

Esôrlpíorio e Armazém

HITA IIO PASSRTO, C2'.oleplio. c, Cciilrnl f.93

Covôna do IiímcuK:
Coi*Aíis do iiíitino! !

CnrAn . do flores nutiiruos >
desil. 2rtSO0O.

..recifn enefMiiniondnii. I ,
Rsinoro o uvomiil.lilno. i

(lí S-íft) |

Trísteo Antônio

Aluga-se um soberbo, iiulependente,
Serve para escriptorio ou pnra pequenoarmazém, no novo predio á rua S. Pc-

Trata-se ua mesma rua n. o,
(I oiq)

ifro
3" am

M
illlítbS-

ror t,
-enile-.il

.-.-.; tn tir cin
. em' BiVi.aío.o; informa-

s á rua da Quitanda n, i_o, t" an-
eom o dr. Moraes. R. i.^g.

Mym (Is P.fahfijnç

LtOIRCS
'-'ti-, da alfândega¦'.l.HV.

O. chefes, poHp^íis
nllcpldn TRi;t'l'A()•'«iirc; 

convidam o:
amifro., nara
de 7" .11.. r„

fim
ANTON'10

s par.mos e
,'"in a missa

igreja da Candelária uo dia ; do 
"cor-1

"¦ente, ás o i!- hor;-._, cujo a^to agrade- ' a'! •'
cr:,,. ,',á, K fs&^zív..-- -^^mr^i^-ms&ms i

Lnlz Bohi
» Cano Parcto í. C". eslrcma.

fr&Z mente contrisrado peio fadeei-
| mento do seu sócio I UIZ HOIII.

-*> mandam celebrar, cm sitff. i .io
de s-aa alma, uma mis.sa dc setimo

d:a. terça-feira. 8 do corrente, é.i u ho-
ras,^ na igreja de Santa l-íiia, c para as-
*Í3llreni a esse aclo de religião convidam
a todos o-, aeus ami_os, aos quaes st-
confessam su-.i .uameiite gratos. i.;-.t R
SB_afârasspv--afi5js^^js_ft^rígajgí*

Francisca
# Henrique Alia

*** vida as pessoas" amiga-
| cida FRAXCI.CA LOPES

gõ. assistir á missa de 7" di.!
pilo sc*.i clesc;mso e!emo, t__

eclebrar no aliar mór da matri. do Iir.-
Kenho Velho, amanhã, seguiida-fcirà, r
_1n corrente, ás g boras. (I \C\_
_i&_m__mm&m!_mm£8i-?i:W
Armaí.do P-artíra da

Accei!;inv-âc propo.
j ,1c uma jfi-anile área
I mndanea do eslaliii..«' 

ista Meyer, nue si-ti'f:>- i
exigência ('as autoridade'0J)1 a V-i.<:;;>;.n tte fí.l

cconuiuvlnv diversas c-s'a!
¦- ;. ¦ ¦ p,i.-.. . .i, ,-:t

n-;ada p:;,-a s-.-i
iiiacücs comtjí. ;

rita ilo í-lo0^)*
ás .t i]_ da i

pa-a_ a venda
apropriada para

na rua C.-ma-
.'rf.-i-im.-iik'
s sanitárias.

, „¦¦',',ria ;',,-ea
es^níriíos. 'l\-n-

•..- 'pasiaeem, noro-
do pado; Infor-

,i Vi :.»o C::id'i.*.,
St. sobrado, das

tudo a fa
do Novo
n. 360.

ror da pobreza, todos ao Mun
rua Visconde de Sapucahv

IJ 100:

sacio
-Precisa-se de um, para. casa Je pas

to de t" ordem _ cotn pratica, capital
de 3 a 4 contos, é neeocio muito sé-
rio; Informa-sc com Brito, á rua Gon-
çalves Pias 76, liar Pérola, das 10 ás
!-• e das .) ás ó. g ,.;,,-

Caixas vazias da mm

Temos sempre 'gratide stock dc todos
os formatos; são as mais solida; e por-
ateis. Kua da Constituição ti. ,12 —

Rio de Janeiro. li. 1.. 1 ..

PENSÃO UNIVERSAL
l!ua D, Geraldo 11. fo. esquina da

Avenida Kio llranco. Alugam-se cy.cel-
lentes comniòdos mobilados para fami-
li-i e cavalheiros de tratamento. Cozi-
nha de 1* ordem. Com c-u sem pensão.
Acceita avulsos. _ 6i>-S

Vende -¦'
Companhia
Visconde d

(.-rando qiiamid.io
Cervejaria Pralin
Sapucaitv ;oo.

na
rua

Aufos-cainloiiõss Saurer

Karope Peitoral de Oosessariz
e Alcaírão da Noruega

FORMULA DE BRITO
Approvado pela Inspectoria à. Hy.

tlenc e premiado com medalha ds ouro
na Exposição Nacional de 1908. Este
narnvilhoso peito-al cura radicalmente
ronchilcs, eHlarrhoj cbrotiicos, cuque-

luche, asthma, losse tísica pulmonar,tores d. peito, pneumonias, tosse ne.¦usas, con»tipaç8e», rouquidão, suííoc.
:òcn, doenças de ga/ganta 

'aryiifre. 
de-

flti_c asthmatieo, etc. Vidro 1I500 —
Depósitos: Drogarias Pacheco, Atidra
Ias n. 4$; Carvalho, rua Primeiro d(
Março 10; Sete de Setembro .1 e 99
e A rua da Assembléa n. 34. Fabrica:
Pharmacia Samoa Silva, rua Dr. Ari.
tides Lobo 11. 233. Telíiphone 1.400¦'ilia.

e -o$ooo — Chies sapato»
um. fi,._i- 1 e 'Pellica envernizada eom
l.uit iv. "°1)CIt(> j9 pá e sa!£0

20S000 e,.*-2í"-1_"orzcgiiins de pei-
.,„ , . 1|C;* envernizada, canoi decamuiça branca, beije ou cinza.

9S000 I0,$ c '^Sapatos de vellu-'
,,< Z, _. 1 • • co.ln "ras "° P"-''o do
S« _i,?£selra' 

a:llfí0 ""-derno, custamnas outras casas 155 e i0$ooo. •

io$ooo e i_$ooò, sapatos de
,:,.. , verniz, para senhoras, ar-go moderno, entrada baixa ou comtiras 110 peito do -pé, saltos de couro ou

143000 e. "5$001-. elegantes borze-
.m_7l. R""1S ,'le PC,liCa Preta O"amarclla, canos de fantazia, o que liaoe mais moderno para homens.

13$000 e Is$ü00' boü| de pi"'0»
.„n.T- pr.'•• 0l1 amarella, artigosuperior para homens.

15SO00 Bolas de Pellicii preU ou
FANTVlV Il"''arc"a com can0* de

(PARA HOMEM)

MADEIRAS
Para consiritccõea de prédios e mar-

cuiarias. vendem-se muito em coma.
Neves Sr Comp. Kua Senador Euzebio" l" ÍJ 

918.

ntüiTiTl

l.H!. CESfDrÕ"l3À CAMA E Sil VA(1'irmas reconliecidasj.

Atlesto què noi eu.s os mais i.iiiailo»Ue rliemiutismo, em qa_ tenho lanculoiii-m. em minha clinica dai Gottas anil-rhtumatlçu de OUeber. o. resuliodos obü-dos tem sido sítisf.torlos,
O i-íierálo c vti-J.ul. f assim o aüesto.o. 1-iulo, to ,1c nialn fle 1016.

,.0_. ROBERTO GOMES CALDAS.
(i'irnu reconhecida),

5S000e 6? ~~-Sap:uos tlc Io»a
T ca, saltos baixo ou

bran-
-••, ...ii...» uhiau uu alto»,com tiras no peito do pé, para g.nho-

0 MAIS PODEROSO ANTISEPTICO
Secundo estudo do Bnr. FOBARn

Chimico do Instituto P_i_.ui- (1007).Sem Mercúrio nem Cobre
Nom tóxico,nem cáustico.não faz nudoas.
DcstrCo ínstntilanoBinontB todos os micróbio»
iltt Pente, do Cliolera. t*e . rea, Dlamlieao
* d DysenteHas dos palxca quentos.
JndispensaTel conlra nsepidomias.
SOSB i mui'., medida üo Iriisoo

o'nm litro de açnajmtodo» usoe.
Soclóléd(l'ANIOOO_,32,'_uõí!;Hatl,ar!:is,Pati.

¦>¦ S TOO»» *OA9 - HARMACIAS. • J

VÊR PARA CRER ?
Quereis comer bem » gozar saude?

Só 110 Café e Pestaurant Rio Branco,
rua Marechal Floriano n. 195, aberto
dia e noite.

MAS

Aluga-se uma casa próxima i praia
dos Frades j na rua Luiz d,* Andrade
11. 6. Trata-se á rua cPAlfandcga 11. 28.

f. iio estado,
II. 1(0.

a praia dc S.

1 .

?;n"".s(_ ao
s lf.!r,..-..i_;lu

1 isiüejrciií)
A Associação do

^,*0 r.o Commercio' do
ro, representada pe
Iho Adiiiitiisltaliio,
todos os seus cor._c

¦qvc sc il.jsnav.tm acomr*; •:
mortaes do Deu soclo , •',
e?;- íirc-iiir-ntr o vícr-pi v•.max no pbrkira r*ic i

•< dc novo 03 coiu:<Jn p
missa dc setimo di, c:r.
y t .'.'¦.nn, titandr. ccíohrar
C -1;;. :.m.,nh_, 5e/;;ii.!„
.ou.-- 1, áa g 1 il_ hera

Vendem.so tr < |. nrande acceitação
on 1 "í scnaraiío. ?•'¦¦¦-,¦¦-, •{,, Cüv^\'.iv.ri\c
11. 31, com o --. 1,(-„!--.. K. ijoi.

im wk 
I Vendém-se doi- cachoi-ms <• uma ca-

delia, rom dois mezes d edade; rua
¦ o C.'i!!f-"c n. to.!, i° andar,

opes PETROPOLIS
lilevil!.. cou- -

„. _ Vende-se um bom terreno na Avon!-
-:. ,i.-i C.-nt-al. no-ii-o adeaiitt* -Ia casa do
,, 'Ir. Metrbia..-. Pc-auha. ti-lo « m-*-
la 

|-"'i*,„-'' /"'',"* \. 
,!!o de fundos. ..-

| 
'V-a-li 

d- P.-rr.i o<i*>rr-i'mlnntn-i de-
vendo pass-ir"nela f-i--,-,-.-- . i;nn.i ile•-oTKles: vende-se todo ou cm !.-,•.=-..
Para ii-fnrma. ..*.. rum o dr. Tl-iu-i-
oue Paixão, em Petre.p.lj., on nesta
capital, á nn Senador i. ur_tdo n. .;,..

RiÍTffi 6:OOO$O0Õ
io teu Conse-1 ,,..., „,. , ,'.. ¦,„,, _,, ,;,;

.i.-:i -.:Ic-_c aj-r:ii ..ande (-v ;.r;c:-cT... p--e.--sa 
','. 

inn
ci.-. c amigos I-^cio nn *ictn .--ai u ejpíiat a,-"m.-., oa-

flOU(èiRlíDO iÜcí!;.'1'"''0 - l:':- '!;í<-!':j ;' »e'-«d« do
ara assistir ál O,.: •.. .., .;'-.• .-,,, ,..,,,...-. r.., ,.:,
5:e intenção & I cithçiV. -•-. ., ,.-.-';; 

'",';r '..:.. 
,'.,_„,.'.• ejrcja d- \[':i'-'.'. 

 ' "-i- r-.**.-*., o ,_:e a!-:'.i
tf,- ,, v do I --'-"crsTer j_-a este í : l , _ ri:,-,.

G^OHORi-UriUilui!]!

Deíapp..rccpu inn, pcip.ien
lindo;,', côr clara ou café
com a cara escura, tendo
dos lado-, da rua Víscond
n. n I. loja. Sendo de estimação e
dona estando incotisolavel, pedeciticin o tiver, de joelhos, trazel-o
d:M casa, iite será rccoiimcn--.-In

 __ '___ S .-1

TUBERGULOSE MM!

Vaca Car-
:m leito.

ila Gávea

PA QUETA
uma casa proxim

i; na rua Luiz d
-se á rua d'Alfani

k mmm doi _im e( tewjítos sorteio
Com uma só prestação í.)n-se 6 sorteios por semana

»> íllroiio ;> i-epoticão
COOPERATIVA CHRONOMETRICA

O maior c- o miús antigo estabelecimento no
gênero, Clubs de jóias, relógios, gramophones
e discos, ternos de roupa, calçado, louça, mo
veis, Guarda chuva com castão e argolinha
de prata e muitos outros artigos de utilidade.

Resultado das extrncR/es x>nra todos ns planos

15$, 18$000 Boi.-.".;ns «nver-
r,„,..- T . ninados, cano» de
liomen 

" ° 10 * 0-oderno V*n

C$000 Borze.ffuin» de Deztrro, preto,
7. . , artigo forte, próprio paracollecio. de r; a 3,j.

2$000 e 2$-'co — Vliincllos dt lie-"• zernnlio, 
belbotina ou «ma-rellos, a ponto, muito fones.

2.000 saPMos, «ai saltos brancos
nmarelloa ou

de i; a 27.

ATjPEROATASnfí H'n 3T 3*500
» o".,S a.:}S -18000 li

„ «Í,J, ¦» 40 _S500 I1 ara o Interior, nmis 1SOOO o nar j I

SIIVI !...
^ .- < . a pi-

NASCIMENTO
são sempre os melhores.

RUA UKUGUAYANA, 143
(c3nuiii.i da TlicopliHo Ottoni"greosgenoT

Moderno tratamento da,s tosses e
bronchites. R. Quitanda 50, sobr. Vi-
dro 3$ooo. (K $aO

•»»»(. -*.mmm—mm.m__-* m.mmmt»

\ excitaçSes nervosas e
envírnizados 13 dõhbs, bnxaqurcas. insomnia, ílllíailOS, I .Y58TIGBNS. PALMTAÇr5ÍD8.

C0HVUL30E8 DAS CRIANÇAS E TODAB
A3 MOLÉSTIAS NERVOSAS

ALI.IViADAB K CURADAS [itilo

___\WÊBL%m%Wm
Ultima3 novidades cm sapato, parasenhoras.

/| REMEDIO EFFICAZ |
SEM DROGAS S

'it.T3rir.--Kr
j&P

iUSs_&

«1

Hi

m

'..¦'¦ •' i"Íi-' . SMmm

31 de
l ilo

julho
sçusto

segund..*felra 437 o 37
ler,,'ii-rcii'ii 311!) o 3!)
quanii-foii-i SS9 o 89

:i „ •• quinta-fplrn 010 o 10
¦i n sextn-feira 782 o ü2
ü » ,, sai,hado 302 o 0.

Dn. iVNNIUAL BUSSONR.
filo da Janeiro. ','• de agosto ile 1 ifi.

SI'sb'1. asa e Bieláo
Accfiil',m-se agentesnttCupital o nos listados.

Rí!A Bü EN 03 AYRES N* !54 «(Antiga rua da Hospi ci.)

Hotel Miramir o Babylonia
r-K_.n.-D

Nova gerencia. — Com trinta
dias do permanência nsste ho
tol. pela sim maravilhoso situa-
çfto. ounitn-so ns sesnintes
moléstias : — HVPOCONimiA, I
CHI.OI10SE, NEÜRAS I'HENIA
o NOSTALGIA, Asseguram ns
sumidades medica''; rua
Gus avo .Sampaio na. Ci a fiG.
Rio de J,meiro. Telephone n
972, Sul, 27 minuto, da cidade.
Por automóvel t.:í. ,1 1342

~--^-r_mm_K__.m_m_mm^l II ___¦ ¦ U_.i_l_______t_i_Q__lttJB.

Í» 
Eiii|i6lnalt01 'avol,iii3lantatieuinentc solúvel _no iiioineiilo ile lomiil-o u'iuii llqulilo i|italnuci'»

(hifusio de tllla, ngua assuearailn, etc.j .

SnDosagemraclt,consercaçã 
otndeflnida.l

Pharmacia do D'GIGON,7,H.Co.-Héfcii,P_tllS
«sm toíSis íi Plurmacl.-..

«9«»IVffWVV«HW9««VffnDi

[(Ira», sr, Manoel II. Rcbcllo—S. Paulo*
! Uti-uro rjue sõftrendo ha doij imiioi (lt
j um r.ieu-.iiatismo clironico, (jue me oi,rijara 11 andar dt joelhos, por não o nòiler

jazer d. oulro moilu. me foram tladoi, p«-
; lo tr. dr. Kolierto dome. Caldas doii v;-dros do preparado "Goitas anti-rlicinnaticm
I de OUeber", estando eu hoje quir.i curado.
| pois 1ji-.ilo htm dispensando qualquer am.

paro pari. o b.i.r, Faço c. ... decl.irnçSo •I nem dartuelles que como eu, süo victitnat
: do rneumatiimo, e ijue encontrarão n.n
| 

"Gottas ile OUeber" aüh-io e cura par»
I seui noífriiiieiitos.

S, Paulo, 12 de maio d« iç\6.~
MIGUEL GACCtOV*.

(Villa Joanuim Aíitunei a-A).
(Firma reconlitclda),

Preparado puramenii.* vegetal. Annrovadi
pela Direetoria ile Snude Public» do Rioile Janeiro — Vcnde-je na. nm; Ami:.-
—~ ^d"10 40 c Chile 31—.Deposito,

Xarope adstringente
de Quina, Cascari-
lha e Simaruba

Formula de R. dt Brito, da Pliarmaeii.Raspail, approvada pela Inspectoria
dt Hygitne.
Receitado prio. i-.i-i. abalizado» medicof,contra » «tfecções rio tubo Hostto.iniesíi.n»l, priiicipalineniB contra as diarrhéas re-beldee, acompatilioiliis de eólicas, dysente*

ria» e tr.eientcritr,», dinrrlicns da dentiçío o
da» convaltícençaj daa ftLre» gravei c dai
hiolestiai pulinònatei, cooícguindo sempr*maravllliosai ciirac.

Modo do .isar: vrja-ie uo vidro.
Preço. ííooo. Deposito — Drogari*

Pacheco, ci doj Andrada», 4;, 1" d»
Março 10. •) Scleniliro 81 e 99'e Aa-

| sçmbléa J4, í-'_.hiii*a, Phsriuaci. K.,níoi
i.il™, a ru» Dr. Aristides I.0I10, ;'ip —
\lt\'. I.4ÒO Villa. Rio de Janeiro.

DOENÇAS DO CORAÇÃO
Potuadas, p-ilpitações, c.in?,-iço, falta

de'ar, pés incitado, e hydropsias, liater
torte e irregular das artérias. <(„ .pulso
e do pescoço, e aç lesões 110 coiaçãtr,
cansadas pela syphilis, rlietimaiisnío o
nrterio-schlcrose ctirnm-se com o CAR.
DIpC.tóN'01,, crande descoberta appro,
vada pela Saude PitblicA, para essas
moléstias. Granado & lüHion. Kua <Ja
I ritsiiayana n. 91, Rio de lanciro.
importante, attostados das pessoascuradas e de médicos notáveis." V.dro.
6$iitto. l'e|o Correio, 8$500. J .171

Estornado_>. • .. ,&
Tridijestlvo Cru., é o tinico remoiiio

tjttecura ai doenças do estômago c in-
teftinos. Drogarias e pliarmacias. Vi
dro. sSjoo.

s§_àB _% _ B W S _P%
W-*r\ V _ _F _m _ ^
E.WBx*_r w gs». m ffiJp" ™* "mm* ¦¦¦ K_m-_ Ul «T

LOJAS PARA NEGOCIO
Alusam-se duas lojas para negocio

ou deposito. Aluguei 1005000 cada .
unia. Kua de Sant'Aiina 40. (R ?49' 1 ~".

A cnsa 0110 vendo ninis bundo é"A COMPETIDORA"
RUA SENADOR EUZEBIO. 75

Cam.a dc pcrolia, i.r.r.i cssal, .-ÍI* ioi iti
«oj jo?, 70$, 80S, 90$; loil.ttcs'g.t 

'10,',$',
110S . ijoj; n-.cra. dc cihcccifs aoS id1 i=S: guarda-vestido3, ,iíS. 50$. 100$ ai.to$; guarda-loncas, ioi. 3-.%. <i$ a ,y,y,Rieias-mobiliu, '10$. 100$ 150Í a 350$: ciar.di-comidas. 35;. 30Ç, ...S at- uíS; K„aida-casacas, itwS, i;oí até aio$; preços a ci-
nliciro.

lücos dorrollorios, envio aliniião o a
Capitei vendcin-.c ,1 di-.,híi.-o c • prestacíoi,

PENSÃO RÍO

A^_mms^_m^\! CÂPÍLÍIMA ITiurpnfiswpt& 1 cura l
SI r... - r-_f,_ii:.___i _ . v._. __.._ ü '

RUA SENADOR VERGUEIRO mAlugam-sc excrllentea commodos";
cozinha d-- primeira ordem, máximoasseio, sala de visita?, mande jardimnos fundos. Telephone Std i_K;.

(J. 813)

Pílulas Purgativas e
-knts»bil_í)sas de Brito

Approvadas e premiadas com meda-
iha de ouro. Curam; jiiÍFão de ventr',
dores dc cabeça, vomito.?, doenças dc
figado, rins e rlieumatismo. Kão pio-dii-eiu eólicas. Preço, i$5oo.

Dep. ii:os: Drogaria Pacheco. rua dor
Àndradas 4%: A rua Sete dc Setembro
ns^ 3i c 90. 1° de Março 10 e Assem-
bléa 34, Fabrica: Phannacia Santos
Silva, ma Ur. Aristides l.obo 11. 221.
re'<-',li_n. n. r..ioo. Villa. .1058

Tcl. L550--Xoi'ti lie 11.

' I -
couseciic r;
.incmias, pu
fraiu.!.. RÇ
cta. memori
|,..,., ini.rrl
Prasil o estra
•';,,,ii i.i ds toda ,•-
Filhos. Rua da Uru,

lanciro. Vidro.
.00.

r e evitar a íiibcreul....
,">es traços, nciirást-Iienia

_ caiu dysncpsia, imRoíon-
1'raoa, dores n0 peito, fc-

• ,palli\|_„ c fiòrr>
ni-ríni; «lo I

i"i fxlraor
nu íi

MACHINA DE BSCREVEU
VenJc-se '* Mercedes'*, nova, píirt

ucladc do

, x.iisn>E8is_aaRint

Paso-
S CS /TI %__# %j 1 tj^

"génítâés.Cura infaL-.
certa dos ORGAOS
qiialijttcr tiue seja a causa do enfra
tiuccimcnto ou edade, com o suspen-
sorio lilcctrico-Magnetico do Doutor

! Wilson. Depositários — M.-rino &
ii, .1. kio.

OURA
- - CONSTIPAÇÕES -

_ NPMJEN ZA, TOSSES, ETC. ,t=T3a^-CrBa<OS!Jl_5_BlxaE^VJa-rj-JI<Ki.V.líS_3M'J ' -

TRASPASSA-SE
o contrato do uma casa de seccos <
molhados, situada num dns melhorei
pontos rios subúrbios, tem moradia
para familia e grande chácara, Infor-

| maçfles com os srs. Teixeira Conto
S C. Rua (_rugu.1y.1_. .1. (B _-.,!

3ns=R«3aesatsvcac

•.ii:;,
yana 11. or, !í:
fi pelo Correir

J .IM I!

I QÇQ
Ti »

iü

CASA
Prcc;sa-sc d,.- uma, para mo

immediaçõcs io Cattelc
Freire, construcção moderna
para este jornal a S. C.

OU
lia, nas I'

Gomes

Iit-í.-ill.nl:i tio ''iliflcin ilu As- .
soclncüii Coniancrcin! (com In. I
ciei tj-iin). l-tttit I'i'inioii'0 de '
Jinvço, Indo tio Correio.

j'.' o requinto ila setrurançit, f
oiul" so i.-.iilc tteiiosituv todo ¦
qiinlqiiei' vnlor, joitis, dinheiro, j
ilo-U-lentos, etc. I.llu fmiecio- '

'dos os dias tiii-is (Ins ¦í nu to

rrífinitlAutüilbu
Precisa-se de t.
capital dc !.-.:
dirccçilo tccliiti

situada no centro
!ida_ ,• .ifrç.ticíada. Qm-m estiver misi-rmuno-s dirija cuias a J. ijc Alüici.
da ,par,-i á Caixa il.-ste jornal. 

*S 
0C6

,u l>liarraacctitico com
,oo$ooo, para tomar
•1 de uma pharmacia,
da. cidade, bem sor-

"j 
. iiorns, (lí 1S70) ;

v. jaKsa_____7Hs___^_ttK___as__m^

ii PITiQ./flElIPn ir-Ç;f?ii

DIAS

i;sr]:íi'ir!;'.-(;v,o mriicwtit,
.DE 1'l.VHHIHO (ICIMARAES

(S' oilH-fl.)
Tr

ii-U-

(nl-r.)
Jo

de to-lo

U .41.

CURA i;m
febres interitiKteiilos,

sezões, utnleltas, iitilustres.
Rua Marechal Floriano 173

| --- Esquina Tobias Barreto

Grande saldo DISCOS E'
GRAMOPHONES

ínfallivel da
Sinpslensla viril

A perda total ou mesmo parcial tia
viriiiiade deprimo o homem pliyslco, o
mellior dotado, cncmnlnhando-o para
uma velhice precoce. -NSo lia nffeeçSo
<iu. lhe cau';e tantos soírrlmonton mo-
íii-"s. (pie lhe traíra unis diseussílea In*
thnas, fl_ vezes nio-nio sarcasmos e ea-
C-adas, toniando .-isstm sombria toila a
sua existência, Deixar este estado sem
cuidados, na espectativa de unia cura
jiroxlmn. o entlmlar-sc com uma espe-
rança clilmerlca, quando pedindo a bro-
rliura do Dr. Z.He, Intitulada a «Ues-
laiira-jfto do Homem, neompaniiuila de
um., folha de consulta dirigida franca
aos 'pie H-io pixien. ir í*. - con.iultit? n3

m uwwm 93, mim
,la. D __ 11 c ila- 2 ás C, ad(|u!r.-fC
.a certeza do roliaver a totalidade da
sua vlrltlSaflo'. Essa Interessante liro-
oiiurii, tle. distribuição gratuita, conten-
rio oxíjlícnçSi-á o conselhos ImKspftnsa*
veis nos liomen^, deveria ser lido o ro«
lida o ponderada nus hora» úe desnnl'
no . depressfio jnvenclT»!.

Fazemos
j Comp., rua do Ouvidor, il',.. Kio. |j Í'llJlliirilÚS

Remcttein-se catálogos deste appare-1 fotln. n»
Iho. Representantes em S. Paulo: | 

WHOS OS

j Januário Loureiro, rua 15 de No- —
vembro n. 7. |

B ! A - '.
?tawMgJ3am\*«M'jmíg^ ' i» V í'Iii(I *} ,mm_mWK_èxi&x-i\__m? , e01ÍK,,v

Oificina de Plisséf! ™E. \fÃGIí!M_R LfiMZOSV
(. artor.-.antr • r.r.inaml ula. \ 

' '.¦ ::e 1

^£. PIiee__ | f'Prli«t: li

,„_Sí.

_Wfi

em
systemas

fim fP
trabalha' ri ide ;-,?.,, n.-,--

.::.;. (Hicttlti,-, possuindo diveria.i
ni-diiiiiiuid.idcs: dá ronsultas Iodos o:
dias, das g da uinuhãá; S da noite, ftj.ii
S Clirist-

»0 ,|0 [.;,;;.,
u. snl, iltlIO

•11.

ALUGAM-SE |
is dois andares do predio i rua d,i I 'U.j™ 

t -. .^..^ . - ..,,', 
',ã'"JT 

i
Mania „. 97; trata-se no »««•• CUSA DÀ TuBÍH^JW^ |

_. 1 l !)((. A. DAXTAS DE QUI5IROZ [

[liJriUWo iUViQlUiííUò

de fr, íia dè
u ia

prova
!;:t 1

I .au,

.5 | T ET DI M !í « o único

H 'iu. curB PLORE3 'iHANGASa 09a Cnrrlm .nto-* dns Sonho*i.s.
n

Modernos metliodo3 de tratam-'nto
nedico c cirui_ico, conforme a mellior
ndica<;3o. Consultas, das 3 ás 11 da
:,uliã. Rua (_ru_uayana n. 41-

ou :: .: |Kti;,ia,
tr:-.!.-i:ucr.lo ,- de

1.1 .-.-. o-.t stiiíifi.
de comhtc.a, á

-1, citiMi na eu
;*".¦!¦) Xavivr,

fniS I ¦

Corr
_ Velron(ia-se nris prlncipao . phnr-j

; maciiise n:i Drogaria /VrauJoFrei [tas&C, 1
tasseonar»,'? nu miRi EfcsnwHffnmR- *

^iâoliioa píi oíograp .(.a
C- 5»,

ir» Ki ao 11 hs..
?8;c

i.- uma K.-!.-,:-: . 1 \. c,
-s: rua du Ali m .y£n 11. .

I, i'M

OH^, M. OE l?0EOO |
!"i.necialista em creanças e com lon-

. pratica nas moléstias de senhoras, I
¦ ata dc todas as doenças intcccmnncs,
Icmcrrhagiaj, Suspensões, etc. Attende j

cliamadis. Telephone, Villa _.,.7S,
,'s qtiiuras-feiras, . ratis aos pobres,'c.nsulíovio, rua ão T^»*nt'-o m, i° .n-
*r. d:;s .* ás s. Residência, rua Ihi.
iruna, 107 (antiga Campo Alegre).

811 I

| GRANDE DESCOBERTA

especial para alisar o F-i !
:ia:. tticarapinljRdo, !Tí i

. i Vende-: o ci

cabello p..
ifi crespo ou ondulado que
Kl VIl.iRO. aSooo. Vendese:
ri \RMAZENS GASPAR, praçaTiradentes 18. Perfumaria trpeç

UruRuayana 44 r no díposito;
D!ÍO"-A!'.IA RODIUQUF.ÍÍ, rua

f-\ Gonçalves l):a., ' 
5-;,

_TS7-í_-S-ÍSi_S3SS^'/^yy''m -fé^r*-

-tro (pj.idrn
I Rrar.dc; arcas, próprios para silios,
, chácaras ,- capinzaes, com apua p-ra
i írriKa.ão. Subúrbios desta capital. ._.-
I vidos por ;t esiradas dc ferro; informa.
¦ ções a rm (I. G.raarn. 2<^_ (S"í J-.

^0 PÜOLIGO

Convém a iodos
íaber aue o "Tridigcstivn Cru?", é o
tinico remédio appro-.ido pt!» Di,-
ctoria de Snude Publi.», «jas ci-r.i ;,
otclestiai do estômago » Uittstiant.

ri 11% 8 líLLIAUV
i O.tra radiei!
i rno, gonoíT.téj!
! molpsEías rr-\ 1
! prrtva C.nv.: cr
ide ?c em -'-I

, ti. », » . rv

O oleo do cabello, cm geral, s
• Rola dos casacos; -para remover
i ias-. ba$ta npplicar o IMectric Jai
| Ou,.- além disto tira toda e ?¦!.

mancha de oleo. piche, gorrl-.ii.-i
Vidro i$5oo. Casa Barin. A.
trai 131 o nas perfumaria., (J

CASTILHO G*SA EM RAMOS
,1 Vcnde-sc -uma bem localió-adn

Ciu-
I(I2*

de syphili..
,_ cancros, e d'icio rjo sanffii
ntenas de cur

•lieumatia- 
j terreno

todi.j as | oiítta,
como se j esmal

jardim, uma
con.

v, Pedro
nacias •: dro

u
r.i

• .v 1

. .. Mia vista, .
electricidade, banheiro dc ferro-,1o, V.. C, tri-.-. <-,_:,;.o?, d-.-is

¦ cozinlia. á rua -Mini. d !\r.-';a;¦níori.*!*...KV 
na Ç.-.,. -M^in* K

O'-•¦'!-¦ lli ;íi. M-ii .f ...rdo.
j. 1*7.¦

::-r:.-„. ¦'¦__'. ~:-
ÍSSSHhSÍBÍKÍí- __J_S±íí^r_:- "¦.-'-; !__=•=_¦*—*'" ¦_________>«¦



1. _liiHi£i-l--- ---^'-^--J-iii^ ^i
»—»-»'"« """"" ¦¦¦ —"

Temos o máximo prazer de communicar ao Publico a abeitura do nosso escriptorio e deposito, sito á rua S. Bento
n 30 oara a venda dos afamados pneumaticos G&0DYEHR e borrachas macissas para caminhões, assim como os
outros artigos manufacturados pela THE GOODYEAR TIRE & RUBBER CO, de AKRON, OHIO, E. U. A., como
sejam, correias, mangueiras, borrachas em lençol para juntas e machinas industriaes e agrícolas e ainda, saltos, solas de
borracha etc etc

Possuímos'um dos mais completos stocks de todos os typos de pneumaticos, incluindo o famoso G03DYEAR
ALL WEATHER TREAD (anti-derapant de taxas de borracha macissa) em todas as medidas Européas e Americanas,
bem como um sortimento de todo o material necessário para qualquer reparação.

Os pneumaticos GOODYEAR e os outros produetos desta Companhia, adquiriram a supremacia em todos os
mercados do mundo e nós esperamos que em breve elles sejam conhecidos por todos os consumidores do Brasil, não só
pela sua superior qualidade, como também pelo seu mento real, conseguindo o bom acolhimento recebido em todas as
praças onde foram introduzidos. ._ _____ ¦_

SoSicâ-tasiios sa attes-fçã© gfôs interessados e antecipamos os -.osso agradecimentos~THE 
GOODYEAR TIRE & RUBBER Co

of South America
WÈ^mmmmmMã

"SUL AMERICA"
SUCÇÃO 1>K _-*OI,l_)l"l)A'.l'!S

Run do Ouvidor SO
AIjUC.AM-.se

Os seguintes prédios:

IMiMlIilii"j. 
LAGES

ESCRIPTORIO R ARMAZÉM, RUA
BUENOS AIRES (ANTIGA RUA

BUENOS AIRES. M. 85
Telephone n. 1901, Norlc

Leilões a realizar-se nn semana de 7
á 1- de a_o;;m tle rçilO:

HOJE, SABBADO, ,., h t 11* uora: .
Leilão de moveis a rua do Hoi-pi-

cio, 85.
TERÇA-FEIRA, 8, ás 12 lioras:
Leilão de terrenos no Caes ilo Porto.
OlfAUTA-FIátRA, o, ti 1 Iiora:
Lúláo Je fcrragui. á tua Jo Uospt-

eio, 85, armazém.
QUARTA-FEIRA, 9, Ss <l '"-¦'-'•'';•
Í..iliio de predio á rua V-COitue dc

Ahaetí n. 86.
QUINTA-FEIRA, 10, í 1 Iiora;
Leilão do Rrande predio á rua do

Hospício, _a_.
.EXTA-FE1RA, n. á 1 lioras

Leilão de dois prédios á Estrada Real
de Santa Cru_ 11. 18.8, massa fallida de
Martins & Rainallio.

SABBADO, 12, ás 1: horas!
Leilão de terrenos no Cáes do Porto.
SABBADO. 12, á 1 I? horas
Leilão de moveis á rua do UuJpieio

ti, 8,. armazem.

PENHORES"
LEILÃO DE PENHORES „s„mu _,„.„„, ___.

rtG — Kua Luiz do Camões— 36 eaja ;, com..2 quartos,. 2 salas, In. eli

CAMPELL0 & C.a
ra_.ni leil.o no dia 11 ile agosto dc

•oiS, dns __ii.c___ .rnciitas, c previnem
lios ücnhorc.) mutuários,t que podem re^ua*
uVi3 «u rofortual-as até á hora üe come-
t.-ar o Icilio.

OFFERECE-SE 
para dama

nliia ou serviços 1
du compa- A LUGA-SE, na Villa Hio Branco, ave-

leves, cm pensão, uma __.uida Mcin dc Sá.^esquina de InvahdoS;
senliora de bom comportamento e optiniAS uma bon casa, por 140$.  ^'"4?r_*____!
referencias. Knci*cv<cr para Francclina; trn- ~ "" C.~~
vessa Navarro n. 34. (351 '.*.) AiLUGAM-SE dois bons quartos a rauços

.—, _—« .—_- ¦ 
jt\_goi|;cjr0t}) CQm 01l' stin pensão, cm casa

flores, ,lo -nmj|ja; ua na d- Alfaudes.i n. no, **•
(,1009 l\)PRICCISA-SI. 

dc aprendizes de-
na rua Marechal Fioriano Peixoto 41, an**jay,

loja (.ns i.i) s;
(As chavçsj nos mesmos ou conforme

tiulicaçílo doi respectivos cartazes).
S.. CHRISTOVÃO — Rua dc S. Ja-

nuario II. _*¦_, com \ íjuartoSi _ salas, (*>:::i*
tal, etc, luj! electrica. ÀUicucl iao$ooo.

S; CHRISTOVÃO — Uua ÇJcncral José1
Cliristitio, 44, com 5 ((iiartps, ,. salas, etc.,
luz clectrica, porão liabitavel c grande
cliacaia. Aluguel 370S000-.

S. CHRISTOVÃO — Rua Costa Gui-
UKtrücs __, casa 3. com 2 quartos, 2 salas,
etc. Aluguel _5$àoo.

N1CTUB1.0Y — Rua Visconde dc Mo;
raes 4-, coai .1 rmar.i «, 2 Ralos, cApa, dis*
pensa, etc, sraiiue < ¦:•.! c luz clectrica.
Aluguel is«$utíi.t. (taiuuem se vende este
predio).

UOTAFOGO — Rim Condo de traja,
175, com ,i quartos, «alasi ele., Iem luz
clectrica. Aluyucl i35$ooo.

ALTO DA IlOA VISTA — Travessa
da Boa Vista 11. 20, com 4 quartos, •= sa*j
La?, luz clectrica, etc. Aluguel SjoÇoüo.

I.AUANJE1KAS — Uua das Laranjeiras
n. ..j.}i con» nm_jniíiea_i ücconunodações
pnra íaniilia de tratamento. r_ulnlal, etc., |
a;i chaves ua mesma ma n. .|io. AUinucl
30f)$ooo.

GLORIA -- Rua Senador Cândido Mer.-
des 18, casa 4. com 2 quartos, _ .alas, lui
clectrica et<.',. Aluguel i20$ooo,

MAT POSO --- Rua Campo Ak-.re, Ko,
com magníficas accoinmüdaçüüs oara fami-
lia de tratamento,' ponki habitavel, luz
electrica, (fraude quintal, eto. Ali-._u_!
SÒoSnoo." 

VILLA ISABEL — Uua D. Maria
Romana 11. 17, caia 9, com - quartos, -
salas, luz electrica, eu-. Aluguel 8o$oao,

 A LUGA-SK um hom ouarto, com ou sem

]JI'1_C1S.\-SK 
dc um empresado com' _rA_iion_ão; i rua da Alfandcua u. i.o, -"

pratica, para volante dc plantas, nn andar. (.l**u ^) ^
chácara da . rua Mauá u. i ., etn Santa —¦ -*r_
Thereza. (1.15.1 Ul .1 A I.UGAM-SI-: commòdos especiaes a_4o».

A I.UGA-SI" unia r-ala. para escriptorio
X__HQ a" anJar da rua Saehet 11. . \LUGA-SE 

uma lioa caía. limito lia-.;-a, t TAiOA-Sl* um quarto mobilado, iude-
com comniodos ivttríi familia c vasto ur- -í"V;>_,'r.d'.':...:. cm casa dc fauilHaí ua rua

Ã IilT.A-SK snln do frento mobi-
-í^liiiln com/ clciírinuiii 0; conforto,
o uiiarlos com ou sem mobília cm
cii-;i üe liiiiiiliii, só si cavnlholross
(em tu/, electrica o Joleiihom*

iiazcm para negocio; ínfonua-sc na run tios Silva Muiigcl i,t(.
Inválidos 11,1, casa II. (u.-lv) 1< : —- (1136 li) R

IJR1.C 
ISA-SE de lus:

rc: Hospício 11. 3

i_.cm predin novo e de' iKfliiiuf, }<«los
ores de marmo- cum janellas de frente, á .rua Seirador 1 om-
com <» sr. Aia- ycu u, 240, em frente a estação Lciural-

C8,S Ul I! '"'_________

ÕjB_S___B_E___. WriWS^tlkVnfe*^ *Bas_____a____a_B__sa__B

._  ... A LUGA-SU, "flerto da avenida Central,

A 
LUGA-SI? « luja do .predio da trrvcs- , rVum quarto, bem mobilada, lendo tele-
sn do Commerciò u. 20; a chave por I phonc e luz electrioa; á rua Nova u. 150.

favor no 2t c trata-so im Secretaria da j cm frente ao llieatro rhtnii.s. C"i.l81v)J
Penitencia no largo da Carioca ;•. (E)  

,,,„ ,,.,  A LUGA-SH uma Brande sala dc frente,
55I.G iVvulliUil li OIUOS Fi'il' lof-8. ' X LUGA-SK o loja da rua Tlieopliilo Ot- i _ri.com vista para o Mercado das flores
« „„,!,.' (S S57) B|-Jt-»-t_ni u. ior, as cliaves cstSo .por favor com tres janellas, a casa] eom ou sen
x '"""••  no 10.1 e Irata-se na Secretária da l'cnl- j pensüo; á travessa S. I'ranciscn n. 6. a'

A LUGA-S15 uma boa sala. para o_cripto:
Ario, ua rua do llosMcio u. !-'.. 'luasi
c.iuiua du Uruítuavana; aluguel .|o$.

(1150 10 J

\I,UGA-S1S 
um r_iiui.no sobrado, para

familia; rua da Con.muicãu 11. 0.; alu-
e-ocl 1.-.-.. ("73 '••) J

tencia, largo da Carioca 7. E.

na-
ou officina,AlUOA-SK 

por iotj$ mensaes, uma tua
gnifíca sala para escriptorio ou officiira, , - ,

110 1" andar do predio do largo de São 11. 227; Irata-se na rua bsclict 1. 2" andar.
franciseo dc J'au!a 11. 44. (icj: K) ("43 •'.) 1

(n.io 10 J

A r.UO.V-SI. cm conta, bom nrinazein.
jT\e..m moradia; na rua Gcnoral Çaldwell

A IXKJA-SK g espaçosa loja c?m mora.
-ÍAdia ivira família dn rua do Lavradio
n. t"4, cmtvcfl na -obrada; irata-se na rui;
-luirque de Macedo so. (8.B V, K

ALUGAM-Sl* 
duas rertas. bastante cs-

paçosas, por ipvceo bastante razoável «
em bont poulo; presta-se nar., qualquer ne-
KücÍü; ua raa da Lapa ;i. (OCg 1') S

VLUGA-Sli 
o predio da rua Sanla Cbris.

tina (Sanla T-icrewi) iooí a.-, cliavrç es-
tio no _ó; trata-se u,\ rua do Kezeude 99.

(.>._ 1-') R

ALUOA-SIÍ 
uma casa nova, com doií

quartos, nma sala, luz electrica e quin*
tal, por 90$; ua travessa Cassiano «. fi.

(1006 !•') S

¦íii!Bifiif::i*í_í_!iH.'__fiiaí"a_'i_3F:;a.;-;!_.!*'«!:;«
AiLUCA-Slv, pur 117. uma casa. coinduas

Asalas, dois ciunrtos. lioa cozinlia. arca,
urahdc terreuo, luz elccltica; rua dos Arcos J
_jii. fundos; lrata*sò no a-.. (íííij lv) •*•

A tUGA-SI. ciimiiiodo a uiui;o do com-
xi-niercio; rua du Hospicio iti:.

(10;; 1',) S

ctrica, etc. Aluguel ioo$ooo.

ÍJI.ECISA.se 
de uma ania secca

de 15 a 17 annos, ua rua Chib Alie-
tico n. üs- casa 4.

Leilão de penhores
EM o DE AGOS-p Dlí 191.

GUI_1ARAES&8ANSKV151UÍ.0
TRAVESSA UO THKATKO N. 5 E

LUIZ DK CAMÕES N. 1 A
.Ias cautelas vencidas, podendo scr reforma-
;i_s ou resgatada» até ,. hora do lelão.

Leüâa íe penhores
KM 17 DE AGÓSXO

DELGADO, SILVA & G.
«UC0E8S0RBS IlH

ÍIOCHA & FÃRHÜLLA

_ Atlc-
(i.H5 A) J

1>RF.CISA-SE 
de uma ama secca. braiica

ou parda, rjuc entenda do serviço, á
Avenida Pedro lio 11, 18S. (.1- A)J
¦pUECISA-SE .ie uma ama secea de ia
A a i.f iinnos, que dê boas referencias
de eua conduetaj á rua General Bruce n.
_:8/. casa de bom tratamento, (im.ilí. j

IJUECISA-Sli 
de uma meniiin para ama

. secca, á rua I;rei Caneca 11. 1. Tratar
das ii ás 7 da manhã. ("3i A) S

COZlilHEieOS E COZINHEIRAS
A. i/UGA-SI" uma boa cozinlieira; ua rua ,

_rÍ-I'aullno Fernandes u. 63, casa 3. j
(iioi li) J

A LUGAM-S15 lioas cozinheira. . mo.i-
X_L.-nlias. ücnte honesta e da roça. Pedidos
a Agenor Portugal, na estação de vu-ssou-
ras. (Isnvleni sellos)¦ O",» B) K

01-'l-'l-:!il:i:i:-SK 
uma boa cozinlieira de !

forno c fogão, tu run D. .Maria VI;,
rr. 11. 15.1—Engenho dc Dentro, (958 li) J

......,, * «.„ T)RECISA-SE de uma creada para co-.:-
o.*.£>, Uva, SotO (lO Sctembl'0. *'•» J „;,-„. _ |aVar em casa dc patuena fa-

l.oiíiim iioh srs, niitliinrkis re-1 milia, ua nia Duque de Caxias n. 1.11.
.01'tiiH-em otfi ii véspera tio.IcilSo t Villa tsahel. >>'¦•
"S s_____________,ll!_S ____l_-____~--_^|PKECrSA4SE dc un» eraprc_ada piira^ |.iva_ _ t02jn|lar. ~,a _ni)_ n,,r.

1'os.l n. 53 — .Meyer. 1.160 1!) KLEILÃO OE PENHORES
Em lf 'to a-àfosto <\n 1313

A. CAHEÍ*. & C.
22 Rua Barbara fie AIvarsnga22 i

>RECISA-SE de uma boa cozinheiro
. para casa dc familia; rua Aqucducto
. ;.,o -Santa Thereza. (1650 ») J

UECISA-SE de uma cozinheira! S5o
Francisco Xavier Súó. (115- S) S

J_.U1.C1SA-SE 
de uma boa cozinheira do

trivial! prefere-se dc cor. Tratar á rua(ANT10 \ LKOI'OLDlNA)
Teildo de fazer loilft.i om 18 <lo viSCoB__*'.B'"A_____" 58 (Villa Isabel) de

ilgriS O. Íi9 II l|'. horns tln manha, ila s ás 10 da maiiliã e dc .1 horas da tarde
todos os ponhoros voticiilo.,previnem, era deante
utis -r*. 'i u iinrios quo podem resgn-; — ;.¦—. ....
tur "U reformar as suas oautolas ute l*«p< 1-»«•.?•¦
ít refüildii hora

h, ciaro como água», que os
«factos» são os melhores compro-
vantes, e que destróem todo e qual*
quer subterfúgio.

Fornecendo artigos eguaes ou
melhores, nossos preços são sem-
pre mais razoáveis e muitas vezes
com grande differença para menos.

E' bom ter sempre em mente
este principio econômico: Indagar,
estabelecer a paridade do artigo,
saber o preço, e depois de feito o
confronto, ir com toda a seguran-
ça comprar no estabelecimento
mais barateiro.

mil Mil (Largo de Santa Rita)
NOTA — Passam junto à ••Casa í-cítüo. os bon-

.k.s das seguinte.! linhas: Run Chile—• Afseu-.l de
Marir.ha — (jae:. do Porto (Maná) — Una tio Matto-
ho — h. Lo-iz Durão -- (.ata.n-.by c Urugnay, além
dos que trni.si.iini ..a rua í.riigui-yauii: Ilnpo-
gi{.e — Fubrioa das Chitas ¦— Estrclla c outros.

A liUGA-SF, o a0 andai- do predio n. =05
i\i!a rna Th. Ottoni! as clnurea CStao no
1» andar; tratar, á mesma rua n. i-l-l.- ,.

C167S 1-.' a

A~ 
riUCA-SU uma sala de frente, a moco:
ou casa! sem lillio.; rua S.

sobrado.

,. ÍiUGA-Sl* iam niacnifica sala dc fren-
X'\.W, ;i moços du commcrdo uu ft senhor
do ti lo resticito. em casa de familia; na
avenida fíonies Freire li. IM. (U_____* |

Vr,U(',A-SH 
um ouarto dc Crente, mohi-

lado. a u-.ii Iioiucim decente, na rua. 13
dc Maio 3?. casa dc lamina. (168= !'.)»

•-_T«<_<*f*<i*i***j_>_.^^ .¦:í.T______K*í_i'*^^

Faz com que os cabellos brancos fiquem pretos, nao queima, nao
mancha a pelle.*:.&i"s| A Juventude Alexandre desenvolve o crescimento do cabello e ex• tiágue a caspa com tres applicacões

VENDE-SE EM TODAS AS PERFUMA RIAS

t;t {,;í;^. com citico quar-
i, unindo quintal. Iiu <!ie

abundância; rua Senado
(i.10 I-ii S

.4 LUGA-SK tu
Xjtj.os, dieis sal;
eti-ioU. anua cm
.-.ao; Irala-sc .lio*.

,1 .,UGA_I-S1* boas casas, pintadas dc
_?__u'ov:o, com quintal e. muita afiliai na.nia
Visconde de Sapucahy 11. 310. 

'.CB-l'.,-.

4 J.UGA.SK mna sala do frente; tia .Tira
Ado'.Rosário n.'..iíj. ___".'____.

l.rr.AM-SIC bons commòdos paia moços" na rua dc S;V-ál.n.AM-SIC 
bons commo,

solteiros dc J5$ e .10$: 1
1'cdro i-ts, ¦"•

fíUCA-S". a
iXUruiiiiayaha.

(71& K) .1

PHAlT.3f.AC.AS E gJROSÃRiAS — Preço 3^003 rs.
:_o*i;i;,Ki.i liàiitisiEga!_«iaiiíjBMM3Jfiiramí. iu laBaBaiBUflaiBiiaa' H-MfHB-iBfflB. mm - ihj .*_¦¦«-: i82 mm .»

A 
-.UOAM-Sl' uma sala o mn *;'.*urto, mo- i A ' UGA-SE unn c-cellentc sala de frente,

Üilhilo; na tua ravsandíi' n. .V- ! ««om duo,, sacada, o uni Iam quarto, hora
(ioj-1 I'.> J f -banheiro, luz clectrica e di

V LUGA-SI* o Brando predio da rua Ca.
jC-Vi-ão de. 1..-.dario n. o. cor. dois
brados' toda -ju seiiaradu. cou; entradas lii*.
doiieiiitentes, rara ver as chavea estão nor
favor uu >- c para trator nr. lari;. -iaC..
rioca r, Secretaria ila Ordem da reniien-
cia. O'.

A ..UG.i-Si;
_c_k.casn do fan

uma sala dc frente, í""
aniiüa, a moços do comnicrcio}

ua rim de.i AndradaJ íi,-. a" andar.
(1-50 lü S

Ioi
____.__J_l_.L__i I A I.UG.U1-S1'' or. fundoa de uma loja', um

,", ... <li rui li I --Wiari''. uma sala, cb-inha, quintal, ba-
.1 ii, _i. uu nheiro; laiique" tudo ü.úit., í_i|)açó_u e lim-«¦' = ' *' ' nu; na rua Oeneral l'_dra ti. 6S; trata-se

A LUGA-SK o
jl^.i.-aav.-.na. ai.|.

andar da rua Uru-
(;-6o E) J

(104,1 IO 1;

AI,UGA-SE uma sala bcai mobilada, a
Auiii cavalheiro di.tiucto; na aveiudii
Mem dc Sá n. -o. (713 

''<) i

.I,UGA-S1Í o 1" -andar da rua General
Cai

¦o tnc_mo.

4,1, UGA-SE
_ci_.*aiimfã 11. itij; trata-se ua loja do'Cia.! lí) J

na rocsini

VLUGA-SE 
t-.uia b;,a ea;a

rua Visconde de 1'írii

tis commoili'
íi; (ic-i, em frenle aó Passeio i'ii-ií :>.'•.•; rua

obradada, .1 I das Marrecas n. iB. (. ¦.-<> l'jS
..iciielo u. ?i, com "T, 

,.„... ..,"* ,',*
duas cntraWas, nuas -alas, (itiatru quarloí, A LUGA-M-blv •unia Mcellciitc sala do
d.-Leu-a, cozinha com íorüo a „az e in.ni j jíS-fron e « um bom quarto, hom lemlieiro,
ilcpe-dcucias e urando qiilnia!, nreço .'.'¦: '"•- clectrica, serviço de limiieza. casa liava*
as enave* t-sina no csfabulc cm frente e | iua das Marrcca3 u. ií. UÇo IJ S

!;,f:í.::lsSiid™ °a!i'"' ":1 n,a(':-r'l'TK 
|»íW«ÍS;B^*â'^

*!* AO DFJTAK.
4 l.l.T.A SU nma easa tom installação cie-

• Veiri-.-a, á rua General Uocca n. i-;o
i. ki lll). i-ar SoS; lia:a-se na rua da
Carioca u. i_. sobrado, com Ilaltliaiar.

(jki h) iã

1)Í.EplSA*SK 
dc uma moça seria pir;.

ajudar todo serviço doméstico; [>rai;
üe S. Chrt.tovfiú u. 140, •cscriptario.

m i

V ÍX-GASI-SE uma sala de fronte e d"is
-í-lLgabinctcs, juntos, (iara escriptorio, na
rua Julio César n, .*.;, iu andar, próximo á
rua do Ouvidor. (027 lí) J

'PRECISA-SE »!c uma empregada parn
,L cozinliar. c lavar paia mn i ca-sal -*.'in
filhos, i;íi rna Uarfio de Mesquita ti, 494,
Andarahy. (dia I!) U

dc uma boa arrumadeà aPUECISA-SE
, i. e copei

(.(.•o IJ) S j fi]iio_, ii-cieic-o mna moça iiranca o que-*-¦¦--—*•-— seja t>L-:ii aetiva, Tratu-^e u;. rua liarão
uma eo_ii_icíi_ dc con-1 <]_ üu-.ratj-ba n. 55—Cattete, (1140 C) .1

X" d-cia aiiançada e «.•*.c durma em ca.a, 
,. ... .... , liara cozinhar e eopcirar para um casal; A _,l.G;\_SI. na rua Senador Uai
-.stll r!»Sii uno l-iMíl IllUV-';, | trata-6e r.a run General Menna narrem 1 _¦_, ., , inaf.uif.ca sala a moços 1

A iI.UCAir.Sl. os a" e .1" andares do
rVia-cdiu da rua de S. José 11. ... tendo
C-paçoso., claros e bem arejados commo-
dos para familia de tratanicuro. As diavcs
estão na loja e irata-se era Jacobuia, na .
avenida Kio Branco n. iu.;, 1" andai, das ,
_ ás I horas. (319 li) K |

A XiüGAJl-SB imisiiificos nuni-tos
-fík.o Siiliis com ou sem mobílias!
liara uasaes u vavax solteiro o tlá-i
sü ueusão Un 1* ordem: nu i-«« il« \
I.iivniilio Í50, sobvudo. (U18) lá

Rico e feliz será quem co-
nhecòr o Supplonionlo
ilhistrado do ÍMKN>A.-
«EIKO DA FOBTU-
NA", onde süo explicados

os meios para obter berh-GSlar, conforto, saude e posi-
ções sociaes invejáveis. Revela o que fazer para ser
amado, vencer difficuldades o embaraços da vida, fazer
b'jiis negócios, ganhar muito dinheiro, obter bons empre-
gos e a sympalhia dos poderosos, assim como impor
vossa vontade aos demais. DA'-SK G.I.ATÍS c envia-se
pelo Correio para toda a parto. lisci-Òvu ao Sr. Arisiote-
los Itália, Run Senhor «los Passos 98, sobrado,
llio, 1 aixa Postiil 001. Dá-se cm mão á rua do Crillete
22Ü,loja. 255 J

,. LUGA-SU um hom commodo, cm cisa
xiilj pequena familia. a um casal sem
íilhos; ua rua dos Cajueiros n. ro.

tirií iv) S

L V tíCA-SB nm liiu.lo cômodo com jaucl-
i._h rara a rua. tem electricidade! na rua
Sc-ii dc Setembro n. 155, esquina da ira- 1
vessa do S. Francisco. (i,.i? E) B |

«! _iaffll_llB«_|giraineiIÍ3|eigl , Iy_Ga.S!'. um esplendido quarto mo-
> l.HVASVAR. . TOMAE m ilhilado, em casa dc familia. a moco sol.
UM PhQlJliXO CALIX D/il teiro.,'leni eçctricidade- e telephonc; na

§ OwtraneMu
70MAU UM CALIX DP. 1

1... __   I
,'. -I.Ur.AM .SI* «ii car-a dc uma .rutiarã,

í*LUi*ia ;ala c uuarto |..ira descauar; In-
foraia*Se na iwa chi Gloria *... -«-. sohTTidi..

(61.9 ii j

AlLUtíA-SIv um quarto icir.. atoçoa do
juLcomíTievcío, c.; c_;._ic* _c:n ifílhos; na
rua do Riachuelo oo. O207 V) 1.

.1 I.IT.A-SK Er.iiule cal;; com vlsíu para
4.V0 mar c jardim da (ÒÍori;i, i>ur;. i;cs_rOas
solteiras; ;.a ladeira d,i Gloria 11. .);-.

(Uo. P) J

A^'l

ís-M' ie Tia: w-;;iti: ¦ a ,:-;a.i ;_;í_üi -ia';_..: &

Guaranesia 1 A I.UGA-Sl; a sala tio Irente, no lirimei-
j_ -"l.o andar da rua Thcoiiliilo Ottoni 85,ria 

para escriptorio. Trata-se 113 loja.

I (13.1.1 ü) J

ti 'LUGA-SI. 11 parlv doa fundos do a" A LUGA-SE 111.1a sala inohitada ou sem
X-Laudar Ja rua da A.ieinl-lea 11. 13. -Via.UUa, frenle de, raa: ua rua I.ui*

tióó.1 15) J i.-...ma 11. '.. nutma Lspinto Santo, iunto
|á Msisou. (975 E) S

A LUGA-SH o - da rua llarjo do Uio | —
iXBranco, com ..tr-, donr.itoriu?, duas: A 'T.UGA1I-S15 sala ds Irento e quarto
salas e umaii nc.-ewii-aJaçõs para ia.uilia. _iseparado, mobilados, cum uu

ti._7 IÍI 1 são, a nessoa. seria; na rua '.

i A Lt.Y.A.-Si' a cnsa 190 da rua Mene. 
i -Xzes Vieira, com ja:-._ n;e muito boas I l LUGAM-S)', dois boas quartus e "jo

acconimodaçõcs .para familia de tralsmi-nto. A'i-norão, a moços; ua rua do Riachuelo
(ifijó l-l .! j 11. .117. (lião h) 5

' ,. LUGA-SK mu quarto mobilado, com mil A liUGASE uma sala c quarto de frente,
__er.ic-.i iieiisão. era e-asa de familia cs- I ___n p»soa decente ou u casal sem filhos!
tiaiiReiral av. Games Freire 14. (n.*SKi/l ua rua Monte Alegro 35. tieSo li) J

êi_i_ii__i____£_^^

br. uma cn.itilm, tom z ()ii,"irto3(
I.i, cozíuba; á rua ^eitoi.olift n.

enida)i olucucl 51?; Sanla '1'liu-

(i.i..! !') /

A 
LUGA-SU um nuario com janellas, en
trada independente, mobilado ou r.áo

com ou ac::i p-iuiio; ua rua T..v'

A LUGA-SI* uni ou dois quarto., com en-
_"Ã.uad- indcopndcntc, só a mocos soltei,
ros 011 a caso! sein filho.; 110 becco do
Riu a. 23, per:, du largo da Gloria,

(1G4. D J

(H

b' i S:; i_jgj___._ffi.__&:iiE_atíKiaí'"_iiffi^

_nMfl_G_C_OF*S

(l-£9 Kl U
-t___-_,hn ImU tt. iffi__lí_r^í__¦!l_l,::!_.! L'r^ S^i,,»^ OAÍ.CADOS

('__'"___!• "B_t '° no i*i'«,trvie'¦ (843 n) l) ;I -

IGrande liqnd^çãD ¦$„¦? motivo cls obras
Calçados pos4 todo © preço

0. LUGAM-SK, para escriptorios. boas sa-! A •LUGAM-SK cm
«filas, con; sacadas para o iardim da p_raça _C5.Beira, dois quartos, mobilados e com le-
15 tle Novembro; rua Ctapn i, (,.66 1;) leplmu-, á rua tvvartâto ila Vcií;-"* ,1*,*í0* --¦¦" mxitno á Avenida. (ia;e Iv) J

I
'_,

tU |>K1_CISA-SI_ de uma citada -.ara la- |
vS. | i var c fojitnhar em casa dc ,. pessoas;

Guaranesia 1 ss. K;-":^ "•,i: - c"t-..í iu
rzr;.~rrr."- *_scae_s: f--—-- rsas-Sa; í* ¦r__»_w«*_v*_ai*u*r*t-?«x«R*_^

íi fi' / R0L0NG.4R .1 >'!!'¦ a
__?......op_.ii,i.---"-ot.ti|-.'! 'J". li'¦«'.••t«*-'1,,H**.-i,l*F»" ¦*&:•¦ <TC , j I
_';,:_. ;_.¦..•?'. ¦«:. ':.!:¦! IU» SlCIta-J.lell.. IH »'W. .— , \»> : wt s _-• \. ií l_. *_. »»!-¦ í j« - >'¦»*

Implorando á ciioioriÊs^ífl: ^ll
CASA B M A.Z ZJj

¦ ,\ l,GGAM-'SK
I _M.i'_nii!iai

líua General Peira n, i;o. nara
ucçoein c familia

! !tii.i Marii e iianus 2O1 e 237. .
I Uua Mari- c Ilarros 11. 250 "\ il-

Ia HiiKcnic", ilivorüas casas na.
I ra famílias, deiile
I Rui José Clcillelile 17
I Samo Chriso fco Milacres 10.-.,.

no
guiute. casas, para ' fo Él.lIü.itaiiíUIll \\\:W\

JOI5-300 ;1 _!_$000 \

i __=s.t_is_j -7 ca.© Set.oa_a.toro r&. _t3__s„ 1 ,;

Per intermédio deita redacçio, arpe. am
pira i ear.dade publica, ao !.__•!-.«_ se-

'VIUVA 
ANNA RO AMARAL, r._a. c

..__;.... 1. *3aarf_->v_rM(*-¦ v*a-*'*i-*- í -s -st___*--i
,FH( .jNE3 5 ":;«—Centr-al

. I TTMA sc
n>U-_'U.iS.-i-»tj uu uniu m-iiua pttru \j „ma*¦ lavar u piissiti' rouimi iin 11111 .„l,.; ;,,!,

Mil loa.
nosooo j
100*000 i

i
ic.ítüi

uniu cozliiitci-
Di.is tln ri';,.

(S S5S) •'

1 ._i:.:i•:-..->!•; ti
«iem disso doente e ot-m ninfuem paia sua „ . . .,.,,. m,.
companhia, recolhida * «ni «uarto; „•••'•/) vi-.,-,,.

VIUVA AHGELA PECORARO, com ,i____________LÍ
!j mino» de edade completamente cé.a •* | pR_c,SA.sl- ,,, mn. taparilfa dc ,. a

X iá aiiRos, branca, paia ama secca;
.General Polvdoro 11. 19;. lii.alli!a_J_, t-ii3ü< crea ,. . I

ANNA EMILIA ROSA. uii>bre velm- | -
_i, viuvn com 70 «[.mos He eilatle;
ELVIRA T.iE CARVALHO, pobre, c.ga

í_í_ntu llmâo
loja 30!

Rua .!.' Maltoso 
Kua do Cunha, 11 loja 64.
Commendador ...onardo o

c mela edade, deseja 1 A I.UGA5USE I)t*lUl .milu iL> IVcnti- í.:! '''.',• Suíf.l, 
,.!;. > :,„{., k .-i IjSoo. I u.iv.imfamília, pira .cr.cus I J. _,, c]tl_i.'t (), <-toi casn lln .illliiliii }*",.;._' ToVo Homem ;i. . . •"• Ú2$->oo I ___<,_-..__ !

,. ,,. . ...... , . . . 110 alugue ; iiiiciii i.c-1 ,i(, tptttiimcntoj rua 1" de Mnrcoi "trair:u'sc a rua s. 1'cdro 11. ís, ,"» hrso di C:I.. " lln Cruz o 3». (SSi . > • sej.„ üiuja-scia rua^Clanimindo^lc Meür, I „ ,,Q a-. .im,.u, (S SO-1) C-iiiVlIraga & C. l_._li)S

TlTJJk, T_T3E_TT<»T_T-òlL7_r-^3ff_a_ 3ST. SI
Drogras novas
JFlotij eclios c/a t*a__t.i<-i os
l'-os mais afaixiaclos faJarioánfees
Preços kcuj competência

Fomos em nosso nrinazcm: umn balança ainei-icann, sensível íruniina, par.i pcsa*.eui tfratuiia 1I1 uossa íreguezia,

.cncral Cn- A tüOA-SH O urcdlo tln nia Con-
(,.3o li) S '-í'*,'ilo Imiti' 11. !"><•: Iwitn-s. 1111 rua

I tln Kosntcio .'iS. 1* iinilni'. com 11
¦sr. Jorae lMnto. (lí 1255)1?

AI.UCA__.SI*' 
unia csplciididn sala de

frente e um quarto, com luz clc-clnca.
banhos nuentes e frioa c iodas ns commo;
didade-i ma da Lana o*. ________!__

A LUGA-SE o predio 11. n8 á rua Thento.
/Vuiu Regadas (Lapa); trala-sc - rua
Theophilo Ottoni 11. ;C. i° andar: aluguel
ro..*i; .-. chave esti 110 Grande Hotel.

((,6a I') b
lMIMajm Miam 9 II" I ¦lTTirT-WTrTnl"-*rT"-*-~**— -""—""•--•

uMIlkiCo L-to.í-._í_*i-.«iif-v-,

|! BOTAFOGO E GAVEÂ
A LUGA-SE 111

jrJLcomparlioientli

i;n!iooo ¦ )^^^S^s3^SiWÊS^^áW^S^AÍS-Á^SiSíL-S:'^Si

estactío En (¦ K

i in v - "»ut de /rente v tun
i arejado, cnm pensão; no
¦ca ix, <(, ~" ;ti'l:ir.

(1091 io j

,*-!«-*íV C ('!.vl.. .f.pn*_ PCMTHfibAM„ í: bumniübüdi ülhuiü
VIUVA AMANCIA, com ti cimos ce.

'í ?cni amparo dr ._
FRANCISCA BA CONCEIÇÃO BAR-

UOS. cega dc ambos 05 _l!.o» e._]t_jod»

¦pUECISA-SE de uma rapari.a de 13 a
X 15 am.05. [wra serviços Ic/es, 'í rua
_:4 dc ilu.o n, _iá—Eõtacâo <__ lliachueio.

(005 U) J

,0. LUGA-SK rm Rr.-.nde armaMm, prnpno
Xiíura qi:alf|-!iT iicríjcío. com accommo .n-
Cões para íaniilia, na rua .Senador Pontpeu
u, 259; na chavei estão no artuazsn. ao nulo,
c para irr.tar, na avenida Kio Branco ns.
0.| e ... (óu E) J

rua .Vre 06 («idrado). | o UJOAM-SH os whtaJoí do predio no-
para r.-i»a.-t>. i -. l.-i-r.iin ; __.v0 ;-, .,,„ |;vnnsi„ ,[,. Veiua n. .-3,7rM mt»v*ri\z& °t^rur

V. •

. LÜGAM-PK, por .1 = , e ,oS. deis hons A LLT.AM--I*.. im
j."V*í ari*...;.i>_. oo::init:_its, iuntos ou separa-I ii.yli"'- -v:;\v.*>
doe. para íaütíüa, _:m '.n-nií-^ir, i»n.Ao t->do I ír,*:r_!h*i «¦•'¦¦' aJ >!*¦'
o conforto; na rua G na Bastas n, io, ' são; casa «c f-*1^
próximo á do Uiacbuelo; tnírada iuü.pcn-j —— "" "", „
dente, ao lado. Ul. V.) S. t Ll(; .V.-Sl. 3 CSt'1'iptorlOS jtin- ..,.-.„ „, ., ._. .. )ra,,_.. .,,, ,._„ ?.t. ,]_ i

1 _*_.|„s o'l sojitratloJS, no 1" anual' Setembro n. -:. ic.ja. '',.'1 '"• )
1 LUGA-SK a easa, da Pina da l-.nuhli. 1 , jn.,;-,.„ii.(> iiicdid lia l'im Sete —'""¦ ,',-•• i ¦iiiiji-ii -0Í>. M. 1«5, (.'. ! A liUfi.\-SK imiti .saiu tlefiMiici.iiMi.(.. 15-ia) l_i__.ti»iniiWln*lii em casa tle ..imiiiu

¦ ".ii*.".n_..'ii:i; uu i-uii SHv» Ma-

-___.s_*^.*c-_.ií\_. ^.__u_a

A LUGA-Sli. aliás, a Casa Lord O a
-."".fc-nue ;rúüi barato vende calçados e nr-
ügo. de si.orl. Carioca, 30. (1,57*0 R

4 LL'GA-S1* uma hoa sila de frenle. a
_f_Lmoçt»g ioUclros. uo. travessa das üclias-
Attc. 11. s. (imS li) S

A LCGA-SK e'ii -asa de i_.>i

:is.i novoi, com mico
[i_stallaÇ'*cs clcclrica&j

:c„ao a iciina ou ua.-. wir 100$. sila i rua
ig do Fevereiro ti. £6, BütafoR.. i.:.itase
na rua Sue, das . as «i. *_L".f'.._( L'_ í_

A LUGA.SÜ por t.o. uma ea,a ; nn ires
iiquartos, duas sala; e Brande '.a; ua
raa llcuto l.i.h.a u, 8.. Cattete.

_ _j£5' £•' J

A 
LUGA-Sli. em casa de familia diMinn.i,
um bem nioliihtlo nuario e™> l-._ ele-

ctrie
uni moço ds-tni
traln-Il.i- fora;
Villa rache.».

, A I.UGAM-SK
família, I ,-Xaa Bclla \'i-

ara o mat, | «ieire.i: n:, riu
na .dc S tu- I pn-xiaio s» ar
(SSi ]-) I! .ii.-$i iratasc co

_T_ca n.
bra-i-j o trata-sc n;
Con. r*;:!'> A. dc

rua da
iu,.a.

A LCGAM-Sli a
-ti-too htm .-.r-.ia-ie

(ee. E) 5 1_

- *,. -.. FERREIRA CHAV1.S. e^ K*^ í^^«'><5^A-^ ...^..l^.L^' ^tre^j'vítJvÀ<n_-IzT0,coi_ 
oito (ilhoi me Uí0 . _, „ «_» #'4 -*n Q ffl. r\ atís. ,-. -~n ,,„ n_ _-*U5 

-fT^ 1 ?.'_" __2, Ia [1 :'í l 
"SL 

1?% 
*_i PIFi 

_LI__ 
'* 'A.*.!-'-. -.'.:;'ií_. _ .i"""!-"-;.''i.-_ XV' i.ímÍ . 

"*,. 
.',',:1':-l?rT

liores; ,_!«(__/ NO IC #*4 P*» g^ífa 6 ]> _1 í il {IS Ht-^íl.. .•_.í__- i B *?-*•«__. MS& B 8«Í*«B««B- t;^ _.-.s e ferradas de i:ov_; as cliaves achain-sc' -
VIUVA MARIA EUGENIA, pobre ve- *> /*W^?_*~___, ___'£' Q _ B I _|V._.^ l >. j na avenida Salvador de Sá i_. _____¦-*! Bí,5_lha setn o menor recurso pau a sua «*>ub* A_ Z•'_í---l^-'-¦í>*í>>vve__ w*-*~^ ¦*•* _,.__.....-. ,....-...,-....-... -,. ,-i_ * _. («ni t_pc ''X**' • "~-  __.

_ir.te.ieia; ?» ,í"**í.. V •$ ¦/ 'i 
fS_ USu^F ^f-*MPÍ*.ir MANCHAS. \ l-ll.MS.I.liülnl-.c. .*.'AS1"A*.. t.Ul.l-.h. J i LUGA-SK a casa da. travessa Dias *.: S .-

SENHORA ENTREVADA. da in-i Sei {_ í.. í;.*^ ,'- .3 
l-,_>^,';- -J"—^'^J*r»w S.\PI)4-- I «i--,i If ¦HÍ-I--S PPRD \ 1)(J UMiEl CO.VTUSÕJiS. 

*>!_? : _i.Co.t_ n. S (en-.r. Alíaii.v»., e. G. Ia. I ^
hhor de Matiosinhm. 31, doüi.e. impo.-i- «> i'-.-"V-S¦'•*;•>.feíj-â ,„»__ ,-.>«.- __»™___, "SAKI».-». I..I...-.H. 

ÍH-l-n. 1 UUI.1 U. l.un- 0. X I mara): as chaves na lua do Hospício M'; | -
_!„•_.:_ de i.-..:.a'.i,„, t*..,i„ _,.._;.::._.; i^, ti-..wr1-1' \ fâ 

"-vAíll^í *« l-Sl-IXHÂS, mniTACÕES. DOUES. O.L'B»lADÜ«Ai>. ?!? 
| d* aadar^ (rr** li* -lig

"vfuvA 
SOAREsT^lh., «ai Pueril %#i ^f OflD.Í Í^V l.irOOSlDADK8. PIIIK1K-.S. BCZKSMS. BBYSIPBI0A8. 4 | TTuCA.SK um e.eel.ente oredio novo, IJ

iruballrar; , y* wí' / (TS -?*1.5 fi*" *T/* if "A S B 6\í P. i'H_\*iw ,,.,,,..,, . _ 11 *. ¦•rnfii, íXFLAJlMAOot/S, .i. 1 _\c..ra s.is q;nrtos. .ii.;n de oois rara
VIUVA SANTOS.com 1 -«I ^-'J 

•*-*-*_( 
.RS» I\Tf SI S 1^11 '•*A'0:>, ___!___! _"_  

UU.U-i.  V 1 crea

^

5$, 33$ .
uma «ala

IricHwle;
GA-SE

4.5, quar.
lionita vis.

na rua (lo
(ól_ li) J : na rua do e.a'.tc

Aí
-I.I

ar. nor 10-,, a
1 «um senhor., nue' 

j_í>n/j
cao casas ra aveni.

.-,- ; .'.r:-... II. M,
li . iiadn. A'-,i_ucl
r'""'t;''t(i 

'.'.) J

uma cn-a cem lit-i
c granda quintal:

(_6l G) J

_ rua ' » LUGA-SK p.r 67$ mra toa C3sa. tem
i _r_.Kraii.ie civ,inl_l;. na rua Dento !.:a.o_

i), Cattete. < ió.' '¦¦¦ J'('94, 
i;j' J I 1

r__!.','_2.i__c_Kai'i__ríK.___._ic?a a ioi?«A:s_- vm
,,.._,.....,.,. g J-?.sti'iu*<;iiti novu,

¦r^j i n/-\i..i..__/ti_Intít.S
• VM CAI '. a I COlilltlOülíliU!

Guaranesia i

V*V*o

€_«!•*. gr*»emente doente rte mo-citia in*
turaveli .

THEREZA, pelee c-guinaa oen; tm-
lio de ningueb;

VIUVA BERNARDINA, com ;S an-
noo.
«_(___*.¦'.¦* -.' 

'. .' .-'.i»ll___i..._'l'_'_._<Vt,'..'l.í.1._<

im SEOGAS E DE LEITE
OFEERECB-SE 

uma mova portugueza
para ama sec^a 011 nrruntadeira, dan-

üj boaá tniormaçdes d: sua co&Jucia; á
ua Senador Octaviano u. i-|. caaa n. i,._.-.- ---¦... .—•¦—- ¦
Arau I'e.-rea_. (n.-o S) J r.a ter. B-.au ce _lc«qu,ta a. *94 — An-

. uaial.y. (Si..;.. K

Dovc-_o •-i!ii>i-'_;al-ii semiire ti'- accordo cs-*.n ii" instrucçucs t.ue
itco.u;ianha.n cmi.i tiiii-o.

.0. .....-:•_..»____..•%.

--«_.sf ti .111 __/__.n_ 1

^Ví Ã VENO» CM TODA f.ISTE

". 
í,l'(

sa, cfzinha, híiilxiro, i.-.a.|.ie pira
s botn quintal. S;ío â nia <!¦» Riachueio
11. !ií. Trata-se i ma IJ. Marianna ní).
o-i .mio telephoiie Sal 150.1. (r-;i .') B

m'® 'H;,:iS;:S;,S,l_í,i_;;,iü:.;a.i_i;,_;;:,.'_. I

t.íll fl _. I_f.3lll1 Íí.i.l0i«i.!1

palucetr, r.on-
1,'i.;í! toiíiiH 'is

o molIioiMineiito»
inoilcrao-s, l>»i'i> cmiihIu fíimilln
ii,' triittiiiiciito; centro dc tpwuiio,
entfiuln i'.'ii'» nutmiiovrli etc.; im

ü I run Volmitavios (Li 1'ntriu iy' rua
_(,i ..o.,) a

'TuJCÃ-SE 
uma s,'.i de frente, ni.hi!a.'|a.

Aetc.. indepeu-leiiie. cn,. casa dc fa:. lha
socegado; rua dos Wuntano. da Pa^.O.

EMPREGOS DIVERSOS., , \ LUGA-SI! um uuarto Rrande 1
' ^i.r,a rua L.uíj 13o. sob. d;*'-

taro:
0 li) s

M^i,ENIKA — Preelsa-íe ile uma para scr-
íçoí levo*, tle um casal setn filhos;

tS_*se .aáit, cnmtda, roupa c ic$ raensac:

I>I__X*_SA_I_ 
de uma pi

Komaii n. fi. — E.
«-

rpiena de ia a
::ea; rua Dona

(i.i-óAiJ

"PRECISA-SK, ]M-.-. ci ...d de i.-ai-.m.ino

A 'LUGA-SK eor 6o5 uni.i espa-,-asa íih
_-l.com jane Ias, lu« eieeirica. banho (tio,
serventia cai toda casa, .. icesoíi de tes-
peite, - c_-=.i de casal, não tem oulro 111-
quilino; ua na.a Tiradcuiei n. ... 1*
andar. (1725 li) *>

JAM-Sli iar .*o$ _e '-o?'•. T.i lotío 1 coutrtrio.
quartos
t*7 i.\>'

P::'-- 
i; '. SG dr 1

vi. - ;.¦.__;
íüc cido.

i '._. D.
.-, _ e ser- - |i.

>_*«' Á. (i ie
— j rcie. ¦

j /.1 tMta-tt no soíir.i'.íü. U

V LUGA-Sli. a um -eiil-
iicio, mn arejado e inde
nidbibdf*, em casa -Íü íauiil:
i rua KU.-kucio -*.M.

da -i,:i 1I1' S. llt-iitü

. LUGAM-Sli
rS-cm cas:-. de lauiili.*. s
atí oi uri casal sc ttí•!*!?=. íi

.16.1.1 
'ip

uafto ** '.:ni:(

AI._T,.\.SK uma bonita salaMde frente. 1 V _,.,,.,,).=,;. __. ._,. e'TíiT^TerT- A LUGA-Sli o uredio da rua «_a-.-ie.de
iiem casa de nm casal sem filhos, prcíe- | A„Vw ,_ rua™ du1 Klacbu_íf n. .í! AMacedo n. .8, peru da avenida Iltirv
re-se nutro 1103 mefnías con:h..es; na raa 1 _________J_"____ .'____._:________: jia.; irata-se na tua llacliado de \-ms _'.
Frei Caneca n. _;5, tourido; l'ara tratai* ,,_..„«» ., ._.,. ,,, ,,n r-euiai ! 

i!_í__Í"

I.

,.'.-:ii-. 1111 l*li;i uc ei. -n.-oo_o.ip. f.nc_ n
I-t^-ll, 30, 3" iiiiifiii*. esquina-. t!«'ua,'.j _ , hora. ......
: \vi„lilíi Itio ISraiiCO.-rriimk- Ulitll'-! ___L-_-._---.-__  --Silva r.s. 9- « *M. taiu. co.ii.leiamen.

I _-ii«oí__iil-.'lo '* IiMtMli). _* !if.S«oas I i LUGA-Sli o ;:» andar, com excellente j te reformadas c modernamente pievar idas,

,.1^8000:' -m„ Í3M«-á ca..1; At^o. a rua Sena), liuzebio^; «^ «««»«^ 
?*$£?&$

eeiilfií j di' _-_i.-_liio. (» "**-) í- ______________ mesma rua, canto rdo heceo do Império,
— I 

~. 
LUGA_Slv o lirediõ.i-S da r-.ia do Ri..] venda, cora o sr. V'*_ciitiin. (.135 r) S

"ichuclo. 
coi" an :.ir da rua

li) Si j.1.
. uma
1; rua

11... Ior

..., de c-
Pinto

;.\i,'.-..i
iu 4". v r*i nn re». íilo; r, i

¦_i-3 da ri
; tciíi c
-se no

tSS. ('.) II

A LUGA-SR of.inia sala d.e Ui.A':. mohi-
XXlada. independente, cem ;<tr. -jr.-.iriej. e
nm quarto, por *t-.i casa de :, 1;. rua
Corrêa l)u".ra ;B. (j.a G) s

A I,i;<;.VM-Sli aposentos eom íieii-
! i LUGA-SE o predio da rna Conde l.._i I X-sâo, COJlfortllvelSi (lOStlc ir.iOOO

(o-*, ü) í!_*V:i. .ri itratn..*! na rua do Uos*iie*r, .-¦-..[ ,1or ()i;l o ÍOOS inens.'i"s, Itlí i-fo*-
ií. ctrlCR, telcjiliuiio*. etc

,.'nr'-= Jàr. í^lrraça Josí do Alencar J.-t C^itt-.".*.
jl. (¦_:.) '" •*f-,°* •'

-- uma lielU
tiiiniilinr

..V!

í_________-5i
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CORREIO DA MANHA — Domingo/ 6 dc Agosto de 1016
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LA' FEMINA
A' RUA URUGUAYANA N. 144

'I t ta» aue maia b»f ato vende ei artigos
«b-ixo mencionados conto iíjim:)«tih*t
«watts e «lark em tubos e carretei de
todas as cores e números, machinas dc
costura, oleo, borrachas para Machinas,
fetroz, torçaes. s_ulhai, rendas, ponto
nino, (rega, bordados, ete., e artigos
¦ara alfaiates t modista-.r 144, RUA URUGUAYANA, 144

i___

ALUGA-SE 
ura bello commodo, complc-

tamente independente, com luz o todas
sj commodidades; rua do Cattete 8. esqui;
na da rua Barão de Guarãtiba. (.148 O) fa

j AI,UGA-SE optima sala de porSo habl-
Atavcl e tambem um bom quarto com
janclla, ambos scra mobilia, a senhor ou
moço de tratamento; na rua Corrêa Dutra
«, 17*. (531 G) R

ALUGAM-SE 
desde 150$ mensaes, opti-

mas salas de frente e quartos, para ca.
laes e cavalheiros de tratamento, ricamen-
te mobilados, coai pensão de primeira or-
dem, garantindose todo conforto, a rua
Buarque de Macedo n. 71, próximo dos
banhos do Flamengo, Telephone n. 43S9.
Central. V *!_____

ALUGA-SE 
por 4S$. em casa de fami-

lia, um quarto de frente, mobilado, gaz
c roupa de cama; na rua D. Carlos I
B, «4. C«ttete. (718a G) J

ALUGAM-SE 
miirn.iicoi cômodo* » «»-

valheiros e moços do commercio, na
confortável avenida Commercio, na rui
rChrijtovüo Colombo n. 38, íroximo aoi lar-
fo do Machado; trata-se com o encarrega-
do a qualquer hora. (8.84 G) J

' ¦*""' -¦' '-¦'¦¦- '

ALUGAM-SE 
bons commodo» com mo*

bilia, m moços do commercio; na rua
D. Luiza n. 11. Gloria. (048a G) R

ALUGAM-SE 
maunificas e amplas casa»

na avenida D. Luiza, com boas accom-
modações e installação electrica; na rua
-itfihrafiia Corres 41, próximo ao largo do
Ma.liado- trata-se com o encarregado. Alu-
tuel, 130*000. (8187 G) J

ALUGAM-SE 
bons auartos, a mocos sol.

teiros; preços módicos; á rua das La-
romeiras n. *., (914a G) S

ALUGA-SE 
unia sala independente, para

rapazes; travessa João Affonso n, 11,
Uotafogo; informa-se 4 rua do Hospicio 159.

doot G) S

ALUGA-SE 
uma casa, . rua Delfim 06:

informações no harracSo. (738 G) J

ALUGA-SE 
uma casa_ para pequena fa

milia; na ~¦prcçii ioo$ooo.
_—.milia; na rua de S. Carloi n. 74,

(1751 G) S

A LUGA-SE. cm casa de familia, a ra-
_tt_p*izcs, esplendido aposento, mobilado,
com ou sem nensão; rua Silveira Mar-
tina 149. (1706 G) S

A LUGA-SE uma sala de frente e dois
Z-Lqttnrtos, co mou sem mobilia, muito ín-
dependente, cm cas,. de uma senhora; na
rua Larim n. 181, 1" andar. (1744IS) S

ALUGA 
\T-Síí esplendidas salas, arejadas,

com belüssima vista, mobiladas; na rua
TMíiUio n. 20, Pensão Rio Branco. Tel.
3732 Central. Gloria. (1731 G) S

ALUGA-SK 
em casa dc familia estran-

deira- uma sala dc frente, mobilada, a
casal ou cavalheiro, entrada independente;
na rua Barão dc Guarãtiba n. 29. Cat-
tete. (17:0 G) S

A LUGA-SE n boa casa da rua Pauüno
-fULEernaniles n. 66, com seis quartos, duas
salas cn-- c mais commodidades. Insfalla-¦ção electrica e irai, grande quintal. Alu*
guel iSü$; trata-sc na rua «Ia Passagem
n. aS. (1310 G) B

1 A «LUGAM-SK quartos c salas dc frente.
XXproprias para dois e tres rapazes, com
ou sem ipcnsão; na praia do Flamengo 102,
esquina Corria Dutra. (1294 CO 11
IA ILUGA-SE a casa da nia D. Marianna
__,n. isi; trala-se no 117. Aluguel 100$.
Botafogo. (1*61 G) K

' A1 T.IT.A-Slv um quarto -pequeno por 20$.
x.Va pessoas que trabalhem fura; na rua
Paysandti n. 170. (126.1 G) R

ALUGA-SE por 400? o predio á rua daslaranjeiras 11. 259, defronte do Inst!-
lutot Surdos-Mu.los; ns cliaves no armazémtia esquina próximo, onde sc trata.

(1627 G) R

IAlLUGA.SE na ma General Polydoro ao,
XI.avenida, uma casa: as chaves na mes-
mn c para tratar na rua da Passagem n. 28.

(1217 G) Il
m- ,

A LUGA-SE, por ?RnS o predio 11. q3 da
x_rn.i Buarque «le Macedo ; trata-se nnrua Almirante Tamanilnrc 11. 68. (1146COI

A LUGA-S1-. a casa da praia «lc Botajogo411), 02. com ,1 quartos 2 salas, cozinha,despensa, jardim, etc: trata-se 110 -8.
(1217 G) R

Al/IIGA-SE om cnsn de familiair_.lK.i_n unia lion sala tio fronte,
mobilada; na nin T). Carlos T. .3;
Onttetcl (lt 1288) fi
A TVUGA-SI*) um ouarto bem mo-«**l)ilnilo, iniloiioniloiito, para cn-

sal: run ISiinrqtic do Mnccdn 41.
(lt 1292 )G

i .,1'GA-SiC uma moça para cozinheira doiVtrivhl. profere-sc Catlctc nu cidade; tra-
tn.se na rua Voluntários da Pátria 11. 87.
Teleplione 587 Sul, das 7 ás 6 da tarde.

(1666 G) J
A, l.l ll.A-SE 11 casa n. 24 da rua Tavaresrxlí.vlos. com dois nuartos duas salas,

tun. grande porão, íorão n gaz e nulo n
mais necessário; as cliaves eslão 110 arma-
zem ,!,i esquina, onda se trata. (1671G) J

? LUGAM-SE, a 30$ c 40S,'- bons/'Voltartos, independentes, _*m casa dc fa-
milia, .-.nn luz electrica c teleplione; bonde
a porta c perto dos banhos de mar; Pedro
Anmrico 80 (Cattete),  (n...i G) J

'A1 LUGA.SE a casal sem filhos 011 a duasiVsrnhoras, sala (e quarto de frente, com
pensão; na ru**- Ipiranga n. •**;, Laranja-ra». (iCf.a G) J

A LUGA-SE a cisa da rua Real Gran.i_.il.P2a n. 24, casa III; trata-se nn 2*.IBolaiogo. (1657 G) J
! A'LUGA-SE a ca. III ila Villa S. Cie--T-mcnti', á rua dc S. Clemente 11. 98,coni tres quartos, duas salas etc. Trata-senn .1... Aluguel no$ooo. (1658 (I) J

A LUGA-SE o predio nssobradado dn rua.-.Alice 11. 38 (Laranjeiras); ns cliaves"" "¦ 36. (108.1 GlJ

A LUGA-SI*., por iyo$ mensaes. o espaço--Vio predio ila run Pcdlo Américo 11. 223,com duas salas, cinco quartos, dois ditos
para creados e mais deDcndcncias h.gicni-cas. lom li.un icrrciin, anta nascenlc c dama. linda vista nara o mar. Prcstn-se pirapensão 011 fninilia estrangeira. Tem quemmoslre «• informe. (n; G) S

A LUGA-Sl'. n sobrado da rua do Cattete
/Vil, 45. as chaves estão na rua da Carioca
n. 41. onde sc trata. (qjt (',) J

ALUGA-SE 
nm bom quarto com luz clc-

ctrica, em casa de familia; na rua Bnm-
bina 11. 129, llolaíogo. (798 G) R

A 
1.1 'GA-SIi por 150$ a casa nova, com
tres quartos, a rua Fernandes Guima-

rães 11. 73. (817 G) R

ALUGAM-Si. 
bons quartos cotn pensão,muito cuidada para famiMas e cava-

Jheirus, casa com jardim. Rua Christovão
Colombo, 124. (234 G) .(

A LUGA.SE a casa da run de S. Cie-
XViiir-nlc n. .joo, com bons dormitórios,
banheiros, jardim, etc; trata-so na rna da
Quitanda 74. 856CO R

A I.UGA-SIÍ a hoa casa da rua Benjamin
-CiConstant n. 153» com bons commodos,
gr._ c electricidade; chaves tm mc-tiia rua
ioS, annazcm; trata- no lariio da Palallia
n. r. Armazém, (Sor G) K

A LUGA-SE, nor .10$. um espaçoso quar-_C_Uo independente, cm casa de familia.
com luz cleclrici c teleplione.; bonde á
por!:i o perto dos banhos de mar; rua Pe-
dro Amcrieo 80 (Cattete). (196COR

4 LUGAM-SE uma sala c quarto, in.le.
xVpcndeutcs; # com luz electrica. em casa
dc família seria, a mn casal sem filhos ou
a uma senhora só c séria; á ru.i Marechal
i__r e5 "• *_ ''"lafog". (.146 G) S
ALUGA-SE, na rua Corroa Dutra ;n,X\solirado, •nua lioa sala do írente. comtodas as commoüidadcs; trata-so na inrsiiia.

(117.1 «'.) S

A 1.1't*AM-SK mniínificos quartos c salas,
/Vi praia de Uotafogo 11. iSO. tendo ie-
lephone n. 2194, Sul, a pessoas dc traia-
mento. U:f, G) 1
'A LUGA-SE a casa da trave;:.* Januarl*
An. t... enlre Senador Vergueiro c ave-
nida t.';raç,ic, está aberta das 9 da manliã
ao meio-dia; trata-se na rua do Hospicio
11. .'l. loia. (ioco G) J

| A-LUGA-SK por 180$ o predia novo Ia
Ar t Rea' Grandeza n. .*í-,^( com sete
«\\-r- •-, luas s,-t'as, luz electrica, banheiro
r t ' ¦ r,s melhóramentoR precisos; a cha-
Te -. favor no n. 326 e tratada na ave-
nida Central u. 153, cinema Avenida, com
e gerente. (9.51 ('.) J
IA LUGA-SE una boi casa por i.|o$,
jí.r. 1 D. Marciana n. 5. co-n duas •¦
»?, ires quartos, luz electrica, i..-,z, etc.
_, ____L_i____L
ÁLUGA-SE 

a ca. n. 6 dn rua TltntoT.iíbfi*. n. ;.: ;•«; chaves no 11. 3:,
t-m «rrs *ua.-to«, doas ..alns. coíiulie. -
Jiiiniid. r:>-< O) .T

4 T.TTf.AM SI? dnis tjunríos i 11 nton 0:1 Et-
y_„:. ....„ r :.,\. ,t.,d-i,.e«, !,e-i ¦:•.:'.
(.- I r.a Harãn -lc Guaia-ibe n. .r. Cal-
M*. lOTI C-> l

Porque não visita V. Ex* a nossa casa?.
Temos muito prazer de lhe mostrar

O lindo sortimento de Moveis, que vendemos
A prestações, e assim poderá V*. Ex1. Mobiliar

Sua Casa com gosto e grande economia.
RUA DA ALFÂNDEGA N. nr. ;????<*????????«* MARTINS MALHEIRO & C.

ALUGA-SE 
o pavimento terreo do pre-dio n. iu da rua Benjamin Constant;cbavet no n. 108. (iooa G) J

ALUGAM-SE a 90$ duai casai na tra-
vessa Commendador Oliveira, Botafogo,ns, 14 e j6, trata-so na rua da Passagem

n. 118. {:01a G)

ALUGAM-SE por preço razoável, aa bo-
nitas casas da rua Jardim Botânico 78,

e III. com entrada pelo 84.; ai chaves
no local; trata-so na rua do Hospicio 144,
Io andar. (7424 G) S

ALUGA-SE 
uma casa na Villa Jncvló,

i rua Pedro Américo n. 84; a chave
no n. :oo e trata-so na rua da Hospicio
n, 144. 1» andar. (742a G) S

ALUGA-SE 
o sobrado do predio á rua

do Cattete n. 183, com tres salas, Ire»
guartos, cozinha, etc., c grande quintal. Alui'
.guel 22_% mensaes. As chaves por favor
na loja e demais informações. (1113 G) J

A 
ILUGA-SE uma boa casa no Leme, pro-
ximo aos banhos de mar, mobilada ou

não, preço módico; informa-se na rua Sal-
vador Corrêa n. 50, padaria. (86a H) R

ALUGAM-SE 
a quartos, com ou sem mo.

veis; rua Gustavo Sampaio 1*7.
(1037 II) B

ALUGA-SE 
uma easa com tres quartos,

banheiro, fogão a gaz; na rua Santa
Clara n. 33, Copacabana, próximo ao mar.
Aluguel iío$. As chaves na rua Nossa
Senhora de Copacabana n. 662, padaria.

0748 H) S

ALUGAM-SE 
dois bons quartos, com ou

sem pensão e sem mobília, a casal ou
senhora, em casa de casal sem filhos: na
rua Goulart 74. teme. (1254 H) R

ALUGAM-SE 
no Leme, somente a fa-

milias escolhidas, as excellentes casas
da avenida Margarida, á rua Salvador Cor-
rêa n. 62. (891 H) J

ALUGA-SE 
uma boa loia. com 3 portas

e perfeitamente montada; Visconde Sá-
pucahy 176. (439 1) S

ALUGA-SE 
por preço barato, boa casa,

com dois quartos, duas salas o bom
quintal. Informa-se na rua Cardoso Ma-
rinho n. 7, escriptorio. Praia Formosa.

(901 I) J

' A LUGA-SE a casa da rua oroncCl Pe-
Xxdro Alves 385 própria para familia de
tratamento, com banheira fogão a gaz. luz
electrica e todos os requisitos de hygiene;
tem tres quartos, duas salas o tres ireas,
sendo duas cobertas; aluguel 162$; acha-
se aberta das, * ás 4 horas; trata-sc no
Mercado Municipal, á rua V io a i6,,

(1673 D s

ALUGA-SE 
por 120$ o excellente pavi-

mento assobradado da rua Coronel Pe-
dro Alves n. 375, Mangue, seis grandes o
arejados commodos, quintal, bonde de cem
reis. (826 I) R

ALUGA-SE. por 140$, 3 casa da rua Ba.
_ rao de Petropolis n. 105; as chaves os-tao no n. 131; trata-se Ouvidor 79. sobradofundos. f,,.. T\ 1(113= j> j

ALUGAM-SE 
boas casas, em conta. 110

Catumby; trata-so á rua Magalhães aa.
(M3i J) J

ALUGA-SE. 
por 100$, a casa assobrada-tia da rua Dr. Agra n. 17 (Catumby),uroximo do bonde; tratar, rua Gonçalves

Dias 20.A. (113. J) J

ALUGA-SE, 
na avenida da rua Curuzu

, n. 62, a casa n. III. tendo duas salas,
dois quartos, cozinha, porão, luz electrica e
bom quintal; a chave na casa II; trata-sc na
rua Mariz e Barros igi; aluuuol 80$ men-
saes. (43.S J) S

SE QUER OBTER VANTAGENS¦¦¦

AINDA ESTA' EM TEMPO DE APROVEITAR OS
fgHmm1pmPfíSnmÍ%W-mmÍmàmm^ »'J_

PREfflS TANTAJOSISSIMOS COM DESCONTOS

A BRAZILEIRA
___ MARMOO EM TODOS OS ARTIGOS, EMQMTO
DUR.R A RECOKSTRUCÇÃO DOS S.1I5 HOVOS ARMA-

A LUGA-Sl. um predio ,na rua Prcsiden-
__.te Barroso n. 65, com bom quintal; ns
chaves eslão no 63. (1170 J) S

AOS DOENTES
OURA radical da .onorrhéa chro-
nica ou recente, em ambos os sexos e
em poucos dias, por processos moder-
nos,-e>mdôr;__raiite-sc o tratamen*
to, Impotência, cancro syphilitico,
darthros, eezemas, feridas,ulceras.
Appl. 006 e 914 — Vaccina dc
Wright—estreitamento de urethra; appl.,
do poderoso especifico contra moléstias
venereas, etc. Pagamento após a cura
Consultas diárias, 8 ás 12; 2 ás
10 da noite—Av. Mem do Sá 115.

A'Primavera
Oontinúa na colossal liquidação
de seu grande e variadãssimo

stock de
FAZENDAS,

MODAS E
ARMARINHOS

ALUGAM-SE 
bons commodos. alguns lru

dependentes, desde 10$ a 40$, estas sa-
Ias de frente; na rua Mattos Rodrigues
n. 35. antiga do ILcste. (86i J) S

ZENS, QUE BREVEMENTE SERÃO INAUGURADOS - -
u.mm 11 mui 1 1 1 n'i  r imwnn ' " mr

IMPORTANTES SALDOS de confecções para senhoras, capas
de seda preta, ínanteaux, paletots de casemira, costumes e
ontros artigos com desconto de 30 a 50 010!

SAIAS de cores, feitios modernos, em tecidos superiores,
do valor de i6$ooo, actualmente por  11^500

SAIAS de casimira, elegantes modelos de _5$, por . .'. 19^000
SAIAS brancas finíssimas e modernas, que eram de 35$,

40$ e 50$ actualmente a 25$, 22$, 18$  16$000
CAMISAS de dia, para senhora, em baptiste de optima

qualidade, com rendas finas, do valor de 8$6oopor 6$300
CORPINHOS finos e de bom gosto, guarnecidos de ren-

das de boa qualidade, que eram de 5$ por , . 3&500
MANTEAUX de superior casemira ingleza, variedade

de cores e modelos, do valor 70$ e 80$ por . ... 33 $500
COSTUMES ''tailleur" em fina casimira, modelos, chies

em cores modernas, do valor de 100$ por .... 76 $500
COSTUMES de optimo brim de cores, para meninos de

2 a 11 annos, preços reduzidos: 3$500, §f>9QQ,
4|*800 , G$500

COBERTORES avelludados, para casal, boa qualidade
bonitos desenhos, do valor de 12^500 por ... 8<;90O

CASIMIRAS de cores modernas com 1,50 dé largura, pa-
ra saias e costumes, do valor de q$>ooo por . 7SQO0

TOALHAS Felpudas. para banho, do preço de 4^500 por 3$> 600
BORDADOS SUISSOS novo e variadissfmo sortimento

em lindos padrões a 300, 4.00, 500, 600 reis etc.

E uma infinidade de outras as^tigos ba-
rafissisnos.

Largo de S. Francisco íl 42

ALUGA-SE 
o predio da ma Itanini n.

26. pelo preço de 160$. tendo 2 pavi-
mentos eom 5 auartos 2 salas e mais dc-
pendências; as chaves encontram-sc na mes-
ma. c trata-sc na rua Senador Furtado 78.

(843 J) S

A LUGA-SE uma casa para casal, na rua
Ade Santa Alexandrina n. <_-lV.

(86. J) S

Durante os dias da semana finda, a gi-
gantesca afluência de SENHORAS e SE-
NHORINHAS que visitaram os nossos
GRANDES ARMAZÉNS, para effectuarem
as suas compras, foi de uma verdadeira e
animadora ROMARIA, pelo que affirmou
assim, a veracidade do nosso ÜECLAME.

-^I«Jiiiracie
Tira o» cabellos supérfluos do rosto,

collo e braços. Encontra-se nas casas: Bi.
ain, Herman.y e Cirio.

ALUGAM-SK 
2 Caünhãs novas, com ãr.la,«luarto, cozinlm, tanque o quintal. 1'rcça•5$ooo; informa.se á rua S. Luiz Gonzaga

11. «)'. S. Christovão. (1S1 L) V

ALU-A-SL 
uma casa, com 4 quartos, aSalas; na rua BarCellos n. 1. S. Cliris.tovão; as chaves estão tia rua Lopes Sou.

«a 14. (848 l.j S

ALUGA-SE 
-um liom nredio, com 3 quar.tos, por ii:', na rua Gonzaga Kastoin, 154; as cliaves estão 110 u. 191. Aldi.ii.

Campista. (itj I.) H

A UJGAM-SE casas quasi nova*•**•„ familiiis «Je tratamento, tciulo
quatro quartos, optima iiistiilliu-iio
electrica com tomada do coiTi-nte.
cm todos os coniuartimcntos, lm.
nheiro com acua quente, dois fo.
eões. sendo um a eiiz, dois W. C,
bidet, etc. Avenida Pedro Ivo 61;
trata-se na vasa n. 3, Dá-se uni
mcz do boniUcuvão depois de «lozc
mezes do residência. (S 137) h

SECÇÃO DE

ALUGA-SE 
o predio de construcção re-

cente, com duas salas, quatro nuartos,
copa, banheiro de água quente _¦ de cliu«
veiro, cozinha com fogões a traz o do ser-
pentina. . jardim e hom quintal arborisado,
orde existe um pequeno quarto para crea-
dos; na rua de Santa Alexandrina n. 6o.
As chaves no n. 06. Preço, aeoSooo.

(868 J) S

ALUGA-SE 
a boa casa d arua Nova de

S. Luiz n. 63; trata-se no 59. Alu-
guel, ioo$ooo. (1750 J) S

ALUGAM-SE 
por preço módico, ns tci-

sinhas novas na rua Campos da Paz
ns. 124, 1*8 e 130. com optimas accom*
moilações, electricidade, quintal, etc. Tra-
ta-so na rua Uruguas.na n, 41, Eestau-
rant Paris. (1639 J) J

ALUGA-SE 
a casa da rua Dr. Rodrigo

dos Santos n. 29, com duas salas. qua.
tro quartos-, ver o tratar na mesma. Ma-
cliado Coelho. (1651 J) J

ALUGA-SE 
a esplendida casa da rua

Itnpini' n. "48, cm fronte, á rua Ba-
rão «le Petropolis, própria para familia de
tratamento; as chaves estão 11a plmrm_-
cia próxima. (1033 J) J

ALUGA-SE 
uma casa limpa, com duas

salas, dois quartos, quintal c luz cie-
ctrica. tudo por 11.'!; na rira Dr. Mala
-acorda n. 39. casa 5 (Eslaclo dc Sá); a»
cliaves estão na casa pegada c trata-se na
mesma rua 66. (129S J) R

ALUGA.SE 
por 71$ uma confortável

casa em condições hyRÍenicas. com duas
salas, dois quartos, cozinha, 'Pta, tanque,
quinl.it, fogão, etc; informa-sc á rua íta*
piru' n. 90, armazem e trata-se na mesma
rua n. 273. (1*74 J) R

AIAJGA-ST. 
por preço módico, a casa da

rua dos Coqueiros n. 84, Catumby, pin-
tada de nnvot chaves no sobrado. (,2$6})R
ALUGAM-SE boas casinhas, assobrada-

xidas, pintadas e forradas dc novo, bon-
des de cem réis, próprias 'para família re-
guiar; na rua Erci Caneca 25a; tratase
na avenida Salvador dc Sá 114. (1230 J)iR

ÁLUGA-SE 
barata, toda ou parte dc uma

casa nova com mobilia, banheiro, electri-
cidade e fogão ú ciz. mui nerto do largo
do Machado. Informações, rua Cristóvão
Colombo, 141, armazém esquina Boato Lis-
bua. O' t') J

LEME, COPACABANA,
IPANEMA E LEBLO.

A LUGA-SE o predio n. 12 da rua í.grc-
Aiinlia; 4 quartos. 2 salas etc, electrict-
dade, fogão a gaz. etc; as chaves, por
obsequiu á rua Egreiir.ha n. 28. armazém;
trata-se á rua da Alfandcra 11. .10. a' and.

(q.iSi II) M

ALUGA-SE 
por 100$ boa cas-a com duas

Ralas, tres quartos, faz. electricidailc c
todas as dependências, a rua Pereira las.
sos n. .18, Copacabana. Informações a
r.venida Atlântica 762. (845 II) 15

A LUGA-SE unia boa casa ,1 rua (.numa-
XJV-rães Caipora 11. 148; trata-sc na mes.
ma rua n. ...G, Copacabana, (1280 11) R

ALUGA-SE 
a casa da rua Araujo Gcn-

.dim 11. 64. Leme, voe 263?. As cliaves
estão no n. 66. 0-75 ") R

A LUGA-SK por 142$ a casa da rua Buar-
xVnuc n. 43, 110 Leme, com diias.s.ila-,
Ucs qunrtos, cte.; chaves na pharmacia..

(1273 H) R

ALUGA.SE 
uma casa. 11a rua Xossa Sc-

nhora de Copacabana 11. 039; as chaves
estão no n. to.|o (padaria). (1024 II) J

A LUGA-SE parte do sobrado da rua N.
_TYS. Copacabana n. 66o. cnm bons cmv-
modos para familia c cavalheiros. (134-llD.1

A LUGA-SE a casa da rua dos 'lnnelc-
.f_ros 11. 170, Ires quarto?, «luas salas,
jardim, grande terreno, está aborta desde
ns 2 is 5 da tarde. Aluguel i6o$ooo.

(850 11) S

A kUGAM*SIÍ dois quartos, com electri-
xxcidade, a pessoas decênios e sem crean-
ças. casa do familia; rua d.) Livramento 173.

(1700 I) S

,4 I.LViAM-S.Í duas boas casas, com todo_\_o asseio, com Ires ouartos. boas salas,
visitas o jantar, W.-L'., banheiro deulro dcca-.a^ porão de arrumação, unz, eleetricida-de, á "Villa Laura" ns. 7 c S. da rua
.lorec Rtidge 11. 40; só sc aluga a pequenaiamilia «lo tratamento; aluguel goí; trata-seua rua do Hospicio n. 73. (I)

A TXTGA*SI. o armazém ila rua da Cam-
Xxboa n. 41, próprio nara qualquer ne.
rocio, tem armação, balcão c mais algunsutensilios, próprios para botequim; n? clia-
ves estão na rua da Gamboa 11. 79, arma-
zem o trala-se na rua «lo Catlctc n. 40, so-
Prado. (j:g0 1)R

ÁLUGA-SE por 130$ casa moderna«Ia rua da America n. 36, com duas
grandes salas, tres grandes quartos, luzelectrica c ga,-.; trala-se na mesma, das o*!___• (1303 1) R

ALUGA-SK por 150$ o predio moderno,
assobradado, á rua de Santa Al.xan-

drirla n. 243, com quatro salas, tres quar-
tos, banheiro, cozinha, Installação electrica
c a gaz. (J)

A LUGA-SE para 33S, cm casa franceza,
Acom luz c café, um pequeno quartomobilado, serve só para moço ou senhorai
44, rua ________ dc Itapagipe. (i22,.J)R

ALUGA-SE 
a esplendida casa da rua Ita.

piru* n, 34S, cm frente á rua Rarão
«le Petropolis, própria para pequena fami-
lia de tratamento. As chaves na pharmacia
próxima. (1031 -J) J

Juventude
Alexandre

Fa. com que os cabellos bran-
cos fiquem pretos, não queima,
não mancha a pelle,

A Juventude Alexandre desen-
volve o crescimento do cabello
c extingue a caspa com tres ap-
plicaçucs.

Vende-se em todas as perfu-
marias — Pharmacias e droga-
rias. Preço 3$ooo rs.

_=_{ _D .&.
ESTE ARTIGOtp COMPREM

NA
t *.D "CASA LEITÃO" Z>

(Largo de Santa Rita)

j
P̂REÇOS BARATISSIMOS

3D Jím.
ALUGA-SE 

ura bom'predio. em centro
de terreno, perto da avenida Atlântica,

com cinco «manos, duas salas, gabinete,
copa, cozinha, etc.; as chaves estão na
rua Marinho n. 84, onde so trata.

(268 II) R

ALUGA-SE 
a easa da rua de N, Se-

nhora de Copacabana n. 1012 (casa I);
tem duas salas, dois quanos coziulia, quario
com banheira esmaltada, W.-C. c quintal;
illuminada á luz electrica: as chaves estão,
por favor, na casa IV; aluguel I22$ooo.

(140 H) S

A LUGA-SK a confortável ema da travessa
--.Cruz Lim?, 2.) casa II próximo aos
banhos dc mar. ns chaves estão no armazém
dt esquina c trata-sc na rua da Cundelana
22 com Paulo A, dc Souza. H

ALUGA-SE urra casa á.-,ladeira do Lc-
X—me n. 12, duas s.ilas'e dois quanos.
construcção moderna; informa-se no n. 8.

dos? in ?
A T UGAM.SE c; prédios dt praça Per-

-fXreira Vianna (Ipanema) ns. 70 e 74.
com todo <i conforto; trata-se na pharma-
cia. ÍI035 TI) 1-

JAÜDE, PRAIA FORMOSA
*ii~

A LLGA-SK a casa da rua Sara n. 72,•TVtem bons commodos amplos e arcja*Ios, a
tem bons commodos amplos e areja dos, a
chave está uo n. 23 e trata-so na rua
dos Ourives 34, Aluguel, i3o$ooo.

(3S3 1) R

A LUGA-SE o prande armarem da rua
-^VVisconde d. Itauna ns. 3a « 34; tra*
to-se no "Fluminense Hotel". (I)

A T.UGA-SF, por 160$ o predio novo, ns-
Xlksobradado da rua Dr. Ezcquiel n. 32;
as chaves no mesmo, onde se trata.

(182 d ,j

ALUGAM-SE as casas da Villa Edith¦fi.11. II c III. á rua Coronel Pedro Alvesn. 3"9. com fogão a çaz, electricidade e
demais requisitos dc hygiene, próprias para
pequenas familias «le tratamento; aluguel112$; trata-se no Mercado Municipal, ruaV. 10 a ifi; chaves uo ll. II. (421 I) S

A LUGA-SE a casa da rua Coronel Pc-Xxdro Alves 11. 383 própria oara familiatrataniento, com banheira, fogão a gaz. luzluz electrica c todns os requisitos de hy-
oitsie; tem 3 f-uarios, 2 salas c 3 áreas,sendo 2 cobertas; alunuel 162S; 

' 
aclia.se

aberta «Ias 2 ás 4 horas; trata-se no Mer-
cado Municipal, rua V n, 10 a «6.

(422 I) S

ffl». ESTAGIO
_ RIO GOif PP

ALUGA-SE 
cm casa de familia; uma hoa

sala de frente r dois quartos, a pc*1-soa decente. Travessa Navarro n. 5-'-
tSiS J) R

ALUGA-SE por 100$ mensaes uma cisa
muito limpa, com luz electrica, própriaaté paia viverem duas familias independeu-

tes; 11a travessa Leste ri. j8, Iüo Compridos
trl.tn-sc na mesma. (86S J) R

A I.UGA-SK espaçoso quarto com janel-XjJa, com 011 sem pensão, casa de peque-na familia, Mattoso 204. PuiiJc de cem
reis á porta. (373 J) 11

ALUGA-SE 
o prc.lio da rua ünráo de

Itapagipe n. 190, ponto dos bonde.*,
por 160Í, cnm cinco quartos, duas fia!*.*,
porão,, jardim c quintal; trata-se na rua
Sampaio Vianna 60, casa VI, (3.19.T) S

ALUGA-Sí. 
um aposento de frente, mo-

bilado, a um casal que trabalhe fora
011 a um senhor de respeito; na rua Dona
Julia 9}. I976 I) S

ÂLUGA-SE por 43$ a casa n. 3 da rua
Dr. Caninos da Paz n. 48. boa sala,

quarto e cozinha; está limpa; a chave no G.
(710 J) R

A I.UuA-SK a confortável casa nova, sita
¦fi-á rua Dr. Costa Pcrraz n. 68. Rio
Comprido, com ilua-i saVi-, dois qtiarto3,despensa, banheiro, cozinha, illuminação
electrica. quintal e iardim. (Sio J) R

HAUDOCK-LÜBO E TIJUCA
ALUGAM-SE. 

á rua Haddock Lobo 422,bons aposentos, com ou sem pensão, a
cavalheiro do tratamento; dá-se comida a
domicilio. (674 K) S

A I,UGA-SE o predio á rua Pinto Gue-
xXdes u. 72. Muda da Tiiuca, 3 grandes
quartos, duas salas, despensa. banheiro, etc.
Aluguel 150$; chaves, quitanda da esqui-
na. Í7.1 K) Ji

Messal-a.es a 3$loo
Seda lavavel a 6$5oo com 1'".

largura
Faille de seda a. I4$ooo com

lm. largura
Marins de todas as qualidades

desde ll$9oo a peça
Cretonnes superiores próprios

para lençóes e colchas
Eoupas brancas. Artigos para cama

e ineza. Üina secção de chapéus
irreprehensivel.

O Atelier de costumas que é de
primeira ordem acha-se sob

o delinear e córte profissional da pe-
rita contra-mestra

Mme. Ch__|_.3t__ Lassalie Leitão
Secção de lutos uma das primeiras da

capital. Em 24 horas apromptam-so os seus
enxovaes

TELÊ^ÕNÊ~72rNORTE

Rua dos Ourivco n. 32
CARUSO & C

ALUGA-SE, 
por 160$, o predio á rua

Valparaiso n. a8. Conde dc liorafim,
com duas salas, tre9 quartos, banheiro, e
mais dependências, com paz c eleetricida*.
de; as chaves estão, por favor, no n. 30,
o trata-se na rua Juiuiucira Freire 45.

(1022 K)

A LUGAM-SE unia sala c ouarto. em ca-
XJLsa de um casal, casa limpa e socegadaj
á rua Luiz Barbosa n. 79. Villa Isabel;
aluguel 40$. <i!7.1 I<) R

ALUGA-SE 
uma boa casa, para familia

dc tratamento. & villa dos Araujos ¦>.
9S;a sc liavcs.no 74. armazém. (1182IOJ

ALUGAM-SE 
boas salas c ouartos, de

25 a 70$; na rua João Alvos 22.
(..in •"¦>

ALUGA-SE 
o predio da rua Conde de

Bomfim 567; tem garage; preço 330$;
trata-se no mesmo. _j____\ T

A LUGAM-SE. nor 110S. os predios .«Ia^1-rua Araripc Junior ns. 13 e 2.3. esquina
da rua liarão de Mesquita, com .. quartos,-3 salas, installação electrica banheiros, com-
plctamentc novos; trata-se nos mesmos. (I.

(433 D S

A LUGA-SE a loja da rira de S. Chris-
-íltovão 11. 13-A, as chaves estão no 17
o irata-so na rua da Alfândega n. 42 (2"
andar. 9. 4). Aluguel i7o$ooo. (97.1L) 'R

S. CHRISTOVÃO, ANDARAHY
E VILLA ISSRr

ALUGA-SE, 
oor 100$. um prc-lio. acaba.

do de ocnstruir; serve para qualquer
negocio; á rua Maria Luiza 7.1. pont$ dos
bondes dc Lins c Vasconcellos. (1102DS

A LUGAM-SE. por 00$. ri rua Uruguay
_t_Lio4. Villa Marina, casas novas, cmn
duas salas, dois grandes quartos, clcctrici-
dade e quintal; as chaves na mesma villa.
casa VII. (841 L) R

ALUGA-SE, 
por 120$, a casa á rua Fe-

linpe Camarão n. 115; as chaves estão
«í rua Santa Luiza n. S4. onde se trata.

(200 L) J

ALUGA-SE. 
por 130$. o armazém, com

moradia, a rua S. Christovão n. 515;
é próprio para negocio decente; ns chaves
eslão no sobrado; trata-se i rua da Quitan-Ha ti8, Manufaclura dc Fumos e Cigarros
Penna Fiel. (.300 L) J

ALUGA-SE 
uma casa por 70S000 na rua

Lopes Souza n. 6. S. Christovão, as
chaves estão no n. 14. (208 L) J

A LUGA-SE a cosa da rua Liberdade .34
^\.(Pedrcgulho). As chaves estão por obse-
quio 110 n. 33 c trata-se na Casa da Ks-
trclla, á rua do Ouvidor n. i*M, com o
sr. Marinho. (.331 ;l J

O.AS.A. s3so-tj_=_^w. Rua 7 do Setem!).., 84
.Moveis de vime, tapetes,

oleados c artigos para sport

h LUGA-SK uma casa apalccetada. tendo'
XVtrcs quatros, bom norâo com quuatro
auartos e mais commodiiladcs. própria parafamília de tratamento; na rua 28 de Setem.-
bro n. 2i)\ as chaves no n, 35, Muda da
Tijuca; tambem se trata na rua i° de Mar.
ço n. 127, sob., telephone 3026 N.

(121 K) S

4 LUGA-SK um quarto de frente, em
XVcasa dc um casal sem filhos, a uma
senhora só; na rua Santo Henrique n. 8o
(casa 4). (411 Kl J

4 LUGA-SK a casa da rua Silva Guima*
jíVrãcs 14; as chaves, para ver, e mais
informações, no armazém da esquina, com
o sr. Malheiros. (106.*; K) J

'. LUGA-SE unia easa elegante, em es.
XXtylo moderno, tendo as accommodações
precisas a pequena família dc trataniento;
n.i ma Haddock Lobo n. 333', as chaves
estão na padaria, á mesma rua n. 327; trata-
se com Jacohina, na ivenida P.io Branco
n. 103, i° andar, das 2 ás 4 horas.

(321 K) R

A T.UGA-SE uma casa com sala, tres
-*\quartos e cozinha fora, ;*_$; na rua
Delphina n. 59, fundo?; as chaves cst&o na
rua Conde de Bomfim n, 662. Trata-s.
na rua Uruguay n. 306. (86fi K) W

i LUGA-SK um quarto - rapai solteiro
i"Vna rua Conde de Bomfim n. 654, Alu-
fttiel 308000; trata-se n,. mesma. (162 K) Ií

A LUGA-SK o predio da rua 18 de Ou-
XXtllbro ri. 57 (Muda <!a Tijuca). pro-prio pira pequena familia. tendo porã.i ha-
bitavcl. paz, electricidade, ia,/lim e ouln*
tal* trata-sc na rua do Rosário 84. armazem.

(28. Kl R

ALUGA-SK 
uma confortável casa pnr..¦pequena familia; na rua Barão du Ama-

2onas 102, nelo alusuel mensal dc 130$;
trata-sc na travessa de S, Francisco 10.

(871 K) S

A LUGA-SE por preço barato, boa casa
_cV.com tres quartos, duas *-a!í"i c h_m
quinfal. Informa-se na rua Cardoso Ma-
rinho n. 7, escriptorio. Praia Formosa.

(OOJ I) J

II MOU MS
(NOME REGISTRADO)

Cas_*2Ê a inflammaçâo © p_a_i,ga_-
çêes cieis ©S!_©3

Hi__0. tOClas S=5:S _p_3._arJKO.S.OÍ_s£i_3

A LUCA*SE -a casa da rua Visconde de
__.Sapucahy n. 3.10, tendo duas falas. Ires
qu;irtop, c mais dependências. "As chaves
estão p_r favor, no u. 332 e trnta-se com
Jacohina, na avenida Uio Branco n. 103-
j° andar, d.*3 2 kn 4 horas. (3:4 J) R

. LUGAM-SK áuas casinhas com sala,
_tVquarto, co/iti!.n. tanotie c chuveiro, por
4?$ cada uma; rua da Paz 6S. (11S6J) S

A LUGA-SK um ebaíet. limpo. co<:i ca-
jrt.írada ajardinada. --.-:• bom areíada, com
in3tallaç5.i úc luz c íoiinn a :.r.i . carv.-ín;
serve para pequena família; na rua i.t I.u?
o»; pr.ço barato para bom inquilino; c-.ta
aberto todo-, os dias» ¦":¦ .') ¦>

4 LUGA-SK o |ir.i]jo da v.-.\ IVt.-iv. Ml-
-C.V.ucíitio n. :om. as chsvcs- csrão ao*.. 2: c traía-ie na raa rrimeiro •'.'¦ MT.Vr-
¦; 1 II. *j:. . ««:irr..;:;. f 10/ ! } ) .*>

I 1 UGAll.Ki: rasas iu cl-..-,c.-..-.i ia nr.
_'X.Il3p!r-,i' ii. ,-js-. ci.r. ii.,-i .iii-u -.- .*.

A LUGAM-SF, hnn_ e limpo*, commodos,
-~\n;-i rcf.peitavcl casa da rua Hnddocí< Lo-
ho n. 36, desde 25S a 40J Irni erande
larnucza. (Ua K) S

_____WíV^I^I_fcl____

Ê ____»& 
""¦ y \

__^_8RWÍ t> -:V*.;,;-,^i

Foot balls "Grogor" usados nos
Jiatchns da liga uma. 35S0OO

FOOT BALLS STAR SEGURA
Ns. 1
1,'reco 

~8$ 2
Í0$

3
12$

4
14$

S
16$

Pelo correio mais 1S500

4 LUGA-Sl! uma casa ncnueiia por so$ooo
Ana rua Lopra dc Souza n. n. São
Christovão. (209 L) J

A LUGA-SE, por 260$. a casa da rua Dr.
Alosé Hygino n. e6í; as chaves estão
na rua Antônio dos Santos n. 50. oiulc se
trata; teleplione 1131. Villa, (71 í D J

Ã LUGA"S13 o preilio novo ila run
•f-iHiiriio do CotPüine n. 83. 2
quartos. 3 snlas, ouintal «> jardim
As chaves no n. 80, Villa Isabel.
Proco niodico. Ii

ALUGA-SE 
o prndio de sobrado, com 4

quartos, iardim, entrada oi) lado banhei-
ra, luz electrica, no prolongamento da rua
Mariz e Barros 517. fim da rua liarão de
Amazonas; trata-se no 514. onde estão o*
chaves. (,1S4 li) 1

A LUGA-SE a loja do nredio da rua Pão
/-.Luiz Gonzaga n. 336. para qualquer
negocio; Irata-se na rua 7 de Setembro n.
166; aluguel 80$¦ (889 L) J

* LUGA-SE uma esplendida cnsa. com .2
.f_gr:indes quartos. 2 salas, cozinha, banhei-
ro. quintal, etc. com luz electrica, todo o
conforto ei hygiene. com terreno para «tal-
linhelro. na rua Oito dc Dezembro n. J..6,
avenida, e outra cm frente dc rua. na rua
Visconde Santn Isabel n. 21; ruas muilo
saudáveis c livres de qualquer enchente;
preço 7l$ooo. (811 L) R

AILUGA-SE o predio da rua Hoa Vista
_l_Lu. 55, eom trt-í quartos, tres salas, co-
zinha c banheiro, cm centro de terreno ar-
borízado estação do Riachuelo, próximo nn
hondj do Cascadura. (t6..Q K) J

4 LUCA-SL, nor 250$. a casa «Ia rna Gc-
xxncral Koc.i 11-. Fabrica das Chitas;
tem 6 quartos. por."..i habitavel e vasto ter-
reno na frente; não sc aluga para caça de
commodos. (u.trKVl

* L1jGA*SK uma casa. com ins tal In ção.rt. cí cit rica. á r-:.i Genera1 Roca i-u (cz^-u
Ili;. por 80Í; t*rata-se á rna da Carioca
11. .6. rom Palthazar. (i?.*7 K) .1

» LUGA-SE a casa 111 da rua Visconde
fAAe Itamaraty 83. com luz electrica c to.
do.; os melhoramentos modernos, ás chaveí
«tão nr. casa VIII com quem so trata. L

Precisa comprar

A LUGA-SE n rasa <la run (Iene--*"3.T.-i,l Silva Telles n. 54 (Barão
do Mesquita), com 3 salas, 4 bons
nuartos, 3 W. O., dispensa, cozi-
nha, luz electrica o hom nuintnl;
as cliaves estão uo n. 60 (cnsa 2)
onde sc informa. Preço 172.SO0O.

(S 3-Í7) L

A LUGA-SK por So$ uma boa casa para¦fcjL-pcqu-ena famiU. comi electricidade e
grande quintal; na rua Flaclt n. 26; a
chave está 110 n. 24, perto do bonde de
Cascadura, (860 L) S

4T,UGA-5r" por 75$ o predio da rua
Je\. Torrei Homem 216. Villa Isabel; as
chaves estão por favor no açougue frnn-
teiro. Acceita-so só carta do fiança, dois
auartos, duas salas, despensa, cozinha, \V.
C, tanque, etc. (1728 L) S
ÁI.ÜOAM-SB as casas ns. I e VI¦"-ila Villa Muriiilií, sita rt rua

General Silva Telles 11. 60 (Ilariio
de Mcsanita) ,com 2 salas, 3 ouiir-
tos, 2 W. C. coziulia, banheira
esmaltada, luz electrica o nuintnl:
as chaves estão nn casa n. 11. onde
se informa.Preço 104$ cada uma.

(S 3-16) I.
A LUGA-SK uma casa nor 90$, na run

i"\Argentina 70. S. Christovio. (831 DB

ALUGAM-SE 
quartos a 20Í, 25$ e 30$.

á rua Boniiira 58, tem muita água e
muito terreno. (5*-r L) R

'..'..ÁC. 11a dos Aranios n.
•; as -h.-jn-s no p-irãü, t

raa CuiM. de Bomfim n. 117.
(1251 K) 1!

6.

LL-CA.SK.

ALUGA-SE 
om magnifico oredio, .'1 rua

IVreira Nunes, Aliieia Campista; lem 3salas. 4 quartos, copa, despensa, cozinha
coni fogão a gaz, tanque com chuveiro,
W.-C. porão habitavel na parte interior calgum terreno; para informações, á rua dçb. José n. 106, «o ondar. com o «Ir. Mel-oades, das 4 ás li da tarde. (854 I.) S

ALUGA-SE 
boa casa assobradada, cora aquartos. 3 salas, oorão. grande terrenoarborizado, ele; alunuel 112?; ,19 chaves i

F.lm ,.Vl,.aYca '''""a '*• armazém Cancella,• ' '•'-"-" (1160 I,) JChristovão.

AlUGA-SB por 93S a cnsa Offiif^iln rua José Vicente íAndarn.hy), Chaves no 11, 92. casa I._ritta*sc na Avenida Central 128,sobrado.  (j 102S) h

ALUGA-SK 
a nova casinha, n. IV d»avenida á rua Ketipjic Camarão n. 94,

perto do Boulevard 28 de Selonibro, por "
05$; trata-se na mesma rua n. 100.
___________ ('3J'' *') :)
ALUGA-SE 

o predio 11. 8oj da rua Ha.rao Ao Hom Retiro (Andarahv) comesplendidas nccomntodacücs para familia o
grande terreno; csiá aberto; traiar, na ruo
Senador Kuzcbio 11. _,io, armazem.

(1322 I.) B

ALUGA-SE, nor 
100$ casa moderna, com

4 quartos, electricidado. gaz, etc.; rua
Esperança' 55; chaves no n. 5.1; bonde de
S Januário. (1300 I.) R

inlr.it

H.-..1.-Í

A casa que muis vanfiigem offi-ircc, em prpços e qualidades é
.A.. _?". COSTA

Blobilü-rlos »le estylo e pbantnsia, manipulados
as melhores madeiras d:> paiz. comAo pcosto do nisiis exigente e ao alcance de todos

Eípceinlidad.') em capas para mobílias e stores bordados.
r.pmcti(-_i-si-. calalogos pnra o interior

Eua dos andradas -— 2,7
TI. 5. ,K VIIONÍÜÍ350NÍ j

A LUGA-SE a boa cnsn da rua Es*«iperança n. 14. em S. Christo*
vão, com 2 salas o 2 ouartos. no-
rão habitavel, luz electrica. lin-
nheiro c erande quintal. Aberta
das 12 ás 5 da tarde; para tratar
rt rua do Ouvidor 162, com o sr.
Duarte Fclisr. Ii

A LUGA-Slí. por Soí, a boa casa da rua
XXdr. Garnier io lockey-CInb: as chaveo
ua casa u. 1, da villa. U2Ç.I L) B

At.UHA-SK 
a casa da rua de S. Chris-

tovão n. $59. com quatro grandes quar-*
tos duas salas, cozinha, desnensa, banheira
esmaltada, installação eleclnca c grande.
quintal; trata-se ua mesma nta 11. 5.7,

(1281 I.) R.

ALUGAM-SE 
confortnvlcs sala», com ou

sem mobilia. a senhores de trataniento,
em casa dc respeitosa familia, na travessa
da Universidade* «vo, nroximo ao Collcpta
Militar; bondes dc Andarahy e Aldeia Cam*
pista. («84 L) B

ALUGA-SI3 
om bom ouarto. com janel-

Ia para rua, cm casa dc pequena f».
milia, com ou sem pensão; Mattoso 204,

(usa L) R
A TjUGA-SE a boa casa da rua Es-¦fV-perança n. 14. em H. Christo-

vão, com 2 salas e 2 quartos, po*
rão habitavel. luz electrica, lm-
nheiro o ceando ouintal. Aberttt
das 12 ús 5 dn tarde; para tratar
á rua (lo Ouvidor 162, com o sr.
Duarte Peli_. Ti

A LUGAM-SK casinhas, com bons cora-
_£_Ln.odo_, na rna Ricardo Machado n. $->,
avenida: aluguel 65$. (iaip I.) B

,i LUCA-SE o sobrado, á ma do Matloso
-_í"V,*h, muito espaçoso, casa com 5 quartos*,
nova; 2 entradas; ci-tü aberto. (12.14 ¦<) H

ALUGA-SE 
esplendida casa, com a salaaj

2 quartos, cozinha e Rrande quinlah
rua S011211 ________ 117. (1180 I.) 1

A LUGA-SK uma linda c -íSpaçoea salí
xVdo frente, com entrada independente,
luz electrica. bonde á porta, banhos frioã
e mornos e café ocla manhã; preço _\$$í
rua Jockey-Club 24. (ano L) J
-' -¦¦¦-« ' ——————— ¦ i. 1. i.—-i mmm

A LUCA-SE uma boa sala de frente, com
xÍLentrada independente, em casa de fa-
milia; rua dos Artistas ffi. (102. T.) F

ALUGA-SK 
uma casa; 2 quartos, 1 sabl

e mais dependências; a rua Amaral 561
por 60$; Andarahy. (1271 T.) R

A 
LUCA-SE o nredio da rua Eelinpe
Camarão 60; as chaves estão no arma,

tem. esquina do Boulevard 28 dc Setem-
bro (Villa Isabel). í'________i

i LUCA-SE a rua S. Francisco Xavier,
_Í-Il6i*í. boas rasas para 80$. com 2 sala.,
1 quartos, cozinha e quintal, tem instal^icJo
Aveniila Almeida. (35 I.) R

A I.UGA-SE a boa casa da rua Es-
-rt-pernncn n. 14. em S. Chrislo,
vüo, cri"» 2 «nliis o 2 nnnrtos, po«
rão habitavel. luz electrien, b*>
nheiro e ernude nuintnl. Aberta
«i.ie t2 ^« K ''•' fnr''-- nara tratai
rt rua do Ouvidor 162, com o sr,
Duarte Felix. *D

*« TjIIOAM-PR as rasas da rua¦Íl-D. Mnrla 71 íAldeia Campista),
transversal Pi rua Pereira Nltnei,
novas, com dois «nuiríos, dual
salas, cozinha, banheiro o tannu*
de lavaireni, todos os commodos
illuminados a luz electrica. Ai
chaves no local. Trntn-so na rua
Gonçalves Dias 31. proxinio dn
cidade, a poucos passos dos bon*
des de Aldeia Campista, cuia pos*
SltgeiU cm duas seccoes 6 do 200
r___ Mii-iin-is 100$ e -OaoOO. 1>

A LUCA-SE nm bom e novo sobrado,
____...um qtwiro quartub* duas salas, grando
lena.o, luz electrica e guz, graude banhei-
ra esmaltada e todo o conforto. Por i_o$;
na rua Itarão de Me.-quita n. 738.

(101b L) I

A LUGA-SIC o Bubraao da rua da Libefn
X-Ldáde ,i6. S, Chnsiuvio; as chaves estile
no porão; trala-_c a rua da Ouitamia .36-.-

(1083 L) J

ALUGAM-Sk. 
pnr 64$. boas casas, todai

reformadas, na Villa Esperança, á rua
Leopoldo n. 22, Aiiilarahy. (1076 D I

A LUGA-Sli uma boa casa. com dois quar*
J^tos, sala. illummnda a luz electrica; na,
Villa b. Januário, á rua S. Jonuario n. 269J
trata-se na mesma villa, casa -! ai-.iyueJa
;6Jooo. I1048 D R

A LUGA-SE uma casa, com tres quartos.
iXduas salas, saleta. cozinha e mais de>
oendoncias. k;'Z e água em abundância; rua
Dr. 1 .rreira «le Araujo n. 33; as cliaves
no 24 (ri. Cbri.tovaoj, (lu^u L) K

ALUGA-SE 
a casa dc construcção mo-

dema. com tre. quartos, duas Salas, co-.
zinha. banheira esmaltada, chuveiro, lus
electrica, entrada in dependente, com boa
área, tendo ouarto nara creado; a rua Ba«
rão de Cotegipe o, q_; as chaves no n,
ioo. c trata-se uo mesmo; preço commodo*

(1057 W B

ALUGA-SE. 
por 110$. boa casa. com 4

quartos, bpar» accom modações, luz ele-
ctrica; na rua llaráo de a. Francisco Ei.
lho 31; as chaves csiáo no 33; irata.se na
rua i" dc Marco n. 8, com o sr. França,

(801 L) J

ALUGA-SE 
um bom armazem; 4 portas,

boa moradia, junto esquina, serve para
cnsa dc loteriaSi tinturaria, vidraceiro, onde
não ha esses J ramos; rua Barão dc Mes,
quita 738^ _L___Í_L_

ALUGAM-SK 
as casas da rua Visconde'

S. Vicente ns. .1 c 5. com 2 quartos»
2 salas, cozinha, banheiro, etc., entra Ia ao
lado e luz electrica; cbaves na avenida,€»
frente; trata-se i avenida Rio Bran;,. 48.

(047 L) J
A LUGA-SE por 71S a cnsa III

¦rt-da rur. José Vicente 02, Anda-
rahy. Chaves nn cnsa I; trr.ta-so-
na Avenida Central 12S. sobrado.

(II 1051 )M

ARMAZÉM
Aluj;a-se o da r.ia S. Franeiicc X»«.

vier, 404, csoiiina da T. Derby-CIub,
acabaJo de consi ruir. J 1008

ALUGA-SI? 
o sobrado da rua de SJ»

Fiam*isco Xavier n* 404. acabado dt
construir, com quinial. nar e electricidade^
duas salas, tres quartos e mais dependen»
cias com todo o conforto moderno. Af
chaves no ,íqo. (ioçi L) j

ALUGA-SE, 
em Villo Isabel, na ru»

Rufino Aa Almciila jS Villa AWa, um»
casa t com 2 quartos, - c?J?s c maio depefti
dencias, luz electrica e bendes k portâf
próximo .10 Boulevard; as chaves nn nie*,
ma rua n. 52, armazém. (Í41 h) R—,_._.,,-. ... __ . __,, ,. __

A r#UGA-SE. com ou sem clhtfato, %
Atoa da rua Gc.zsi* Santos 75, com
f ^uarlo», etet <it.ii<K «Vrii|-j-j.-.-,.-. HS.
'»»'«' (31' W.J.

%
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QASA SEGURA

-w?f??

CORREIO PA MANH1» Pôiri-iigo, 6 de Agosto fle 191fl

~__r

I*"a__ic_ de malas e objectos* de vitnc
0 maior sortimento e os menores preços do mercado

Roletas, Jaburus,
Mascates, Xadrez
Dominós,Lotos.
Damas, etc, etc

Foot balls o mais
artigos para sport

SEGURA CAMPOS & C — 8 _ Rua Set. de Sst.mbro 84
Ilumatte grails para o intoriar o catalogo fferal iliustrado a quem o

requisitar.

MOVEIS eJp?çaria
U— i ' - -' ' ¦ ¦ '"- —

Oleados para cima o baixo
da ineza, para
forrar salas o.

prateleiras

JOGOS
Patins

INSTITUTO DE
PHYSIOTHERAPIA

I ALUGA-SE. em S. Januário i8s, i, »
XIlüu .1 cüinraodus independentes, luz cie.
ctriea; jardim a roda, n pessoas de bom
tratamento; é casa de familia. c nao uc
¦conimo dos  -. U£7 Jj) .f3

A LUGA-S1S o predio da rua Barão de
__.Cotet_i.ie n. oo. oclo aluguel mensal eu
ioo$, leiulu a salas, a .uarios, dc?i_iisa,
cozinha c mais dependências, luz electrica
o jardimi a chave na mesma. U-te. L) 3

A I.UCAM-_i;
__.de

,,„ _. predios da rua Uella
dc _. João ns. oo e 02 muito coiiíor-

laveis, para familia; as chaves estao, por
favor, no n. «8: -IurucI iSoS; Iraja-sç a
rua Cenwíil Cíiniara n. ¦.*¦;. (.40 -U) J

A I,UGA.SE o bello sobrado da rua Sao
X_.Chrisl.vuo n. -04-A, com boas accom-
modações para familia de tratamento; as
cliavcs estão na venda, .eni baixo: trata-sc
11,1 rua Candelária i8. (131 .) S

_ I.UCA-SK o predio da rua Conselheiro
X-t-rciia -raueo u. Ca; as chaves no 11.
(iá; trala-sc na rua Candelária n. c8.

(433 L) S

A tUOAiSK uma casti. com tres quarlos,
_rV_ salas, iu rua Darão de S. Francisco
1'illio n. -0.1; alucncl 110$: \illa Isaliei.

(115S L) a

A 
LUGA-Slv. por preço módico, predio
novo. á„ rna. Condessa _Bel£onte 

lOJ-A
í. nccnlio Novo), com 3 quartos - saias
ÍS." jardim na frente, cat c electr.cida
3. bondes á poria. 5 minutos da estação,
„ chaves na mesma rua .05*. trata.se rua" 

dc Maio 4 . arinatcm. em .frente a..
Lyrico. (864 M) R

GATHARRO DOS PULMÕES (
Ciirn rnpida eom |

_ KITOKAL DE MARINHO I
Run Sete do Setembro lSi; I

Estabelecimento moderno e unicn no Brasil para tr ata
mento earautido de quasi todas as moléstias clironica»™ .^_T__ SEM MUDIOAMiiNTOS ÍNTISKNOSe agudas BEM MEDICAM
Art_ritisnio e suas manifesta- TH_b©llH*

ções (rheunialismo, eciemas, scia-
tica, gotta, arcas do. Figado e
Rins) lnflaiiiiiiai;ão dos Rins (nc-
phriies) Obesidade, Diabetes, Itn-
paludismo, Anemia, Lymphaiisiiio,
Arteriosclerose, Gryppe, Coiistipa-
ções, Moléstias do systema ncr-
voso (Ncurastcnia, esgotamento,
Hysterismo, falta de memória,
indolência, etc.). Penurbaei.es da
mensiruação, Asthma e bronchi-
tes rebeldes, Enxaquecas, Dyspe"
psia, Dores gástricas, Prisão de
ventre, Rhctimaiismo e iodas as
moléstias do Estômago, dos In
testinos, - do Figado, do Sangue
c muitas outras são cfficazmciitc
curadas pelos

depreços
Massagens, J. 65000
Banhos dc Luz ....... '- <-$5°*'

Banhos de Vapor . . ... . . .$ÜU0
Duchas, 25000 3?°oü
Banhos Sulfurosos 3$°°°
Banhos Carbogazozos . . s -t*000
Banhos de lodo ...... 4?*--"-
Banhos Helon _f°°0
Banhos de Oxygemo 5J5°o
Banhos Qucnics -|500
E outros de -$000 55°°°

» LUGA-SE o predio & rua Tos. Bontfa-
_Xcio n. 33 (Todo* os Surtos): as chaves
filão no predio vizinho, c trata-so na rua
do Rosário n. 146. Banco Alliança. (M)

i.. '-SK um» ini caj». cora dois
_._LquartQ_, durib . . . .•-.-«ae chácara; tia
ma Adriano 83, Todos os Sanlos; aluguel-o$ooÓ. (n.-.l M) S

NICTHEROY
ALUGAM-SE 

as casas ns. 1 e 11 da .praiadc-loar-ihy; trata-sc no u. ____, moderno.
(107. T) J

A 
LUGA.SE a casa da praia de Icarahy
t**. U7. com todas as con.mod.dar.es

hara familia dc tratamento; tro.:.-_e na rua
Alvares dc Azevedo n. io.. (110- T) J

ALUGA-SE 
uma esplendida casa. para la-

milia de tratamento, com ca?., ckctnci-
dado. porão habitavel; ú rua Euphrasia Cor.
ria n. af.. (.1-5) 

a

A 
l.UGA-SE um sotão. com dois quar-
tos e uma grande sala para um casal

sério, na rua Ur. Mesquita Junor n. 7, au-
tipa travessa dã Saudane. (...'_M)_J

A LUGAM-SE duas casas, á rua Vinte
JÍXc Quatro de Maio u. J.17. casa dentro,
Villa 233. ¦-"¦-'•i M) J

Dfi. CeüSSIUMA F. CirufglSo da Sanla Casa, dbpon.lo1 dc installações apropriadas, irata,
,-om especialidade, a. doenças da urethra, bexiga, testículos próstata e nos,
,Y_o c' .vários.'Cura radical das herni.s. estreitamento,/». "r«hra ;ydro-
ceies c tumores do ventre. Opcrajõea cn geral. Cons.: rua Rodrigo Silva, 7.
nas terças, quintas e sabbados. das 2 is .1 e diariamente,
iidiK 11. i(., sobrado, ás 10 lioras.

JE_L_ÍÍ_.-;___Í_

ruu dos Itiva-

\ _,UGA...I*; u predio da rua torres Ho-
i'_incm 11. _K (casa da frente); as chaves
ostão 11a easa dos fundos, c trata-se. a rua
üo Uosario 11. 146. Banco Alliança. (I.i

A LUGA-SE por 100$ o preilio assobrada-
i.ld). de esquina, da rua Balda 8, tres
íuarlos. ilun.t sala*. Porão habitavel, |ior
».í. da rua Matto Grosso n. 02 c ira-
ísssa Alice n. 23 c 80$ o XIII du ayem-
ja Unibelina 23, pintados dc novo, bons
«uintae-, electricidade; na Cancçlla.

(816 I4) R

A LUGA-SIC, por 132$. a casa da rua de
/_.S. Clirislovão n. 447. bondes dc çcm
réis, cnm cinco quartos o outras dependeu-
cias, pintada e- forrada dc novo. e com ele-
ctricidade! chaves no n. .451 para tratar
j.a rua do Hospicio n. Oi. (915 '•) J

ALUGA-SE 
a casa da rua Major Fonse-

ca n. 25. S. Cliriutovão. com cinco quar-
ns duas 

'salas, 
luz clcclrica e mais dc-

nendencins para familia de Iratamento; as
cliaves estãa ua rua da Quitanda 195. onde
.. trata.  __L___.

A 
LUGA-SIÍ a familia de tratamento, uma
caía com duas salas, trea nuarto.. gran-

dc cozinha, desiwnsa, pia. fuilâo econômico,
banlieiro, tanque, uallinliciro fechado, agi ia,
luz. dois \V, C. c grande quintal na es-
tação dc liamos; na rua Roberto Silva 31,
E. . . Lcopoltlina, distam, da estação tres
minutos, 9.1S mensaes; trata-se dcfronlç no
n. 26. (JSa M) =

As assignaturas tèm desconto de 10,
20 e 30 por cento.

Banhos tio luz — Duchas — Banhos <lo Vapor—Miíssacens
— G.vninasticas — Banhos medicinaes : Sulnirosos —

CnrboKiizosos — du O-xy-ienio—(lu loilo — de Anuilo. etc.
Procurae sempre evitar o» iciiiedios internos que quanuo 111.11 re-

ceitados arruinam vosso organismo; Curac-vos pelos meios physicos que
em qualquer moléstia só produzem resultados benéficos. Us Banhos .*,.c-
diciuacs podem ser tomados cm casa. Vendem-se Banheiras e apparc-
lhos para Banhos de Luz e de Vapor c cnviam-sc Baruios para o 111-
terior. Qualquer pessoa pode se tratar 110 Instituto gastando apenas
?8oo nor dia.

Avenida Gomes Freire, 99
'loloiiliono lSÒa-Contrui-l-lO ül_ JANI.1K0

Enviam-se grátis um Livro com explicaçõ-s, photographias. etc, man-
daiulo-nos -ioo réis em sello.

Consultas diariamente das y ás n e das .3 ás 6 horas. Director me-
dico — DE. AXMUAI. VARGES.

irOM. HA E VENDA ÜE
PRÉDIOS E TERRENOS

A unica divisa da
11

COMPRA-SE 
um terreno na* immedia*

ções da rua Aristides Lobo, Estacío
de Si e Rio Comprido; trata-se n_ rua
Uruguayana 11. S. (1.B2 N) B

CÇ)l_CAll....A 
— Vcndcm-sé terrenos¦ cm (Eiv.isaa ruas de Copacabana, na

rua do Rosário n. 13S, com o proprieta*rio. (1128 N) J

C0M1-RA-SE 
um terreno r.o Uisiricto

Federa., etc Maxambomba, dc too a
.50 mil metros, com' água corrente; indi-
cando preço e logar, cartas nc.ta rola-
cção, a J, P, Sanlos. (103! N) J

i LUGA-SE a casa, com chácara, da rua
__.lm.crial li. 139. Mcycr: trata-sc ua
mesma rua n. 166. (._..3 __) "

Al.UGA-SK, 
na r-:0''

subiirh'

ALUGA-SE. .
neral llelerpird

por I.12S. casa da rua Cc-
,,.... d. no liiiRenho

Novo; tem 2 saias 
'3 

quartos, grande po-
rão. quintal, iardim na Ircnto. çaz. luz.c e-
ctriea, etc; rata-se com o sr. Álvaro Jloua,
na mesma rua 44, ou Municipal 1.1. W)»*

(710) 3

A I,UGA-SE a casa da travessa do Rio
XI Crande do Norte 8.*. Meyer, oroximi) a
estação, coin dua3 salas, tres ouarlofl, cozi-
nha, iardim c bom quintal; as chaves- no
n, rç. (150 M) b

A LUGA-SK o casa d.1 rua D. Anna Nery
-T_n. jO;. eom . nuartos. 2 salas, bom
uuintal c luz clcclrica, por 100$; tram-se
na mesma rua n. 40.1. (410 Ml J

ALUGAM-SE 
casas na Villa Edmundo;

a quartos, 2 salas, luz electrica; alu-
_,e! 61; rua José Domingues 113, na l.e-
dade. C<c. M) 1!

ja_%""' Uiros

A I,l'l'.A SK, por oi$. uma easa na ave-
ii-iiida Anua. rua liarão do Mesquita 1 .¦
vm iihIo .. conforto c a cliave esla com

encarregado; trata-se na rua do Hospi-
cio M4, 1" andar. ÍI4:L__1' -- -

.oluçd i-sterilisada para anostliaala local em  |:.. puqiumii cirurgia o cirurgia
dentaria1

f- ^Jjo._í.ís'":::- Effeito lmmediato, seguro o §
ij APP " 

' 
ífiofl-nsivo. — Nio cuntora cucatna nem sons jfl

i ' __rlvail-is — A' venda nas casas ; llcnnany, Cirio, Moreno, etc. |
|| Rio do Janeiro — Preço caixa ilo 21 uinp. SSiO.).
BBBfflffli-WílipilIM

Artigos para alfaiates e
costumes de senhoras

Vendem-se a preços de im-ioriação,
na tua do Hospício n, 94, Casa J. C

Costa llarros,
-bio da Linha Auxiliar da Cen-

trai, uma boa chácara, com um terreno me-
dindo ,!2.o.o metros quadrados, boa casa
com anua encanada, W.-C. e mais depen-
deucias. informações com a proprietária üa
fazenda llolafoco, na incsma estação.

(li «7 Ml K

ALUGA-SE 
uma casa nssobradada, çom

anua c csroio; .iú$ mensaes odeontados;
distante da estação'do Rio das Pedras io
minulos; rua Carolina Machado 490.

(._*._ M) K

A LUGA.SE, om louar saluberrimo, a
iVfamilia dc tratamento, uma nella casa;
chácara jardim, abundância d a. ia. gai,
etc; á rua Ur. Joaquim Meyer n. .; para
tratar, na mesma rua n. 7*5 onde CBta a
chave. ('03' M> K

A LUGA-SE ou vcndc-se uma grande cha-
_„c-.ra, cm Merity. tem grande chalet.
pintado ile novo; aluguel So$; trata-so eom
M. I.omha. (591 M) J

A LUGAM-SB, por 30$, sala c quarto
_._gramlcí, com agua e cozii.ha. 5 mm"
tos disUinte da estação Quintino "««{?. St
vrata*se na rna Republica 7... (3-_ »*) -"

ALUCA-SIÍ 
a casa da rua Minr.s 46

(Sampaio), lendo duas sala*. V'ay'
quartos, copa, cozinlia, electricidade c mai
pertences. Aluguel 142?; trata-se na raasma.

(1177

CASA 
PARA NEGOCIO c familia, cm

Uiaz de 1'inna — Aluga-se uma por
contrato ,ou vcnde-sc cm prestações men*
-.tes cm condições vantajosas, com grau*
dc saiu para negócio e muitos bons com-
modos i«ra fainilia, com ngua, chuveiro,
lalrítia, bom terreno, etc, tio _a._X_.io do
Porto do Irajá, esquina da rua Gaspar.
I_sl;i cm obras c tem armação. (1298 S) !_

¦__________Ba_g_a______B__E__________^ _7____k_t)i___s_<____i__h^^ _r__a__s_i__;í_

consiste- em manter rigorosamente
a maior

HONESTIDADE NOS SEUS PREÇOS
¦3

«-<» ¦<.-a—

Grandes Exposições
CO_i'rP_RA*SE 

uma chácara grande ou
terreno. 1105 bairros de Botafogo ou

Copacabana; trata-se na rua dn Ouvidor
11, luy, sala j. cyin o sr. Cândido.

(6S4 _) B

(IQ^rpRArSE 
uma ca._ por 35:0005000,

J. tçndo cinco rtuartos e tnai_ dependén-
cias c algum terreno, nos bairros de lio-
t íi togo, Laranjeiras, Caitete. Para informa-
ções á _ua Condo de liom fim n. 16H.

<6._6 N) S

DS

___________ 11 -üiiirnr t.i~ii> ininwMimrri , Mrii.ii um —1 1 iii__n_.___i__i_r •_!¦ 'ufMÊtxttlãmW-ttassa _aJ6JPa________CII> ¦H"-i_r._*'n ¦¦ •

M) S

,i LUGAM _U os predios á rua I>. Anno
X_è.'cry ns. .;o e 42, cou; ; espaçoso-
quartos, duaa salas, cozinha, banheiro, >. •<-.
taiiuiie. quiiilal; por i.i? mensaes; as ein.
ver, por favor, no n. 2<3- d"1? _] >

A LUGAM-SE cisas para famílias, a 45.1
Aua rua José dos Reis; trata-se na ines-

(So; M) 1<nia run n. 59.

& c. (J U

ALUGAM-Stí, 
por naV, boas cisa. com

u_ ouartos. duas salas, ele. bonde de
cera rdij S. I.uir. Durão, ás ruas Mourão
do Valle « laniiuMÍ; as chaves na ptaia
ile S. Clirisiovãu 161, c trata-se ua rui do
flojj.icio 144. i* aiidan ________'Ú________L___1

AI.Ui.A.-SK 
a casa da praia de S. Chris.

..vão d. iG.i; a cliave no n. íói, e tra-
ta-íc n.i iuo do lfospicio n. 144. '° andar.

(74.1i L) b

AI.Ul.AM-SK 
pequenos _rm;-ctis, á rua

llaiá.i .tc Mesquita «.... e 14.1; as cliavcs
com o encarregado; trata-se na run do Il'.'5-
oicio i.|4, i" andar. (7426 D _

11 2USW _
Eninaatt

LUGA-Sli um terreno ou vende-sc, pro-
prio para cstabulo, 50 m. por 55 de

fundos; duas casas dc _inco, citaçãor de
Merity. co:u leão \ssis. (750 M) J

A

. A LUGA-SE o casa da rua lloa \ ista 5.1
-ÍXKiocliltclo, pelo aluguel mensal do 53$-
as chaves estão na rua 1'laclí, esquina da
rua 1'erscverança. (755 M) S

A l_l(iA-SE uma saiu para uma
-*-"l_i>nlioni só; 1111 rua Anua Clul-
mulães 77. casa 14, Rocha.

(S 870) M

, Sao, incontestável meatn, tanto
pela qualidade exceliente das fazen-
das empregadas como pelo seu bom
acabamento as que se ven-iem na
mais antiga e mais acreditada

COMPRAM-SE 
predios o terrenos, na

rua Uruguayana n. 8. Tctcpti. 5336*
Central, com Mielialskl, (8.17 >•) B
"p'AT;ACETI_t no F.cmc, barato,

l.cinó*.,

trata-se
11. ef..

(nao S) J

13-KEÜTOS 
— Vendem-se barato, dois

poqucno9 predios wo Meyer; trata-se
rorh o sr. Torres á rua do Rosário to;,
d:i3 3 horas cm deante, (N)

1JREDI0S 
— Compram-se ainria que*

precizem dc concerto, na rua Dr. Uo-
_ni.o dos Santos u. 76, de 10 ás t3 e do
17 ás 19 horas. (1. '9 S) S

PUECISA-SE 
dc uma moça ou menina,

dc bom comportamento, para serviços
leve», dc um casal sem filhos; á rua Ria-
chuelo n. c.9, (il.-* C) S

para senhoras^ mocinhas e creança,®
- ¦¦«_»¦-_»_- __¦!¦¦ — —,

SMhares e milhares deSilfif^S BS_í__íJí__JS com
reu

rpERRENO — Vende-se um, _randc, á
JL' rua Visconde de Santa Isabel; proxi-

mo á praça liarão de Drumond; tambem
sc faz uma permitia, por um predio cm
Villa Isabel, Estaçio, Meyer c lloeca do
.Matto: para mais informações, com Mou-
rão; Rosário 161. (M)

rilERRENO — Vende-se um, a rua Du-
A. i_ucva de Hragniica (Andarahy), a um

minuto dos bondes que passam pela raa
liarão dc Mesquita, com 22 X _\.. todo
murado na frente c no. lados. Trata-sc
'om Mourão, á rua do Uosario n. 1C1.

cSeseSe 3$3oo

enorme variedade dos msnw
recentes mr. deBos para fodo__

os preços

Camisas, calças, coppinhos etc. HSTSKS.
os seus preços os mais vantajosos

3

A 
I.UCA-SK unia casa, na Villa Suns-
Soueii 3 ouartos. a salas, quintal; liou-

Iovará «8 dc Seienil.ro .. i S. (o-iG I.) R

A LOCA-SE uma pequena easn. á rua Se-
J\nador Naluico li. 6;'-A; aluguel 4 .;
uat.i-so n« casa I. (6'.5 '.) "

MOLÉSTIAS OA URETHRA
Ciirn rnpida cnm n

INJECÇSO DM MARINHO
Iliin Sete de Setembro ISO

4 LUCAM-SIS lioas casaa novas, com -
jtV.iuanoí. a salas, terrago. lavatorio, co
íinlia VV.-C. chuveiro, bem quintal, elo.,
nor 6e., ("..-$ c -oS; trala-se no armazem
jacaré. Riachuelo. rua Lino Teixeira, es
quino Viuva Cláudio, bondo Lascadmtí

(mo Ml .1

O*-

i-re_*_w_r*'*w|-^i-_g__^ "^

china para matar formigas
r

cer
ÍS MlWlIà
Hospício, 238 © 26S

g_Ka^_3_S3__iS__«___il_!_-f2^^

» X i

^*í__*-s_kA.*!._ ri. IS • il e

Alfaiataria
Leão de Ouro

Ternos-ob medida de superiores
casemi-íis inglezas, jspetas, azues e
de cores, feit js uo rigor da ru ida,
com forros dc primeira qualidade
por

)IEKUE.VO — Vcnde-sc um. for 3 con-
1 ins, á rua Ser. .dor Soarei, (A. Caiu-
.ista), medindo I. X .9, próximo á rua
•\raujo Linia. Trata-se eom Mourüo, K_n-
.ario 1C1. Qt) i

r.EXJDB-SE uma ca;a nova, syste-na mo-
demo, tendo opia encanada c um bom

.rreno. medindo fio metros por i;3_o.òoo
mira por i :.|.'i.í. na rua Maria Beniamin
:. jo; irata-sc eom o sr. Oscar. Terra No-
a.'Unha Auxiliar. (90I6 N") J

l/T9X'l)_-S*I3 por _!5Ò0S a oiisn
iln rim Anselica 11. 51, estação

lu I .eiluili*. com _ Qiuirtos; 3 -su-
Ins o liou cosiulia. niodiiulo 11
nor (!3. Tnitn-se á ruu "J-J dtí
Mnio 1S71, cstn.ão Uo lllacliuolo.

(J Í)y9) N

ULTS
Casemiras, Gabardii.es, Sarjas, lfa_t_isies7

Eolieraes o muitos outros tocidos
Uui 2. raiide lote de metro 18300

.il'iXI*ii'-SK por 41.00$ uma boa easa de
V systema moderno acabada asora.com 2
_a-, 2 quarlos, coiinha tanque, latrina, eu-
nula ao lado. passeios em volta muro c gra-
lil tia (rente bom terreno, tie.i noi ado alio
I stauie 1 minuto da estação de Ramos; ira-
i.Si 11,1 Vallaria Central, cm frente a es-
, -,, (-140 N) b

eo$o.
ia io ispiÉ Canto da rua dos

Andradas

,! LUCA-SE a casa da rua l-iragna.v il.
__.;.>. antiga Mallicus (Meyer). com .1
quartos. 2 salas, jarilua e quintal! tosar
inudavcl: cliavcs 110 11. Si. (i-uú M) '*•

*_ I,l'GA-SK uma bor. casa, com r quario?,
__j salas, cozinha, banheiro W.-l... bom
iiiiiitall ua rua Conselheiro Jobun 41. j-y
Muvo: as chaves ao lado .|.-A. (______L_j

A I.UGA-SE uma casa. com dois ijuar.
_1'ü3 duas salas, cozinha, bom quintal,
anime c banlieiro; aluRuel ?i$; na rua Ce-
mlio ML Villa de S. Ceraldo. lod
.-amos; Irata-se na easa 11. i.i. (".--' M i.i

A UUGAM-Sli os esoaçosos armazéns ch
.iVrua Ilanio de Mesquita 120 c i.*,5'.
chaves cotn o tucarr.c.vlo; trau^se na nn
do Hospicio 141, 1" audar. (r.',-'.i !.) S

wmmmVÊBwaseaat tmmmsKoms

A LUGA-SE por SOS boa cnsii
¦Acom norão, 1111 Villa Sylvia, rim

SÜBÜR8I0S
A I.CGA-S1Í uma easa, por 50$. com iia-

._"__<!or, à ru:i I). Maria n. 71. estatuo da
IMedade, eom .lois quarlos, uma sala, cozi-
nha c ciuintal; irata-s; r.o n. 7.1. (883 M).l

| A I.UGA-SE ou vende-se. a magnífica easa,
.___.liou? apoacnios, com janelas, o mchor
locnr d., rua I». Anua Nery n. 416. porüo
liahitavcl. banheiras, chuveiros, latrinas, bom
ur.inlal, alRumns _rvort>;; ver _ tratar no
(Í_-_.i_fí_. na tr_.ina; informações na mc3m.">
r.:.i n. 506, cstat'10 do Riachuelo. (ooSM).l

V .,C(._-N1'' o iii'1'ilin á rim 1'aiin
•** "*I .iiii|il;>iiu 11. li>: us cliavcs os-
1ão in. iiirsino pi'1'iliu. AlusiK'1
15OS0OD: trnta-se á rua ilo i.-u-
.iütir n. »1. d'» 8i3) M

\ LUCAM-SI*: cm
íxa 61$; tratam-i
/ua C. Boniclo ço

Curoliiiii 51, estação do Kocha.
(li 1_»0) _I

_rtíiv*c_5 casas, de 4tS
_.mi Alberto Rocha,
l.icarépaBUá. uiMlJ

ItWI-Ufil' .!,I_B*iUí W ¦>W?

A I.UGA-S15 por S;$ a casa nova da rua
x_ Padre Roma n. 2, tendo duas salas,
dois quartos, cozinlia despensa, luz cectri-
ca. fona., a ftfz. etc, iiroiiria para !*•.'¦
nuena familia d. tratamento. Loca! bonito
c saudável, aconselhado '.los médicos, ü
bonde Uns dc Vasconcellos i-assa na C3-
quina próxima da rua Cabuçu'; as cliavcs
eslão em dente. (iC4o M) .1

A I.UGA-SE a
___ilv_ Rabcllo,
no 11. 45. e Ítala-

casa u. 'i- da rua Pr."devir; as chaves estão
ie ua rua i" de Marco

A!
dc nunital
Aqitiilal.au n. 177
ver e tratar, na mesma
módico.

ro quartos, ires salas, eo .una c.sran
' eom arvores íruutcra. 11 rui.

lloca do Ma»o*. paru
. 163; preço
(1.1*7 M) 1

edio, silo a rua

(11-6 Ml I

t LUGA-SE uma rasa. nor -0$. ua es-
_tíLMC"io de liamos 2 minutos da estação;
trata-sc com Arthur. rua André Pinho XV I.

(105.1 M) Il

4 LUCA-SE o crande pre
A.M de -Maio 15.1 uroono liara, numero.,,
familia de tratamento ou coIIcrio do
ordem; ver e tratar, uo mesmo, das 10 lio
ras em dcante. _(._____L

A I.UGA-SK, por 100$. o predio assobra
_Í.dado, eom sacados, varanda ,ao la.o
irrdim. Kradil de ferro, electric.dade.. 10

tòcIa em e lenha, acua em abundância
hom quintal cercado, com 2 salas. .1 iiiiar
ios copa coziiia. etc; liara ver c Irnur.
tm Coronel Horia lieis 80. t. de lc-
tro. bonde de Piedade. 

__J______j_l-"aTuCA-SE 
a casa 11. !,**" da rua Imlu

Ade Iiicau. nroximo « estação .f^^tf,
canli, Campo dos Cardoso?. (10O7 »U

MH..M-. í os scgu.ntcs prédios Anda.
. rahy u casas novas; Tijuca, 6 casas

lòA-;' Co.iácabana 1 cisa nova; ínfonua*
õe-j' c tratar á rua Harâo de Mesquita,

1.10, com a proprietária. lll-' ei) _

_. I5ME.K-SE uma exccllcnlc chácara, com
V hoa casa para familia de iratamisito.

',.-. h quatro quarlos, quatro salas c mais
lciiciidcncias, aa ms., de frenle por 105
lc' fundos, lindo pomar, frenle para duas
•uas, na Roca do Mallo, bondes á poria.
Kua D. Adelaide n. 103, onde pode ver e
..vor; informações, Rosário, 1-0, eoai o sr.
Vctto. C > o _. 1 M »

_. KXIM-.SI*', mti mi dois .'predios,
. cujas coiistrucç.õca eslão á lin-

ilar; est vi" moderno, com Ií sa-
Ias o demais dependências cada
uni; eni rua nova (PiraUnj. , «
ouaila rua do começo de Cond
ile liniiifiiii. ell são um Iiclin
cmiueiio de capital. A' venda e
pelo preço ile custo. Tratar a rua
lliiliiiiiiia -1,'í. ___A_-_-ti-_.

G.-.Aid DES ABATI-
IUi£S_T03

E'M TODCS OS
Mautetiux, Casacos, Cobertores, Pelles e Agasalhos

para Creanças coni grandes redacções

COLOSSAL STOCK DE

MORINS e CRETONES
i__—u_a.»m*Tiiiu>ii"-!¦_¦___aaa—__mi^___b-.ii_,_j_í-i.«iiiii 1-11 ,_iiiim_ii iiiiiiimiiwi«iii___-.__~__,

devido ás optimas condições em que a Paulicéa adquire
este artigo garantimos serem os seus preços os

mais reduzidos desta praça

SEDAS! SEDAS!
Taffetás, Gharmeuzes, Crepe cniaa, Messaiines, Setim Liberty.

Linho e Seda, Seda Lava vel, Gaze chiffon, etc, etc, em
todas as cores, pelos mínimo,, preços

*Sri*:NDE-SK um terreno com 11 metros oe
V frenle, por .10 de fundos, á rua Joaqui-

na ll.isa lole .'.'. eslaeâo do Meyer.
autos da estação para iratar na paraila
ü„pé, rua Paulú
luln.

Vianna

IV. 1-
li

N) II

IffiSIWIffilB

AT.UGA-S1S um nuarto de ficnte cem
-TSlIiiz e'cctrica; na rua Marechal Machado
üillcncourt 11. 9.1, casa 3, estação do Kia-
chuelo, I1C3.1 M) J

4 l.n..\.SK, com 011 sem contrato, o
__~___j)rcdío novo, assobradado, aliiRiicl ba.
rato. com .1 nuarlos, -' .alas. terreno, luz
etc.'; logar muito saudável; _ linhas d.
liondcs. depois do J. ZooIoríco, rua L>.
I._:nana 68; cliavcs uo 66. (m;j M) }

X I.UGA-SE. por 70$. um clialet; tem 2
___._.iU._. 2 quartos, -nuintal fechado, luz
1-Iccirifa e terreno; travessa Dias l-Vjrcira
sa, fi. Rncantadol trata-sc rua dos Arcos 2...

(.-,- Ml H

. _Cn:a.;ão do
.ebedor

¦ri Cora(jt.o
31 normal

I. ^l_Í____{_______K

,"""'I!J"

Bss_a_s.a!!»Baj;
_

4 rr,

ITiENDU-SÇ uma casa de quitanda, fa
V rendo regular negocio, iem morad a par.,

familia c paga _$ l'or nica de «Jugnel; »
rua General Teira 11. -05. (RJi.l) <¦

"TTI-'-N'I>E-SK ur.i torno com serra de .olt.i
Ve* uma dila tico.tico; ver e Iratar 11 •

praça lüvailavia. 15. fi. N'o**o. 105J O) R

SHDEM"- SE em
líasambomba, su-

bi.rbioí. da Central,
22 casas, rendendo"céQí por snez, por
preço de oceasião. Lo-

| tes de terrenos a 60$.
Salvinis p|i20_e 150S; os com-

GOTTAS DE SAUDE, l|Pradores de 5 a Í5 lc-

a
imbriaguez i

radical com

ui. o «a ti »-

re
M.irée de seãs, preta

MEÍTRO 3SSOOI!

IJariadio soHImewio de

Artigos para creanças
Enxovaes completos para BAPT1SAD0S, RECÉM-NASCIDOS

E CULLEGIüí.
—_H»HÍBa. ¦* mm

formulas d... dr. Çunlia Cr
nos de pratica dessa
detivêe nas droganas:
des Andradas 45—Kio.i
rua Direita 11. 1 — ¦"*

»ra iti an-
iC ciai. ca tle. Ven

PACHECO, rua
e Ilarucl _ C»,
Paulo. (5.10)

_
J m |

_>T____P_I MB

__i __n_ _E!E«ia mammvmimmímaat mmm^mmmmmm

IAIfllifl911^_3^
11 '!_« _ a _ _.< _ íi a «_» *t *_»

tudos ü-i
dc

.11! II d"
ll-.í.??õS ^'V-i» _ '¦& _i- -i\ -í?'!. W *-!'<í '-* »"'•_ tit. .11 dc (|ii;lli.m*r .tio-

SJ^ $-&$ S_ ã •*__¦•¦?. wl r___ _è__. envinrft. livro .le qual*
IHW SBl ®f Siwi _f a__3 JÍV# ,;,„.,• retribuirão, os
¦3 :¦*.-. 1-*.'. 11- moios da onrar-s. l-N'*
IVIK.I l'KI.0 C 1 i _<•_! . a 11 carta facha_i—a. ne.morul», .-•>' ii,'io uísim
fmiiniIu.iauOa, ila n iiasüa -) «Uo pira a ra-iji-nti, ii? réoaüaraj na
[volta do ò-i-r-w. üiru-i a03 lSVl.lVHia-U.uxi Cirrai i U.j.

i l.lv.A Sfi a easa nova. da rua I). Ma-
XVria io.. na I'idade; .1 quartos. _ salas,

ai, luz oleclrica; aluguel B1S000;ijumui
catta < fiança. (-6.1 11) K

vx: casa, com duas fal.?,
cvinlia. água t quintal;

:, ã rna S\lviq n. ioo; 45$;
__ (:-" M).._

casa da rt:a Francisco Fra.
,., I.ticu!itado. .1 au*irt»**s, -* salas,

.iub:i

A I.UOA-S
_íl_d*.is qiuriO!
V.tíi ver c ira'
<5liíl de Oli

\ l.UGA-S

_02-r_ _tc.pt
¦í J.

A I,r('.A.M..i; as casas
_„__iin J,.;«u.!ji*..*i uo. S
tt. artes. co_ itiíi.i com .:._;

¦;:. i-icctricitladc; irata-se ru:»
(ui M) S

V da r-.n
in; _ala. 2

tra.a-se 00
(.1 . M) S

l UV.AM-*-".
__.CIata. rua !
<le 15$. ISS. -•-.

A I.UGA.S!*

r:u frente â estação dc D
r. i ra.iií;t n. ro. c ._.ii!i...

.uio l-"<

. LUGA-SK liou rima çom _ s:i-
.í--_hts, 5 qnnrtos, mirão Imbitn-

oi, ernnde tt*i*ri.Mio. etc.! nn nm
Klacli 13-1, 1'iucliiu'lo, pm* X608.

(.í 117í) M
4, LUGA-SK ner 71S. uma boa casa. na

_3Lrua Imperial 271 (Mcycr). com 2 quar-
los. 2 salas, cozinlia. crande nuintal c mais
necessário: as chaves estão na casa 1 ;
trala-sc á rua dc S. redro 207 dias iit_s.

(i._4 M) .'

,\ LUGA-SK a casa 11. .1 d"- rua Varticula 1

Auulce. com Imãs accomotücucs para
familia de tratamento; Uata-50.na
11 ira ile Siqueira iT. . (l'ad;
encontram as cliaves.

•ua P.
o tule sc

H070 :.D J

\ MJOA.SK o macaifico
__n:r_o, cem por.10 lialill
dc Maio .17*. ns claves e:
trata-se na rua Industrial i

t confortável
vel, da rua =4
.riu no n. .;..;

24. (ioCoM)J

* Ll'G V-SIi a boa casa da rua Imperial
_¦_„ 174 com duas salas tres quarto;,

quinlal; cliave.* no 11. *
(10

com janella para
C.1.1 oa Stí».'-tu.<

etc, jarüun c M) .1

C.14& Ml í

da rua Iií-.nssú tj

.1. t!.:._..

u it.rrt

1 Saúda,

iara lavar. W.C. no
'_ cliacara; traia-so na
iriiur ti. 7. ant:.a tra?-

(.140 M) J
'._ I o lin

¦i-ico Matt:j
pre _:o no-

Av», i rua Francisco Manoel 18. K..do
Kiaeiii.clo: * ouar; 1 . 2 salas, luz elcrtrie-i,
irandc quintal; trata-so i raa Vivtor Mel-
rtlles 1.'. <l64 M) .1

_je»_ r_rrc r_-----_a'ri. y*_rn _i___s_r yjtri-trTrr1

Corr.iinénto8
curura-sii om o dias con

InjsGção Marinho jiiu.i 7 ilo Setembro, 180 |
-dKiir.'. ___-_i"_a5<__(ír_ _*r__*__jf»-^___'i'«_____4_-_--r»_;

ia l_.a r-i.a d. frente, com
a ei::.! sem íillms ou ra-¦:.r.ia de Lodo respeito;

\lt*j.rc n. 17. (loro.M.J

A 1.UGA-SE bem coromo.lo em c..._ dc
X_ía:i!Í'.ia; rua Aususm Nunes n. 34, 1
minuto da estação 4c Todos os Sant .s.

(1020 M| I

i LUGA-SH
__lu- clec-.ri

A LUGA-SK um auarto
r_iua, com luz cieei
Íiilia, por 30$,
Dr. Ferreira
Leão, Engenlio

Intende

i LUGA-SK. por 220$ mensaes. a casa
__Xn_va. de .obrado, á rua Oito dc Uezeai.
biu n. -S... tendo 11 o pavimento superior .
bons quartos, bani quarto dc banlto com ba
uheira servida por ajíua quente _ íria. ia
vatorio e W.-C, e no inferior, sala. dc u-
sitas e de jantar, copa. cozinha. -.c_ ;•_-•::_...
W.-C. c um quarto; rara i:iformações, a
tii.siun rua ii. no, e trata-sc á rna Theo-
philo Ottoni n. 45. .obrado. ft-;l M) .'

\ I.L'('.\*Si. a casa nova ila rna Ura
_.__.Ii^ Cordeiro n._ 6g, RÍa:íute'o ou

les têm desconto de
5oic9 os de 16 lotes
para mais descontoj
de 10 cio; os terre- ^ p __ evj f
nos de 120$ e ÍSOSI^H:/ ;'i -
têm agna encanada.
Chácaras de 2,5oo.
a 5.000 000. Andrade
Araujo, sulnirfoios da
Linha Av.^ilmv. lotes

'^V____?_ite) para senhoras e creanças, grande
sortimento, a principiai' em

par SOO réis ! 1

)ES EXPOSIÇÕES de
ARTIGOS DE CAMA E MESA

tação Herejia Je Sá. Traia-se 110
(é

A LtV-A-Sr. tinia imoortanto chácara :
____.,*.*. x 154111., com muitas arvores fru...

ne--oa de tratamento! raa fera*, liorta, iardim craniie cusa de morada.
STobrc 1 csüutna -Marques! casas para creados. t abundância d*agua,
\üV0, 

(fui M) .1 pr.i*i"M de a ütihas «-le bonde c da Càtaçâ
'¦ do língenhn Novo

l LUGA-SE, por Ca% n*,c:.s:ic..- a ea?a Ja n. OS.
__rua Alliano n. eco. era Jaçarepacua;

S. nna<2c.tii\J'Xa (.ande __enoi 
°'às 

I ÃJicm.
1 .„,'•-, ao lado o trría-se na rea d.tns saal- e mais denen.lencias; cu.-.vos n

chaves -»....> -e; ,-. Camninlio. 
Estrada Real de Santa Cruz n. 2. a\(, com''""'' (o.u M) J o sr. Ferreira. Coso M) .1

Ide terrenos de 50$ a!lloo^ooo. Chácara com
120.000 ms. quadra-
dor-;. mais ou menos,

com

I rc...-SE a rasa Estrada de

_.í_3.c. ¦ .9_,-., com boas accommoiia-l LUGA-SE a casa da rna Barros Leito
huíntir.o Bocaviiva. com .1 sul;.-. • _i.Cruz

Itftí.nd-enctas, luz electri-i .... t üon.í_s ;i purta; as chaves eãtag cotn' ilo: cbaves i o tr. líraca, no n. 2.077. Droxinio. e t**..i.i-
(!ii9 M)J !«¦ á rei S. Pedro n. (io. armazém. C _"M)B

oén_aineikS | construcçao livre; pa-________ |r« niais informações
A LUCA-SE a ea-r, da rna Moreira 30, •**•«* •""j'---*3 1¦ i. ,i nuarto- COr» Corrêa Dias, a

sua Sete de Setem-
bron. 29, sobrado, das
2 ás 3 da taj.de. S 855

io n. i, onae

SI.

A l,l',',.\ . _•: uni armazém, para seccos e
J"V-; iiinilt.s. na ir.a Wer.ceflao n. 18
(Meyer), k-iTar de i" ordem nâo lendn nc-
•jocio deste gênero ocrio: passa-se (

* i.ro.vsr. um o
_\!..s c 3 Ç'.lartes.
estação; preço 8.S;
!_ó. líamos.

e.lio
locai
rta

ALUCA-SE 
a_cas.i

reir;i n.
(S73 41) R I ílusuel i4J*.

35. Rocha; cs

era-, _¦

•ín".r.-.

(i-.'..( Mi

x¥È %_# W Â^é J_ wí
Tar- árias c ornamentações. Armadores e est oradores

Mobiliários uu-dernos para todos cs golos e preços
Cortinas, .toros, rnposteiros, sanefas colcho.iria etc.

Capas para mobílias, 9 ps. G0$ e 7í!$ü00

63 - RUA DA CARIOCA - 63
/.Uredo Nunes _f C.

'•>»___-<_'¦ mupi *_i mim

EN2ZOWJL&S COMPLETOS
A. CJkSA.,

Seui mos
Vestidos e

Ticina úe
eurs

uuiw_%

ma&oa

«*ç__n**j*j ^320rj.\ gC*-**^ (£-3=»*0(3

\J m_SLmmwM

•"ÍK *&M 
f*****. tf**"-****».

V.ri"\*DE-SE uma pequena cas*. e '.crr«-o a' 
ünheiro ou a prestações na csineao d

ro Ribeiro: tr_a.e á rna Danei Car
ro Só Uotenlio dc Dentro. (n;i N) **

\riWI)K-SK no. 3:030S nn; ter-
v remi mnirnifloo liccailo á cs-

nuina da ma Barão ile Mesnuitu.
sorvido por bondes, nivelado e
uiui-ndo dc nm lado. Xccoclo com
o dono. Tratn-so á rim 1 de
Marco CG. Casa de ÇnmWo.(J _J_0) N

u lll nr_P. i\ § 11 ir*f"*lm mi-mW ahi 11 1 r38
J! 

Wm Ií.m F8^ i__ J 1 1 .____! P
™^__i taãa B_s_a_•__Ss_ ____. H

^*'E^'DK-•';K 
por 8 contos, nm predio.

c_..o_ radado, com entrada ao lau \
com - janella- de (rente, á rua S. Car
los (K-wcio dc S.i), com ; salas. 2 quar-
tos cozinha, di.-pensa, e quintal pe.ueno
Tr_u-se cora Mourão; Ru-S-ino 1G1. (M

¦- —- ¦¦-—-——

por 4? contos confortável
r.a da Matriz, cm Boíafoço,

UatOi ca rua Buenos Aires,
.. (S4; ÍO S

\^emií:s_i:precllo,
informes
188.

8 *s
-^JBS5^-*í9_SSí££*«i5_aE

_feffiú'-i-j--_^-.S-^.'.;i'£afvi_i.(__

___S__I 0 íS
,¦ >riá________^gg|
„____gã__C_3__-3-i

Larlo de S. f _=_ 
"i -»*i

_ J^ "^ _ *. a *_ _.KâUla, /á* nncisco ae
Travessa de S. Francisco de Paula, 40

S;

3

_!
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OE PARIS
façam uma visita e ve-

rifiquem a
veracidade do que
abaixo annunciam

Ayentaes para crianças desde 1$000
Ricos aventaes para senhora desde

3$900
Pannos acolchoados para mesa desde

15!$50(3
Lotes e lotes de cobertores avelluda-

dos desde ;3$500
Grandes saldos de casacos de lã

desde 5$000
Manteavix de casemira com finos

bordados
Grandes lotes de morim desde 5$ a

a peça
Colossal stock de artigos de cama

e mesa
Variado sortimento de colletes para

senhora, últimos modelos desde
9$500

Cortes de voil xadrez artigo chie
12$000

Cortes de eoliane em sede a I8$000
Vestidos do linho branco e de cores

desde 25$000
Grandes lotes de blusas para senhora

Flauellas brancas e de cores
Voil relegieuse enfestado em todas as

cores a 2$400 o metro
Ricos modelos em costumes de case-

mira e gabardine
Cortes de cachemir ingleza para ves-

tidos a 9$600 e 10$4OO
Variado sortimento em toucas de seda

a 3$, 5$ e 9$000
Vestidinhos e camisolas para bapti-

sadoSja9$,15$e25$000

GANHAR DINHEIRO «
Tendes algum desejo que apezar do

vosso esforço nio conseguis realizar r
Sois infeliz tra vossa família ou em
commercio ? PrecÍ3ae9 descobrir alguma
coisa que vos preoecupa? Fazer voltar
oara vossa companhia slíiicm nue se
tenha separado? Curar vicio de bebida,

jogo, sensualismo ou alguma moléstia.
Destruir alijum malefício? Recuperar
algum objecto que vos tenham roubado.'
Alcançar bom emprego ou negocio, ia-
zer casamento vantajoso? Revigorar a
potência? Augmentar a vida ou nieino-
ria? Adivinhar números de sorte? At-
trair abundância de dinheiro? Emprer
gae os ÃCCUMULADORES MEN-
TAES NÚMEROS 5 e 6. Nada tini de
feitiçaria ou contrario á religião. E
uma descoberta da influencia oceulta
da própria vontade, para dar ao magne-
tismo da vontade o potencial realizador,
tal como o auxilio da Iuneta em relação
á vista, 011 como o phonographo que fala
por causa da voz que nelle foi grava-
da, como a d_ saturaçüo da vontade nos
Ãccumuladores.

Todo o dinheiro que se gasta com os
Ãccumuladores recupera-se logo com
grande lucro! Numerosos attestados fa-
voraveis estão nos nossos 30 magazines.
Sempre deram resultado e são por nus
vendidos desde ha doze annos \ Contra
factos não ha argumentos. Uni Acciimu-
lador sozinho dá resultado; mas.OS dois

(ns. 5 c 61, quando estão reunidos cm

poder da mesma pessoa, servem tambem
para hypnotizar ou magnetizar, curar so
com a mio ou cm distancia, eiufini sao
muito mais efficazcs paia qualquer tini,
PREÇO DE CADA UM 33$ooo.

Sc não Diidcrdes comprar já os Accuniu*
ladores, comprac o Hypnotismo Afortu-
itantc, com o qual obtercis muitas coi-
sas e que ct.sla apenas io$ooo.

Os pedidos de fora devem ser envia-
¦los com os importâncias cm vale postal
ou cartas de valor registrado á — LA-
WRENCE _ C, rua da Assembléa, 43,
Rio de Janeiro. Dá-se grátis o Maga-
?.ine do Dinheiro. J 893

TÔNICO CÃfrNETTE
Maravilhoso preparado rara fuar na«c«r cabellos, eliminar a caspa dar bri*

lho, conservar a cor natural, desenvolver o crescimento, dando ios cabello» um aro-
ma agradável e tornando os macios e aedosot.

VIDRO 48000

Á VENDA NAS PERFUMARIAS E DROGARIAS
HM fi. PAULO — OASA I-EBRE, BAKUE1. & O., H BOTIOAO

UNIVE RHAJ-

^___^^^,^.^^^^^i - - -r-mT-t^ ¦'—•  '

' 
IMPOTÊNCIA 

,li—

VBNDE-SE por M contos cn Botafogo,
o bom predio da rua D. Carolina, 38,

çòie scr examinado - qual.iuer liarei d'o
dia; trata-se á rua TUcojihilo Ottoni. S,i,
í" andar, fundo9. (861 ¦_) 8

ViE'X!_EM*SE 
na (Boca do Matto, pont.)

íinal dos bondes de Lioa de Va6coiicel-
Ios, 4 lote» de terreno, muito baratos. Al-
fandega, 130, Io andar, das 2 is 6.

(17.9 N)

VENDE-SE 
«ia rua da America, Cida-

de Novo, irm predio, 2 quartos, 2 ia-
las, dispensa, gaz, galiinheiros í bom quin-
tal de 48 dc fundos, todo murado. -rc.o,
(lc negocio, urgente, s^ooS-ioo. Àlfande*
•_, 130, 1» andar, _ ás 6. (1,-30 N) S

VENI.HÍ-Sl" 
na rua Caminho do Sacco,

iá, Ramos, perto da estação, um pre-
dio novo. dc. Qttraentc fachada, 2 iiuarrío*-,
2 sala», cozinba, preço barato, <J,evido ao
dono ter que se retirar com urgeccia.. Al-
fandega, 130, 1» andar, . is 6. (.6 4 X) iS

VE-XDE-SK 
por ítoooí um bom predio

com porão habitavcl c bastante, terre-
no com plantações. Logar alto bonita vis-
ta e muito saudável; na rua Roberto Silva,
109, esiuçío dc Rimos, para tratar com o
proprietário,* _ rua Vatcu da bania, 159.
loja. ('7-17 

**) 
g

rande, novo e
quartos, j «alas e mais dc-

pendências, á venda e devido o donto ter
que se retirar, situado «m c«itro de ter-
reno de iuX.1.1, rua Armando. lEngenho
de Dentro, di-plantc dos bondes de Cas-
cadura, ç minutos. Alfândega; 130, 1° an-
dar, -ia 6. (Bi-* **D 

.

V_).\DE*SE 
-uni predio

bonito.

ESTEB1-.IDADE,
NEU1.ASTBKX.A.

E,_PERMATOB--H-.A
Oura certa, radical e *•»••]<*;
Clinica êlectro-medlça especial

DR. CAETANO JOVINE
daa Faculdades de Medicina de
Napolei e Rio de Janeiro.

Das 9 ás 11 e dis 2 ãs S-

IiRr_o da Ca-ioca, IOíSoJ*.

fará curar lei . ftarato
Sò com unia visita aos grandes

V_y,EN_K-SIS .unia casa com terreno me-
ndo 10 de ironic pu« _u -.- 3-,,-

preço . :8oo$üoo entre pis estações de_. «a
nos e a-or-sucçcsso; •r,*!*-*-'c.,n \J,«___a-Engenho da Pedra n. i'4. «V ™2sffi%

XJ-lW.ÜF.-Sit. (*.i rua Dia-nantma (Ria*
V cliuclo uni excellente predio, situado em

eentTO de terreno. 3 quartos, 2 salas, co-
zinha, tanque, W. C, « outros, pomar,
jardim, gradil c pporláo dc ferro, distante
,1a rua 34 de -Maio, 3 ininutos, Alfândega
130, i" a-.idar, 2 39 6. Ultimo preço
11:301*$. (.865 N) S

Scuiinda

"ITENOT.M-St" uma casa por 10 contos,
V no Cabuçu', uma por 16 contos no An-

ilarahy; uma avenida, por 16 contos 110
Andarahy; informações com K. Lopes e
C, Quitando, n. 27. (1704 i*.) -

T7-1ENDE-SI5 um confortável predio pi rua
V jas 'Palmeiras-, em 'llotafogo, perto de

S. Clemente; trata-se á rua iHuciios Aire».
198. (841 M b

.MvMHi.M-l-K nlgiuis prédios á .rua i*.
V íí. de Copacabana c outras; informes

e tratos rua llucnos Aires, 198. (841 X) S

- ri;\iiKM-_lí as propriedades abaixo;. m-
V formes <* tratos :'i rua Bueno.1* Aires

(aiitiKa líospicio) 108 Figueiredo c Comp-
PRlEDIOS

13:000$ Prédios moderno ;i rua Pinto de
Figueiredo, lí. Velho.

38:000$ Pretlo moderno, á rua do l<e-
•tendei hom emprego,

80:000$ Palacete moderno, á avenida
Mem de 'Sá.

60:000$ Predio moderno. .1 rua Domin-
gos 1'crrcira, Copacabana.,

80:000$ Predio á rua Moura llrito, para
grande familia.

0:5005 Predio. á rua Pereira do Almel*
pia.

iío:ooo$ Predio c linda chácara, 11 rua
Haddock Lobo, ver. .

40:000? Palacete, á rua Marciana dc mo*
..ema construcçfío.

25:000$ Predio i rua da Passagem, para
renda.

50:000$ 'P.-eeli.v ,i rua D, Carlota, ele
moderna construcção.

Co:ooo$ Predio ei rua D. Anua, dc mo-
derua construcção.

aj'.000$ '.Preil:. a aveirda Pedro Ivo,
moderno, S. Christovão.

11:000$ Preilio e l'«ida chácara á tua
Silva Guimarães. *•. das Cintas.

30:000$ 5 predios ,\ rua D. Anna, ;nra
renda, IlotafoS".
Offcrlaj razoáveis,

Scsla

'S.ihliado

Domingo

etct T_rso

KOLA-SOEL
o por isso

sou o homem invejado
gordo e forte

KOLA-SOEL
E' o lonico mais poderoso que

uo conheço, para combater, ane-

mias, fraquezas, noura.lh.ni_f. lim-

phalismo, dando um augmonlo tío

p.eo om 15 diaa de um kilo.

Ulil nas molealias do estômago

e a todos as senhoras que ama-

montam.

A venda em todas as
PBÁHMA.IAS E DROGARIAS

na rua Capitullno cm
__.Ua, esgoto e electri.

j eiuartos, gradil «ta
frente com bondes - trens 4 P*^*'' .^
ver e tratar uo mesmo 0 momo da venu»;

VUiNDiK-.il' 
1 easí

Casoadura, eom
cidade, com 3 sa'aí

é o dono ter nue se murar N) H

VKNnESIC de particular oue « '«'^
Ydiiuna, inoveis 

^ ^.ía ffr
(ia33 O) Bperfeito estado, ua

mero 35a.
Af'1'XDJ'--!" um inagiiiíico predio pari
V familia dc tratamento, «ni^ terreno -t.

minutos do centro, -I3X-'pj5
U-5e á
ção do .Mangueira

ua Visconde Nictheroy, 4«.„^
,i-*.j *v _

^_E.^"DK-SE 
uma avenida sem reserva _uo'preço o acceita-se i_ual«uer coiubuuKao,

tem agua, esgoto, terreno 100 meiros K a
Carola Machado, 4.6. 

**"* 
ftj^i

-t*-|*NI.K-SK por 4ic?'*$ o solido predio
Vda. ma das Jhngnel^n^ ^4»

rua Comes 'Ser-
(:'53 M .'

Piedade, com j quarto!
agua o cígoto; traía-sc a
pa n. 115.

AMAIS -MIL

eo::i 11:11 quarto,TTlí.N-MvSB uma casa com «m ,'i*'""*"* ;
Vduas aalas, co.inha, tua Ilonono io-I.

T. os Santos. „___J ----
TTpIíNDpK-M.SI'

V Cliitas. com
dem líotooo os -a,ir, .

¦ i__ .. . .,_) a il . 1 ...
(1664 « .')

•* .-asai na 'fabrica dos 1
tas com .•" nuartos, a s-das e quin- .

tal, rendem iCo.ooo as duus, preço 9 con. |
tas, Ouvidor 11, 108. aala J. cont <* «_
Cândido.
TT-liN-K-SE um" magnífico piano, hem
»pr ''-xl .'•'"1. _.. .1...< C 1: stovão nu-um

na ma de S.

•\TENIli:*-'. uma honila caspi n<*„"1'1
V Paula Brito, com 5 quarto*, - ?¦••'..

centro dc terreno "ovo .j.«Ç0 =o -

tas. vi S

Araújo Freitas & C.
AGENTES GERAES

KIO DE JANEIRO

¦CTBX-CaE um bom predio '>"-¦'.£ ,;.
Vto. em Copacabana; «atar com Pcllc
-r_io: rua Urugiia.-ann.n- S, (i-*»3 --..„£

.T-liXOE-SB uma nova o linda c?-f <-,f
V .salas, 3 quartos, co.inha, grande ler.
reno, porão
electricidade, etc
Saiu (paio.

habitavcl, fogão a gas <•
na rua Je Minas, 102.

(1307 N) »

ÍENDE-SK em Ipançma, a rua _

VGNW5.91*;Amlarahy,
na rua Gomes Braga n. 4i,

uni predio em centro de ter.
reno, bella éstethica 2 varandas, jardim c
um cxcellente ponuu-, apropriado pana uma
pequena família de trato, tem tod_3 as
comino-lidã-Ics necessárias, o aoceita-sc uí*
ferias razoáveis; trata-se, Alfândega, tjo,
1" andar, j is ú ou ue) mesmo prcdft).

(866 Nl S

VlvXDÜ-SlCduas salas

T7-_NDE'.U.E 5 prédios á rua
reira Poules (Andanihy)., feudo uni

em ..'culm pie terreno, com 3 janellas, (¦-'¦¦
trada a> lado, eom varanda corrida, .'
snlas, ,. nuartos, co.inlppi Ce., c .| pie-
dins cm formato de Villa, cotn -• íalas,
a quartos, etc.,r. rendendo tudo .140S000
ineiisaes. Trata-se com Mourão; Ror-irio
n. 161. '¦"-)
"friiXDE-SE 

uma caía tcllio 'lo cha-
k-t, tenihi 10 1J2 iticlrnb dc frepitc

.por 5.1 ms. de íundos, tendo esplendida
s.iIpi 

'dc 
vistas, idem ile jantar, 5 qtiPir-

tos, eend. 1 eom janellas, copa. cozinha,
quarto para creados, w. t;.. interno e ex*
lerno e bom quintal; para ver c tratar,
nn rua Senador Nabuco 11. Io, lonar ir.piis
saudável de Villa Tpialiel. dina uteis dis
i_ ..3 4 horas, c domingo*, o í!_.;ado., tias
o ás 11 lioras. Prego 1:15005000; para
informações com Mourão, í. rua do Ho-
sario 11. 1G1. (X)

VlKNDl-j.l-; 
por *;;oo$ um predio, na

rui Borges, na estação do Meyer, Ct-
cliamby. Tambem se fa.. qualquer iicgooio;
ver e tralar; rua dc 1). Claudina 11. i. Ave-
Uno, Boca do Maf.o. tõci X) S

uma boa casa, dois quarto...
cozinha, tem agua terreno,

muito grütid*?, c arvores frutíferas, rití. An-
gelica ii. lOli, Olaria, K. F, I.eopoldina.

(1096 M) J

VEND.E-pSE 
por 5*.oo$ 110 .Meyer, um

pre lio novo, eo"i 2 quartos, _ ;a'a;e e
mais dependências; rua do Rosário, i'j. car*
lorio, eom Carvalho. «

VIENDE-SE 
i'or c.i eontcí,

sobrado
im prcuio ac

a rua Miguel pio Prias, entre
.... ruas Viàcondc dc Itauna, e S_. Chris-
tovão, á u;u núiuito de -diversas linlias do
boii-cs, coai 3 janellas 'Is frente, saca-
das de forro, tendo no sobrado 3 salas, 3
quartos, despensa, cozinha, quarto com ba*
nheiro e \V. C, grande terraço o quin.
tal, cm baixo rotula e janella. 4 sala?, 3
quartos, cozinha, despensa banheiro, tanque
\V, C, e pequ-eno quintal; trata-se eoi»
Mourão, Rosário, idi. CN)

AO£l,'CI- COSMOS

VIv.NDIvSK 
na rea Valentim da Ponsc-

ca Riachuelo, uma casa, oom 2 .luart-.ifc
2 salas, coainha, dispensa, tanque, W. C„
agua, em quantidade, _aa e luz electrica,
cm terreno que mede nVi.6, esti totlo
pintado e forrado loeol, latulavel, distante
dos bondes .. minutos. Preço 6:400$. Al*
fandega, 130, i° andar, das _ as 6.

(863 K) S

OA.3P___'

GAMAI. A
Moendo sempre

V™

V dente de Moraes, dois terrenos -WU

coXsoi T- 'S. Francisco de Pau,,. ¦. -*¦»
Cru.:, Lemos. __£____._

Pru Icn:
juntosasa

1

T71i.N_ffi.SK a rua Barata Uppic ro, U a
Vcabana, na passigcm do hond: 1 '.,o\
144. barato, T. S.. Paula 26. casa Ç -

Lemos,

(ANTIGA USA SOUZA CARVALHO)
á rua da Assembléa Wé
que neste momento, para abrir espaço a
mercadorias que acabam de chegar, li-
quidam
GRANDES SALDOS
J—-—-mnni-pi. W-rtUM-«a»IBWHMMa» -_-tt-_M-H_-B-----«-_-g_-__-K_j__--^^

de costumes para senhoras, malhas de lã
para senhoras e creanças, cobertores, ein-
fim todos os

ARTIGOS DE INVERÜ3
De roupas brancas para senhoras e

creanças.
De tecidos d.e l_t

üaharrílnes, em iodas as coros, com
1 m 50 tle largura, metro a 17_V9oo. Idem, oom
0m90, metro a 7$9oo.

Enorme sortimento de casemiras lisas,
lantaxla, cotn tmBO tle largura, metro a co-
meçar tíe 8S9oo

Ghevlottes superiores, em todas aa vores,
oom I m 20 sie largura, metre a 4_fSoo.

Sarjas finas, todas as cores, com ImlO
elmSfO de largura, metro a 9&8oo*

Muitos lotes de tecidos de lã e de algo-
dão com I m» de largura, a começar ds 2_f4oo,

Visitem os sgpairsdes
°3i,___?_-1

TTEiNDEM-SE 4 prédios, na «ta. 'I1"**1"

V de Ig*.Mtemy, T. S, 1'rancisco de lau-
la, ... easa Cruí. 03:9 *•)__

VlvNUlvS!; 
por 1 :ooj*-, a prestações, un

terreno de e.e-nina, com agua c 1-.'
bonde próximo, '^M;.'?" da^ 5se -.,.,,.
ris. junto .0 n, .S, Piedade, ü"',(eRs;q-l) s

Bfe HE iíBiai e__
>a,^-'iBi*__*___a_____M____^

eno dn 1-X.is, assobradado alto eom .

I ¦tr--Nl.Ii.SE 
uni bom predio, em Tacarí

autos uni predio n*- V pagiií, í raa Dr. Cândido „'::iieio
360, cc-ü. 6 fjuartOí,\V. C, h« clectrica c porflo habitavcl, no

dc construc.io moderna, i travessa
José ifionlfacio (115. dc Todos os Santos),
. ininutos dos bondes, assobradado, com
_ janellas de frente, entrada ao lado, cotn
porüio dc ferro, varanda corrido na e".fe:i-
tão pio predio, a salas, 3 .-.'.lanc», despen.
s.i, coziniia, Quarto casa de b_s_nhos, etc;
trata-se com Mourão, Rosário, 161. IN)

TTEXD-EjSSJ por 13 contos uni predio ;í
V rua Boa Vista n. 63, (com 13X03, cora

gradil tle ferro c jardim na frente, entrada
ao lado, r.o centro com v_uviida corrida do
extensão do predio, eom a salas, 3 .nano
cozinha, despensa, quarto com banheiro e
W. C, bom quintal com arvore» frutíferas;
trala-se com Nlourão á rua do Rosário, if»i»

(Villa 1?
(N)

VBXDK.M.SÍ-: por 36 contos .luis predios
á rua Duque ele Caxias, a numitos dos

bondes d* bouevar.., com 3 jancUaâ, de frc.í-
te, entrada oo I..-1*», com varanJa corrija, 2
salas, 3 (íuartos, sala de espeta,, coiinlia,
quarto com twtiheiro c bom t quintal e.vla
predío; trata-se com Mourão á rua do Uo.
sario, n. iít, ou a rua Souza Franco, A7
Villa Isabel.

_**-___!_* mCLmí wSmJf --CA» P»*uíxJ
L-U-iLJH. 11 »iiiiii-iiiii-ii'i m 11 "' rrnTiri UMH *.HMMMMIMM

Crepon de seda, crepe da china, char-
meuse, tafetás, messalines, setim
Lyberty, gorgorões e chamelots

A-Ji-ÁTZ-*

draps,

•CrBXDIÍ-flP, per :S conios um predio na
V rua Condcssa de Belmonte (lí. "•.'¦"¦•o),

3 minutos dos bondes dc Lins de Vasco ti-
cll.es, no centro de terreno, jardim e era.
di! na frente coai ,. janellas de frente, m
trada ao lado, com varanda corrida, ma cs*
tp*:isão do preüo, .| salas, 3 quartos, co-
;.inna, quarto Jc banho, etc; ir '.a...' coai
Afc.irão i rua elo Rosário, 1S1, ou á run
Soii7.a Pranco. J7. Villa Isabel. 00

contos dois prp.'d'.p., porta o joncl!VENDEM-SE 
por 1

â travp-ssa S. Di
j ..alas, 3 qu^río^, corredor, coziniia. c
(¦uiiital. cada predio, para n:ais infonna.Scs
com Mourão. á rua do Rosário, t*.r, ou a
rua 'Souza Franco, t7- Villa Isabel. (*-')

.?KNI)K--- par :o roiito=, 11:11 pre.lij p'i
V rua Tlie.idoro da .Silva entre Suii:.i

Franca e Aliaítc, em .-ciilio de terreno,
íctio de eiialet, grodil de ferro c jardim
na frtiii.*. 2 sala*', 3 ipiartos, nr'.nha, l»i-
nheiro, tanque o Vv. <.'.. tendo, ¦•¦:.-:.. ao=
fundos lima ca.inlia coni uma .«.ala e um
quarto, terreno de 10X45; tra-a-sc . eom
Mourão, á rua Jo Rosário, :fi;, ou ã rna
Souza -Franco. ¦!?. !N>

WS

Mil 'KoCUCIRA.âALSi* I^B
^[-¦(EAROB .ir-.UAlA. O Oj
&ÈÍ o"S-.l'.Uj;».'*J>«.l, . JStM
&Si d'jpi:r.|p'.údõ S-cque hyjÊ

Bri/róeiul'cpuk- |||

..is-iir cie Nogueira
Empregado com su_«

! cesso na. seguintes mo-
lesíias:

Kirro|ihul_.
Oerthro..
Boiilit".
Boufcons.
iodiiiimn-Jcs pio utero.
tlorriiuento i-CW cu\Ídoi.
üonorrbfias.
Cnrliunculos.
Fistulas.
-*_plnba_.
llan-ppí vpiicr.oi,
IlacliitliPüio.
Flores Biaiicai.
Ulceras.
1'umores.
Spiipijs.
Cryslas.
llkiiuialliiao em _*rit.
U-iicba. ita pella,
.V' '.Cp.' SfpblIlllCU.

rasdaWco.
ores llrpiiicoi.

Afàv'.!)•'; dO ÍItSlIO.
Doioi ikp peilo,
Tumores r.m essos.
Utsjaiuculo .Ias arte*
rias. Jo i-sío-o e ÍI-
«Hlmento, on»
tu.Inn hs moles-
Iiu» provanlcn-
los rto _i.n_"<i-

ico-íra-í" £m
is phsriTi-ti-S,

ggan5S *!""'" I[«"
V.ii-.m -íC-jI.

ncílas-c irentc, entrada ao lado, com va*. centro de grapp.ip chácara arhorizada; para
nmd„ c-ri.lp,, c.n; 3 salas 5 n^os toj »er_c_lr.Ur uo mesmo. M

^..-^-'.ía-líos^./f.1 o«liar.a Sou- 
YEXDB>r-SB Dons lotes- do' ter-

za Franco, .7. Villa I-=ahel. _^*j ; ^ rcuOS tli: ia.\50, loünt* ulto C
,„„ ,r„iin íiõ- saudável, 11 100$, em oriistnoões

VKXDK-W, Wí 9 .^10& u4f 
con, :•! «Io 10$i 6 hom C)ll|)i'Ofio do «*n).i-

1, íft ^frente entrada ao lado, no ceu- tal! O lOKUP ó «lc B.'1'nmlo fiitlll'0,
IS*d. terreno"'di X50, co,,., _ salas. 3 pMsneom «Jc ida o volta, 1", 500
nSaittM -Minha, despensa, banheiro V.. r(.is. UuU:i auxiliai'. csta.ã0 «In
Ci.. e 

'hom 
quintal; tmta.se ,cam _-'S„„„ S. MathoilS, «isoriptorio 0111 frontoqui

K.isario, lüI, ou
. Villa Isabel

¦A *^!il estação. (lt t»0*-S) N
" ' T. """71 

,.-. .n_»A<! I \7*I_NDI'>S'T"J um predio novo, assobrada-
\7_-.X-KM-SE 2 predios ro. 1 oco.»A| y d.i. bonita apparcncia, muito perto da

V novos, assobradado nlio, no «""-.' \ __t__i0 _0 Hiaclniclo, com duus grandes
terreno, jardim c graeiu oc .ey salas, tr.s espaçosos quartos, deaiieusa, co-
íe, entrada ao lado, cn 2 «ai..», - q-> p ,,„,, _,.,,:,. j.,, co agu- ,-,,,.,.,. ,-.;-.
tos. coainha, .Icspc^a, b ¦ 1. cir c tar... ,._ .._.,,._.,,.. » compartimentos
e W.. C, trata-se cont _?'»»!%*"'¦-í.qiie no sobrado, Ianque de lavar, erandeRosário, i.i, ou a raa bou.a Lraiico, 

^. 
\HtttM< tt(,. ^^ „;'„,, ..,; J:ij.Hli.

—.tuição Ji. ..3. cliarutario. ' S _> J _.:) X

ÍS. M.M X) S

frBJÍBBSÍ-Sl. IW, S.l'linilO voiulil . .ti-ÍN-D-I-íM.-*;-: bons lotes de terrenos na
V (_uo oru si* Inicia, CsplenrtiÜOS V rua l.opes ,1a Cruz e D. Claudina, lis-

lotes do terroilOS, «Hsfinite.S (la OS- tação tio Meyer, capital dos siilnirliii». l'rc-
tneno «le An.hi-lu 1» minutos, | - •¦ ;-.i
a nc, a 100!., cm pequeuns llfos-,
tações mensaes, tomando » e.om-\
iiradot* nosso na X" prestação; i
construcção :'i vontaile o livre «ie
liiuiostos o licença. Terrenos tei-
tols. il<i 1* ordem, paru diacaras e
bellos loca.'**. ii»ii'<* S.l*n,].v-,1Â_*
ra morada. Possuem do 1 .:•>•*< "¦
Tom auiia oncanada e luz electrica
cm Anchieta, om frontep aos terre-1
itii^. o** lutes modem 1_.a50. in-
formações na IMiarniucia K»»»»"»!
em frente ;í ostaciio. (<" _5i_'j_ J

¦_r.Wl.15.SI., na
V .]. ] lentrò, e.-1a

novo, por 4:000?, -j
dcpciidencias, situml
d-.- 10X.1.1; r. ela ,\
das z ás C.

trawDK-si; um
V ç.i Kcrrcira V*

to de. bon,los; tr,
11, 12, 3'» ; /'fiar.

.\rmando, líti/.-:u' -¦-.
pre-üo con.pÍt,'tí!u*t"iir

•íuartos, 2 saíia c i.io;s¦ !-ii centro dc terreno
ait-'i.-g:i, 130, 1" andar.

(S .!.'•) N
dc 10X50, i pr;-
11 Ipanema, po."-rua <\o !iosf)'\."a

111 860) N

^r.BXDK-SIC 
uni terreno na rua -cfurina,

coni _!_. 111.-. lio frents por no do con;-
«rido, jironipto parn edificar, Fervido pur
pondes que eà,i .1 cida-.lc c multo perto da
cslação de* Tndos os Saulos, csKOto, aRiia
c lofjar san-lavc!. yv:-:-i dc oceasião; infor-
ma-sc á rua ArcIiiiiS Cordeiro *n. 45-, t*'*1*'1
Branca, em frente
•Sau tos,
"TriiXDKM-SI-V 

diven '-•.
V nos bairros dc H itat«

l.-.ibcl e .liidarahy, pp"' ri-
capitães . c residências ,1c
de oceasião; trata-fc à.r.ia
baia j, com o ir. IV.D-iido.

Triww*:-,-': n
V 11. Clara, .-'

'.)
• na proça
Meyer.

•lc fo,
(11 S;o) N

|;rcdios c arenida"-
. p. Tijuca, Villa
-¦ para rendas dc

familias. Preço,
jo Ouvidor, io?,

(11 635) *X

pequena, na rua
,\*iIor- os Santo:-;
-ie Ilerval n. ».

U 755) N

rreiinrailn tio accordo com ,-i tceliuica üu l'i'of
VACCIX.V DK

\71ENUK-SK 
uni terreno com. um barracão

com dois quartos, duas ™",v.0„0"'fl;í„_
independente; o terreno mede ll--i» *rc?
•e Vara luas ruas :io campo do Braz üe
IHima n. 3', onde ec trata «"tt'n°J7*r-S)Kilj

TfaXDK-pBK mu terreno lc to dc frciiií
\ nor 11 de fundos; trala-se a raa Souto

....... !>...*_, j:ooo$p)Oo.:,'i Cascadura.

-yivXliii-bl'
U

tun preilio.
no
nt,

ru a dr. nu
ar' 4:500$' no K-,de .Deu-.ra eu-

tro ua rim Catei". Bt. .,''*¦?'>"'",.. .;;-?"|;
!ou:ro ã travcsM.--!arcf;,.i'c--.'.ira i'..i-....i. •;>

V!-,..<- trata- _ á rua Cariuiundo 'lo Me,-
lo 77 cstaçüo do lincaiiw-o. ou Oiuvej
lli, sobrado do nsfio-ia cm «ante

sr. Pereira.

Al.I.K.V CO.NTHÁ A A.STIIM-.
.VlllOft'1'llll e stoclc

Kecentcs «loscobcrtits snontifiens cniLiregniIas com grande
exito. Kncontrani-sc '-m toilns 11= plinrnincias
casas dc cirurgia c no
* ••• Laboratório Paulista de Biologia

111'.._ QUINTINO UOOAVÜVA 2-1 — S. PAULO
Mandamos material estéril graüiilamente pai

scei*cção necessária á vaccina mitogeiin
Deposito im l(ii> «1<: Janeiro: — 1! «Ia Assemhléii

chel
. JCiauss g

lUtOXOHIGA |

drotrarins o B

m

eolhcita ile

7, sobrado.

(IMATURA Dü OU

Sarjas, tricotines, casemiras,
gabardine e fianellas

Meias para senhora a 700 rs. o parjígg^
Chap*éos para senhora e meninos,

os mais modernos

\7il'XnivM.Í'U por _o conto:, 4 predios,
V cm unia das r.íai pirallelaa ao boulevíir

Vinte e ü;:,i dc Setembro. (Villu lfabcl),
proximn ao ponto fios bondes do soo réis,
oonítrucção moderna, meio assobradado, -
iiíiiPÜa-" de frente, entrada ao Jado, 2 sa.'a-, .¦ fjuartos. co__hil.a, l-anlieivo, taníiii**,
\V. C, c:e.; oad.i pre-Po; r,-.¦!-''I<. tulo' $1100: trata ie : n M-

e:í*

GRAN .E DEPURATIVO DO SANGUE

y.i;.\ 
¦¦ i; uin çran-I** :cr:*_:í:» ¦

limpo a pouco, prouip.o a i'.)i*'i:
Itália o-.' Incau' n. 1;. ."Ur.: TIdiiu
c C_.*a!ea**_Í, I.Íti!i;. A-ixi-iar; traía-;¦na rna, .--, com 1)„ uiu/us í.ino ':• \'.' .1

\7"KNl>iC-SK 
por ijíoooíoooo o

ria ..¦'¦¦¦¦i'0 de l':id ia 11. 1 *,
I do Maio. •'.)"

lindíssimas boas de pelles e plumas
a preços sem competidor

: ¦*-**. lAfi1 v .*-_?

1 Pl ,"9 &r\ __?siva?

/__

BE

por -o contoa, um Inni pre- dencia-., teu.l-j b.iin terreno; trata- . i'o.:,"'s;
, op, novo, pie .'iii-tr-.-;;.-. n:,i k*.-:-.-p. eu pilo :om a proprislarú. < i > •. ¦*¦.' 1 i

ni. ir.mn-er-al á pr.i(:i ü.rãn d* Ur.::-.- - |
inoiid. i.Silla I-liel). o do ciqulua, cm \*"KXI*1-:*1C ym lu-llo sitio, tf» ;•> ,?'*'|Scentro de terreno, cora jardim e srivid d: » nova, sraiidi*. icrral.i, r. ,oa.n.i,l.i, •• - * * t H
ferro. :ia frent.*, com a s.ilaf. pp !<o:-.3 q-tar- quarto?, salas, miíuIm, l-.ão cr- •¦¦.•¦¦. '• I í
tupi, hoa coziniia, p'tc; terreno !: iiXj.i p_ua e:.c..uid.i o siando terre-io. ;:'• ¦'• I
trata-se oom Mo'.-ào. á 1 .ia 1.) Rosam, íiorl., f cri.nào. l'r.,,*--. /-:;,',uSi.o:: ti ' 

| Ç__
_j* -¦•_ _.--»_»__._._ uii .ni ;i ;¦•;:; S-i;u t i*ra:u:.v ¦'--. (X. n:i vt ada d,i rua l.:;v* '1 *-•:'«¦¦*, ,*!"',;- ¦'' -r; I

',._, ^1 PLO -^T-^.----,ii".í- -_V-™^T.*'^-pic- 'i:^^_:-!£_._-_:_r^_i^ « , j Tom,
V ilio á ru ll -u/.m.i lla-p» t-\. • -.1- "STliXl-K-SH un:.. li>ilto chácara ci p*. I í ltnu

pp--n) c-iii i ípí:i.'-"..i*. d,* p'0-po- -i*.i--.id.i pio * l-i Matto. toda jrooriza la. te.-, lo o *. r- 
;";.,, c.,-,. : ..pia corrida na .:.!..-i*ã- oo ren.» .(.1.5 meros quadra Jo--, L.uiia ¦ : 

-*«r«--»*-_

i v'rVi'"..' c',:.i --«I-iV liuc-ii".' c"ir.J. tio.i%.'. irala-í'" á rua do Uuv.Mor. :<?!, 
'?: 

¦ ¦>¦¦ \TKXI.IK-S
! c.i_;»:>..." .K-r-p. s:-... eu-! c •iuiv.til ,'.-:r. co... c..:n o sr. Cândido. I:.U XI t! . Caneca;

. i;'i-'p':Tp'. :',-. 
'" 1...M1K-ÃF.. 

11:11 prc.lio novo á rua Wi-r- -¦-.•---;.'-

: .'IvXDi'. _K por :: coi.t.15, :.-\ vr.¦¦>..., .. rati.íirao; tr.ita--'c .li:c.-,iu:;n!c tra « y }¦ V mensaes;
1 í rpi.i .11. 1v.ip!.1".i. com llp.nl.-í á p :_: li.ictauo, á r:;:L

(P tfài "*,^_íl _"_ 1 __iwí%GL 1 '*"''' •'••"¦*'," ¦-' i*'-,';il ''l> 'e,rr-'"" •',"'•'" ;••-..Oi 1 ii_. _%_rlUS8 :rin ••;¦ Ivi,v*-'¦-¦" v'-':i!,i :-'r.'1- "' s
t» *«?? B B B B>» te> *** » '•#' *W j t.M,j„ il., predio, -- -pp, us, -I quartos ci- 3

!_ -. -iliba, nuario com banheira.' taiiquá '-, ';""1 1
I ..iii.i'..'; tr.ita.so ¦:• '¦'¦i 'Mmirii. à rua do Ifo |

' Os_êÜ.li© 0__l_1_' Yi\^'A'nZã't,\-!' 'ii' it: '^i'. í
W ws T!P <fi!S> «S» -S&> >3X BBC ÇJ; :,..|p., ... <-,.,..- cru i a-c ii de } "

. ^.1 irentc tp':.,".* í;1:..'* bons',;.-!.¦: ^ l;i \ H.-IMtsitni-io**-: Alfi-.-lo uo
cozinha, taixi '•'•. quarlo de ba.vio, *.•'. I 'wn-gn-a»^- ^^_______!!*¦""• I .•:.. t,-rr_r. i •!•• riXro. b.a c*-ao.r.':i:n, ci.*.

• ";•;,..¦. 
i..:.-.icS.--o: irppfi-so co-n \i ti-.ã*. á

.^^.^ I p.pi ila Rosário. lõr. ou a rua .-.¦Ju/i l-.w-

rixòs :i%_ss;.«if! --¦ ¦"
. ' i.-i á 5.» ta. com jardim ni frepiie, i«-

'irado, ai lado, com J salas, a qua*:p*s
._ |«.:-..i!i- c quin*..!. rendendo.fado 4«S,ip:o.. ,-.¦,_,,._¦„, u;**;.?: com Mourão a ra.-. uo  .

VliXDK.S:-; 
_,r pre;.» ir ocM-ão. > d'.-

nheiro á visto ou u prestações, um Irai
predio, de coustruoc-.. nuderna, oom toda
solidez, comendo: ir.-. OJsrío-í, duas sa!j*?,
cVja, co.iniia, IV, C, banheiro, tan.utí e
uma bon varar.da .-"** I'«2 clectrica c :-.'".
ponto mil d--s muis saoahrcs do !o..,i'.', vista
niuit.i ale-arc. Fica ao !.-,-!) pia 'lv. do Torro
do Corcivad:.; para iníur-iHíõcs ou tratur
-.- p ¦p,p-'P| i".p.- :1a .1* 1'erro, 00:11 o aponte,
lluadc* pio .\»-.i.'S :':rr_*. 1433 -N-' n

¦_/_;_.DE?.I-SE cm pequenas nvos- VíS _',_- i..'.-^,'tn..*ôefi. no alcanço (Io todos. _',...' 
"'u,-o""

mncniflco- lotes d.i terrenos no 
iiiii-iilfico e novo bairro dcnoini- -vriiXlir-è-àH tm... casa nova,
nado "Oainnos dos Cardosos". > banda, com .-. -t •-:¦•. asa

, Halos são os meUinri!- torrenot3 c mais pert,
Ni í 0110 são rendidos <tm nreslncões. ! *lfil'a c
~~-1 Hão sorvidos nelos trens da I.inlia

\TBMiRM-SK na "Villa ravunn' Auxiliai', oom as estações "('aval-

V pvcclientes lotes do terrenos canti" o ' Eniícitliniro Leal .
]ii'os(iu'íios d<- .>S I Honds de Cascadura o l-.slrada de

Os srs, nretendentes Kerro Central peln, Hstncâo dc

poderão tomar os tr.-ns da l/inlia Cnscadiira. Kscriptorio, rua dos
Auviliar do "nio d'Onro" ei tiro- Cardosos 3555, Çnseadiirn. 

Iro**-
eiirn. om frente á 1-StacSo da '¦ portos com plantas nu rua (VAI-

;_"-..iii.. o escriptorio da Conuia* famleKit n. 28, ConiDanlna
nhia Predial.. ÍV'í_?poclos ;.;i.',la(l|'i; 

"""'
' ' *. f'l'.N'DE*SK tuna casa

oçâo, com agua enoa-.ada, \V. C
reno do 11X40 e grande pomar, ,'t na A
Relica it. 151. s inmuloò da csta.ão do 01a-
ria. Picio loralissinio. CJ 9"5) N

exo
em iioinion.is
om deanto.

--Vtf/--t*e-*^m!St-mmrEB*£wa*Kmt _*x_c_"acr„ __«__::

rna <1»
(Nl

:., dc Maio, 44
latrina, co.pp:i':a

tns são distribuídos
Alfândega »• _^8i__
*\ri.*Xtil*'*SE .1 oasa da rua

Xovo
4:o".$

rs flor.
;.lio.

X) J

t*i ---
IX)

• I. To.lo
iii.i Senador Jn-

j r.Qiü. Preço ;. :ooi
¦ÇriíXl-KM-Slí

V COU) dtl-Ü r..:
(T.iii!l;.l, i.rvor<-,s
diincin, ,. meio ;
cíta.5o da Mslr.vi
e :;.', Piedade. .
ns ihw,

TTlíNliK-Sl-; o
\ Visconde .'.i*

dc '1'odus p.s .-'

<Ic esquina,
rada Novn <!•'.

(II 8-3) X

ei.

¦\TEXni'>Sl" uma hoa casa,
\ q-.uríoa, 2 snlas, cozinha

/tad.i, Ianque,, latrina c eíg,
condições nygiGnicas; vtr e tratar na
.Mario Henjainiu n, 39, Tsrrã Nova.

1 ¦• bons
ia enca-
tudo c:n

C.ni plati-
hs, cozinlm

.obradas, esgoto.
[1* > ic bondes u -a

: Santos; infonna-se i
loniíacio ll. Hi, anua-*. CB 8,-9) :*

chirtí.íia), duas casai
-¦ "rc. ijiiarto?, grandeífciv0, nsun tm alíun-
.*) 1! 1 bonde e ;i s u.i
.1 rua U. .Maria ns. i?o
i-.vo 310 ti, nia. .noo.

(C 3.r) X

iortPivc! prelio da ru,
p':ps pi. ji, csuçaa

.; tiiita-sü no nu.snío.
(.1 79f>) X

ViKNDKM.SH 
ires V,as casas, construi,

dai cm V.-...0 i«-rr.jio, líjujiriaf* para ren-

roíWíL'- ¦WI ü 
™ 

1 íí _

DAOTO

l'1'.HOH..l- MAUINliO
Si te iln Setembro 1SG I
.rMia.j7W_3it_».uv---r-aA--p^

j*rc.]-'-**-. ríu.-íriür) .*:'•$
í rua Vinte e Quatroem "evc.«, dos 2 ás .

(R .-;:i X
i:.i. as ¦'

_sa__>_ai»___r.__i.-_c__ra2_-!^
OPILACÃO—AN EMIA PRODUZIDA

t_x_;_m^ _i*---t_'-«--»i_a__K^^

por vermes intestinaes. Cnrn rápida e secura oom o PHKNATOl,
de Vlfredo de Carvalho, l*.it*il de usar. nao c vice pnreantes e (¦
bem' acceito, nelas creanças. Innumeros attestados do cura. A'

nda em todas as phnrniacias o droearins do Rio <-dos Estados.
Carvalho _ C. — Kua 1 de Marco, 10

inwi-rfui ~m _i__ih ii i___P_____f______a__________i__r7

MONTADA OFFICINA
DE COSTÜRAí

9-21 e 23
S. Francisco dc Paula

o do

ITlíNDK-íK por ia coute.', u:n 5 ro-li.i 1
V - :i Major P. -ayâò. subida pela teia

..•_,.-.,•>, p ; •irnut.p. dos b.mj.s, í.. tio

."-¦* i*>r.i,l-.':\ com porão habiíavcí, tendo ,.
¦ i**-••!.'s !•*• frente, entr.vl.i ao '«do cont
v.iraiida, U''.'..'.i 1 qn-rt-i4. MzVi"iai o pp_ão

l'o c"i ^ .'!"r!-: ¦¦ ;"¦ 1, -;.! em \"\'\ !sabeií
trata-se c.::i Mourão i rua do K"*prio, tSi,
¦1 á r-.ia ?'V*i I-'r.-.iico, ir, (X)
TtT,i;XlM'-M.- K per 1* conto? -• predios,

V á raa tV.ya.-, .K. do Kagculio -1. Dra-
:ro), saído uu: uma poria larga, c-.m
pilara lia pira faunlia. outro cotn j )r.-.c!la?
dc fr..:,u*, entrada .10 lado com poitão de

\*i:-:XI)i;._K um predio r:c-n,e:p:;
V s-raido, sendo tun coatortavcl

uma boa loja, próprio para piegocpo, ura lia
r o tratar .1 rua Paula M-

l!10'l Nj

^^I*NDE-_E 
por -17:000. a pn .p.pcpp.p .

' 
4:3 da rua Voluntários da Pátria; trata

p.-, ua raa da Alfaa4e,i, ::¦ Peixoto e Da

1 \JKXDK-.K. *:.i .. Ciriip-.ovão, num d-ps
> mclliores P=:::i'j com bcedes de .:oo

perto, os prédios assobradados, quasi no-,
vos, dii r",i I-ran.fãro Kugênio r.s. 114 e
nS; trata-se 3. r.ia d-, Q'.iit,.:id-. 83, sobra*
do, das u is 5 iioras da tardo, com o
«r. Kctii-. tá 6.(9) X

^T'HXDK^t-Sl•: 
prédios no I.nscn'-'ou l*-"*«!;° cie- l'..:,:l5*:. ifr%

iJrV°n?i^dKÍi''" h''"-':.\\:_
-———— \fi .!íp.-;ei_p'íe'-d,-pí'\r,í.;;'_í--S_i_p-

TTrcNDl'.5i; o lindo c saüdn pr-lu -.-.-,••-i fgjS&mWRmÊmn—i&AViKS****

V l/radido da re-a V0IU.5 33 '«? «¦¦ ¦*"..-. • ' 
|| ^^ V A

f i rado, com iardim na Crente, purtiw ' P^g 1S(i'.p!i,?,'t,i

| -radil í.rro nuatro -liartos, ,| ... Ig '%/^_i 
1

^r. r-^" ¦ __l-«íiI«W
* :..,. Xtpy.em frent-.' r c.Ucao -Ir,, it¦•,- '¦ 

j 
*p5 «ê^íji^S..

t5(___ti*-üG_-__-r" _„ r~" '' -T "
Tr.l-;M'.iv:-iC o prcli-i da ma s-t-im ¦>'•- -t7FXDE-?-E 

um bom terreno. prim-?to, pa-1
I y ,,-.|,-ir  02. Pi.d.ido . com 1 wi« ^ r- _j_f io__r. aicile 11X71, i rua l'-rtre |

...isrtoi, t <''•¦•-,-. l:l,a''',„""4"'v_ia° 
...""fi! '.'M. i-ui-i ao n. 7;. Póelc «r a^ presuv :

1 — -' 7" .7í'XDI*-31* 
por 7:000$ uma «"1. cuiu 7 I

I XJV.-SiW.-i-:1. uni Lim .ramopliorie .1.'.*- x |l0ns coimnodos c Rrandc icrrn.o, a , .1

I Vili.op. fcnVto «a v ,t, . coai B3 chapa _;„,„„ ,, ,„•,,,,„. 3 da «-"•-"¦'»:»»•.'•.
otrúlt-i., fí'a tudo no va.or de. -.-¦..o;..* 

..hp.-0 „, ,.,. Casc-.dur.i. U ...31. •*-
-ende -e por i-^ooo; 'Estrada ua ."'í,'1*1 - I
„. ijio. pcoo adeante da eslacão de1 Rv -Pin^DlC^K uni.. prçeli 1... . . «^;;;'S |--..:.., onde íc trata. (.">" '• ¦

^^ ""-rir_í:

trat.,
dc Ancliitíta,
¦trivxnii-sií

V na Ponha,
M_-lud- <'pp !i

js /.iiiiii!, na <:.;a';i. •
(11 K.|',) -.X

,*i viva e elegante.¦¦•._¦".-; trata-.*; na rtu
I.I 0.1S) N

HOPE BE 8, BRAZ 1
Cura tosses, bronchtte, co-iuoUiclio, (a- \W-

i.reülo.sfi o asthmrv, 1'ontal-n é tei* i*o*-to- y$
ziv <lo citar <.*in*ii(lo. itKUUSSO OS OUTUOS ,*$#
bons r_:___i_?.0-E:»:s!<s ."«vos polTcrcceiu. p_**rj

-TREÇO DO VIDRO íJgííOO-- H
Exija O lie S_. I3R-A5C

l)ro,_.i.i'i i Burccllos— Nictheroy
licpositos: Uruguay ana, 01.

Marechal .íorlano, 35.
Assembléa :!!¦

RIO

_â_
*^^__S

£______--_

ITiKXDK-SK '"'i liom sitie

•lua; ci
Jo c-calr\TiEXDEM-SE por :o:t--

V tuaclas a vinte minutos
rendem por contrato
do uma oecupada po
familia: inforinaçíes

\rKXl>EM-'SK rir .|.-:o".-$ cinco ç
Vem .Botafogo, que reudeni ¦*5"V*_. '¦.

mações á rua Siichet, 7, sobrada.

saiuí-errim
dc. Ciiri*P
.. (f.S U)

TTEXTll
V cões,

de future

i-ÜIl. \Uxi\

;.str«..iti

com pomar e
('(¦"nte c lôgar

. i"ampo Gran-
pR 5BS) X

oprpuej 'rt •¦

,1-Sli, '!» -00$ a £00$, a pre«'.'.'
e!?•**¦ ív'rr--íu*, íin !ogar alto c
.i.-riir. «..o dí* ««iu*1-3» -t° trP:1'"

1 I.ert) Ribeiro: no madeireiro.
p. ,J 340) x

•.:;**. da rua Dr, St»va j thur Piní-5,
Italiello ns. 56" e -l", Meyer, cora dois

nuartos, dias falas, cop-inha, jar.lni r (Útil- 
nas -íiespr.a». . *IT"NT-K.

lt 23%) X* V (VI;,r,*

\7BXDKM--K as
\ l*a!iel'

qu.trr .9, 1
tal arborizado: Ira

(Ã"r*)XM_7iEXliE-SE P)r 3:700$ ama boa' I pc.-to da estação .!• Ramos: lra'3r_
íasmít tt
om Ar-

Pir._o XVI, Samos.
(ro5_ X) K

> r.-i'i. coin algumas arvores
com uma avenida de .) casas nos
uma na .frente
quadra

icM.t

i.lli;
livre

Viadra
0*.l .*;'-.r.i tratar no

n-Jcndo :80,00o,
...a::*. .*:'i$noo, tem .o_ar

1 
'c-i'i*. 

o terreno teni e.ooo
[.-ps p-ju.o acima do Ramos
níúiuto. da i".-'.rada Peuaa.

;m->, «*'"í:u u dono c
lc .«aiuucr .nus

f12;'j ai '

\T,KN-_K.M-91i. ;
V novfii-i n . E.

Ia
I

li.. -17- Vi!» Iiabel. (S)l
*.f.-b.-.d,i

aa do Ito*

com bonde e :r.:n
e«!a.Ji>: i:ifor'«.-«e

i.'.'1-C ,! t tfl^ *¦'*
p. Ilj. (lt j-4' X

zjtooc-í «ma casa á rua
. ¦* Christovão. iPerto

com o Uri-.M: rua Gon.
brado. fr--i1 X) R

T7KN''ir\'-,-*F .¦• lSarrteff.-1. o «la rua Ti-
V -V-cs '-p-l 

* « di na Bemarda, i^i.
4 o.-.le íc lr;,ts, Encantado. íi-'4'> '*") R

_7"KN1)K-SE »n,a 0•''*;:, u"v;1* asso-
> Im.mIiuIu. parn familia <1'' truta-

,,„.„i(.. nor 18:000$; imrg rer e
tratar na mesma, u rnn 3. T.m/.
Oon/airii .1. -10 1. bonto 

5^ff|

u uni --err-:--
Santa -"«rena

mesma. Ptec.6
íR 38I S

_MvXDE.SE
V medindo ú

uma '
70X.J.

.7TXDEJF.I5 um predio de co:istrue.ao
\ moderna, acabado ba dias, coni varanda

m lado, lu- electrica. etc, na rua .Mwia»
V 

'..Sampaio: e um lerrf-0 de esquina,
vende-s. tudo ou separado: trata-se na mes-
.... v-. «.. -c"iM:'-. interniediar-.oa...... .\_o -,. ac.eua... (R ..^ N

\TEXDE-SE muito baroto uma boa casa,
V co m t*es quarto*, duas salas c cozinha,

com erande terreno todo nlantado dc ar-
vores fr-itiferas, 11a rua P5o Ferro :i. 50,
Inhaúma: para ver tratar cem o sr. Jcao
.:--.,- (in Car^aíno na. r-3 \ -iz da Los-
ta 11 aí. 

C* '"-l1 ,N

XfiXDEM-HE 
prédios, na

na n. S, tclephone 5.33Í,
>.Ii:ha!sl(i.

na tlnig^a)^'
Central, com

(K _o> S

constru-
de pedra c cal < telhas, i:joo$,

a:soo'í e 3:600$; rua D. Ciara n, 7, esla-" rr.i Nova, ?S 3-0) X

•traiNDEM-SE Ires cosas novas,
V ccão "

i'in iip-piiifiiii*: in',-....
tacõc- -1«- SS. f>$. IOS. etc.

nionsaos ni.iiiiiifico.s lutes de íer-
tenris na iiuitliiifiea localidatle òc-
noiniiintlu Sane, m-rviilii nelos
trens tia l.inlia Ativillai*. Ü escri*
ntorio ó cm frente t!n listailão ilo
Sane. Aiiuln existem nlitiiiis lotes
na Praça ilu-* .eroliis, muitos nus
mus Oimlas. liMiiiic/as o Snnlii-
ras. !)*• iirosiiectos com nlaiitas
são distribuídos no f-ierintorio ila
rua d'.\!f.",ii(.l"tta ii. 2S, Coiiinil-
nhia Predial. (**,')

\fEXIlEM-SE tu nrestacões ra;as •• ter-
renos, na Hen'eni*o. na listrada Real

de Santa Craij :*:,t.-.-fe com (1 sr. Mir-
q.ie*. im J->tra,la Kcal -íe Santa Crua, 105-,
inaÍB informações á . ,;a da Alf*nd<ER, a^.
Conipanbia l*rcdial. ^
".fENl-EJI-SI*; 

em jirfstnçües ma*
ünificos lotes d.' terras, nn rua

Silva Telles. cm (;..;..ualiann. Tra*
ta-se .. rua da Alfnndcea SS. Cmir
nanlila Predial. ""fa-

:-t-
d,.

ri-:Sl>!vSK '
jppp-M ao n

Ter

ti de '.::•
n. -4 ',

_7iUX_lí-SE um terreno de nXa-i. com
V«;:a encanada. ; mlairtos •!» .ítajlo de

ürar dr* Pinna, l.e-^r^dma, a -Uiii.iro o»
a *irest •-,-,(••' dc !0Í ou -''">!; trata-se com
n -:•;.-..!. .', rua l'-*co Hmt.-a 11, '.:. s<Ara-
do, perto da E. I;. C. 11., cor i,.;-,*"'.

(ò 3--S) >

SpE, Mt-.icia.¦ icxn
milia de traumento, o c
vel pre-l.o 0.. :.-. I-. Mato»o

;vira ver e tr-:.r p-n-mesmo, com
prietario, lodo» os .üss. das 9,_ç
1 i|a d« tarde.

paia

(R C;

IfENDIvSE por *. contos uja ¦-•.-
V lavei cp,--.,. om -i (íuartos « mais depen-

deuciai, na r.:o Msrtlní l errei ra n. 7.
lrala-«e ã r.:t Il.-nto _V».a 11. 174, «-n •
proprietati!. <» ""''' **
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DENTES ÂRT1FICIAES Systema comple-
tamente novo

A MAIS PERFEITA IMI-
TAÇÃO DOS DENTES NA-
TURAE9 não só em belleza c
utilidade como cm segurança

e solidez do trabnUio. Debando tornar conhecldç,-o 
^.^^^Bl^%^Z:° P_vÊçôà

QUE TANTAS VANTAGENS OFFERECE SOBRE 
^ ^^delitadura que não dd boa pressão, com

MÍNIMOS para quo fique bem ao d™*™**™?*_"dentaduras Telhas podem ser reformadas rapl-

SS, So^utr^ «— 
* *«*"«*<» 6 «bsolntamente

nRTsAíREGO—EsDBcialista. Rua io Carmo ?l, espada doGuvidor. ' A 2299 !M^^,Vd^otTperMs^rterd3e^s^t:•*¦¦¦ »«¦»»•¦ ¦ ¦¦¦•¦¦«¦» LU|Iüviwmv» ¦•« ___________________________________________________________________________________________ idia, roupas de cama, etc, rui S. Luiz Gon-
i^—ft—i_fil_t'\'mm'm'mummmmmm^mmumm'mmmm'mmmmmmmawmmmmmm «ua IS;-,'; Si R

LENHA, 
fornccc-se qualquer qtuntidad»,faz-se contrato; trata-se com JoioTeixeira, rua do Kosario n. i;a. das 13

ás 14 lioras, (1095 SI J

LEPRA, 
sama, galeira e outras moles*

tios da pelle dos cachorros, cavallo*.
e outros animaes, O sabão Fox-Tcrrier c*
o unico de offeito ^seguro e garantido paracurar estas mulc&tiias. Luta 2$, unÈcomen-
te na rua S. José n. 86. (1229 S) R

ASSAGENS INJECÇÜES-Mme. Ma-
rictta — Processo especial garantido.

das 7 ís 9 lis., na Sama Casa de Mise-
I ri corai a, Das 2 lis. cm deante, na sua re-
, sidencia, rua Riachuelo u. 38J, sobrado,
l Accodc a chamados. (381 S) J

Uma
I >' salas, cozinha c grande puchado, 4 rua
I M dr. Dias da Cruz n. 158, Meyer.

(10ÓS .V) J
¦\rivN'I)E-SE uma casa com : quarlos, 2
íalas, cozinha, e grande puchado, i;o rua
Barcelona, 18, Mcyer, ludo 3:500$; Iraiar
nia Dias da Cruz 158. (ioíS M J

VENDAS DIVERSAS
fiTftNDE-S-li um superior cavallo, com 4

V awos, chegado lia 2 nnaes do interior;
ver c tratar i rua Goyaz 11. 34<>. Piedade.
(Preço i,|0$ooo, (J 797) O

VKNMMí-SK 
uma machina pliotõgrapliica

Kodak, para películas. 8 por 10 1I2. cm
ipcrfeto eslado. por 45$; rua General Ca.
mara »¦ -*&, sobrado. (J 7A-) O

VdvNDl*->Si; 
uni rico piano allemão, cor-

das cruzndas. cej-o de metal e armação
t:5oo$ooo. rua
hm, Todos os

doas O) J

dc aço, peça chie, preço,
Senador José Bonifácio
Santos.

Vil'NDU-SE 
um açougue bem afregueza- A CAI

do, conf contrato por 4 anno», pagando A mu
«áudio aluguel. O motivo da venda é ter rua de .
pequeno aluguel. r 
I dono que se retirar jiara a Ivuropa trata-
se 4 rua Quoiro de -Novembro n. 65, etia-
cão de Ramos. (K 8°s) „

\7-ENDEM-SE 
portas e janellas. usadas,

cattclla uara tapamentos e andaimes, te-
lhas, manilhas, dobrudlcas e paraf usç-sr na
rua Duque dc Caxias n. 88, Villa Isabel

CASA LORD dá aos «eus íreguezes
brinde, se as compras forem aci-

S$ooo; Cariooa 30. (1556 S) R

APARTAMENTO 
— Aluga-sc um lin-

do. sem mobilia, arejado. boa pensão,
em casa de família respeitável; rua Ma-
riz c Barros n. 200. (1717S) S

[JENDE-SE um automóvel
geme; rua Uruguayana ia

14x30, ur-
(S64OO

DE-SE um cão, legiumo dinamar-
eom 4 mezes de edade. Preço 60S;

rua losé Bonifácio n. 104 (estação de T. os
Sanlos). Cg 35°» °

NI 
i-..M)EM-SE uma bancada e uni lava-
torio todo de mármore mais moveis

para barbeiro; ua rua Anna Barbosa, JS,
•Meyer. ______ _ 3I9)

-ir ENI)
» quez.

SO
171ÈN0E-SE um esplendido piano Pleyel,

V 4 bis, dos últimos recebidos, 11. 151.000,
com 88 leclas, peça dc alio valor c de
goslo; avenida Passos. 34. (K 1003) U

A'

tw_;W!___.

_I___K

Guitarra de Prata
_Diseos duplos ãesde 2$000

Completo e variado repertório
de celebridadesem discos

"Fouotipia" e "Victor"
ÍÍ7 — R TJ A D a"ÕTa RÍoCA-37

XTIBS-DE.VI-SE bons discos dc gramophone;
V rua de S. Manoel n. 25. Botafogo.

(J üoi) O

ViK.NDK-SE 
um bom piano do celebre au-

tor C. Itccltstein, ainda novo e .perfeito

IT-ENfllí-SE por Coo$ooo um bom. piano
^ allemão; trata-sc com o sr. Üdilio, S.

Pcdr>o, 144, i» andar. (1718 O) S

COLLETES 
DE SENHORA SOB ME-

DIDA a 12$ — Mme. Marie Lemos,
colletcira diplomada pela Academia dc
Paris e com casa em Paris, montou seu
atelier á rua da Assembléa 35, i° andar.

(15? S) S

COMjo
OMPK' !T5 qualquer quantidade de

Joiãs velhas, com ou sem pedras de
qualquer valor e cautelas do Monte de
Soccorro; paga-se bem; na rua Gonçal-
ve» Dias n. 37, Joalheria Valentim. Te-
teephone «04. Central. (6840 S) J

CONSTRUCÇOES, 
reformas de predios,

pequenos reparos e pinturas, preços
módicos: tratar com o construetor Michals-
ki rua Uruguayana o. 8; telephone 5336,
Central. (57! S) B

MASSAGEM 
, medica systema do proít»

sor ZabluoWsky, applicado por ura
hábil profissional; informações na
Rezende 113, casa 41 (XLI). (034

MOVEIS 
— Alugam-se, compram-«e e

vendem-se na Intermediária; rua do
Cattete ao, teleph, 557, Central. (349 S)J

[ulheres [raias¦v __________________mm ^J ____________________*_

Toda nutlliBÍ grávida deve usar, antes
do parto. O PROTECTQR.

Terá um parto rápido e feliz, forta-
lece e tonifica o feto, evita os henwr-
rhagias, as Jncliações, a salivação abun-
dante, os vômitos, a prisão de ventre e
o aborto. Usado ainda depois do parto,
augmenta consideravelmente o leite rna-
terno. EXIJAM o nome dc EiRVEDO-
SA & DAiNNBR.

A' venda em todas boas .pliannacias
c drogarias. Depositários: GRANADO
& COMPANHIA — Rua Primeiro de
Março n. 14, Rio de Janeiro. S 1712

jor ura TJIANO de particular, vcndc-se um porrua oo IJ.. 45o$_ 4 rea Looes fa Cruz n. 25 —
' hl J. Mcyer, para ver ate í. 10 t|a da roa-

nhã. (1110 S) B

PATINS
P^;^ÍK|:;;í|

rua Uue-
nos Aires n. 158. loj.i, tratamento es-

pccial a i$íoo, por releiçào; assignantes' mesa 60$, fora 70$. (3511S) S

piOMER BEM f só na pensão,

COMPRA-SE 
ouro e paga-se

joalheria (Casa de Confiança)
Gonçalves Dias n. 39. Tel

tço,

bem; i
á rua |

4127, Cent.
U78J Si 3

voiu roda.- de alumínio, f
para senhora homens, e creanças.

OASA ORAO TUROO
OÜVlDOlt OU—Tel. Norte. 4034

MOVEIS 
usados — Compram-se mobi-

Líariott completos, avulsos, objectos

CORTINAS, 
cortinados, colchas, etc, dc

renda SIó étamiiie, lava-se c prepa-
ra-sc. ficando como novas, sy-tema fran-
ccz; preços baratos; rua Carolina n. 30.
Botafogo, entre Polyxena e Marciana.

(U-15 S) J

CAUAUJO 
— Pintor decorador, parti-

. crpa aos seus amigos e (reguezes que
esrá residindo 4 rua Matriz do Engenho
Novo n. ja. (581 S) A

gotta

nm Riachuelo. 4-M» sob. (1165 O) s

HrKNWK.SE o "IToti-1 Machado".* 1111 rua 1I11 Misericórdia 11. 05.
Nettocio Uiiíontc. (J 83) O
ÍTE-NriEM-SiE plantas de todas as quali-

V dades. paru pomares e jardins, no cs-
tabetec mento de horticultura de A. A. Pc-
reira da Fonseca; ua rua Torres TIntuem
11. 37-I, Villa Isabel. m-f.i H

üTlvNlUC-SK barato grande cofre es.ran-
T Beiro, â prova de fo^o; rua Ciitumby,43.

(R S07) O

\,r'rvN'DK-Sii; 
uni inotocvclo poiiglas.

Quatro meio cavallo3."General Pedra n. 117,

com
barato;Preço

casa 1,
(R 8.15) O

\7rc\l)KM-Si3 com crnnile abati-
* mento: Camas tle canclla ou ne-

robn. paru 1'iisnl c pnra solteiro,
a B5S. KOüi. 3SS o 45Si ditas tle
imune. 11 8S o 13$; toilcttes, a
45$ e 50S; ditos superiores; a
00$. 100$ o 120$; cuarda ves.
tidos de -10$ a 00$; mesas do ca-
beccirn a Ü0,$, 25$ o HOS; com-
.mulas, a 10$ e COS: ciiarda-prn-
(as. ii 30$, :.5S i* 50$, cadeiras
parti sala dc .Imitai', n 2.S500,
3S500 e 5$: mesas pnra ntiiirto c
cozinha, a 6$, 8$ nté 20$; ditas
elásticas, dc 50$000 n (>0$000:
eitiirdas-coiiiidas, a 25$000. Mo-
bilins. para snlas de visitas, tapetes
nara quartos c salas, malas paia
roupas, ditas pnra collegio c ou-
tros árticos. Tomos completo sor-
timriito df colchões para casal e
para solteiro, a 3$, 1$, 5$ ate
12$; alni.il !..l:is. macias, a 1$.
1$500 e 2$000. Fazem-se c rc-
forniiiiii-sc colchões de criua rom
iicrfei. ão. ua officina e deposito"terror dos u.ar.atuikoh". a
run Prci Caneca 30!), próximo á
rua du Catumby. (9 11-1) ü

Thesouro

ViENQE-SB 
objectiva Gocrs 3»X-lo, para

rcproducíão, Uua do Rezende íoi.
(1640 O) J

^7>E.\'DRM-9E lindos canários de cores
V forres c mestiços cantadores, na rua dc

Sautn Amaro n. 13a CCattete). (if.;R 01 I!

TRASPASSA-SE
rpUASVASSA-SE o botequim e casa de
A pasto, contrato lotiío, liem localisado

e com boa frcgiiczia. (nformacões á rua
do Rosário n. 150, casa Guimarães Junior
s C.n, com Dartliolomcu. (833 I') R

ri^UASPASSA-SE um .liom botequim Ia-
X zendo muito negocio; o motivo ê o

dono estar doente, para informações, rua
da Saude n. 59, com o sr. Vieira Oi*-
iro. '"• '" c

niRASPASiSASE o armarinho eom ire,
A portas, frente â caução do Mcyer; á

rua Archias Cordeiro 11. 2.|:. (S27 P) R

rpRASPASSA-SE. diso a Casa I.ord é
M. o que mais calçados vende c nwls ba-

rato e dá brindes. Carioca 30. (135.1 P) R
I .wr.u.íTUrfWkwc

TOSSE
Tomo PEITORAL MARINHO
Rua Solo de Setembro 186

ACHADOS E PEÍIOIOOS
COSE' CAHEN i rua Silva Tardam n. 3,

Perd 2U-sc a cautela n, 112.760
n.-i o

d esla
1

TOSE' CAHEN; rua Silva Jardim n. .1.ti Perdcu-fic a cautela ti. 11*1.787, (Iw.a
casa, (1115 Q) J
TOSE' CAHEN; rua Silva Jardim n. 3.ti Perdeu-se a cautela n. i n.aci, desta
cisa. (170.1 01 S

PER!J. 500

^J^KN 
EMv-S FÍ uma macliina Universal, pa*

ra carpinteiro, cm perfeito estado; trata-
169, Villa Isa-

tS 3M) O

ri'iutrtio, cm piae a rua \raujo Leitão
tei, E. Novo.

TTENDEM-SE na casa I.ord os calcados
V de todas as qualidades fabricantes,

mais baratos que cm qualquer outra casa
Cflrioca ,ííi (Ni555)U

^Jr•KNDK^!*Sl^ gramophones c discos, sem-
pr; novidades, successo. Constituição

n. 36, Faulhaltcr & C. Discos novos a
.•$ c ,1?ooo. (.1 3S7) S

VENDEM-SE, 
á rua Iladdocli I.0I10,

lindos canários ds raças fra.iceza .
41

ga, capflcs nonteos cria íores de
cães Fox^Pcrríer, puro sangue.

hei.
pintos e

(K81.O o

DEU-SE a apólice cera!, antiga.de
$. einiltida no anno de 1869 c con-

vertida em ouro eni i3go, de- li. 2.361.
averbada em nome de L-enoveva Maria de
Almeida, solteirn, maior, brasileira.— Uio dc

julho dc 1916. I*. p,, Eini,;o

CARTOMANTE 
Mme. Nicolcttl — Pre-

diz o presente e fuflTro cnm clare*» • í
consultas todos 01 rf'ns de 1 ^e fi. ^ó
para senhoras; Buarque de Macedo n. 51.

CARTÕES 
UE VISITAS — Cento 2$.

Ourives, 60, papelaria. (1834 S) J

COMPRA-SE 
quali]iier quantidade de

latas vasios dc gazolina ou kerozene.
Paga-se $130 cada uma: rua Visconde de
Sapucahy 11. 77. (1155 S) J

CARTOMANTE 
e foz qualquer traba-

líu» para o bem, não usar de ceri*
montas em falar no que desejares e tra-
ta de feridas chronica: e outras doenças;
rua Oliveira n. 38, fundos da capelte do
Amparo — Cascadura, (1757 S)R

qualquer encouv
vista» Itcmorroidcs, prisãoC1URA 

com agua fri;
f modo da

dc ventre, syphilis, cegueira, etc.; trata'
mento nas casas dos doentes, que for
chamado. Cartas n S. C.; rua Nogueira
n. 37 Est. Dr. Frontin. (10.T, s> 1

de nrte, antigüidades,
nos de bons autores,
dor Uaiitas n. 45,
beiro.

ornamentações, pia-
etc.; na rua Sena-
terreo, com E. Ri-

(9124 S) s

MME.pont
ZIZINHA,

pontos da vida
graus; rua Feltcio

esclarece todos os
e concerta. Consultas
a. 58 — Cascadura.

(8998 S) J

MOVEIS 
— Compram-set avulsos, casa»

mobiladas, pianos, objectos de arte.
crystaes, metaes, etc. etc. chamade-s au
t.ecco da Carioca n. 28, com Fernandes.

(4.14 Si S

MOVEIS 
usados em pcrleito eslado

vendem-se muito cm conta; rua Sc-
nhor dos Passos us. 14—16. Í4J0 S) S

MOVEIS 
— Compram-se, avulsos, casa*

mobiladas, pianos, objectos de urte.
metacs, crysta,s etc, etc. Chamados ;to
bceco da Carioca n. 38, com Fernandes.

(S)
"Al 

MU. íVNNITA
Marechal

—Cartomante—-
Floriano IVivo-

to 11. 47. sobrado. (S 1701) S
Avenida Uio

(1648 SI sMui?USICAS a 300
ranço n, 29.

MOTOCYCUíS 
— Vendem-se dois a

preço de oceasião, ua casa União
Cyclista, á rua Sele de Setembro n* 182.

(1708 S) S

PÇNSÂO 
— Fornece-so bem feita, de

casa de íamilia; na rua do Cattete
n.,387. (1323 S) _

Colchas brancas e de côr,
grandes, a 3S000 e
4$ooo. Vendem-se na
Fabrica Carioca—Rua
da Carioca n. 22',

EENSAO 
— A da rua Frei Caneca

mudem-sc para, a rua Riadiuelo 215,
i» andar. 120a S)

gnificas condições, pela metade de seu
vaíor, devido ao dono não poder estar á
testa; trata-se á rua da Quitanda n. 8
loja, cora o «r. José. (1231 S) R

1-2 ou 3 quartos solidamente mobi-
liados, alugam-se

com ou sem pensão, conjunta ou separa-
dameute, era pequena casa particular, em
posição alto, saudável e socegada, tendo
todos os quartos magnífica vista para o
mar e a casa todaa as commodidades.
Preço com meia 'pensão (boa cozinha cs
tratigeira) de ioo$ooo para cima. Serve
para cavaflieiros ou casal que fazem uma
vida1 "retirada; 

rua Tavares Bastos n. 15.1»
(segunda casa no jardim). 

" Bonde: Real
Grandeza, até 2" parada, na rua Tento
Lisboa — Cattete. .(1028 SI R

Perolina Esmalte Unico pre-
parado, que

adquire e conserva a belleza.d* pelle, ap-
provado pelo Instituto -de... Belleia de Pa-
ris. premiado na Exposiçilo de Mtlntio
Preço 3$ooo. PO' DE ARROZ PERO-
LINA, s«iave e embellezador. Preço 4$.
Exijam estes preparados, á venda cm tu»
das as perfumarias e no deposito deste e
de outros preparados, 4 rua Sete dc Se-
tembro n. 200, sobrado. (1541) A

DRATA, ouro. cristoflo o metaes
1 finos om obra. coriipra-se na
Joalheria Andorinhas, á rua Uru-
"iiiayinia n. 164. (733) S

1J0R 
30$ e 411$, commodos para pei|-je-

na íamilia, agua com abundância, ma-
gnifico coradouro, na grande cliacara da
rua Humaj-tá 11. 233, Pa™ vcr; c 'íí1'",;

(350 S) S

de
PROCURA-SE 

um nuarto cm ca9a
familia de preferencia, para uma se-

nhora professora, nas iniincdiaçôes do Cat-
icte. largo do-Machado. Tambem st ac-
ceiia dar liçócs de lindas: inglez, fran-
ccz, etc. em troca do quarto ou de pen-
são completa. Offertas para S. II., nes-
te Jornal. ____________ _

ENSAO a domicilio, farta e. variada;
Irata-se na travessa da Gloria n. 85,

Grande Laboratório e Pharmacia HomoBopatliica |
^f. FÜNDADOSEM t880 \

ALMEIDA CARDOSO & C. 9
DISTINGUIDOS COM GRANDE PRÊMIO, A MAIOR RECOMPENSA

CONFERIDA EM HOMCEOPATHIA NA EXPOSIÇÃO NACIONAL DE 190!
Fornecodorti it Armada, Exercito e principaes estabelecimentos médicos •

pharmaccuticos
MEDICAMENTOS HOMCEOPATIUCOS QUE CURAM

ALMEIDINA — Cura a jonorrhía chronica, recente e suas consequenciss,
CARDOSINA — Cura tostei, brònchitcs, dores no neito, costas e laíos.
CARDU.US CARDO — Cura moléstias do coração e liemorrhoides fluentes.
GYPSUM BRASILIENSB — Facilita a dentiç5o e tonifica as creança»,
SEZ0R1NA — Cura a febre intermittente (sezões ou maleitas).
ROSALINA — Cura • previne a tosse coqueluche.
CONSOLARINA — Cuia > tuberculose pulmonar em primeiro e segundo griot.
SANASTHMA — Cura a asthma hereditária e adquirida,
VITALINUM — Restabelece a potência viril aos dois sexos,
ALBINGIA — F6 dentifricio: O melhor para limpar 01 dentes,
DYSENTERIUM — Cura a diarrliéa dc qualquer carueter c provenlenci».
SANA RHEUMA — Cura o rlieuinaiisnío em geral,
SANACALLOS — Faz cair os' callos sess incommodo.
OPHTALMINA — Cura todas as affecç ,:immac"es da vl=u.
SANADIABETTES — Cura a diabeties saecliarlna e suas conseqüências.
CHEN0P0DIU1I AUTHELMINTICUM — Pó vermifugo — Int.llivel contra as

lombrigas ou ven.i:i inlestinaes.
SANAGRYPPE — Aborta a influen:a e cura coustipaçõe*. com febre, tosse e dores

no corpo.
CARICA AMERICANA — Regulariza as evacuações e combate os Incommodos era

ausequencia de purcuntes,
SANA SYPHILIS — Cura syphilis, lympaatismo, rbeumatismo sypliilitico, molsitias

da pelle e couro cabelluio.
ESSÊNCIA BENEDICTINA — (Odontalgico). Cura dores de dentes e ouvidos,

em s minutos,
DUARTINA — "Tônico reeonstituinte": Cura neurasthenia, anemia, dyrpepsia e

todos o9 incommodos do apparelho digestivo.
SANAFLORES — Cura 1 leucorrhéa (llõres brancas), carar.terizada |,or corrimentos da vagina,
DOLORIFORA — Auxilia o parto, combate as collicas uterinas e mais sympiomas das parturientes.
BALSAMO DE ARNICA — Cura golpes,contusões, frieiras e unhas encravadas.
OLEO1 DE FIGADO DE BACALHAU - "Tônico reparador". Contra anemia em geral,
ALLIUM SATIVUM — Especifico para abortar e curar a influenza, constipações, tosses, coqueluche, feore e todas as mo-

le-,tias provenúnies de resfriamento.
HEMORRHOIDINA — Combate todos os incommodos pelas bemorrboidas seccas ou sangüíneas.
__*___. _/*__>__¦** _*_¦__ -^ , _. . rnrfain hntnnn Ile mci ti i'-i niHiit.i

\»J___ _______m#zm

Rua Marechal Floriano, 11
RIO UE JANEIKÒ

COROANDO UMA ÁGUIA
de H0MC30PATHIA EM .TINTURAS,

Uma botica com estes medicamentos, inclusive o porte do Correio. 6ÒS000 Os medicamentos acima são «conselliados
pelos médicos, acompanhados do modo de se usarem e levam a marca registrada: UM ANJO
_ Cuidado com as Imitações. Executam se «„"»'«-, t_X?VítÀ..V.coramendas de «OMtEO1
GLÓBULOS, PÍLULAS E TABLETTES. -PREÇOS RAZOÁVEIS.

Rua Marechal Floriano Peixoto, 11 — RIO DE JANEIRO
A' VENDA NAS PRINCIPAES DROGARIAS E PHARMACIAS DA CAPITAL E INTERIOR

AOS DYSPEPTICOS
Pessoa que esteve atacada hcrrivel-

mente deste mal e que conseguiu . cura
radical com o uso de um poderoso me-
dicaincnio que é, ao mesmo temDO, um
exccllente tônico nervino e muscular, in-
forma gratuitamente o _seu nome para
bem da humanidade. Escrever para :
DYSPEPTICO. Caixa Postal n. 1781-
Rio. J o.ioj

UMA 
pequena familia de

ga um bom quarto, á
respeito, alu*

ruu S. janua-
(1316 S) Bno n. 353.

UUGUENTO 
INDIANO i o unico de

e.'feito seguro e garantido para curar
a-3 feridas novas e antigas, chagas, ulce*
ras, cancros venercos e tumores dc qual-
quer espécie: unicamente, na rua de São
}d.i n. 86. (1:30 S) R

Meyer. (1049 S) it

UUARTO 
— Aluga-se um superior, com

pensão em casa de familia, a rua do
Ilnspicir, 11 54, 1" andar. (082 SI R

.-> • .... Mandae
Quereis uma casa executar
a planta pelo Tenente Mourão: rua
Zulmira n. 40. (1323

D
S) D

basta
COPIAS 

A'
perfeição

MACHINA ?... Tercis cuni
em qualquer idioma c a

preços rnzonveiç feitas por Steno-IJuctylo-
arapha muito competente. Informações:
Tel, 702, Sul e Casa Stcphen, S. Josú
11. 117. (791 S) u
¦p,liNHK*l?0 00b Hypotliccas Juros c
Ji ' caução dc apólices; L. Moura; 7 de
Setembro ti. auy, (1,161 S) J

DESEJA CLAREAR SUA CUTIS?

Iicrcme. perfumado c de superior qualida-
de. Caixa j$jun só este mez; no, rua
Marechal Floriano, uo. (108 S) S

DINHEIROpraso de .1
rantia.
dwell

Prccisn-se de finnSooo a
,( mezes máximo. Dá-se ga-

Cartas a Gomes; rua General Ca'.-
. 20(3, casa 12. (56'; S) R

MODISTA 
que morava á rua da Rela*

ção n. 55, está trabalhando á rua do
Kc.eudc n. 69, aonde -se acha. Trabalham
do por preços módicos, faz veuidos por
quailquer figurino. Corta moldes attende
a chamados. Tel. Cent. 5174, («58 Si S
"YTEDICO — Oíiercee-se para dar con-
lii. sukns numa pharniacia dns «uburbios
(qualquer Unha), exigindo uma pequena
remuneração mensal. Cartas ao — Or.
1-.. lí., no escriptorio deste jornal.

(i6«o S) S

MOÇA 
preparada no estrangeiro, fala e

escreve 4 línguas, fa/. correspondem
cia commerekvl c sabá daetjrlograp-hia.
Deseja logar ein casa commerciai impor-
tante. Pede-se dirigir a V,, 110 eserpto-
rio desta foll». (1158 S) J

TVINHEIRO -
X f apOiíccs, alu;
contrato, trata*->c
n. 24, pliarmacia,
ras da tarde.

Adeanta-se sob juros dc
fileis de prédios com
na rua da Misericórdia
com Santos, até 2 ho-

(S75 S) 13

DINHEIRO 
— 50:000?. emprestam-se

em boaa condições *-'ob uma ou mais
hypothecas de prediosJ rtia
172, fim do corredor, com

do Rosário
o sr. Julio

(83 
'•S) R

INHEIRO dá se soli hypothcca.de mo-
Dl.VIUveis,

do
Feniamle;

Exercito; trata-se
, Kosario 172.

com Seixas
(.117 SI J

Edgard Uol.-el. (J nos)
PERDEU-SE a cede
J. jB série da Caixa

Janeir

erneta n. 201.011 da
Econômica do Uio

(Oio Q) J
T>ERDERAM-9E d
1 .'(..875 e 26.S77

nuas cautelas de us.
Monte de Soe-

(1148 Q) }

P BR DEU-SE n
X .1" -série da
de Ja

caderneta 11. 174.546, da
Caixa Econômica dn Rio

(ia?6Q) R

DINHEIRO 
— Empresta-so

thecas de prédios, no centro
«ob hypo-

utburbios;-o. dc t ;
r;ia dos Ourives n. 52, leiloei-

. 4 horas, com Freitas. (307 SjR

1)
llueno:

[NHEIRO Quem
11 c

198,

precisar
lS !

ciitiga

sob liy-
,_ á rua

Uos pi cío.
(1.13 S) S

ra só, aluga-se aposem
mobilado, a pessoas

de tratamento; rua 24 dc Maio n. 10 —
Rocha. (555 S) R

I]pM 
casa de senhoi

_j to independente.

ÊJirRESTAM-SE sete contos cm uma
luas hypofhccas, na zona urbana

TOSSE?
nnoxcirioiA dr

ADOLPHO VASCOXCEMjOS
27—l!u;i (lu OuItmiUn—27

AUEM TEM CABELLOS CRESPOS. E
U DESPENTEADOS? O Maciol alisa,
perfuma e faz crescer. Produeto de grande
aceeltacão e sem egual Pote aS. pelo cor-
reio a$soo: 119, rua Marechal Floriano.

(S 356) a

Dinheiro _ Emi>re5ta-sc sob hypo-
thecis de pre.l-o3, qual-

nucr quaiuia, a juros, e condições que se
tratarem; rua Theophilo Ottoni n, 83, «•
.-,n.l-,r. fundos. <M' S' S

1>1'L0CI0S 
e despertadores de todos os

V systenias, compra-se e concerlo-se -

$Sno. 1$. 2$, etc.,
graniophonos á rua

casa de chapas
Uruguayana n. 135

(126 S> S

OENÍIORA branca, ia com edade, ten-
Ò*do uma menina de li annos. ileeja
collocação cm casa de pequena família1, OU
senhora séria; emende de todos serviços,
só não lava casa, nem roupas pesadas;

snceiiada e de confiança,' rua da Mores-é pòssda muito
sem luxo; informações ¦•  . .
|: 

'n 
22_ratuml.y, não (a?, questão de

grande ordenado « sim de boo^casa.^ .

Callista
Miguel Braga, especialista em extracção de

callos c unhas encravadas, sem dôr, etc., r.
Ouvidor 165, sob. T.N. 1505. Aos domingos
attende chamados á domicilio. Tel. Norte 2659

VESTIDOS, 
blusas e saias, com gostoc elegância, fazem-se 006 seguintes

preços: saias. 5$; blusas, 4$ vestidos.
15S000. Apezar de tão barato, garante
que tudo e bem acabado e muito chie.
Vae tomar medidos e provar á casa do*
clientes: Avenida Gomes Freire n. 143.
casa 23. (10i8 S) B

Costumes para meninos de
todas as i-dailes
desde o preço de
3Í500. Vendem-se
na Fabrica Cario-

¦ Rua da Carioca n. 22.

DENTISTA 
— Aluga-se 3 dios por se-

mana um gabinete com boa insialla-
ção, electricidade e iclcplione, em opumo
pomo: informa-se na Casa Cirio, coin o
sr. Catio. (1724 S) S

e m p 1 n
gens, daiFERIDAS,

thros, eezemas, sardas, pannos, co
michões. etc., desapparecem rapid*

inciiie usando fornada Luziiana
Caixa rSooo. Deposito: Pharraaci
Tavares. Praça Ti.-adentes n. 6-
(Largo do Rociol. (A 403.

"Prníoa.nr — MARIO REZENDE,rroicbbor (h l.-scola N,iilni:ll e i!a
Escola dc Aperfeiçoamento, prepara paraexames no Collegio Pedro It, vcMibula-
ro» nas Academias*, «on»Vrsom íidmisüSo
oo Pedro II, Coüegio Militar, Escola Mi-
litar, Escola Naval. etc. AsscuilUi, .2.\,
de 12 ás 4. (127I, SI lv

RHEUMATISMO I
PARTEIRAS

PARTEIRA
Dra. Maria Precioia Pinto, parteira

formada pela Escola Medico-Cirurgic»
do Porto e pela Faculdade de Mediei-
na do Rio de Janeiro, participa a sua,
clientes e amigas que, achando-se re-
s abelccida de seus incommodos, offe-
rece de novo seus serviços profissio-
naes, par-os. concepção, etc, em sua
nova residência e consultório, ma do
Rezende. 82 A, sobrado. (J 7660 J

MEDICtS

DR. ALVINO AGillAR
MOT.RSTIA9 IXTF.RVAS

ESTÔMAGO — FIOADr _ IN
TESTINOS - RINS - 'PULMÕES
etc. Consultório: rua Rudrigo Silva,
n 5, Teleph a.271, C. Das 2 ás 4
horas. Rcldeneia: travessa Torres n.
17. Teleph 4.265, Cent,

Consultas nratis
CUÍ.A — Em c.-isa de familia de trata-
O incuto, oluea-se uma a um ou do» se-
rfhorcs, ou a casal; só se admitte pc9«oa»
de todo o respeilo. c que dem referencias
neerendo dá-se pen?.io. Informa-se: rua
Mariz e liarros n. 2.18. O20" __]

AnÁO LIQUipO-_perJuniado. em
idrp«, d
snhrnjrjo

e vidro*, de II. C. Cosia, ruo S

S S4G

MOVEIS 
— Casas inohihd.is. moveis

avulsos,, c ohjectos de une, a Casa
Souza, á tnta Senador Dantas n, 104, com-
pra e paga bem. (1652 Si J

MICROSCÓPIO 
— Vcndc-se nm de Na-

chet, por 3SO$ooo; á rua da fiar*
nionia n. 95, loja. (1750 SI S
"VTA rua Dr. Souza Lima n. .jo Copa-
JLi cabana, precisa-se dc uma empreg-ad-i
hranca estrangeira, para serviços leves de
uma senhora. (1308 S)ü

ni 5'-

Lsicóes
ao.GALA com pcus;

rapazes sérios:-rua
pavimento, cas:

para banho muito
grandes a 3S000. Ven-
dcni-se, na Fabrica
Carioca — Rua da Ca-
rioca n. 22.

aluga-se a 2 ou 2
Riachuelo n. 215, tj
familia. (081 S) S

Por ma-
dicos

opornrlo.
ras espe-

clalistos em molosiins dos 01.1'OS
OrVjüOS. GACMUNTA e rV.lK!/.,
eiiféruildades das senrwrnp, pelle
syphilis. vuiierens, lilenorrlinglas o
d.is viiis (,'uiiitiies e urliiiiritis do ho-
i: o.n e da iniillier. Todos us dias
dns Uns fi horus ila tarde Uua Uo-

. diigo silva n. 2fi. 1' andar (entre As-
c/i° 1 'sel"'''^" ° " l'° Setemliroi. Consulin-

("-<s b ' 
| riu por eita.. oute apparelhadu com

todo o tniiterlul preciso paraotiexa'
mes e os '.ratameiitos constantes des
sas especialidades J 3116

II

latas

OADTÍ^C! < iiioleiii». de
J'|â_rl I U9"i<ilher, o DR. H^»^^ DE ANDRADAi
cura, corrimentos, l.emorrliagia» c su.oen-
sõci; de modo simples, evita a gravideinos casos indicados, fazendo apparecer o
incommodo, sem provocar hemo.rhaiji.,
lendo como enfermeira mm. JOSEPHI-
NA GALLINDO, parteira do Hospital
Clinico de Barcelona; consulici diari.it.
gratía aos pobres. Acceita clientes em
pensão. Consultório e residência: rua do
lavradio n. m, sobrado. (304 J) S

PARTEIRA .-- A verdadeira
mme. Palmyra

— Com longa pratica, trata de moles-
tias de senhoras e suspensão, por um
processo rápida e garantido. Acceita
parturientes em «ua residência; á rua
Camerino n. 105. m, 1

Mme

CURA. A' IU1KUMATIXA
ADOLPHO VASCONCELLOS
27—Kua da Quitanda—27

S .43

Electricidade ~ í»».1;"11'?8" c <¦""-•— .__„. ,___,_,_,_ ccrWs Jç [uri,a j _UT>
econômicos c garantidos. M. Teixeira.
Telephone, Central 5535; rua IV.lro Ame-
rico, So—Caltete. (.172 S) _

COLORINA, Tintura ideal ga-
raniida, para res-

tituir ao cabello a sua cor orie-ina! pre-ta 011 castanha. — Prcco to$ooo; peloCorreio, mais 2$ooo. Deposito geral, rua
7 dr Setembro n. 127. — R. KANITZ.

C? r avidez ?: 4Ysf™
jeclor — Nanlerre. Fácil
commodo o liygieuico.

PARTEIRAE l-ra... ..
diplomada.
pparecer ft

menitniaçüo "or
processo scienli.fico e sem dor-, trabalhos ,araniidos c pre-Cos ao alcance de todos, sem o menor pe*rigo para a saude; trata de doenças do

llte.-o; rua General Camara n. 1.0. Tel.n j 1KR Vnrte, nrnximo da avenida rSm
tal. Consultas cratis. (11S S)

Collegio "Helios"M-.rtV^:
V. Isabel, ponto dc $100. Internato. se-mi-inicrnato e cmernato. Curso primárioffymnasial e anistico. Aulas praticas dufraneer., inglez c allemão; gyrrinastlca sue-ca. piano, violino, ele, predio muito hy.
gienico. (,,, S) 1

" """ —~' ¦'¦''¦¦¦ ¦ ... 1 1. m_

Al*ma7f>fM "" Alnpi-se um. liem •!•

para moradia de familia, á rua Prudentede Moraes n. 8, canlo da praga de [pa-
"Ç""-  (.115 S) J

Mrnnicase
•ccen tes.
Quereis fi-
car radi-

Calmente curado em poucos dias? Pro-
curae informações com o sr. Peijó. que
gratuitamente as offerece, não conhe-
cendo raso nenhum negativo; rua
Theopliilo Ottoni 167. R 54

PARTEIRA&Mme. Mana )_<__.
diplom.ida pela

culdade de Medi-
cina de Madrid, trata de todas as dnen-
ças das senhoras e faz apparecer o im
commodo, por processo acientifico e sem
dôr nem o menor perigo para a saude; tra-
fmllios garantidos e preços ao alcance de
todos. Avenida Gomes Freire n. 77, tele-
phone n. 3.647 Central, consultas nratis.
Kra frente ao theatro lícoublica.

ÍS 4602) J

C^TARATt

on
dc

RAI.A 
para escriptorio

aluga-se excellcnie; i
mero 11.

SEI-d.OS 
novos e usados para colleccao.

» compram-se e vendem-«e a rua bete
de Setembro 53 "Centro Plillatciço .

— Quem tiver uma boa
dc gailinhas Orplneton pretas c

brancas, a dtizin 6$ooo,
frangos c frangas. (413 S) J
OVOSWyandottcs

1 suburbana, sem
olyxcna n. 91.

dua I).
(750 S) .1

*f 
rtKXDKM-St; livros em díferrentes lin*

V guas, diMS columnas dc faiance com jar.
dineiras, dnis mastros dc bandeira, um c?*
pelho para sala, uni oratório o um fogiSo
a gaz cnm quatro roscas c forno; á tra*
vessa du Soledade u. 21, bondes do Ma*toso
e praça da fiandeira, O 711) O

\rivNI")lvSK 
um piano Pleyel, quasi novo

c perfeito, preço ultimo r.ín$* trata-sc
f.or favor com o sr. Silva. Praça Tiradentes
a. eo. (11S7 O) S

barato meia mobilia comple-
r. S. I.u 7.
(J so>1 o

V t.-iineiite
GonzaRa n. 400.

togões a gaz com 6 bi-
quasi noves á rua do Ori-

ente, ,15, S. Tliercrí. (:i-; O) S

uma boa banheira de ferro
com a competente válvula

completamente nova. Para ver c tratar á
rua lladdock- Lobo n. 413. (loja O) R

1K-SK uma macliina dc costura :/i-
amente nova; na ruo Francisco üeü-

«aro. 1 amifa dos Arcos. (im; O) J

ATKNDI-MSr. 
a fo;

C03 caria um quasi
ente. .1;, S. f
Tr-iíxnK-sií' t esmaltado

\r-i-:x ni-
telram

TjrBXDF.-SIi i-.:ti puarda vestidos, um snfi
t (, cadeiras, austríacas, rua Frei Caneca.
90 sob. (g;j O) J

das

¦OOX-TERUIER
1 uma cadella,
pertos
n 5.1

vcndc-se um cão c
dc pura raça. muito es*

rateiros, novos; rua da Pedreira
Cascadura. (71? S> J

(GRAMOPHONES 
e ch:.p:.s. trocjim-se,

^ de $500 a 2$. Vendem-se de $500 n
,1$. Compram-se usadas. Concertam-se
gramopiioncs e vendem-se a 20$ e 25$.
Compram-se á rua Uruguayana i.i;.

(7S.1.' S) .1

TqTYPOTHECAS na cidade e suburbios
XX grandes ou penuenas quantias, rapb
dez e juro módico, informa o sr. Pimen-
ta, rua do Rosário n. I47i sobrado, fun*
dos. 18.14 S) R

PERDEU-SE, sext.atóra. 4 do 1
A á 1 i;-' da tarde, ua esquina
vessa Sorocaba com a rua S. C
um guarda*chuva dc seda, com

orrcrttc,
da ira-
leniente

bo
prata, para senhora. Quem o achou quei-ra entregabo na rua S. Clemente, 2S.1,
pelo que será gratificado. (1304 Q) B

^^ll¦^^'^K¦SK 
uma hicycleta em perfe to'tVaiKo; rua (Pinheiro Guimãrâíü nu-

mero 15. (17.17 O) S
"in-iMiic-si;

V Ias, r quar
vembro. Só, Ui

solida casa c
: coz-iiba, rua 4 de no-

104 N) I
KKutLuimad

AfiNUNCIOS
A I.UGAM-SE bons

rua da Assembléa Os

confortáveis
auazes

andar. (1762E)

TTEVnK-SE um superior piano allemão,
>' garantindo-Sc o seu perfeito estilo pre*

ço mu to em conta. Kua da AUutdega.
10.1, sob. (1336 O) í
iTT.ENDiE-SI
! Y casal, Pedro

uma cama
Américo,

ma. ii novo de
(Cattete!.

O130 01 .1
"•fTiJvrvru.ar - ,.««,.,. > .

V p»rai nçns fírplneton. Amarelo tHran-
co. PHmoMth Roque. t Kodaine, tambem se
rendem galo?, e gailinhas das mesma» ra-
<;...- .ova da i.j„ca n. s8;.

11140 SI J

1)RECISA-SE 
dc ema empregada ';u

lave e cozinlic bem o trivial, cm fogiit
a gaz; quem não souber bdir com fogãc
a p.i7, não ec apresente, á rua Sctiadm
Corrêa n. 15, esquina da praça S. Sal
vndor, (I-4S H> •

T>RECtSA-SE 
de uma creada, dc

comportamento, __ para serviço
-v,sal; á rua S. Francisco Xavif

bom
de um

=56.

^TO¦^•DI¦:•SE 
uma novilha

Dr. Dias <h Cruz 11.
prenha; na rua
158, Meyer.

(uia O) J

\rBVnEM-SE 
Um

iciras de diversa
ndoa laran*enxertos

,uali la-.Ies a '$5^^ o
*í, . Hmoe:ros a t$ooo n pê; rua Sal-
Vidor Pires. 4p Est. de T. dos Santos.

(1.100 01 I

JTTKVni-.ç.i.-
! »' litros, na,

*

uma caMeira df cobre. 700
para 8 saccos de assucar cnm

rncir», grcliu» • port». Kua do Rezai-
Ml. {I6<« O) J

J\J ij SA S
A FIXADOR de

*t\ o pianc
i •>— Harmontsa bem

c mata os bichos se tiver;cnm direito a pequenos renaros, tudo 10$.
Concertos scr.es baratissimos; praça Ti-
radentes 87. Tel, 4191. Cent. (.116 S) J

T-rYPOTIIECAS no centro'asem rc com módicas
na rira Archias Cordeiro n.
ferragens, cotn Preítas, das
ras.

e subiir:

tíij. loja dc
ho-

(joS S) R

[______*__'_v_____'_3-_ú!t&

PFERECE-SE uma moça para c?crc-
cm machina, condueta afiançada;

Pedro n. 267, «sobrado. (172;: S)S

Í3i PAMILLE - Bclíes
á aloucr, ovec pension soi*

gnce pour fatnillea et messieursj rua
Christovão Colombo n. 124. (S)

0FÍ

1JENS10Nchambres

IH0BPA1A

Chácara
o centro da cida-
Jc Mogy da-s Cru-
- Minas, ou então
facilidade de com-

O pretendente poderá diri-
Canhão Antônio Rodrleiieí de

owtra (ianilie.ni) hei,
de dc T.iubaté, rendo.
?es alé Juiz de Eóra •
á beira mar, havendo
muMicaçf
eir-se ao Capitão
Catiípos, cm taubatc
Pciir.a Negra n. it.

Rua do liarão da
(7258 NI ]

ADOLPHO VASCOXCHMjOS
27 — Hua ila Ouitniidii — 27
CTII— IIMIII.I—l»ll«l ¦¦ ¦¦Mini 11,11.

S847

SAl.A 
e ipiarto — Preciia-se com ur?en-

cia de uma sala espaçosa, ou sala c
teSnete. no perimetro do largo da Gloria
ao (lo Machado, sem mobília, em casa de
•odò o conforto e limpeza, sendo 05 apo-
sentes independentes, para uma pessoa tle
tratamento: exige-se casa de a"llH!jl,

,1o o respeito e seriedade. Prcco e local
Dr. T. R., nesta redacçáo.

(68n Si S

para o diagnostico e
traiamcnto das doenças
Io esioniago, intestinos,
fígado, pulmões, cora-

 ção, rins, ossos, etc.
pelo DK. RENATO DE SOUZA LO-
PÉS. Preços módicos. Uua S. José.
39, das 2 ás 4 (menos ás quarta-feiras).

A 39.6

r»ns. TEIXEIRA COIMBRA c
JLSABEIiAllDQ MARINHO— i'e\\e,
syphilis, vias urinarias c mol*s. vene-
rea« do homem c da mulher, 6u6 e 914- e
clin. medica, mol. de creanças; rua Seie
<le Setembro aoo, das 4 ás 5 e j ás 4.
Tel. if>s, C. (6.14 S) )

DENTISTAS

iode
carta ao

PRECISA-SE 
de um companheiro decen*

te c socegádo, para uma sala de cs-
quina, mobilada, com pensSo. perto do
Mercado c banhos de mar, na rua da Mi-
scricordia n. 15?, sob. (jz8 S) S

TUttlWCÇflKS E VBRSflES
t «ra habilitada, cncarreiia-so

-ela» Por preço módico. Inglez
c hespanhol. Cartas á caixa.
neste jornal. Dáo-se
c:ns.

- Pes-
de fa-

trance 7..
O. T. Q.

melhores rc'e-en-
(uo? Si I

PROFESSORA 
de pintura, flores, borda-

dos n macliina c á mão, aceciti alu-
tn nas á rua Marechal Floriano Peixoto
n. 41, casa Singer. (94; S) S

H
A.

VPOTIIECAS de prédios. 10 c u»|»,
Commissyo módica; Alfândega 130,

vndar. N. li. Sobrado. C'.>m o sr.
M. (U'7 Si S

XTYPOTHECAS — Qualquer quantia a
IX juros módicos; com J. Pinto, rua do
Roeario, 134, tabelliâo. (Si S) }

HS'P0TIIECAS — Fazem-se *em eom-
mi.-í"w. na rua Dr. Rodrigo dos San-
1. ;í>, dc 10 ás ia e de 17 ás 10

Ozuo S) S

ptANO, i
X casa qu
preço mudii
2" andar.

)tfcjo e tlicona, lccc:ona cm
fora (methodo do Instituto) i

1; rua General Camara, 40,
Ü51 S) R

1ÍE.VSA0 de l" or.lem, faria, variada e
JL com toucinho; dá-se á mesa e a do-
mícilio; na rua Aristides Lobo n. 21. Tel.
25S2. Villa. (8048 S) R

IJENSAO 
— Distineta, á mesa e a do-

micilio; Ouvidor n. 152, 20 ar.dar.
(1649 S) s

I>RECISA-SE 
de um sócio ou sócia com

3 contos, para um anua/em de sec«
cos e moíhados. Cartas nesta red tc^io
para Rocha. (u.^S S) R

P" 
Ti~\Í:JIACEUTI(:A — Siilã moca for.

mada dá o nome n uma pliarmacia;
na rua Riachuelo n. 406, loja, tol som,
Cent. (123: S) R

hora

ISIPOTENCIA 
— Cura-se com as g.ir-

rafas de cattlába, remédio vegetal, vm-
do do senão do Ceará. Eucontra-s^ na nu
de Santo Christo n. 90. (180 Si .1

ÍKGLEZ 
— Uma

este idioma em
tc;

senhora ingleza ensina
aula ou partieularmen*

José 70, 2o andar. (1220 SIR

A'GENTES nos Estados, acceitam-se na
Fabrica de carimbos c. gravuras, n

r.-.a Sachct n. iS—Rio. Pecam condições
a José Xavier, Optima commissãò.

(rir S) J

A Aeun ili- .Tuiiniiillio Coninostn
±V0 o melhor nrcimrnilo mini 11
pi-llc. Vonilp-so á rua ile S. Chris-
tovão 531. lei. ViUti 19-11.

(K 101G)S

T I-". MADEIRA JUNIOR, suecessor
tJ . de Mme. Henriqtteta & C", atelier
de chapéos para senhoras e creanças; tar;
«o d.a Carioca n. 6, 1» ondar, próximo á
rua de S. José. (5.1° S) It

TAV.ME
O posta

ROQUETE
restante do

TITADAME Torre? —
itl Constanja Tc:::cira ri
Mejer..

— Tem carta na
Correio Geral.

(12S7 S) R

- Cartomante; nia
61 — Estação

J

1APETES, cortinas, pinturas a ole.>
veis de residências ou escriptorio

Compram-se em bom. estado.
Alfandesa 124. I 1
T

Mi-

rjnVrOCrUAPHIA, a mais baracir
1 Remettem-se preços, pelo Correio.

n.ieni enviar «ello nara a resposta
Torres r. Senhor doi Pas.o» os.

Casa
Rio.

(1018 S) J

Cartomante
ja saber. Mudou-
n. 2Q, para á ru
sobrado.

— Diz tudo com cia-
re?a o que r. desc-

ie d.a rua ConstiruiçSo
i General Camara im?

(851 SI S

rnHKVS de eo:
X lotiçai, v i f 1:

simoi. easa T^n
d.a P.uria n. 271-

Inba, porcelanas,
etc., preço»

Marche, rua Vn'
(oi

c-ietne-.
hhratio

'• SI

TTM A
O dç
par;
ri.

de
II.

senhora discreta, r.hiin
frenie a cn^al de trai
;can$ar durnn'et o dia.
iie;;e escriptnrio.

uma saia
mento ou
Cartas a

(47.1 SI s

TTM A •
U eollc
tamento.
piano, leccionar'Hos de costui

ser-a

Pi'

hone*ta deseja
• familia de tr«*

dar pequenas Jicões dc
creanças e ensinar traba-

e outros serviço- leves.
Xão exiee grandes ordenados. Cartas na
administração desta folha, a E. I«. U.

TTM -\ senhora do fina ed-.çacão c de
• ! tran'"e:ito sem compromisso, néscia

tomar conta d.i casa de um senhor ou de
;le tratamento, não í.a? fltiestão de
fora: q.tem precisar pode deixar

desta folha, para —
(oüi SI J

DR. SUiVlNO MATTOS

Laureado com nrandes prêmios e meda-
lhas de ouro. em exposições universaes e
internacionaes a nue concorreu com iraba-
lhos de sua profissão.
Kxiraccfies de dcn*cs. sem dor, a sí°oe
Per.taduras de vulcanitc, cada den-

te  ... Síooo¦'"-pis de ouro de lei, de 15J 4 255000
Obturações de dentes  5$ooo
Ertdee Work, cada dente a, . . . ioíooo
Concertos em dentaduras o . . . . to$ooo

Trabalhos rrarantldos e paftamentoi em
prestações. Todcs 05 dias. Rua Urucuaya-
na. 3, canlo dá r. da Carioca. (i;Si) J

ENTISTA o 2$noo mensaes para obtuD
desde o primeiro
pa, coroas, pWot
mos
dora

dia
. etc . .

balhos jarantid
Medica, na rua

Trabalhos de cha-
por preços mini*

sobrado, esquina da
teleph,, Norte 3157.

UOS
rua

Auxilia*
Andradas u. 85,
General Camara

(.1843 S) J

— Coroas de ouro a 5$,
de vtilcanlte o 9$;

.¦. ni ontorio da rua' Uruguayana n. 3,
sobrado. 0-8° s> J
DENTISTACS e 7$; chapas

l)KlENTISTAS
ouro a íi5,

caníte a 10$,
Setembro n. 2c

— Vendem-pe coroas de
7$ e S$; chapas de vul-

ia officina da rua 7 de
;. (1667 S) J

I) ENTISTAS — Chama-se a attenção
dos profisvonaes, para o optimo rc-

sultado em pulpcctomla c extracções com
o poderoso Local Ancstlic?ico "Idelson .

DENTISTA

farmlia t
ir r-m
carta nt
Amclta.

quem
c-criptorio

amizãs

PENSÃOfarta c dc
Dias dá Cruz n.

domicilio, comida variada,
i« ordem; trata-se á rua
363 — Mever. (u.-ó Si 11

LTMA 
lamilia

) em esplen'
quartos e a s:
cas.il. por iCoií

brancas e de cor.
para homem, a jS?oo
e 3S000. Vendem-se
na Fabrica Carioca —
Rua da Carioca, 22.

Uruguay,rua

tem tiro i
Amar ai.

moradora
ida casa. crande ee.le 2
Ia, a pequena família ou
,n; tratar i rua 7 de be-
rabinete n. 1, com mme.

(1719 b) S

ORROFESSOR de mathematlcas e outras

,(io;3 5). H

domicilio, preparando com sejurança" can-
rlãatos aos exames de oHrrfssSo e cone.ir-
ac/'. Endereço: Dr. Bandeira rua Com-
mendador Pinto p. 104—Jacarépagua

UMA 
moça bonita e noiva declara que' 

conscsuiu e^:as i"elic.:daacs. com o
do Crcosçcnol, moderno tratamento
t.wscs e moléstias pulmonares . porque

mgra, rão cr.conjrana can-
USO

t039tttüO
didato. (t?ai S) S

;ada do Piauhy,
sr. Raymundo da

Icõsu-Lima. Canas » esta redacção para
I n i? r»

II. Baldas Vim HlaiicbGnstoin
Esp. cm obturações a ouro platina,

esmalte e extracções completamen:»
sem dòr; colloca demes com ou sem
chapas, a preços re<luzidos Garante to-
do e qualquer trabalho e acceita paga-
mcnlos parcellados. Das 8 da manha,
ás 6 da noile. Aos domingos só ate ás 3
horas. Rua Marechal Florrano Peiixoio
n. 41 (sobrado), proxi-uo á rua Uru-
guayana* ~ , AMEKj cA N u

DR C. FIGUEI
REDO esptralis
U cm extracçõe*

eomplet^fn-n
»;m dòr e cutros trabalhos jarautidos j
«¦•stema aperfeiçoado, preços módicos, e
sin prestaçôn. ias 7 da manhã as çi -a
"oile. ma do liosp: :io n. 222. canto da

. -...da Passos

Partos. Moléstias das
Tratamento dos
abortos e suas con-
SHiuceias. dos cor.
rimemos, das coli>
cos utero.ovarianas

EM! 5
__. _____________

das regras irregulares
e prolongadas. Assembléa, 54. das 12 as 18.
Serviço do dr. Pedra Magalhães. Telep.
1.009. Cent. (5547) R

Parteira Mme.Barroso
Com prarica da 'Maternidade, traia

das inolcstias do mero c evita a gra-
videz. Acceita parlnricntcs em pensão
c aitende a chamados á qualquer hora.
Telephone n. «So, Central. Kua Ge-
neral Caldwell n. 223. S. 470.

Cura da cola-
rala por pro-

cns-oopRratnrinspe-iirn.qiinlriupr
nue sPfit a orl iáo r|n dnpiil.fi, prio
Dr. Np.vpp da Rncha, oonlisln cnm
lnnpa pratica dn sua psppci.ili-
d'«dR nn n-iy p rins hnspitaos do
BtIíiii, Vionnn. Paris o Lnn-
drps; mPdiV.n dn divprsns lio«pi-
taps dnsfa cidade, Avmiida Ric

ranen, 00, das 10 ís 12 p iíp t áa
lmr.is. Hnnnranris mndpradns.

rii^pnc dn npnsp.ntns p:ira linipo-
dur dnfintns qup ipmiram p,star
sob sua completa diivcçiln.

A 
1125

CIMAURIA - Cura resfriadõT,

bre. bi-oncliites c aslluna. Prcco. iSooo.
D.-pnsito: Pliarmacia Rodrigues, rua
Marechal Floriano n. qo. (Roiíj S) R.

GRAVIDEZ Liiuso con si ante
emalogenol de

:1o de C?rva-
lho. em um cabx ás refeições, em cuja
composição entram a quina, kola, coca,
lactopliosphato de cal. pepsina pan-
crcalina diastase e glyce,ina é a me-
lhor garantia á vida do feto e da mu-
llier grávida, pois o llemaiogenol, alem
de poderoso tônico i digestivo, vende-
se em todas as pharmacias e drogarias
do Rio e dos Ksiados. Deposito: io,
Rua Primeiro de Março.

Placas Esmaltadas
POR MOVO ?*)G3333

Grande perfeição
Mais durabilidade

E muito mais baratas do
que as fabricadas até hoje

Fundição Indígena
HUA CAPRINO *
¦¦¦ '¦¦ mmmmm________-__,,_mtn________ ____W

Gonorrhési
PUP-l-Sn > .) 1 I i : rjriTl

Injecçao Marinlin
Kua 7 io Satemhro, I St»

Professores e Professoras
A bUHNOS — l*ortuEiicz, fnin-

¦rt-coz, inclcz, íillciiino. latim,
ereito. oto. Mntluiniaticiis. scirn-
cias, cliiiiiico-iilivsiras n nutiinics,
ili-silc 10SOOO mensaes. '{.un da
Mi-si'1'icoi'dia 57, 1" lindar.

(S 4U5) S

Doenças Curn garantido
rjg' « VHoiíla «10

garganta ozeiiv^íSl.
nariz (fetidez do nariz)

OUVillOS processo iuteiramcnle
boca nnv0-
|->r. K.nrico <lc Lemos

professor livre dessa especiali-
dade na Fncnldade de Medicina
do Rio de Janeiro. Consultório
rua da Carioca 13, sobrndn, das
12 ás C da turde. «I l'OOÜ

lisepticas. S5
e dc effeito
velas 5$o.io.
tlçpniitarío!
pliarmacia Tavares.

Evitn<r
usando a>
velas an-

i [noffeusivas, commoda«
seguro. Caixa com 25

Pelo Correio maii $600.
oraca Tiradentes tt. (.-•,

(1504

TPHiusi suas conseqtienctaSt
Ciira radica!, injecçõea
completamente INUO-

LORF.S, .Ie 5'ja pre-
paraçSo, App. 6o5 •

54 das .2 ;is tíi ho*
ras. Serviço Uo Dr. 1'EDUO MAfiA-
Í.Ii^l-iS. Teleuhone i.ooo. C. (-~i. S)K

A^entblca n.
Serviço do

A.prof. prof. dc poriug»C7. fr;in*
aritíim.. álgebra, etc, que esta-

vam :'i rua 7, 100. 2a, mudaram-se pir3 a
rua tia Carioca 44, a". E' iloíronie do .17,
onrlc moraram mnis dc i 1I2 anno. Pre-
ços desde 10$, não cm curso. (1093 S) O

1~pKANCEZ 
— I-icões theorteas c prati-

cas, cm casi do alumno. I niormaçõca
no coiisaliorio do cirurgião dentista Syl-
vio Travassos, á ma Chile 27» '". "5 se*
ruadas quartas c sextas, das 2 áü (1 lis.(136 Si S

Alu*I.t ia os mo lll lll

econômico

iiliiKl.liI.ir.-i , 55
rua do Cattete 5/-
Compra-se, vende-se
aluga-se e troca-se
moveis. Grand * fa-
lírica de colchões, re*

tsados, (G 6439)

andaro" annar fzc']io n6V0 ~ AluSa'£0 ,"•* aiiuai segundo nndar oa rua da
Dintanda n. 123. entre Ailfandcrja c (Iene.
fal Camara, próprio para lamilia ou gran.'
de Cícriptorio. U-- S) S

GLEZ

. E

TTM 
A pes«ci

J descia (alar
Costa Lima.

iiãst S) R'E. l', Pa .

recen-che
com

._ fj« -j 6 .rj s, .1 Heitor Corrêa,
1. Hl I I _ 8 il .-spjcialista em

trabalhos a ou-
ro e dentes arti-

ciaes. Gaoineie montado com appare-
lhos modernos de elcctricidade. Preços
-"licos. Das 7 ás 6 horas. Domingo!

até ás 3 hora». Travessa de S. Fran.
^ .(163C .) S 1 «isco de Pauis, lí.

pr.itico, Mr. Pe-
r eiarar.te ensinar

em ses mezes, 10S
meu*aea. Largo <le S. Francisco .í6 e rua
da Carioca 52, 1" andar. Vae a domicilio.
por preços módicos. (S:So S) J

INGLEZ 
— Professora inç

ma*3 referencias, dispõe ;
ras por dia para leccionar
cm sua residência,
rua da Gloria n. 40

cza, com opti*
nda Je 3 »o*
o seu idioma

Pensão üclla Vista,
(3'>i S) S

li-
ÍNGLEZ, 

franeer. porluguez, aula
Ções particlitares (methodo Berlitz) ;

preço módico; rua d» Alia:-, lega n. ioo,
sobrado. <948o S) J

piAXO
paro Ari<

violino e bandolim — Profe«
Cartaj por favor nesta redacção,
n. 'Jo S)

DOEHÇAS 13 APPARELHO BiílES
TIVO 

"E 
DO SYSTEMA NERVOSO—

DR. REt. A TO DE SOUZA
LOPES, t/QGsn.e na fa*
euldsiúe!. Exames netos
raios X, tio crxtíomngo,
intestinos., cOí-açüo, pul»
tstõ3S,etc. Oura da ac.b-
ma. -- Risa S. José 39, f/a
2ás 4, (menos ás quartas-
feira1:). Grátis aos pobres
às 12 heras.

u
ecr.ona piano j * ;¦: n í| 5' n fl

PROFESSORA 
Iranccza lec

e írancer, a* duaa mate
por rnez, 2 Ücões por gema
se na avenida Passos 2J. (1630 Si J-- -  -iSETprS; venereos
PROFESSOR 

de latira
ra candidatos a exames por um me-

thodo rápido e fácil, na rua do Mattoso
lí, 33. Desde lo| mer-saes, Í1736SJS

curum-çe f^c.l ocniri
pletainentu sem d-it
cnm Í.Y-OI.INA ila
Plmimaceuiicu Jovi
no d s santos. l)8
pu?no eor-'l'- R-Aori

38, Teleph. norta S*:65. 1'reco 3SDt»
S i'i%

S.KÍ.ft-^3***'"



ajSMp»-; -a. 21».-: - > ¦:.-> «wa-ia*. "ji««T*T""''"r'/','?~"
mme

AT i" "tTTT—TfflT
¦?;A'-:'' ¦*.¦¦':'¦.¦* .-'.''.-'¦v..- ¦',']

-. ' -"''''AA'""'"'- '*--' 
:'¦

'¦¦'* 

¦¦_, 
.

T^w-T"""."'»".'.^1 ...v1 -¦ -h --—*--— '"***.*T-^*yv*T*vfvgTg*g|*^p
--'¦ if-i --%'•' -•»-••«*- -¦¦.".*;¦*¦:¦ * '"¦'-¦¦'¦¦-* ¦' "-'Aa--- : ';íi£ •'*:*«»*.",¦. . ¦,-'" ¦:¦¦'" .:*"• -

CORREIO DA MANHA -r Domingo, 6 de Agosto de 1916
_____

Estamos habilitados a fornecer machi-

nismos completos de ARROZ E CAFE'

para installações de primeira ordem, so-
bresahmdo os afamados e acreditados

DCSCASCADORES ENGELBERG
AMERICANOS e os aperfeiçoados Sepa-

radores de Café 1IIVINDIBLE.

Largo de S. Bento XT, 12

! A*: \\

Chamamos a attençSo dos interessados
de que somente com uma installaçâo de
machinas

ENGELBERG.
as mais perfeitas no gênero, se pode pre-
parar o arroz e café para exportação.

r-HS-

Ucscascador cie
ca<é

AVENIDA RIO BRANCO XT. 18
Descascado, e puiiuor de arroz Separador do café INV11SCIBLE -

Peçam catálogos e mais informações paraJF. DPTOft & Co. RIO DE JAiSElKU

Bi

W4

m.

IP

*x--.-.

HAPELffl COLOMBO
—* rtUa-l SETJ3 DE SETEMBRO N. 116 *— _

XJf.__OÜBA HOJE, Io do anosto, unia vordndcint liqniduçao do
todo o seu arando stock om clumóos do palha, lebre o cnstôr.

; ; PRE<X)S IXA.OKEDITAVEIS ! !
OHAPiôOS INGT-EZES A 18*000 ! ! !

Grundcs saldos de chapéos do milha italianos, a «í$000; ditos
duros dc lebre e cást-r. a 3*000: ditos estraiiEciros, a nmriulielro
rara creanens, a 3$000. — 7.VI.B PARA ORER ? — Todos a
"irAPEraARFA COLOMBO.

KUA SETE DE SETEMBRO — Esquina da UruKuayoiia.

PIANO SCHIEDMAYER
Vende-se um magnífico, em caixa de

Jacarandá ciré e • -inação dc metal.
í'ara ver e tratar á rua Senador Dantas
ii. 45, terreo. 9I3 A

PENSÃO PROGRESSO
Completamente reformada, magnifi

cos aposentos, muito familiar e preços
módicos. Largo do Machado, 31. Tcle-
plionc, Central '.385. J 368

AVISO IMPORTANTE
Pôde v. _s, ler esle aviso, collocan-

do-o na distancia de 14 pollcgadas?
Sc nâo pôde é porque seus olhos estão
fracos e precisam de lentes. Queira
dirigir-se á rua da Assembléa n, 56,
Casai Rocha, que examina a vista gra-•tis e vende óculos barato, S 351

OHA DA CAMPANHA
J-slc chú tem a virtude do tornar a

pelle nue-,, raiada « linda; evita 14 es-
pinha», manchas, rugas, etc. Excellente
nr\b doenças doa riu*, bexiga e - urineis «
elimina e avita o ácido urico. A' venda
em todo» armazéns' confeitarias, e pharnia-cias. Depositário: Pedro Martin», rua 13
de Maio n, 13. (J 7480)

V. Ex, nâo quer mobilar sua
casa sem gastar dinheiro ?
E' o que pôde conseguir facilmente,

por aluguel mensal e módico, todos ui
moveis; rua do Riachuelo a. 7. Cau
Progresso. "

CASAS A
Alugam-sc esplendidas casas; na nia

Magalh5.es Couto (Meyer), com quatro
quartos, duas salas c mais dependeu-
cias, luz electrica e chácara; indica-
ções com o encarregado no n. 1*1. Tra-
ta-se á rua General Câmara 35, sob.

201 J

ELEVADORES ELEGTRIGOS
4 CURA ot SYPHIUSj

Adquirida ou hereditária «m todas as auas maniftstaçaes. Rtituimatisino, 1
molNlias da pelle, Feridas na hoeca, nariz e garganta, BcSMMl, Dárthros, ¦
Furiinc.-o», dure* museiilaras, Iiiflsmma-Io das glândulas, Latejamento daa »r- fj
lõriâ", Dons nos oiios, dores de cabeça. IHcci.». Ttimarei, Mancha» da ¦
pelle e todas as doenças reüiHa.te- de impurezas do Sangue, te cotKegut ¦
rom B

tidXJ-EEST^Tt-. f
Licor Vegetal Bi-iodado |

O maii podem;,) antisypliilitico — O mais «ner.ico depuralivo. Approvado ¦
m pela 1). G; de Saude Publica e registrado na Junta Coinmercial. O LUETYL S
_ pnMiie '.mi valor ilieraptulico e «cientifico incontestável, comprovado com uma B
& inlinidade de anulados médicos e de pessoas que com elle ."« curaram, depois ade já «starepi sem esperança de obter a cura, Este prodigioso rsmedio 1 i|

PsalraçSo 
dos «vpliilitiros de««ngansdo3. Cura a doença, purilica o Sangue • lor- jj_, talece o organismo. O LUETYL i de palladar agradabilitsimo, «orna-se ás rs- S

feições, n3o lem dieta e não produz Estomslitcs, enteritss, mio-estir, «te. m
g como muitos de seus similares. Tomae LUETYL o UNICO que com UM gVIDRO ía;: ilesapparecer as manifestaçóts da Syphilis e as doenças do Sangue. ¦

Kncontri-se em todas as Phsrmaeias e Drotrsrias do Brasil. Preço jJjooo, gFabricante: Phc.-Chimico, ÁLVARO VARGES I
Av. Gomes Freire, 99 — Tel. 1.202, Cent. |

66 5>

TERRENOS A PRESTAÇÕES
NA ESTAÇÃO BA PRATA

Vende-se grande área dt terreno di-
vididos em lotes de iom por som de
fundos a pequenas prestações mensaes
de (io$ooo), logar salubre, com pouca
distancia de citação de Alfredo Maia
(Linha -\uxiliar). Preço de passagem
1", ida e volta i$ooo; .', ida e volta.
$600$ Trata-ae com a proprietária. -.
Mauricia Borges de Macedo, na mesma
estação. J í,83

MOVEIS A PRESTAÇÕES
V. S. quer comprar moveis a pres-

tações por preços baratissimos, entre;
gando-se na iV prestação, sem fiador, é
na casa Sion"_enador Euzebio, 117 e
uo, telephone 5309 Norte. (S 33°4

Fuiiccionam com a máxima segurança e em
nada inferiores aos mais perfeitos typos e

systemas conhecidos

GARANTIA ABSOLUTA
Fabricação esmerada da acreditada

fabrica

fundição Indígena
-R.-u.Ei- Camerino 1.50

Kio de Janeiro —-!— Toleplione Norte 387

MEYER
Terreno plano, limpo, tendo manguei-

ras, j'agueira9, abacateiros e outras ar-
vores fruetiferas, medindo n metros
por 55. na rua Lopes da Cruz, entre
os predios 80 e 84, vende-se por ....
i:;oo$ooo. Trata-se na rua Barão de
Mesquita 902, casa I (inicio da rua
Serra). Andarahy. (J 914)

Pomada anti herpetica
FORMULA DE L. R. DE BRITO

AfProvada t premiada cem miialht
ie ouro

Infallivel nas «mpigens, -darlhro-,
lamas, lepra, comichões, ulceras, ec.e-
mas, pannos, feridas, frieiras e todas as
moléstias da pelle. Pote i$soo. Depo.
•ito: Drogaria Pacheco, rua dos An-
(Iradas n. 43 e Sete de Setembro. 81.

(R 53)

I li
Companhia de Loterias Nacionaes do Brasil

Extracções pablloax. sob a il .calizaçao do governo federa,
is 2 U2 e aos sabbados ás 3 boras, á

RUA VISCONDE DE ITABORA..Y N. 45
Amanhã Amanhã

3 10-3'
25:O00$OO0
For 1 írí-lOO em meios

Depois de amanhã
336-13-

15:0001000
Por íi*800, cm intoir osi

*Sct'bl>a.cto, 1_5 cio corrente
À's 3 Iioras da tarde—3IO—18'

OOOÊOOO
Por StSOOO, em décimos

Sabbado, 19 do corrente
A's 3 Horas da tarde -300-31*

100:000-1000
Por 8tf000, emdccimos

O. pedido- do bilhete» do interior devem «e. «connmnliados d*
mais 700 rs. Darn o porto do Correio c dirisidos aos «sentes _ei.i_i
NAZARRTH & O.. RUA DO OUVIDOR 94. CAIXA N. 81T. Tolos..
IiUSVBT-, c nn cas» P. GUIMARÃES. RUA DO ROSÁRIO TI, Ciflui-
na do beco dae Cancellas —- Caixa do Correio n. 1.273.

Colletes ii seB-flra ml ii. a 12^0001|ManüLns colktcira diplomada com distineção pela Academia de Villa de Paris, com casa em Paris, no Boulevard Baltaer .51, participa .9 suas fregnieias e amigas que montou seu atelier de colletes Sautien-Gorges e ointOf- riva da Assembléa 35, 1" andar, abaixo da Avenida Rio Branco, onde a9 suas amigas e freeuezas encontrarão um bom collote feito sob medida de 10$ !>ara cima,_^eito com elegância, ainda que os busto, te-
jam defeituoso.*, ficam perfeitamente elegantes pelo sen processo e mais barato do que comprar em qualquer loj"a e nio feito para a .própria pessoa **"Ypoi9 com
dida para a própria oessoa, sem defeito, como acontece por ahi. Os seus colletes não incommodam as pessoas ainda mesmo que não estejam habótuadas a andar 12*8 *'m tim ''n<'0 co''c'* completo, feito sob me-'de colletc.

OVOS DE RAÇA
Vcndcm-se dc diversas raças, garan-

tidos, trocam-se os claros, mostra-so a
criação, 11 8$ooo a duzia. Barão de
Mesquita 58. Andarahy. (S424)

DESENHISTA
Precisa-se dc um com larga pratic".

de desenho de ornato, para uma fabri-
c a de bordados. Propostas ao sr. ber-
pa, neste jornal. O 359/

O mais poderoso medicamento empregado
nas Bronchites, Tosses rebeldes, Coqueluche,
Asthma, Hemoptyses, Fraqueza pulmonar é o

_w*f ¦sYiK Ti»: HLVSTaoi
Vende-se em todas as pliarmacias e drogarias

ALFREDO OE LEMOS
PUarmacia S. J. Baptista — K. General Polydoro, 2

DeposLtai'ios*-Rodolpho.IIess& C. r. 7dc SctcmbroTi.íGasalIurbet)

ALUGAM-SE
Lindas saias mobiladas; na rua do

Rezende io.j. bondes á porta. Luz ele-
ctrica. Hüiihos quentes e frios. Telc-
•ihone*. S 9116

DORMITÓRIO DE IMBUYA
Vcndc-sc um com pouco uso e uma

bellissima gtiarnição para toilclte, in-
teirámerite nova, á rua Conde dc
Bomfim n. 48'. R 820

U. JONCKER•FAjaTVLCA.TSm-'Em*l

Unica casa no Brasil especializada na construcção dc elevadores montecargas,
planos inclinados

í» typos de machinas
Manobras a cabo, mauivclas, botão dc pressão c bolão univ)"1"1-1.

37 Elevadores em construcção
SS Elevadores em f*a*xcoioi_t.Bi1_-TLeixt;o

nesta praça, com aüestados de satisfações
Conservação mensal — Transformação. Telephone 1-Í5-1.—Xorto

149-RUA DA SAUDE-149

g Nof re-Pame de paris
GRANDE VENDA com o desconto
de 20 °|0 em todas as mercadorias" 
ÍaWnÜySIÍ 

" 
AUTOMÓVEIS

Vendc-sc uma machina Victoria nu-
mero S, cmn 5S x *•>, resistente, per-
[cito estado; rua Si nador líuzcbio nu-
mero ioo. pri'1,-0 i:Soo$ooo. 41* J

PILÜLÁS DE GAFERANÃ
OTJFIAUI

Sezões?,-maleitas
l^clircs palustr.esIuts-rmittei. ies

Pícvralft-iaB
Huito i-11 iiln 1I0 com a-i iuiitaçiics r. falslliraçõcs

Umcos depositários. Bragança Gid & C. «Rua do Hospicio9

Ka casa ile penhores á rua 7 de Se-
tembro. *.*•;, vendem-se dois automóveis"Berlict" "landaulet), e um "Pope", no-
vos. Preços vantajosos. (94*9 J'

Abreu

LENHA E CARVÃO
Vende-se na Praia das Palmeiras 46,

em boas condições, (J 1134)

APÓLICES
Perderam-se ai apólices de 1 :ooo$ooo

de n. .78.08.1, de 500$ de ns. 384 e
641 e de -00$ de m. 3.33,6', a.337 t
3.473 todas de juro de 5 T. emittidas
cm yiijj, Para liquidar os compromis-
sos do Thesouro, em papel, anteriores
a 1915, averbadas em nome da Compa-
nliia -da Estrada de Ferro nordeste do
Brasil. Rio de Janeiro, 27 de julho de
1916. — O presidente, Joaquim Macha-
do de Mello. R 8821

Feridas, uleeras, chaeas, cezomas
o todas as moléstias da pelle,
nor mais antiens nue se.fani.

CUBA BADTOAIi PKLO"ünguenío Santo Brasiliense"
Rua Marechal Floriano 173
---Esquina Tobias Barreto

ALFREDO MACHADO
Precisa-se falar com o mesmo, para

negocio dc familia . Natural de Ce-
lorico de Basto, Portugal. José de
Souza Campos. Rua Arcliias Cordeiro
n, 338, Meyer. 613 J

MOVEIS
Vcndc-se uma mobilia dc quarlo com-

plcta, de cstylo inglez e pequena guar-
nição de safa <Ic jantar; para ver «
tratar i ladeira da Gloria n. 124.

(J *---¦)

ROUPA BRANCA
comprada na FABRICA CARIOCA c uma prova dc tom gosto e eco-
nomia. Uma visita a esta fabrica é sempro lucrativa. CASA D1Í
TODA CON-FIANÇA, preços marcados, c.\posi*ão toilos 05 'dias ale
ás 10 horas da noite. RUA DA CARIOCA X. 21, proxfciio a** mer-
cado de flores

FRIBURGO
Aluga-se, vende-se ou permuta-sc por

outra, uma chácara com boa casa, tendo
muito boa água potável. Para infor-
mações, com o sr, Souza, ma dos Ou-
riveç 11, 2.3. (R 1243)

BOTEQUIM e RESTAURANTE
Traspassa-se um bem montado c bem

localizado. Contraio longo e em logar
central. Para informações com os ira-
Delphiin Cocílio _ Comp., rua da As-
semblca n. »9, 60. J 760

LEME
Aluga-se tira quarto ou uma sala, narua Gustavo tíampaio n. 141, J. io*>.

MOVEIS A PRESTAÇÕES
Querem comprar moveis a presta-

çõc», entregando-se na l* preüaç.o,
sem fiador, por preços barstissimos, r
na Cnsa Sion. rua Jo Cattete, 7, tel*-
prione 371)0 Central. (3J05

Compra-sc uma machina
teclado Universal, ultimo
ccionanJo perfeitamente e
barato. Escrever a A. B.
cri-Horio.

de escrever
modelo, fun-
sendo muito
C, neste es-

R 124'

GATA ANGORA
T-\m!ti uma cinzenta dc grande eslima

Cão d.i casa, 380, ia rua b. Christovão
Gratifica-se a quem restituil-a

PHARMACIA
Comora-se unia

sc nos subúrbios,
guezia; carta:

(R 12'/") i Constancio.

11 prestações, prefere-
e quo tenha boa fre-
esta redacção ao sr.

1214 .1
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PKOSPHâTSNE

Sellos para collecções [ APOSENTOS MOBILADOS
Comprn-se e paga-se bem qualquer

quantidade de sellos nacionaes e es-
trangeiros, assim como moedas e meda-
lhas amigas do Brasil. Rua 1° de Mar-
ço n. 39, casa de cambio. S 667

Na Villa Rio Branco, avenida Mem
de Sá, esquina de Inválidos, alugam-se
a cavalheiros com serviço, roupa de
cama, banhos quentes t frios, luz ele-
ctrica, a ?o$ooo. S 350

FAL8ÊRES

Para açougues, cervejarias, botequins, armazéns, leitorias
fpucta9, rcsdcnciaSa clc, etc.

Fabricante: x.. reuffiex*. Rua Vasco ila Gama 165

VESTIDOS
F-.z-se cou: promptidüo e por qual-

quer figurino aos preços dc cas.<a il^de
i.$, lã desde 10*? c de seda desde -*5Í. i tarde, á r. Frei Caneca 32. Telcplione
Kua i-iiiM [93. 1" andar. R S'9''C. 1052. I0I j

DR. VIVFIROS
Consultas na pharmaci.ii Mallet, nas

sejundas c sexta- feiras, da 1 ás 3 da

Bexiga, rins, próstata e urethra
A UROKORMINA c.-.ra a insutüciencia re.-nl, bü eyslítes, pj-etitts. neplirítes,

v.rethritcs, cata rr lio «_a bexiga, inílftmmaç hj da pro.iilfl," D:;ro.-c* as arca-, c oscálculos -ie ncido uri.*o e uratoi.

NAS BOAS PHABMACiAS-RLiA V DE MARÇ017 - Deposito
Professora estrangeira | Homoeopathicos videntes

- Oíícrccc-sc uma diplomada nas lin-
tua-, ingleza, .itlemã e franceza, e curso

jA primário c superior; Tambem se accei-
ia cm troca das lii;ões morada cm casa
íe familia com ou sem pniíãn, ou inter-
no. Primeiras referencias, offcrtas sob
!¦". it, neste jornal., • ,916

H- ¦

mii • 1. r- —*-^—?.-.-¦¦•."¦'¦¦¦.

A todos que soffrem de qualquer mo-
lestia, esla sociedade beneficente for-
líece, GK.Vdf.iTAMRXTI-, diagnostico
da moléstia. ?ó máiiilar o nome, edade,
residência e profissüo. Caixa posial nu-
mero 1.0*7, Rio de Janeiro, felin para
» respoE!». I0j j ,je s$009,

misturada com o leite £ o alimento o mais agradável e o mais
recommendado para as creanças desde a idade de 7 a 8 mezes
sobretudo ao momento da ablactação e durante 0 período
da crescidão.

Facilita a dentição e formação dos ossos. Previne ousupprime
a diarrhea tão freqüente durante o tempo de calor.

Útil aos estômagos delicados, aos velhos e aos convalescentes.

PHOSPHIVTINE FALIÊRES"Extgir a marca
A'Venda em todaa as Pharmaatas a Armaieni. _

D-POSITO GrtnAl. 1 6. K1-.0 cie Ia Tachcrlo, PARIS. mmuW

,-o,s noEXTBS do bsxojiago i Casa especial de bordados
Oue nos mandarem o seu endereço, nliccpc: «rr

acompanhado dc um sello dc 100 réis ¦Jii----, -¦.-.

para .1 resposta, indicaremos, gratuita- RUA DOS OURIVES >í. 13, sob.
mente, o unico meio para obterem uma Pontos a jour e picor, desde 200
cura, verdadeira e radical. 1 réis, plisse desde 100 réis. A unica

Carta* á redacção d'.-í Abelha. \ casa que faz plisse chato, accordeon e
Villa Nepomuccno — Minas. 1 machos er.i pregas finas e horda sou-

a-1 21 de junho. machos em pregas finas e borda sou-
J 886t I -tache em pé. (8184J)

VICTORIA E PÃRELHA
Compra-se uma victoria cm liom es-

tado, eom boa parelha de cavalllos, ou
sem a parelha t ou carro e parelha se-
paradamente. Oftertas por escripto a

1 MM! RüA<iortçAiv_5 dias ¦ ¦r I VII

\WmkLV
írniv^___s__ 'jw/^Hfi^yi T*Bf*

J_tr //3"mI\1K_. ffi\\\\TM li0m%aXLY

Exclusivamente do artigos
japonezes

ESPECIALIDADE EM LEQUES
E ARTIGOS PARA PRESENTES
Kimonos de seda o dc crepon de

algodão
Deposito dos seguintes produ-ctos legítimos japonezes:

"Chá Bljln", Oleo de Camo-
Ha para o cubi-llo e pó par»dentes marcit ííose.

.Sedas, XarSo, Porcellauas,
Brouzos, Blarfim, Moveis ,leB.tnibú, Cortinas e Trausna-rentes o todos os produetos dain<tii-«tria japoueza a preçosmódicos.

A-DE SOUZA CARVALHO
Telephone O. 5511

KIO

Abaixo as injecções
Com o 606 e 914 gastaes um dinheirão

e não ficaes curados
As injecções -ile mercúrio vos debilitam

Só o "ENERGIL" remédio ve-
getal é que cura realmente a Syphilis.

GOSTOSO E ÚTIL
A' venda nas drogarias: S. BI. Pacheco, Granado

& Comp., Araujo Freitas Sc Oom*). c todas as boas
pharmacias. R1194

MILANOCOLCHÕES DE CRINA I GRANDE HOTEL
Fazem-se e reform-tm-sc com perfei- Dirigido nor Dario Dd Paula. Ele-

ção c a preços razoáveis, na officina gantemeiite mobilado. Cozinha italiana
deoosHo ue moveis, c colclioana da rua e franceza, Aceeitam pcuaiunístas avul-
Frei Caneca 309, próximo á rua dc sos a Ia carie. Avenida Gomes Freire,
Catumby. S _t-írI -¦_ tclepli. ;i"-o. Central. S *,*-

adquirida ou hereditária cm todas ai
manifestações. Rheumatismo, Kczc-
mas, Ulceras, Tumores, Dores tmiscu-
lares e ósseas. Oalrtltros, 1'uruncilo*
Escrophulas, Dons -de cabeça noctiir-
nas/etCa, c todas ai doenças resultan-
tes de impurezas do sangue, curam-ta
iiifallivelmcnte com '

O mais poderoso antesypliilitico O mais enérgico -epurativo
Unico que com uni só fiasco faz dcsapparecer_ qualquer nianifcstaçSoi

Uma colher após as refeiç.es. Em todas as .pliarmacias e drosari."*.'.ahricaute: — Pharmacculico AK-aro VargcS — Av, Gonies Freire, qçj

Mi Luety
RE6ALL0

Hypno-Magnetismo
Quereis adquiril-o? Tomae o curso do

professor KAÍ)IK, na rua Mariz e Bar-
ros n. 87. Pelo seu systema, com oito
lições jA podeis influenciar c dominar
os outros. Desenvolvei as vossas forças

Pinto, Lopes & O., rua Floriano Pci- psychieas, afim dc progredirdi-s na
xoto ir-t. TÍC-. (R 10--ImIabMiF 149, KUA DA QUITANDA. 140

RE-OJOARIA BIJOUTEIVIA

—H»pccioll<lfi_e em concertos «Ie rolonios o loias a preços moilicos—•
Orniiile sortimento de reloaios Vlein, Toitc e outJ-ns qualidades"<-IATBS MA1HONNF.TTE" — Jóias c relógios n prcst,ic3c9 scmnnaes

REOEBBjr-SE ASSIONAXUBAS.

Garage - Gocfieíra - Fabrica
Aluga-se uma esplendida e grande

propriedade com grande chácara t abun-
dancia d'aiVja. Agr.a nasceiíte. Serve
para grande garage, cocheira ou para
fabrica, sita a rua Itapiru', a poucos
minutos do centro da cidade. Para in-
formações, á rua de S. Pedro n, o,
3" andar. (] g*o)

Pensão e commodos
Aluga-se á casaes decentes e cavalhej-

ros sérios, excellentcs aposentos mobi-
lados ou não, com ou sem pens.o, em
ca-a dc familia, á rua do Rezendei 154-

R h-S

ESTABULOS
Vendem-se lotes dc terrenos á vieta

ou era diminutas prestações, etr. Viga-
rio Geral, E. Ferro Lcopoldina, sendo
as passagens .100 réis ida e volta, c 35
minutos de viagem. Os terrenos estão
cobertos dc grandes capinzaes e muito
se prestam para estabulos. No local sc
encontra quem mostre 09 terrenos e pa-
ra tralar á rua 3, Januário n. £0 das
4 ás 7- R 353

Alugam-se aposentos
com btüa vista para jardim e mar na
rua do Ca'!-:tf n. i, jfi-íào Gloria.

. (R 87a)

Perdeu-se hontein (sexta-feira),,um,
lodo preto, ;'is 7 horas da imite, cm
frente ao relógio da Gloria. Gratifica-
se a quem kval-o á rua llento Lisboa
11. C3. S. 115(5.

SALA PARA AULAS
Aluga-se. uma, perfeitamente appare-

lhada para cursos_ escolares, podendo
funecionar das 8 ás 12 horas, iodos os
dias, á rua da Assembléa 123, 2" andar.

J 108S

Gottas de Saude
TÔNICO RF.GKNERADOR DO ORGANISMO K RíiGUI.ADOR DO VENTRE

Curam doenças 'o eiton-.aco, fígado, intestinos, dores rheuniEtolde-, nervosismo,enxaqueca-, u-vr-gni-, hemorrlioides, fraqueza geral * dos orgüo da -era-S** nmnclias ila pelle, Depositanos: Drogarissi Pacheco, rua dos Ai-lradain. .15 — Kio; lis- -i-I Si L., rua Direita n. 1 — a. .aulo. (A 3*9)

AVENIDA ATLÂNTICA Curso de preparatório
Precisas*, de -.una nequena casa MENSALIDADE 258000

mobilada 011 não por seis mezes, a co- Diurno e nocturno. Professores do
meçar dc outubro; informações pelo Pe.ro II. Rua Sete de Setembro 101.
teleplioiu-, 'Centra?, S2. ;, 1654. I 1° andar. g ,-<

BORLIDO MAS*! ã C,
CASA FUNDADA EM 187S

Unioo-s depofsitarlos do cimento inglez "WHITf"
e Br-OTIIICKS'», tinta hyffienica OLSliNA,

SARNOL TRIPLU para inalai.* o oarrapato
do g-adoTELEPHONE 274 --- Rua do Rosai-io 55. 58
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CORREIO DA MANHÃ — Domingo, 6 dc Agosto dc 1916 __•
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COOPERATIVA ESPERANÇA
Autorizada a funccionar cm todo o Brasil, garan-

tida com carta patente n. 23.
Inscrevam-se nos clubs desta casa, porque e

a que mais vantagens offerece; tem todos 03 pia-
nos formados em dezena, com sorteios, diários, e
repetições, dando direito ao prestanusta rece-
her tantos prêmios quautas vezes der na. mesma
semana a sua dezena. Dém preferencia as jotas
e outros artigos desta Cooperativa, porque sao ae
optima qualidade. - serve perfi/tanicnte bem os
seus fresuezes. -i,'V;

Resultado da semana finda para Iodos os pianos.
31 Segunda-feira .... 37

Terça-feira -39
Quarta-feira . . . • °9
Quinta-feira .-.:•• I0
Sexta-feira ..... S2
Sabbado .".. • .°*",. . .

O Fiscal do Governo, Dr. Josephino lelicio dos
Santos. , ,

Jóias, Relógios, Grnmopliones, Capas de bor-
racha, Guarda-chuvas, com castâo dc ouro ou pra-
4a, Machinas de costura, Espingardas, Pistolas,
Carabinas, liicyclettas, Mobilias, l-iltros 1'iel liou-
pas brancas para homens, Harmônicas, lemos
dc casemi _, Chapéos panamá, palha comuiuns, ue
Lebre, e outros artigos. .

Accci l.im-sc agentes activos c honestos, da-se

è„_ commissão. ^in^^s fc tr^s 
^petos 

a

«Rua dos Andradas,_7<> - Teleplione 5030 — Norte — Kio de Janeiro.

fi; PEP-SÃO ALPHA
' 

Optimos aposentos' mobilados, para
familia c cavalheiros «lislinctos. Dia-
iria dçsdc sí a 8$ono; fornece pensão
«ii domicilio. 11a rua do Cattete 11. 186.
íftl;.gjp. 4.585. (Sl3-)

Loja na rua da Carioca
Traspassa-se, no nielhoi- ponlo <la

rua da -Carioca, o contrato de tun pre-
dio, com magnifico armazem. 'Irata-

se na rua do Hospicio 11. i-'n. loja.
B. io.|4-

CLÜBS DE JÓIAS
DA.

\M Artística Portnpeza

A, Ivaiaile dc Zinco
B iscoutos " OARR"
\j hlorure-O de Cal
D rogas
E «topas
_T erragens grossas
G ra vaias de seda
H ein**;" conservas 57 variedades JVÍ

I nterwoven meias para homens

J.Grossmith. Son & Co. Perfomarins inglcáaá.|

1\ aolin
Li igas de seda e algodão

M etaes velhos

N avaihas de segurança marca "CRQSS'

O leo de algodão
P rezuatos inglezes e esacSossaes

Opinado Constaittiiio
R oxo Rei
S abão e sabonetes de todas as (iiiiilidmles

l ijo.os de arear

O iansilios para lavoura

AOS GRANDES
____ .r» :m: _______ degist

DA CASA ESTEVES
KUA VISCONDE DF S.VÍ»UCÀ__Y S. 91

ESQUINA LIA GENERAL PEDRA

PREÇOS AO ALCANCE DE TODAS AS BOLÇAS
JF*I__fl_ _->_E3 3BJS1TA.ÇA.O

f.Ò'pO cobertores de lã cora pequenos defeitos, um . . 4Wl-i
m peças de flanolla de cores, metro i$0CO, HIOO e . 1*200
'(000 coliertores listados, um 1fíljlJÜ '•••

¦le Enormo sorlimentn de arlift-os <le malha
paru saldar por todo preçoV

1 SSOMBRO!---

PETITMIE'

22S00O_-_ii.er.ui*. dc casemira, 1G$, Í8jJ, 20$ e , . • .
Pechinchas c mais Pechinchas

pu peças do algodão superior, poça õffi. •'
isemira de pura lã, 1,40 dc largura, metro . . . . _tyiW
m ArUgoB para homem, sortimento nunca visto
ÍE MUITOS OUTROS ARTIGOS QUE VENÜL.MOS SEM
| , RESERVA UE PREÇOS

VER PARA CRER - OiSA DE
Oi _ 169

v armazém
iT.raspássièS- mn, cm esquina de ma,

pfoprio para qualquer negocio, cm rua
central, de i» ordem. Informa-se com
o sr. Jorge, á rua da Assembléa nu-

Accumulador electrico
VeníiV um, i/üson, um par de

amortecedores j. M. e nma bobina
Rumkorff. Vèr e tratar com o dr.
Julio, na rua Sete de Setembro mi

B. 1324. lmero 133, das 3 ás 5. li. 13*1.

_____3_aã____8___________-^^

105 — ivenída Rio Branco - 105
"Rio de Janeiro

inhos f s*»anc* z .s e portugueses

Resiiititlo do sorteio dos clubs desta Gale-
ria de accordo com a extracção

da Loteria Federal em 5 do corrente

Numero premiado ___P_5|___

xás!'

Rio dc Janeiro, 5 de Agosto de 1916

0 .fiscal do Governo

ÍMIÜI \mi UM

PENSÃO ENGLISH HOTEL
rara famílias e cavalheiros «ie traia-

mento, tem loilo cotiforlo, .rande cita-
cara, preço muito reduzido, tudo recon-
siruido ile nuVn, rua do Cattete n. 176,
k-li.ilionc ..011S, K 503

0 proprietário

M. 4, C*_PEMf4__

SELLOS DO BRASIL
Compram-sc pnr 50 mil réis.os tre?

de "Olho do lloi", sendo muilo per-
f.ito?, c por J5o$ooo a sej-ie dos incla-
na.los. Santos Leitão & Comp., rua
Primeiro de Março 11. 39- S. 430.

iskies "I

J\. arque

_Cà areão

SSack & White" e "Bed Seal"

XrE*D_""D_____fl_

mero 16, loja.

f"^"fiÊNGrV-". 
1 PEHSÍO TORINO

Clayton, Olsburgh & Co.
íos rüaTFTlfaníega 110

E-IO 
"OÍC 

j vneiiío

, Vende-se um tilburj-, com toldo de
lima c arreios, pnr 250?. Trata-se «las
ilt ús 16 horas, dias uteis, com o di-
rccloi- da Fabrica dc 'Cartuchos.

IR. 1291.

Itoa peiiião. variada c farta, tempero
iara todos os paladares. fornece-sc
para fora ás cxmas. familias. 'Preço
módico; á rua do Cattete ti. 104, SO-
brado.

DENTISTA
Precisa-se alugar um consultório tres

vezes por semana. Cartas á rua Sctu
dc Setembro 203, sobrado. Dr. lilias.

.1 I33S

HfEHii-w-mr'^^

Use a ü Â P S LIN Â
1 ESTA' CONSTÍPADO? R ES F RI O U-S E? |

TOSSE IVlUiTO 1
¦
!
I

«1 ü m._lc..mo_to mais officnz dr. liomroonalhia g
contra as molosilas «lo iipparollio respiralorio |!' IMilCÇO 10 1 VIMIO Rs. -* 'OO 1

VENDE-SE EM TODAS AS PIUIUUCIAS g
f Depósitos prinoipiios: DI.OGAUIA PACHlfCo. 11. dos Andradas 43 aí7 |
à l.iibiir torio llomrco.mtlilco AM.ÍI3KTO I,Ol*US &1 Õ;. • I

HUA ENGENHO DE DENTIUJ 2G-I110 A 1S02 g
Siita:;:.i9l,.wm!!MH*Hi:«^

ãdyggjídíí 
"commêrgíãl

Knllenciaa, concordatas, cobranças dc
contas e notas promissórias, minutas
de contratos e distractos, pcnl-.or.is,
despejos, c'.c. Co:n o ilr. A. Leal. Rua
da Quitanda n. 50, sobrado. ' n'. J 1

/$^ÊÊi
i

AGNELLO CORREA
Pede-se ao fplio do fallccido A«nello

Corrêa comparecer ao Archivo Nacio- |
nal, para negocio «le scu interesse.

Rio, «-8-016. 814J

MARCA REGISTRADA'

tal bssnceopathia?
Experimentem a INDIAHÃ

que é a melhor
Todos os seus prorlur.los encontram-se

111 rua da Assembléa ti. 52
lim íTnisio-ciixn. H11I101*-»« Setembro Gl
Ijiil-ontorio: Hu» 4 do Novembro ii. 12

RAMOS - RIO - Telepüons 464 Villa
11 1305

Vende-se uma dc peroba c dois Uai-
cões, e uma escl-ivanin-lia para alfaiate,
tudo novo. preço de oceasião; na rua
Uriigttay.ua 222. S.i?u

I)Doüble píiaeion "SPA
DE 15.00 IIP

\rcnJc-3e um, cm perfeito estado,
por preço r.itiilo vantajoso. Trata-se VÍ

liá-aia de - Chrislovão 11:. 140.:.. ¦; d

I

Procura-se uma para arrendar, qual-
íjucr localidade, nté 110 interior. Car-
t.ii informando para A. !'. Lima, R.
Anlonio ulos ShOIos 21, Mio.

J i.l.U

N[QLESTIAS""DJ_S sehhoüas
DR OCTAVIO Dli ANDRADE c oecialisti. íos hospitaes il* líurup.i, ap.

plica o' scu processo «lc EVITAR PARA SEMPRE A GRAVIDEZ, por in-
ruçarão .cientifica, seta operação c sem prejudicar n saude. Quinze finnos de
pratica, com brilhante resultado. Cura rapi.li das hemorrhagias, corriméntos,
suspensão, etc, setn operação c sem 'lor. Rua Sete «le Sítcnibro n. íSG, das
o As 11 c «lc 1 ás 4. Pagamento cm prestações módicas. Cons.: _r_li5. Tci
t.Spi, Central.

-TOKfKM3EE__ TBXI«I»5iH»WBiliH=iaMMra_
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V. Ex.a preGisa
coilocar dentes artificiaes ?

Não sc deixe ilHidir, pro-
cure um especialista, porque
esse generò de trabalho exige,
na verdade, estudos especiaes.' «pie falham por completo a
maioria dos dentistas, que dt-
videm a sua actividade ¦ pejos

;>-.- diversos ramos da profissão.' 
Não aconselhamos v. cx. a
abandonar o dentista dc sua
confiança, mas a procurar-nos
dc preferencia, osxlusivam.ii-
te, para collocação dc delitos
artiflciiius, pnr sc "" a
nossa especialidade c por estar-
mos convencidos dc nue os nos-
sos trabalhos executados por
systoma novo salisfazem
mesmo os mais exigentes, sem
que cobremos por isso preços
exagerados. A primeira cônsul-
tá para informações é inteira-
mente gratuita. Dr. Sá Kego,
Especialista — Kua do.Lar-

I 1110, 71, canto do Ouvidor.
A 4641"_,______rame—W!——~mt—t  _-n_m

Pessarios Wilkerson
TJ' o unico meio de evitar radical-

mente a gravidez, pelo espaço que sc
pretenda.

Estes Pcssario9, alem tle serem um
preservativo efficaz das doenças vene-
rcas, são ao mesmo tempo de uma
grande utilidade para a cura da leu-
corrhéa (Flores brancas) ou qualquer
inflammação do utero.

Vcndc-se nas pharmacias e drogarias
J. Rodrigues &¦ Comp., rua Gonçalves
Dias 11. 59; Alfredo de -Carvalho &
Comp., rua Primeiro de 'Março 11, 10,
e nas demais pharmacias c drogarias do
Brasil. J. 

"358.

Qompleto soríimenfo
de sedas, iaffetás, sefins, cre~

pes da China,
njoiref, seda lavavel e gase

dji/fon
pelos mininjos preços

GRANDE~FABRICA
DE ROUPA BRANCA

Morins finos, b<_»i*c_ados su-
períodos e confecção irrep-^e*
hensiveL

Calças e corpinhos»
Camisas de dia e de swte.
Toda a roupa branca para

creanças*
Avisamos à nossa ãis-

tineta clientela^ que re-
cebemos completo sorti~
mento de roupa branca,
bordado da «Madeira».

Grande officina de costura.
e costumes "Taiíleur"

Vcndcm-se duas completamente novas,
sendo uma dc serra ci#Hilar, planta e
apparelho dc furar; e uma outra, de
serra dc fita combinada, com tupia e
um motor dc 7 cavallos; trata-sc na
rua do Senado ti, 62. (i i"45

ARMAZEM
Vcndc-se tun com bom contrato c pa-

ga pouco aluguel, 5 11_ annos dc con-
trato. Tratif, rua Acre li. 3°- J 43»

PBEDSOS - BOA RENDA
V rua liigncira dc Mello veudem-sc

_ois prodios novos juntos, com arma

Terreno na r. das Laranjeiras
A1 rua dns Laranjeiras, próximo do

largo do Machado, vcndc-se um terre^

cm c
ódios novos jiiuiu!., .».» »••••- migu uo ™u»™. _.""*, ,
sobrados, alugados por 6oo$ooo' w- com.. 11 menos ;de frente, alarga

•Btensacs, preço dc oceasião, 45 Ç<"nlosi"trata-se 
á rua do Ouvidor 78, loja. com

J. I-\ Coelho. i '340

Vende-se uma com regular casa d.c
ínoi-iidin e para negocio, muito bem SI-
tunda cm logar de fttluro, subúrbios
desta capital; por 3 contos
sc -'i rua G. Câmara, .ofi-

do depois para 16, *tcndo de fundos
50 metros, preço 36 contos; tratar á
rua do Ouvidor 78, loja, com J. F.
Coelho. J 1341

SALA
Precisa-se dc uma para .consultório

dentário na praça Affonso Penna o u
informa- adjacências. Cartas ao «dr. AgncHo,
foia J.l largo do Rio Comprido 14. (J 1380}

VISITEM

AO PETIT MARCHE
jMVw pWn.OefmWmmmmmmm-t-mmmaÊmm%mmmtm^

OUVIDOR, 86
Esquina da Rua da Quitanda

BARATA ATERRO
Compra-se uma cm perfeito estado e

por preço razoável; offertas para A.
C, Grande Hotel da Lapa. (R 1-25)

¦Dá-st de terra muito boa para jarlim
ou horta, á rua Berijainin Constant nu-
mero w II. R ,2C-

PAPEIS PINTADOS
Moderna collecção, desde 400 réis a

peça, e guaruição oesde -Scoo a peça;
estes preços s«) sc encontram durante

Accumuladores electricos
Precisa-se de uma bateria para no*

volts e «pie dê para illuminação dc
corr.-nte continua de 50 lâmpadas, de

este mcz; na conhecida Casa Brandão, 25 velas durante, tres horas Trata-se

a rua Assembléa 87, próximo á Ave na rua dos Ourives ... SS. sobrado,

nida. J "49' J. 6.-*

ocoios oo pinoe-nez ?
IJt 1 C.u.;i Lacroix, na praça Tira-

dentes. ,|í'. Lá encontrarcis pessoa lia-
bili ala que examinará a vossa vista
ginuiitaiiicnlc c inilicará o gráo c.xr.cto
das lentes a usardes, ipier sojaes invo-
pe ou presidio. (J '343

EM DOE MEZ NASCEU V, ?
Compre livruiho correspotideute ••

«;se me/, e ficará ailmirado dc encon-
trar fielmente descriptos os seus la-
lciil.-s, qualidades c defeitos; 1-t'á
c-c«almcn'c os conselhos qnc lhe con-
vem segtúr parilc-iíarmente «-fim t!c ul-
cançar, com segurança, o suecesso na
siiíi vi-1.1. IVlo correio, i$ooo, h, N.
Miscou, Ouvidor, 58. (J 133D

COLCHÕES

Escripturagão Mercantil
Ernrslo Coelho Louzada lecciona A

Avenida Kio Uranco, 131 (--" andar),
das 7 ás 10 da noite S 1714

Faina de seda sem caroço
Kilo na otíicina c deposi

de moveis e colchoaria da rua Frei Ca
neca "W()> proxinio á rua dc Catumby.

S «43

AUTOMÓVEIS

Jardim Zoológico
Abei-to dinrininonlo tio Sul a Sol

Entra ila 1$IK>(> - ' «-inn us «lc
('. 11 10 a" "S r>l)l( rs. — utó
<} aunos—t!rat's,

HOJE - Domingo 6 - HOJE
Do moio díii ;is 0 Iioras

;,o Fostival em favor tios Deslicr-
il.ulos il i Portunu.

\ 1 MOitA
Espectaculo v riado com o peça

Portua-tl nu Guerra

"ifiTimrniinif imnniimi *__jWjB ^1'iiM't'i . ii

HEÀTRÒ jJ(T_ll

;\'<» n i-on vs
LUTA ROMANA -Vendem-sc por preços módicos S:\f2-

riores para a praça ou particulares 
bem assim uma "Darala" para quatro ', pelo Conil'0 do Cllltllfa 1'h.SlCH
pessoas; vendas a prestações. Braga,.j _...c
Carneiro & C. 37, rua Theophilo Otto-1 Das 2 ii>» t» IIOKAS
ttl, Rio «lc Janeiro. (B SSo) JMutch i'o«»rball :

VILLA ÍZÍ.BEL F. C

íS
Quem ty.tizcr comprar malas boas e

baratas, só na "Madrilenlia" — Maré-

Vcndcm-se para solteiro a 3$, 4$, 5$,
e Vi, ditos para casa! a -J, 9% e ia$!
iu nfíiciuH r deposito dc Colchoaria da
rua l-'rci Caneca 309, próximo á rua
«1, >"¦ • '¦• .i 17.13

vorsus-PALADINO F.'•-.

Hnjc ás criançns aló 10 onnns
terão entrada gratuita .1 133

 TRO BEPUBUCâ_™MVc,
Goncfissionurio : Wnllnr Mocchit-.Tomporada ofíicial do 1910

Grando Compiiiiliia Lyrica, d«> Thentro rolou de ^,.,,:.,..,.,,;^^-,TS,.^ '"'JÍ'^T"^''':'-'"^V^rrVV;VV"""-ií.',7r<'-i.i
Buenos Ayres, da qual ía_ parle a celebre soprano e i^-ççog: FHzas, .$; cuniiii-ülos, 3g; balcões c poltronas, Soo reta; gj"01.^^^^^^^

.__«--«a__gt>--<a_s><as^<>e:s©>-«s^^'<!^^'«^^^'^^ «»m«*L«*^«*«"M»-. _; ""3*^**^" "~íí~" """-o/f 
a_*__*1__>J!E-'E.

A PfJSTA DAS CREANÇAS organizada pelo pequeno clown PBDRITO* 
que fará distribuição do lindos BRINQUEDOS a todos oafSeus^^arniguinhos.

srogramma dos filais foi especialmente organizado para a Matineo - Uma bunda de
musica abrühhntará a festa _-^.r> , c_

STDSSÕKS CONTINUAS DAS 1 A'S 11 HORAS _

sport ímorxie:-/^ivi^rioai^io
O tiOX

Peios artistas Corbett o Sullivan. Trabalho de real at.tracçA©.
»'* "»*" I* TUE 0,'YHPí^«STSS!'-o 

HOMEM C0BH- Mista m_*A
Serão exhibidos os HUns: fabncaçâoUe Papel Jornal, naiund, Echir ; O 

^^dXí

Mtiriã Btirnentos
'Sr!>-tim_^t-<:Tí^!>-'

Em collabornção artística com o
Theatro ..cala de Mi ão

ESTREA Io DE SETEMBRO
N'.i casa ARTHUR NAPOLEAO, Avon «Ia Rio flranco, isa, acha-se aberta a

..signatura para io espectuctilos. Os Srs assignantes da temperada lyrica dc «9.IS le-
r,lo preferencia ás suas localidades até S de Agosto. .Preços de assignalura! I-rizaa e
raraarotes dc i' 11600$ Idcm ds 2' (ioo$. Poltronas _>¦$• UalcOes A c « «o*. Uai-
fies outras filas 150$. ,

SO»|» iro acto «Ia Inscripção. — A' «lispo=i;ão dos Srs. assignantes. novos «içlia-
ic em poder <io bilheteiro um livro rubricado' pela directoria «Io 1'iilnin.vi.M Municipal
nara as novas inscripções. As recitas de assignatura terão logar n:.5 segundas, quar-
as, sextas c sabbados, <'"38 '•*

serão exnibidos os nims: vaurwuçuu av vuiiki jui nu , u»u.«»i "•""•,',„.. r,<ntirirm rle
do. drama Selig, 2 partes; Sob a Bandeira Neorà, drama Skandinavien, 5 parles , ütatidao cie
dido, drama, 3 partes, Latium ; A Pesca de Iknloca, comiOH, Lux._ roNTORTO

OS MELHOKES ESPhCTACULOS PARA FAMÍLIA. - ARTE - RECREIO - COM-IUU (R124»

Cimema-Tkeatro S. José TH__ATRO_S- PED RÇ
limpresa Paschoal Segreto >*" ::.. :..:  *

———-*¦ . ..__jit,_7ív.' I ew»w. st.tsw¦*_"ç.as.araEmpreza
L-a8Choiil Segreto

Companhia Molnas-o
Dramas, Cnnicdias. Musicas e .raiidcs liailados — Director da orchcslr;

MAliSTUO MANKU.A c a n-ul faz pane a primeira bailariua
ANA itl ..*."US1-I .

l/pÍL Grnuiliosti íiintiiiúu ás _]í — A' noite tres
ii:, S t O

COMPANHIA DAS KSTIÍl.LLÀS MUNDIAES

BEMbi - lí FOUH íE._- JUSH LIS TOI
HOJE; HOJE"I. SOMNAMBULA"

lis cilindros, dn G. MOl.A.SO,

13 'AI? A. O 3Ê_._S
i' i-r_ji

A comedia mímica, cm um acto,

AMOF

, _S^haV? i_a»Gi:. Wfi^J^r&AUÍ-
l,c-, SirrVii- Mlle Diipre. SUR1MA MOLA SSO; Mlle. Sapo, E. Soscn-
Í.Í,'.1 v,í, 

5 
n-eii.I Ali"• Mllc. Fiti. Del Campo; Mlle, Florteta.. Mary

,,«111, Ni VÍ-"'--*¦%•»  Mllc Lota. Lncy Alghrti Martin Uo-

Mi. soS P. Bt.ir.1 Mfchel Avton, Paul Spekmayer: Aiitpn Dougcn, ope-

íailo ÍW)U Serafin Bur, apache, J. Volpi: Apli Kivour. Rodolpho faar-

-ÍS fe^^W^e^^^-r^s" das mais

^•_^,iu^s_,r?r..Ci,to, Go,1!0B ™$% ^Kr^
ísxr-:*^^-'^*"KP.!i..:---\;-ii«"i.-L-'--.-.iv&w^.'*.^

THEATRO

aintiuóc ás a'.S <—¦ A' noita ilims sessões.

O GRANDE 
"sUC 

CESSO DO DIA !
Todas as noites novidades Números novos !

Est-éa do nola- | « TJ! f\l f ^TTRvel illiisiimislii LaÍ\ F UUiJUi A à~i
Com i. oRramma In.eira mante novo para ««a capital

IA FO__ETTE r.a America do Norte e denominado o REI DOS im.suGITADCRESsprôfTdr. h e; r
O REI DA ELE «.TRICIDADE

V«í; %-L c.cViàr V^ condemnados a m orle Fará nau diversos tra.La.oo-.

r • ,- ,-*¦ ^m-roles de «» 10S; camarotes dc a", 6$; distineta!
PreÇOS T.!F«U^$deTI?; IKflioni. dc -.. .$; .nlerias nobres. Uooo,

ma m

' 
TmtàATBQ- CASLOS GOMES

cario - PASCHOAt SEGR TO , " -<-cr- -rV O T11EATRAI.

Grande Companhia do Sessões do Eden-Thcatro cie Lisboa
Empresa — TEiXEIRA MARQUES

II HOJE — Tres grandiosos espectaculos — HOJE
.\l;.TINí:i-; II A' NOITjS

ünin sessão: ii'« 2 lí II 2 saisõcs: ns 7 ?í o !)-7a
UM ÜOS MAIS RETUMBANTES F.XITOS DO THEATRO PORTUGUEZ

-i (," e ?' representações da celebre rerista em do:-, acios, sete quadros e duas
Ucslumbranies apotãiçoscs, original de Ernesto Rodrisucs, Eciix Bcrmudcj e

João llasios, muS|ca dos maestros Dcl-Kcgro e Bernardo Ferreira

PALAOB-THBATKB
Cyclo Thaatml »raslluli'o

Grantircompnnhln ltalinn.i dn Operetas, organizada o dlrl.lda pelo
CAV. ____£______j__j_Í Al_l_

wn.i^ - ^^í_uío_ntCM - HOJE
li

ai a ri "Mi--o
a's a mj II SOI R É 13

IrP»»-r*v-».1IMf.ltlP«in-«l_l_HI

O C-la-Tudo, Carlos Lealj loão P«-siana, Henrique Alves
Os principaes papeis por Berllic Baron, Mídina de Soi,i;a, Margarida Velloso,

Mari. Solcr, Tina Coelho. João Silva e Lui* Bravo.
TOMA PARTE TODA A COMPANHIA

Erillianles corporações de coros c de baile.
Dcslumbrantts scenarios. — Lur.uoso guarda-roupa,

Bilhetes á vendi i-.a bilheteria do theatro. Pre.os: — Vrizas c camarotes
de i". 15$: camarotes de :', io%; cadeiras dc i*, J$; cadeiras de a*, :S;
galerias numeradas, i,.oo; cntradi geral, iji-oo. (R i/S.i)
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A operetn, em tre-s netos,
do Suiipi";

-.-jzTzrpit-GZttn-a-xíz&tt-^^ ¦

A's « :^i l

A opereta, em tres netos.
do lipon ilonl

zes—saz—í-irirv-- i-m—•-.-iraw-l__7«-3ir!vr

I ia diicliessa
^el Ba! Taharia |

j L/i.._____a___a_--a—a——J I ¦iiniiwiumiu'*"-!'""»»-'»'—"*'—— ^
Tomnm parto: Ginlletta Cos- 'J;oiiiaiii parte: P1XA «OASA

ti. Maria Luiza Gioana, Alfre* HAIA) l!),l.n.-I. Gli_.ii.tla
dó De Torre e Carlos Aprandi. I Ccsti o Cario Anrnndi,

py. i.í iiliOliiiAllU I

n_no>_ /nnr^ e-mo

_Kt_J
empresa
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Orancic exito
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DO POJ-YTHEAMA 
*O!0

a juni-iUD.-ffffiirii y*'***w*K*aaMaa_*"' fl

® HOJ, IB9KB9
fcsn

LISBOA 
»f 1.I..H-— - ¦ -**-**t MOBV UmV*m_\

i SOlRE'E
|A»s7 H'i efl 3i4

JSSE' LOUREIRO

1 ?•

I? H f if ^
fl\ &\ Bj> If &m«sí-íi .'.-in ?mi m**& __«.i_ uàa ííí c

Í
Uma, revista cie rcnl suecesso

I¦ - . gi il ã ü í

^Iginoi tio Bastos Tigre, T-e^r, Barros c Carlos BIttonoou.t, musica do L'<z Junior

ItOSITA J.ODKIGUEZ •- Exímia coupletista mexicana no seu finíssimo repertório
Suecesso colossal íl« todos os artistas

ira.r_r AViro PKIXOTO e FILiOJVlBPffA LIMA nos principaes papeisIGiSÍA-UIO * '^Jlue MUSICA LINDÍSSIMA! ES1»IR
Ainautiiti e todua a_"uoll©s - STA1 ©A.I_VA A PÁTRIA.

rw
, Aos iloininaos os bilhetes venaeni-so apenas nn bilheteria. ....

BUCTBBW —amil. iir_3E-_casj«rig.-r*^J.«^^g.-rJ^ai^^=-^r^'— 2=-  1
—ms gma a f,üs<i« CompanlilaP8*.*- i__9 3 %ea& AlpxanUfe Azevedo

tltf JfífnBílhWi íi". s rr r.-xnojav1
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— Espectacnlos per sessões
SO!RE'E

A's T 3.4- e S> 3[4-

______!: 3T_3in_3S3
R_^resentac3o da comedia em 3 actos, de A. CAPUS, traduoeão de Joíío Luso

5MÇ5?ggSEK__

&S.b_i^ É3i2________â___KSJ^i^S ,«'¦ ¦**•-- ^4í&â__S__________Sifcíi:s}___ií i«-£_
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1ITO EM PROFUSÃO

-i^2f

í a f WITBI W11 IU ^ J '
1 ia J_____i JI &¦.! s# ila £ U &ü ^si

FS,
jif^ii H 3'ílIa J
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___ss_-cesso dfe toda a companSkia'*"*'" Mise-ensèéne da JOÃO BARBOSA

© © @ MOBILIÁRIO DA ELEGANTEJffARCENAE *_} © ^

Amanhã « As 7 3X4 e ás 9 Si4 - Ã LINDA PUSCCiONAEIA. a 1713
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.Ai-»».- MXRTAA CORREIO DA MANHA — Domingo, 6 de Agosto de 191Ô
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O estabelecimento que
zela pelos seus freguezes

CIRCO PIERRE
iArraado na Praça Saenz Pena

Companhia Eqüestre, Acrobatica,
,. Zoológica e de novidades

HOJE HOJE
DOMINGO, 6 DE -.GOSTO

2FUNCÇÕES2
A' _A_jDE — A'S 2 i(_

SBLECTA MATI>,'E'B
dedicada ás distingnidas familias e ao

MUNDO INFANTIL
Na func.ão da noite o publico as-

sistirá a uma selecfa funcção e um
programma cheio de aititracções no-
..'idades.

Terá a exhibição das feras da grande
collecção zoológica. 1.761.

CIRCO SPINELLI

Em certos armazéns, o proprie-
tario vem ao vosso encontro e vos
cumprimenta. Lembra os vossos gos-
tos e preferencias. Kecebeis bôa im-
pressão.

Esta espécie de armazem é ge-
ralmente bem localizada, bem dis-
posta e provida de bons artigos. Quasi
invariavelmente possue urna Caixa
Registradora "Na_io..al"" moderna.

Esta machina fornece ao freguez
um conpon impresso com a impor-
tancia da compra, data e inicial do
empregado.

Fornece uma duplicata destas
informações ao negocinnte.

Salvaguardando oom esta machi-
na, o proprietário pôde dedicar seu
tempo aos seus freguezes, attender á
prompta entrega das encommendas e
por fim tratar dos assumptos mais
importantes que lhe augmentarao os
lucros.,

Em outros armazéns, pelo con-
trario, raramente enoontra-se o pro-
prietario., .

O seu tempo é dispendido em
corrigir enganos nas contas, em des-
fazer malentendidos com os fregue-
zes. Traz o espirito attribulado por
detalhes de escripturaçao.

Nota-se logo a differença entre
estas duas classes de estabelecimen-
tOS i. y

Sr. Negociante: Um por um temos descoberta novos meios
de proteger os «eus lucros e teremos o maior prazer de lh'os indi-
car, bastando para isto escrever-nos Ou visitar o nosso estabeleci-
mento ou uma das nossas1 agencias mais próximas.

Rua Ouvidor 125 - Casa Pratt - Rio de Janeiro

Sem compromisso de compra queira mandar-me mais detalhado esclarecimento

sobre a maneira em que a Registradora "National" pôde auxiliar-me meu negocio.

'Nome ,. t - u__—_ —

Rua ______
'Cidade , ,

Estado ___ 'Negocio

Grande Companhia Eqüestre Nacional da
Capital Federal — Empresa Affonso

Spinelli — Companhia de Benjamin de
Oliveira

MONUMENTAL — Vínie.
ESPECTACULO! ¦**_-VJcHoje

Será leTflda na -** parte, a peça bur-
íwca de I1ENJAMIN ÜE OLIVEIRA.
musica do professor Henrique Escudero,
intitulada:

0 DIABO ENTRE AS FREIRAS
DESEMPENHO ADMIRÁVEL

N. B, — Os cspectaculos começam ás
:o horas e 30 minutos cm ponto.

Depois do espcctaculo, haverá bondes
para todas «s linlia-,

TODOS AO CIRCO
AVISO — Adhara.se em ensaios a co-

media de costumes militares — O ZE'
MÊMÊ. e a mágica — O GALLO DA
TORRE.

Terça-feira — GRANDIOSO ESPECTA-
CULO - NOVAS ESTRÉAS. (S 175O

ODEON
COMPANHIA. CINEMATOG_.A_-*H_CA BRASILEIRA

__ m _0-- _ — Ultimo dia deste programma porten- ^* _m^ ¦ __m
_m_ «, IJ Bã toso, deste film sensacional rHI W^a-* ¦_¦¦

Ultimas sessões com a exhibição do artístico film

LIBELLULA AZUL
__.r____V.u__ _^. ¦__-_. _-1....

Grande drama do enredo passional — Assumpto soberbo que Alexandre Dumas tratou
em um dos seus melhores romances, A Dama das Camelias, e que o

autor moderno delineou com as suas vicissitudes da vida moderna — SE'RII- DEL
PIA\TO da fabrica AQÜILA

Adriana Cartier, qual outra Margarida Gauthier, zombando sempre do amor e arrastando na
corrente que a cerca um milhão de adoradores, tambem so sente prwti nas malhas do amor... Pobre
Adriana, pobre .Ibellula» que vô suas azas se crestarem no3 raios do sol do amor...

COMPLETANDO O PROGKAMMA :
__ ATTMf .NT _<__.__ AT 0 ultimo numero — Sempre Informativo, sempre noticioso e o
VJ__ \J i.\l\Jl . X o V.I.J. .__.__. majS completo do todos quantos ha no gênero.
A 

"!_! 
<". R M!_ 

"VIT* 
A .J f. Drama <*e ainor e <*e bravura—Ei_ mais um bello íllm para completar

___a^-v iVlüi-A-l-Or\í¦**. _/ 0 programma. E' attrahente e o seu romance commove e empolga.

Amanhã

PASSEIO AO PAO DE ASSUGAR
Attrnliciite, deslumbrante c recon-

fortante passeio — O mais em-
nolciuito imnoiT.inn !

Reducção de preços
Aos domingos, das 7 lioras da ma-

nliü á 1 <la tarde, o preço da passa-
Sem 

ao alto do Páo de Assucar será
e 2$ooo, ida e volta, e depois desta

hora regiilarüo os preços em vigor.

AVISO A0~ PUBLICO
Os carros aéreos, funecionam

com freqüência diariamente, des-
do ás 7 horns da manhã.

A's segundas, quartas e sextas-feiras
o ultimo carro sobe da Praia Vermelha
para o Pão de Assucar ás 6 horas da
tarde, e ás terças, quintas, sabbados e
domingos, ás 10 horas da noite; Se
chover, ftinccionarão somente até ás 6
horas da tarde.

___]_? HONT.. SU_, 768

Amanhã
O GRANDE ASSUMPTO DO DIA

Apresentação de um TRABALHO MEDITO e COMPLETO

À EMBAIXADA BRASILEIRA
NA ARGENTINA

_______r___r~~ THfcifT' _W I!WmE*_¦ %^___Bs^ ¦*£*•*______
____**-^^___i _________ ______»_____<_'________ ___- ______________*_¦W* _¦ __¦!_*__!_•-.* ?mWwm I

____<-***___P___^_P_HP__fiPw_r_#i-tas, •
mm^ií^mmWmríf^^Jm^^WWt'''- ¦
_____"fl_P_ttr_l '^jLfl _______________1_1 __-______¦_•_£_¦ 11 IM W-y |¦I _____ Br- ''''¦

il ltK______l-__________!______
_____ ____________! ___r 

'"¦ ' v______________________H__ "'

_____L________H1_J

Orando film, cm 3 partes,
propriedade unica e exclu-

sividade da
Companhia Cinoniato-

£.raph._a Brasileira
Trabalho executado pelonosso enviado especial

junto á Embaixada Brasi-
leira, o hábil operador A.
Botelho.

FILM INÉDITO, que n_o
deve ser confundido com
outro já exlubido aqui no
Rio.

Duas sc manas em Buenos
Aires acompanhando os
passos Iriumphantcs de S.
Exa. o Sr. Senador RUY
BARBOSA, e com vistas
geraes sobre as Festas do•Centenário Argentino.

A SEMANA
INEGUALAVEL

V _..* U.--1- __£«_•___. tr. _ R»BaTUi _ «1[_-ll_l--ílll 11 ¦___

SEGUIDA FEIRA - Dois films
naKB-P-WWE-O aDBB-_-_-_-iB-MM___-BI

Vingança de Príncipe
3 actos — Edição Eclair

IBi:l!B«gffi!iIiI»llKiiiilit!Hli!aiB!:ii'ilSaiii_t!iiKa¦HI

Empresa
J. Croz Jn-

nior CINEMA IR!. Rna da
Carioca
49e51

__xo_r___ ULTIMO dia _=_:o-r__3
12 lindos films -Um trabalho PuLIGIAL de grande suecesso

Uma comedia que tem feito gargalhada
O GRANDE ASSALTO

Umn cumedia Interes-anto e monumental da celebre
fabrica L-KO (Universal) — 3 partes

Garantimos o suecesso deste trabalho.

A TABAQUÊÍRA DE, itflARFIM
j Um dos mais balloi DRAMAS POLICIA RS que R clnomatograplij-

tem feito. Trabalho monumental, em 5 longos actos, ila applaudida
1 agoncia D'LUXO - listo tllm é empolgante - Os applausos que o

nosso publico liontcm nio regateou consagraram o neroe iletoctlvo.

mas
l^-i -.__ll_.li_lJJL.H_.

tenebrosas
¦____t_r_x_____

Amanhã—2 trabalhos sensacionaes; 2 dramas admiravei.
COKAÇAO _)<'- MARMORR

extraído do celebre romance de Emilio Zo!a---TI.__E_.. RAQÜlNa
a mais o romance em 5 actos

__, | -_ Sua taça de amargura —I —

QHh-ta-feira_17 do
corrente — Inicio dos
trabalhos de Francis
Ford Griicc üuhard
e liollcanx, no film

Filha
¦9B______F

do Circo
________i____3_a__a__ g

Admirável DRA- 1
MA POLICIAL-

Film de aventu-
r«s. em 15 séries.
da fabrica ÜNIVER-
SAL. (R17Í2

¦ ,«=._*.___- ___»_«_rr_»_-«-r-~=»—-^ , . .... P

_ 3^MV ' 
;••/¦¦ '¦;'¦>¦¦ .|1Í||

_ss5__er_

Grace Cunard

no papel da Filha do Circo

¦_TOi__i___ii_5iiM!!E_i_B:' ís^vs íbiüss ::_ ,a m. ;rmm wmm m m nan
mmmM _»>. ¦ a rx __nw _______wa •* *. __;»_'-.-. v __e_s

TTJt_[___-A.T___lO _VlUiN.ICIJP_VI_.

Concessionário Wsiltei- AfocoVii - TÊMPORA-
DA OKlTiriAI. oi_ mio

COMPANHIA DRAMÁTICA FRANCEZA
!___UO!£M „_©UITR

HOJE Domingo 6 de Acosto KOJEÍ
MATIHE'E A'_í 2 HORAS

9 Despedida da S_oi_.pa_i3.ia

H, ,&_- PATHE *
ik ImWttm* Jk I MB . _ . ii — n_ ¦¦ _M_*.*TTa::i. __rí_tt---' __»_!_•»_£__ wi ri J_'
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HOJE -ULTIMO DIA -HOJE ^y<S^ <^y^ JW
Despedo-so boje do nosso pabllcn, em cujo moio _>__*¦*. '\? .^^tanta emoção provocara, o nltrn pusnunte ^[^7, wa_0 _/*^drama scientifico policial _^-^ \_0^ í*r-*^__**'^

¦ ftW UVtiPfiPllfflfl ii ^^w^ ^^^ ~r"r"
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g p.':.-j.' /. '"'. y^J' «ódios em
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ij II 1'rjf^r'.'. :;r,'y * My^,:> 
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i-.,iirlci. Eclair |:S ? ; H _ t. „;_.-

l_-_-i--_B_-_______________B_B_B_. -T______________r__nLi__ML

PATHE
ímprassíananles _xC~^_tf_?*

is Mattas s%s
nente bellos ^\^r-Péras 

s^r^^*
mmmmVmmmm*^^__^^
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_\0^ «^^ Üuinta-feira
Wr _,$S*-fòmosaHESPERIA

*fijr no drama apache em 5 actos

» M« JU. QUADRILHA
Za-La-Mort — Ca,_que d'Or

e Za-La-Vie
;_.________r__i_v__..___ fc.__•«_"__^.i:jm.çv'-í*¦__;___.n«-_a__ -¦—,_^i-¦IJ**-rj.(._f.-*v-,*,f*ttt-Tri BB n _____—inr i in—rinin-i" W n '• -*"* BB ¦¦**-¦**¦; RH

A SEIVIA^A DOS GRANDES ESPECTACULOS SEWSACSO^AES
i i__aa_______í____a____iB_^

¦ __T_ff»twr.J'ai-»._--.

B___________B_3____ff____iSBg^ ___^__MigE___M____r^S^__g-?

EMPRESA I.A.M.OT _fc C. AVENIDA RIO BRA.iCO, 151 o 153

HO_T___ — TJit.i____.c_» «dLla, do íllm de grande es.ipect.3iC-i_ilo |
A OPERA l>f> COMPOSITOR AÜ13HH*-

ws_r^i-^.wi_/^:K_'P-%.;rl'í.-ncr.1i„ >»B___________ew_<Eg«g3a_--0_ ''¦-^" -___________B_BB__BBB__---_' M -Tca. ___ .¦a^Utf-_t-_B--. m. H—BB-W

____*. "VTr.

i il il i ii ¦ Brrrrrrr imii i ¦ i i m 111111111118

m si
mmt ______L_m_J

Peça em 3 aclos de Tristan Bernard.
Os movpis para esta peça suo fornecidos pela conhecidaeasa RKD-STAR.

© Preços clc I\í_vtii_c_ 'c 
^

BUEVFMFXTH — Ai intorcssnntes conferências do .Ir-
J. 1. . PONSON* It 17^s

_a___s

Os dois últimos
capítulos que
constituem o fe-
cho de oiro do
magistral ro-

mance america-
no, o mais cm-

polgante o Y5_rproh(,ni_entc entn*- o» seus congêneres, que
bem mereceu o qualificativo de ultima maravilha cinemato-
graphica.

Os episódios de hoje, como os demais, offerecem o maxi-
mo interesse.

No mesmo prosrramm!. o püjanto drama da vida real,
obra anistica o sentlmcn nl da ftf.unada

T.ibrlca Eclair

lü.V. TIRO NAS TREVAS
i longos o commovontcs aclos. Scena cnmpestre da mais alta moroli-

(l.ule, vicsniiarta ao mais (ranço suecesso
Como extiTi 11a matinée:

A revista animada, uliimo uuniero

!s! JPA TM JB» JOTJMNAL
Do qual se destacam as modas em Paiis.

AMANHA—O grande drama de aventuras em _ partes VINGANÇA
DO 1 r.lN.|l'_

N.) mosmo ]ir. gramma, o formidável drama passado em meio dns
florestas *,S 1..HAS DE JUNGLAS (Daisy Ford) 5 partes e mais a m
Guerra l-uopea em 2 PARTES. Últimos bnlciins. p

S1730 g

Somente estes dous dias será possivcl apreciar o notável papel da artista celebre, mundial, russa
AIM

TSA MATINÊ?T2

ii| fWW^W^r W^mm 1
B | B 1<íí:~".S.' _> flíí ¦:'.! I11 rrf I- * >*

Film* extra-programma cômicos
j____a_.s__:_____'i-_r__»f-___5c__n_

Mais um grandioso film que fará epo-
ca. Trabalho <*Extra» da «Red Pea-
th. r», onde snbresác pcln sua graça,belleza, fascinação e meiguice, a ar-
«sta MARY FULLER, a favorita d-«écran» americano, encarnando o pi

|." pel principal do poema em cinco
actos
B____KS______H_HSE_____a5SS__aBí?S

mmWWmmWÊmWmWmVmWmSBBm

MARY FULLER, tanto na «robe» |||§1§
tailleur» como em «toilette decolettée, «í" -
ornamentada de custosos «galons*-
lanto no mnio dc suas inestimáveis
«fourrures*. como no seu «deshabillé**

-¦_ _ -v-., S____Íllll|'aV_f""''''_. ''  " íí :"''¦• L_K _//

COQÜETTBIÍlB

MARY FULLER
A Hcjan? americana

estudado, denotaa verdadeira alma refinada de "grande dame», de"coqnettc intelligente e dc
gosto na época moderna.

O CINEMA AVENIDA R_._30AT.CIA EJ CONFORTO
BW_BB»_-___BB_g«BBB^^ Bgg»r--gga-_ig_W^g5S^S^

rt 1670
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Vejam na penúltima pagiua os amuincios dos theatros Municipal, Apollo, Recreio, CarlosGn-_.es, S. Pedro, 5. José Pa?ace-Theatre, Republica e Jardim Zoológico

¦¦¦ ____^_»0__E__________i __-.]'. ¦- -**--- - -—————m^Am.


