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OPPORÍUNA

orientação da secretaria, os consula-1 diligencia com que Serpa Junior, «es-
°" mo embaraçado pelo defeito phys.co

O Ministério <las .Relações Exte-

riores acaba de dirigir aos cônsules

brasileiros no estrangeiro uma cir-

cular, chamando a attenção para a

necessidade de transformarem aqiiel-

les funccionarios os respectivos con-

sulados cm centros -de propaganda

(l.os interesses econômicos do Brasil

e em órgãos dc vigilante fiscalização

dc tudo o que s refere aos proble-

roa- commerciacs concernentes ao

¦nosso paiz. Ha muito tempo que ja

se 'devia ter tratado dc utilizar desse

im-òilo o serviço consular, cuja im-

portancia sc tornou muito maior

nk-sde o começo da guerra e da mo-

dificação geral da politica econômica

das grandes potências. Pela própria

lei orgânica -dos consulados bras'lci-

ros, estão elles investidos ¦ das fun-

c*5es para as quaes a Secretaria do

Kxtcrior agora chamou a attenção

Cos nossos agentes consulares. Mas

a rotina administrativa e a falta dc

iniciativa da chancellaria tinham -lei-

xado que ficasse letra morta a parte

do regulamento consular relativa ao

papel do cônsul, como órgão de tlc-

fesa e de propaganda dos interesses

econômicos do paiz no estrangeiro.

Não falta a muitos dos nossos agen-

tes consulares a actividade e o pa-

triotismo necessários para se oecupar

«•'esses assumptos c, apezar «ia incr-

cia do poder central, não raro con-

sagravam elles «ma parte -do seu

tempo ao estudo <lc problemas com-

suerciaes c industriaes, enviando so-

Ire taes tópicos relatórios que iam

dormir nos archiros -do Itamaraty.

lAfim de systeimatizar esses esfor-

ços esporádicos c de coordenar a

arção do nosso corpo consular, tor-

namlo-o um poderoso e cfficiente

íutxiliar na obra da nossa expansão

econômica, o Ministério do Exterior

teve agora esta resolução digna dos

maiores applausos c cujos frutos nao

tardarão cm sc 'fazer sentir. A cir-

ciliar encarrega os cônsules de cuidar

da descoberta de novos mercados

para os nossos produetos c de estu-

dar os meios de expandir o consumo

daquelles que já tiverem tido entra-

da nos respectivos districtos. Ate

agora existiam em alguns consulados

mqstni.ar.os de produetos brasílei-

ros; imãs essas exposições perma-

nentes, que geralmente occuipavam

um pequeno armário collocado em

uma sala pouco freqüentada, não

passavam dc inúteis manifestações

platônicas da acção consular na pro-

paganda econômica do Brasil. Dc

ora cm deante, ficam os agentes con-

sulares incumbidos de recorrer a

tnietbodos mais efficazcs e mais di-

rectos para tornarem conhecidos do

estrangeiro os artigos, que podemos

exportar e quo muitas vezes sao

comprados om outros mercados, por-

qne o importador estrangeiro ignora

que os pódc obter aqui cm termos

mais vantajosos.
¦Mas essa nâo é, aliás, a unica fun-

cção, que a circular indica aos con-

Slllcs como parte integrante do seu

mister. O estudo dos problemas com-

merciacs, a investigação minuciosa
ilas múltiplas questões econômicas e

financeiras que interessam o paiz,
tudo isso será agora matéria á qual
devem os cônsules consagrar a sua

attenção. A importância do encargo

que o Ministério das Relações Exte-

riores assim confia ao serviço con-

.sitiar é enorme, devido á nova situa-

Cão que se cst.i creaildo como corol-

lario da reorganização econômica do

inundo. Diariamente se discutem

hoje, na Europa c nos listados Uni-

dos, problemas commerciaes cc-mplc-
xos de cuja solução depende muito

o nosso futuro econômico. Trata-sc
dc questões technicas, em que é pro-
ciso ter. além do preparo geral seien-
ti fico. um conhecimento pratico do

mecanismo dos .mercados e dos

factos detalhados da vida quotidiana
dos grandes centros da pcrinuta
mercantil, Xinguem melhor do que
os cônsules, que se acham, pela na-

tureza especial das suas funeções,
cm contado constante com as r.eali-
dades <*o mundo cottvmcrcial, pôde
apreciar e analysar esses problemas,
discriminando noites tudo o que di-
recta ou lintlirectamentc fif-fecta os

interesses brasileiros.
I-, a actividade dos nossos agentes

ccnsularcs não ficará esgotada no
estudo e na investigação dosses
assumptos propriamente commerciacs.
Dentro da alçada, que a circular mi-
nistcrial lhes traça, ha campo para
que clles se appliqucm tambem ao
exame das questões mais vastas que
ova agitam o mundo europeu e nor-
te-americano. As reformas tributa-
vias e o* accordos commerciats entre
vários paizes, bem como outras mie-
did;is que decorrerão da reconstrtt-
"ção econômica que se prepara, de-
verão ser attentamente acompanha-
"Ias pelos nossos cônsules.

A questão da immigração vae ficar
egualmente incluída cmrc os assum-
ptos da vigilância consular. Em rc-
latorios freqüentes, deverão os agen-
tes consulares informar o ministério
das medidas legislativas e dos actos
administrativos dos governos estran-
gciros regulamentando ou cerceando
a snida de emigrantes.

Tomando esta iniciativa dc apro-
veitar os cônsules como agentes de
propaganda e tlc fiscalização dos in-
teresses econômicos do Brasil, o Mi-
rtisterio dai Relações Exteriores vem
preencher i; um modo satisfatório
a lacuna, que a Supprcssão de quasi
todos os serviços do Ministério da
Agricultura no estrangeiro havia
creado. E se, dc accordo com a nova

dos forem convertidos em agencias

efficientes da nossa expansão eco-

ncimica, será possível mais tarde,

quando as condições financeiras o

permittirem, reorganizar a propagan-
da do Brasil na Europa e nos Esta-

dos Unidos em linhas, não somente

muito menos dispendiosas, como

tambem mais remuncradoras.:

Traços da
Semana

Não Sc* st vos interessa saber que
de todos os gêneros literários do jor-
nalismo a biographia é aquclle a que,
na minha desageitada maneira dc os

praticar, sempre dediquei especial aver-
são. No dia em que fundarmos a Es-
cola Superior do Jornalismo, prometto
que serei um candidato esforçado ao
diploma dc doutor biographo, tão gran-
dc é n insufficiencia dos meus pendores
profissionaes, quando mc collocam sobre
os honibros a tarefa de relatar a vida
dc alguém.

Assim, peço-vos mil perdões pelas
linhas que ides ler, porque cilas contêm
a tentativa dum necrológio c, portanto,
duma biographia.

O trabalho é duplamente delicado,

por se tratar do homem que no Brasil
mais biographou os seus semelhantes,
c que, por essa circumstancia, tem irre-
cusavel direito a um bom biographo.

Quero referir-me a Serpa Junior,
morto c enterrado ha dias.

Serpa Junior, oriundo da brilhante
bohemia literária que fez a abolição c

pregou a Republica (Deus lhe perdoe
os peccadosl), não legou á Pátria um

que o tornava tardo dc uma perna, cor-|
ria a investigar a existência desses he-
róes da oceasião I E trazia-lhes sempre

o retrato e as particularidades da vidal
Elle collaborou, portanto, de modo

decisivo, na evolução da biographia
•como gênero literário. Mas, por um
desses caprichos cruéis do destino, que
costumam acompanhar os homens que
sc especializam, morreu e foi enterrado
sem ter o biographo que merecia. Esta
clironica não chega a oecupar senão
uma. columna e não - illustrada pelo
retrato do seu heróe...

De resto, o próprio autor da chroni-
ca ainda não tirou a sua carta de ba-
charel biographo...

Costa REGO.
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T.picas _ Nitioias
O TEMPO

Magnífico o domingo de hontem. Multa
luz c sobretudo muita alegr.a nas ruas,
nos 'prados e nos campos dc football. A
temperatura variou dc 15°'9 a •22,,»4-

—-— ty- iflQr^ljT^I-r-"

0 MEU BOI
MORREU

HOJE
lEstâ de serviço na Repartição Central dc

Policia o 2" delegado auxiliar,

A carne
IPara íi carne ibovina, tposta hoje em

consumo nesta capital foram attixados pelos
marchantes no entreposto de S. Diogo, os
preços clc $l)oo c $010, devendo ser co-
brado ao publico o máximo de $800.

Carneiro, 1S200 a l$8oo; porco, l$'00, c
vitclla, íúoo e $*oo.

Tem-se procurado convencer o pu-
blico dc que forças do Exercito, des-
tacadas em Matto-Grosso, não vem pro-
cedendo com parcialidade manifesta
cm favor dos falcairueiros, chefiados

pelo senador Azeredo.
Para provar a parcialidade dessa

gente, não se precisa dc outra coisa

que arteutar num telegramma dirigido
ao director dos Correios pelo agente

nome de estrondo. Poeta, jornalista ou postal dc Campo Grande, naquelle Es-
artista, não foi sagrado, nem consa-1 ,a(]0.

Nesse dcspaoho, diz o agente que,
cm vista das difficuldades com que
luta para desempenhar as suas fun-
cções, devido á aiteração da ordem

publica, requisitou o auxilio da força
federal, auxilio que lhe foi negado.

Não são necessários prodígios de
raciocínio para coinprchender essa si-
tuação. Não estivessem as forças a que
recorreu aquclle agente inclinadas para
a politicagem aladroada do sr. Azcrc-
do, e a requisição de que se trata se-
ria imrncdiatanicntc satisfeita.

Nada mais natural do que, cm caso
dc desordem em qualquer Estado, for-

ças federaes guardarem as rcpartiç.-.s
federaes. Ainda ha pouco, o presidem •

A Victoria cin-

grado. Comtudo, não era um fruto da
mediocridade. Póde-se dizer que as
letras Ihc devem um serviço: elle
cooperou para a evolução da bio-

graphia.
O genero era, como sabeis, inci-

piente. Possuíamos alguns ensaios apre-

ciaveis dum certo Sacramento Blaclc, c

mais nada,
Ainda assim, o que havia era pouco,

porque ô supradito Sacramento se en-

tretinha, de preferencia, com as perso-
nalidades dc indivíduos desapparccidos.

Serpa Junior creotl, então, a biogra-

phia dos vivos, especialidade cultivada,
mas em pequena escala, pelo digno Dr.

Pclino Guedes, que só escrevia as bio-

grapliias dos ministros da Justiça.
Serpa, menos restricto na sua activi-1 da Republica enviou

dade biographica, fundou um semanário, I coenta praças, destinadas exclusiva-

a Rua do Ouvidor,, onde começou a' mente a reforçar a guarda dos esla-

apparecer todos os sabbados, com re- i belecimcntos federaes' da capital espi-

gularidade, a historia da vida c feitos

dos cavalheiros, a juizo da redacção,
mais dignos daquella tocante home-

nagcni, sempre illustrada com a photo-
gravura do homenageado.

A galeria da Rua Ao Ouvidor apre-
sentava uma originalidade: não era

composta, em regra, das figuras de

grande destaque social, que são citadas
diariamente nas folhas.

O erro dos velhos biographos estava

precisamente em biógrapharem pessoas
muito conhecidas. A biographia, nesse

caso, era unia inutilidade.
Serpa, espirito moderno, deixou de ~ 

prcsiàeutc da Republica, acompa-
lado as glorias da literatura, dc que todo' aliado do chefe de seu estado-maior co-

do ronel Tasso Fragoso c ajudante de_or-
dons capitãotenciue

rito-santense.
O caso a que alludimos indica sim-

ptesmente que ao sr. Wencesláo Braz
fallece a energia precisa para fazer
«om que as autoridades militares in-
ctimbidas de manter a ordem coristitu-

1 cional de Matto-Grosso cumpram reli-
giosamcnle o seu dever,

, O que se verifica é que, ao enves,
cilas pendem para a causa immoral do

j vice-presidente do Senado, fazendo
' 

vista grossa sobre as depredações pra-
licadas pelos seus mandatários.

inundo tinha o contado por meio
livro c do jornal, e enveredou pela
pesquiza das do commcrcio e da indus-
tria. Nesse sentido, fez verdadeiras re-

velações, retirando do anonymato para
o iiiostruario da publicidade todos os
honrados condes, commendadorcs c co-
roneis da Guarda Nacional que a escri-

Dodsworth Mar-
tins. visitou hontein ris exposições Ca-
nina e de Avicultura, assistindo depois
110 Derby Club a corrida do parco, em
qne foi disputado o "Grande Premio
Dr. Frontin".

No Ceará foi espancado um jornalis-
a, em plena praça publica, porque se

ptiirac-o mercantil estiolava e absorvia. : atreveu a atacar dois secretários do ex-
O trabalho do director da Rua -.presidente Benjamin Barroso. Esse

Ouvidor apparecia sempre meticuloso c jornalista moveu séria campanha con-

abundante. As biographias oecupavam Ira o antecessor do sr. Tliomé Saboya,

ordinariamente duas paginas compactas 
!c agora ainda anda ás voltas com os

tio semanário c não eram prolixas, pois, I remanescentes desse governo, que pre-
se ds méritos dum pocia podem muitas' tendem continuar a dirigir a politica
vezes caber dentro das quatorze linhas

dum soneto, os do chefe de uma casa
importadora têm que ser calculados pc-
Ias parccllas da ultima factura.

Infatigavcl, o illustre jornalista bio-

grapho compunha quatro vezes 110 mez
ume dessas obras primas do seu talento,
as quaes, ao fim do anno. formariam
um grosso volume de quarenta e oito a
cincoenta e dois atochados capítulos.

A Rim &o Ouvidor só excepcional-1
mente tratava :1c poetas, sendo que oj
caso mais notável nesse sentido foi oj
do mcn querido amigo c festejado vate
Carlos Magalhães.

estadual.
Espera-se, segundo informa o nosso

correspondente naquelle Estado, que o
sr. Tliomé Saboya faça com que os

Não sc julgue, porém, que Serpa
Junior fosse refractario aos encantos
dum bcllo poema, dum romance e até
dum discurso. Contemporâneo e com-

panheiro de muitas celebridades litera- |
rias, com cilas convivendo c batalha.-- 1
do, partilhava tambem dos seus trium- ]
phos. Mas a visão jornalística da Rua \
ílo Ouvidor ultrapassava os limites
desse pequeno mundo scleccionado e
isolado da grande massa. Xa rua do I
Ouvidor se decidiam, áquelle tempo, |
todas a5 questões qne affcctavam .1
riqueza e o progresso material do Bra-
sil, que, como ninguém ignora, não
são feitos de versos. Por conseguinte,
na Rua tio Ouvidor, órgão dc proptil-
são das íorç.is vivas e efficientes do

paiz, só deviam de preferencia ser ce-
lebrados os grandes feiios e os gran-
des homens do conunercio e da indus-
tria .

Não havia nisso uma tendência do
temperamento dc Serpa Junior, mas
uma simples questão de programma do
seu jornal.

A galeria biographica da .Rua do
Ouvidor, por ultimo, não funccionavi
como um instrumento de mera glorifi-
cação; linha, já, o caracter de precisão
dum boletim estatistico, porque a bio-
gropliia mais recente era sempre a ex-
prcRsão do mais recente triumpho no

] campo das actividade, praticas.
Assim, uma collecção do jornal dc

Serpa Junior proporciona hoje a facili-
dade de "lermos immcdiatamente deante
dos olhos, impressas em pnpcl assett-
nado, as figuras dos homens que ven-
ciam no momento, fossem clles o pro-
priclario do eavallo que levantara o
grande premio da estação ou o com-
missario de café que, em Santos, mais
especulara nas oscillaçõcs do preço do
produeto exportado. E era de ver a

responsáveis por es.se espancamento
soffram o devido castigo. —

Não acreditamos cm tal coisa. Nes-
te paiz, c sobretudo nos Estados onde
dominam presidentes e governadores

| cujo merecimento consiste apenas cm
defraudar os cofres públicos, o regi-

, mcn da impunidade para os dclinquen-
1 tes é a coisa mais natural deste mundo.

Não é esse o primeiro caso dc a:;-
gressão a jornalistas, em que 03 nu-
gressores ficam impunes, e, o que c
mais. participando das boas graças dos
poderosos a que servem. Nessas cir-
ciimstancias, o que urge que façam os
que se entregam a essa perigosa profis-
são é andarem armados para o fim de
repeli.rem os que entendem dc os fa-
7.cr calar pela forca «Io cacete, do -pu-
nlial ou do revólver.

!*' verdade que o sr. Tliomé c go-
verno novo, que precisa nf firmar-se
com ac'os que agradem a opinião pu-
blica. Mas 05 srs. Hcrminio Rarroso
e Borba, ex-secretarios de governo e
apontados como mandantes do espanca-
mento, são pnliticns *c influencia r.o
Ceará, c delle.* precisa o sr. Saboya
para a montagem da sua machina elei-
tora!.

D jornalista aggrcdido que se avenha
como puder! Cure as suas feridas e
vinguc-sc, se achar conveniente. Isso ¦''
o mu- é lógico esperar.

ROUPAS brancas —
— Cn?a Manchestcr

rtimentn rem
Goiç^-vcs Dií

A propos:to da questão das Docas da
Bahia, recebemos dos respectivos con-
cessionários uma caria que daremos á
publicidade no nosso numero dc ama-
nhã.

Em nome do presidente da Rcbublica,
seu secretario dr. Heüo Lobo. íoi hon-
tem. á tarde, á legação da Bolivia apre-
sentar cumprimentos ao respectivo mi-
nistro, junto ao nosso governo, dr. José
Carrasco, pelo anniversario da indepeu-
dencia daqucllc paiz.

tmir&mÇ»«tXy-iS?.Çixmm.m.i

BIBLIOTHECA POPULAR — Abcr-
ta ao publico das 11 ás "i horas, no
Lyrcu dc Artes c Officios.

O dr. Heüo Lobo, secretario da pre-
sidencia da Republica, foi hontem á
legação da Bolivia cumprimentar o dr.
José Carrasco, em nome do dr. Wcn-
ccs.áo Bra.z, pela passagem da indepen-
dencia dessa republica amiga, da qual
aquclle diplomata é representante junto
ao nosso governo.

O povo rarioca tem o vicio do cor-
iwvalismo; o carnaval, para elle, e
uma canninha de Paraty, gulosamcn-
te saboreada com estalidos da hngna
no oéo da boca, todos os annos, cm
tres dias consecutivos de verdadeira
embriaguez.

Nessas setenta e duas horas «e
loucura desenfreada o povo em deli-
rio não respeita coÍ8a nenhuma e
tem a habilidadie de transformar os
aspectos mais graves, mais sizudos,
mais tristes em vastas gargalhadas
homericas de troça irreverente.

Não ha brasileiro do norte, muito
especialmente o rmon distineto amigo
•marechal Pires Ferreira, bravo sena-
ifl-or pelo Piaifhy e habilissimo politi-
co militante nas fileiras do Exercito,
que não saiba quanto 110 berço pa-
trio, lá para as bandas dos sertões
cq-uatoriacs, c dolctitissima, prato-
damente triste, dolorosamente amar-
ga a canção popular do jV/cii boi
morreu, canção com que a voz do
sertanejo externa a sua magna inten-
sa. a sua saudade lancinante, a des-
ventura que o esmaga quando lhe
morre o boizinho amigo, quando a
sccca lhe devasta o canino e os cor-
vos lhe dilaceram, ao calor abraza-
dor do sol causticante, a ultima ca-
beca de gado.

Comprehende-sc: toda a vida do
sertanejo do norte palpita na ancie-
dade com que elle assiste ao nasci-
mento do bezerro, acompanha o seu
desenvolvimento, cuida da sua vida,
acode aos soffrimentos que o attiit-
gem. . .

E como Chora icsse homem do de-
serto, esse canvponez sentimental, qne
cifra toda a sua riqueza, todas as
suas preoecupações no 'bem tratar o
armcnlo, vcl-o pascer e prosperar na
medrança que a terra lhe fornece
bem-fazeja e, amiga, eimpianto' o sol
não a cresta e esteriliza, ao ver mor-
rer á fome e á sede os animaes que
elle creou I.,.

Por isso, quando o boi expira, o
sertanejo sente c soluça*, é a des-
graça que lhe cáe cm casa, é o pão
dos filhos que sc vae, é a alegria e
a fartura do lar quesossobram_ na
voragem .do osllio canioular; então a
inspiração nnonjlma geme nas can-
ções populares a tristeza dessa infe-
liciiladc qne se traduz na musica
plangcnte, monótona como_ as gotas
-'agita caindo na superfície dc um
tanque c que se arrasta na letra ver-
sejada á Ia diablc, em metros vários,
conforme a exigência do instante e
a dorida impressão que a alma cx-
perimenta.

1N0 entanto, o povo carioca, in-
flticnciado pelo carnavalismo irreve-
rente, caprichoso, convulsivante, que
não respeita ncin irmesmo a crença
religiosa, nem a sagrada castidade da
familia, detiurpon a intenção do -nu-

sicista anonymo, transformou a ele-
pia sertaneja no ddthyrambo a Gam-
brinits e, durante as tres nditea da
orgia romana da decadência, leva de
rojo pelas avenidas do Rio,, entre
clvti.fas c vozerias, na matmada en-
surdecedora Ap. saturnal, a tristeza
lutnosa do sertanejo a palmilhar a
via-crucis do êxodo.

.Aconteceu qnc_ um inglez,_ turista,
iimpenitente, assistiu aos festejos car-
mivaléscos do Rio e, ao que parece
dcduzii-se -das suas próprias pala-
vras, ficou encantado com a surpre-
sa que o assaltou, ao penetrar no
seio da multidão desvairada.

A musica da canção caiu-lhe 110
ouvido, a toada merencoria agradou-
lhe e, sc bem que notasse a
sua alma de artista o contras-
tc qiie havia entre o rythmo
ossianico c mórbido da musica c a
alegria bachica da multidão que a
cantava, adaptou-se á exigência do
nuro e, embora não cdiiiprchendesse
a letra, acompanhou a onda c á voz
do coro iimiienso juntou a sua: di-
verliu-se tambem, obedecendo á ale-
gria comnitmicativa da massa.

Mas o seu espirito, como de bom
anglo-saxonio, teimou cm preserutar
o mystcrioso segredo que no Brasil
permittia á alma popular, cm dias de
carnaval, transformar a musica de
um stabal-inatcr em cançoneta de
boulevard.

lAttribuiti ao espirito da letra, que
a sua ignorância do portuguez não
lhe permittia comprehcnder, aquella
contradicção flagrante.

E, dirigindo-se ao interprete poli-
ciai, pediu-lhe, em iirJáo hespanhol,
que lhe indicasse "a residência do
"professor tle inglez da Universi-
dade"...

Perplexo, o polyglolta peripatetico
apontou-lhe a nossa Universidade...
a Escola Normal, c, como professor
dc inglez... o dr. Afranio Peixoto.

O patrício de Shakespcare, no dia
immcdiato á quarta-feira de cinzas,
apreschtoil-se na Universidade, fa-
zendo questão fechada de falar ao
prolessor dc inglez, espantado d.
não encontrar á porta dc entrada o
clássico dístico das casas de cambio:
ennlish spolccn.

Conduzido á presença do illustre
director da Normal, o viajante ou
porque desconfiasse daqtfclla Univcr-
sidaiie tão differente da de Oxford,
ou porque duvidasse do mestre que
nrocurava. diritriiHhe a palavra cm
um paióis mascavado de 'hespanhol,

francez c italiano, entrecortado de
palavras inglezas, c explicou-lhe que
eslava encantado com o carnaval do
Rio que muito sc havia divertido na
Avenida durante as tres noites de
•Vlin, que ficara maravilhado com a
musica da cantiga popular que ouvi-
ra. que aprendera iirtmeiMatamente c
que tambem cantara embrenhando-
sc no seio da turba delirante,¦Mas 

tinha de partir no dia setruin-
te para a sua pátria c queria conhe-
cer a letra da canção, para poder
cantal-a com alma, com vèrdad-ciro
sentimento nacional, e pedia-lhe, por
isso, uma traducção dos versos que
não havia entendido...

O dr. Afranio viu-se em palpos de
aranha: o homem teimava; e porque
o illuslfado (Prector da Instrucção
se houvesse traido inscnsivclmcntc,
dizendo-lhe cm bom inglez:

— l.ut it is imposslble, Tdotvt
speak english at ali; o subdit.o de
,s. m. o rei Jorge não o hrnon mais,
até que conseguiu uma versão ligei-
ra dos versos populares do folkc-lnre
nortista. Quando o filho da velha
Aibion viu satisfeito o seu maior de-
seio c pôde ler baixinho, para si a
versão que rapidamente lhe havia
proporcionado o professor de inglez
da Universidade do Rio de Janeiro,
uma alegria súbita e profundamente
sentida lhe brilhou nos olhos. « •

Todas as attenções se haviam fi-
xado naquelle personagem estranho;
110 gabinete do dr. Aifranio pairava
um 

"silencio 
de auciedade. os fun-

ccionarios graduados esboçavam le-
res sorrisos á flor dos lábios e os

contínuos, tendo o -espanto no olhar,
pareciam 

'íebetados.

Repentinamente reboou na sala um
vozeirão de bárytono, atroando os
ares: era o excêntrico turista_ que,
para experimentar sc a versão se
adaptava á -íusica da canção popu-
lar, cantava a toda força dos seus
pulmões, com maravilhosa intuição
artística, em inglez de Byrcm, a mu-
sica dolente e popular do Men boi
morreu:

-My buli is dead!... _
foi um suecesso imprevisto: acudiu

gente, resurgiu das cinzas da quarta-
feira anterior,... na Universidade
do Rio, o carnaval dos dias ante-
riores.

Alegre, sorridente, o inglez deu ao
dr. Afranio utm pavoroso shakc
hands de agradecimento:

Oh! I tha-nk you very much, my
dear teacher...

d. atirando aos ares o seu vozei-
rão de bárytono, saiu a cantar, om
inglez:

My buli is 'dead!... _
E se uma bala do kaiser não o

matou no Yser, ainda a estas horas
está elle a cantar, na linha «ia frente,
entre o estalar das pipocas de Mau-
ser c o crepitar incessante das me-
tralhadoras Maxim, pour êpater les
boches, a musica dorida do Meu boi
morreu: — My buli is dead!...

Parabéns ao presado amigo sena-
dor Pires Ferreira: o Piauliy está
dando a nota na linha da frente ocei-
dental.

Pinto da ROCHA.

NOTICIAS DA GUERRA

Francezes e allemães continuam
a lutar desesperadamenfe nas

.»¦. I-» ——— ^"»

cercanias de Thiaumonf
l.r-

mtrt

GRAVATAS —
Casa Manchester-

Lindisaimas — Só ni
-Rua Gunçilves Dias 5.

O sr. Azevedo Sodré resolveu rever
o quadro dos funccionarios extranume-
rarios da Prefeitura, para o fim dc dis-
pensar aquelles que não forem precisos
ao serviço publico municipal.'

De longa data, vimos chamando a at-
tenção dos prefeitos que se suecedem
para a ilagrante irregularidade desses
exíraiiumerarios, positivamente desne-
cessarios, que só percebem do orça-
mento municipal porque contam com a
protecção dos políticos.

No caso, não se trata de nenhum at-
tentado contra os direitos adquiridos
dc quem quer que sej'a, mas da sup-
pressão de um abuso, grandemente pre-
judicial ios cofres municipaes.

Sabe-Se em que condições se encon-
tra a Prefeitura. A despesa que cila
faz com a verba "pessoal" é apenas
excessiva, tratando-se somente dos em-
pregados do quadro. Ali, como em toda
parte, não foram as necessidades do
serviço que forçaram a creação de lo-
gares, e sim os candidatos dos politi-
cos que produziram a creação de em-
pregos.

Dc sorte que muita vez a Municipa-
Iidade se vê na contingência dc adiar
certos melhoramentos exigidos pelo pu-
blico nas ruas da cidade para attender
ao pagamento do funccionalismo.

Numa situação dessa ordem, conser-
var os extranumerarios eqüivaleria a
um crime.

O sr. Azevedo Sodré enveredou pelo
bom caminho. Mas necessita dc muita
energia para levar avante -03 seus pro-
positqs, A politicagem nesta terra tem
muita força, c é bem capaz de pôr en-
travei á iniciativa do prefeito.

1 ,j j, to&*% tem.
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Uma casa Je inverno improvisada pelos officiaes franceses, na reetagtiarda das linhas dè batalha

BENGALAS — Elej-atitcs e resistentes —
Casa Manchester — Gonçalves nia« 5.

O ministro da Fazenda permirtiu que
o capitão reformado do Exercito, Al-
fredo Soares do Nascimento. actual
intendente da cidade do Rio Grande do
Sul, recolha as quotas com que conti-
nu'a a contribuir pa*a o montepio,

in»»»!»

BRANDÃO

A PALAVRA OFFICIAL
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De todas as linhas de
frente

Rüssia — Petrogrado, 6 — As ba-
talhas nos rios Graberki e Sereih e
ao sul de Brqdy desenvolvem-se eir.
nosso favor. Consolidamos a9 .posições
capturadas na margem direita do pri-
meiro daquelles rios e tomáimos de as-
salto duas aldeias. O inimigo contra-
atacou violentamente nove vezes, mas
foi sempre repellido com grandes per-
das.

iFizemos mais de duzentos prisionei-
ros. Muitos outros cont!_uam a chegar
aos campos de concentração.

IngmT-RRa — Londres, 6 — Com-
pletada a captura das trincheiras alie-
mãs annunciada no communicado ante-
rior, levámos a nossa linha durante os
dois últimos dias, para oeste e nonte
de Poziéres, mima extensão de tres
hilometros por joo a 600 metros _ de
profundidaL*, e consolidámos a posição
conquistada, apezar do canhoneio ini-
niigo. que sc tomou particularmente
violento na estrada de Poziéres e Ba-
ipaume.

Bombardeámos Coitrccllclte e iMirau-
mont. destruindo dez plataformas de
canhões e tres depósitos de munições.

Rcpellimos próximo de Souchez os
allemães que tentavam apoderar-se de
uma cratera.

Emtre Hooge e SaintíElqi,, houve rc-
guiar actividade de artilheria.

NO SECTOR DE VE8l.il
Violentos choques
de inf ixteria em

Thiaumont

Em outras linhas de batalha IVarias noticias

ALFAIATE
Av. Rio Branco,

O ministro da Fazenda approvou o
acto do delegado fiscal no Maranhão,
annexando a collectoria de Villa do
Paço Limiar á de S. José de Ribeira-
mar, cm vista de sc ter suicidado o
collector da mesma, Manoel Joaquim de
Sant'Aiina, que estava alcançado.

 < i ni 1 n
A administração do Correio da ila-

nhã, assim como todos os seus agentes
e viajantes, acceita assignaturas para
a revista portugueza O Rosário, uma
das mais bem feitas publicações calho-
licas editadas cm Portugal. Anno 6$ooo.

¦i n imi iin-a.
O ministro da Fazenda declarou ao

delegado fiscal no Amazonas já^ ter
sido a-uorizado o pagamento dc ajuda
de custo a que tem direito o guarda-
mór da Alfândega de Manáos Gileno
Pedrosa. nomeado ajudante dc guarda-
mór de Santos.

¦:aC ? iBGl» _>_CW  -""¦¦

PERFUMES — Especialidades —. Só
Per.um..ria Nunes — ... S. Francisco

Pingos & P.e
disso!*

Paris, 6 — (A. H.) — A frente
franceza cm Verdun continua miacta.
Estas palavras do ultimo coniiuunicado
01'ficial bastam .ipara demonstrar am-
piamente que a situação é baslnnte sa-
tisfaioria. .

Os enérgicos c encarniçados . contra-
ataques do inimigo conira Thiaumont
apenas tiveram como resultado a rc-
duecão á metade dos batalhões lança-
dos no assalto, que por isso se viram
obrigados a arripiar caminho sem lerem
obtido a mais insignificante vantagem.

Em Fleury, os francezes, que ja oc-
cupavam a narte norte da aldeia, apo-
deraram-sc da parte meridional, collo-
cando o inimigo cm si uacão muito pre-
caria a suéste da povoação.

Os inglezes alcançaram tambem um
importante suecesso na frente do Som-
me. A batalha travada mima frente de
tres kilometros e que tinha por objccli-
vo a oecupacão da cota i6o,r situada a
800 metros ao norle de Poziéres, durou
dois dias. Os inglezes -«ingiram final-
mente a nosição c dominam agora to-
das as aldeias c planícies em direcção a
Bapaumc. ., .

O bombardeio desta localidade ja íoi
iniciado, üsperam-sc por isso dentro
cm breve interessantes acontecimentos.

O que toi q ataque dos turcos
a Romani

Londres, 6 — ia. 11.) — Os jor-
_a«._ publicam a seguinte nota offi-
ciai t"O commandante em chefe do exer-
cito do -.gypto conuiiunica novos de-
laihes sotiie o comoaie que ira vamos
com o inimigo nas proximidades de
Kojnani, em 4 do correme.

U inimigo eflcctuou um ataque dc
frente conira os eiiirinclieirameiitos in-
giezes. e simultaneamente, uni ataque
ue lianco em vo.ta do lianco sul bri-
lannico, empregamlq nessas operações
um eltecuvo ue 14.000 homens, apo-
mitos com obuíeiios de grosso calibre.
U ataque de Írente ncnuuin resultado
deu. Ante o ataque de ttonco, as nos-
sas tropas moiuauas foram recuando dc
vagar, coiiseouimio o avanço ao ininu-
go até que elle penetrasse nas dunas de
ai-ia. JN luiiii hora tardia da noite üc
4 de agosio era esse o ponto a que ha-
via dc tacto chegado .0 inimigo. As
iropas de iodas as armas deram então
o.eomra-ataque que foi coroado do mc-
lhor resultado. Ao alvorecer do dia se-
guni-lc, íoi iniciado, com o maior vigor,
a perseguição do inimigo que se reli-
rava c que continu'a a ser acossado
ainda pelas nossas tropas á hora da
expedição desle relatório.

O munigo soífreu avultadas perdas.
A's oito horas da noite de 5 do cor-
rente havíamos já feito -.500 prisio-
niriros não feridos, havendo nesle nu-
mero alguns allemães. Tomámos além
disso aos turcos quarro canhues de
montanha e uma grande quantidade de
metralhadoras. Do nosso lado, as per-
das foram pequenas.

Por oceasião do forte ataque de
flanco, as iropas da Austrália e da Np-
va Zeclandia inostraratu-sc inabaláveis.
(Demonstraram, egualmente, ao iperse-
gttirem o inimigo, uma iniciativa e uma
energia dignas dos maiores elogios.
Comportaram-se tambem com uita ga-
lhardia as iropas territonaes, a despei-
to do calor opprimcntc com que tive-
ram nue lutar. ( ¦ ,

.Os monitores, com o bombardeio que
cffcctuaram da base do Tina em que
estacionaram, auxiliaram valiosamente
as operações.

Prestou serviços excellentcs o corpo
de aviadores".

Londres, 6 (A. Ã".) - Continuam os

combates na fronteira da -rccia com a

As iropas aluadas estão bombardeai'-
do com grande energia as posições
inimigo em Doiran c Gevgncli.

— Mas. .-.final Jc comas por qu
veram u Tlieatro Pequeno f

 Dizem 03 empresários que (Mr cansa
da Tola...

 Ah, loso vi i uma questão política !
Não fosse uma empresa de brasileiros I

*
Dc -tm vespertino, a propósito do csr-

gueiro inglez Camões :
"Como medida de prudência, o "CamOes"

traz 03 seus cscalcrcs .iii*n<.l.ira<_-S aos tur-
cos, proiiintc3 a ser amados."

Tivesse tomado itlenticas precauções c o
outro não teria tido tanto trabalho para
salvar o seu poema.

* *
A propósito :
Um cidadão que vae comprar passagem

para o norte, indaga no T.loyil :
 Que tal o Ruy Barbosa t

E' ''trai i forte, uio?, muito bom
"callacio'1.;.

Ah ! nissa c differente do outro, que
ó muito ..'e-..Qr falando.

¦Entre dois scm-traliallio í
 Já \-U\c a exposição canina ?
 Para que ? já conheço a disposlçü

canina que é a mio cm tcnlio quando passo
á porta doa restaurantes,

í.í •"*
Um escriptor thcatral interpella o K.-.ul :
— Que pensas desse projecto dc trans-

fo-marem o tlieatro Plicnb» em casa de

jogo ?
_ Será um palco sem joso... dc scena

1? quanto io theatro... finis.

Paris, 6 - (A. II.) - Communi
cado das 3 horas da tarde: ,"Ao sul do Ronme. realizamos dua:
pequenas o.cracúcs nue nos permiti-.-
ram Drogredir nas trincheiras allcmas a
sudoeste dc Estrées.".o norte do Aisnc um ataque dc sur-
presa dos allemães contra as nossas po-
sições do planalto de Vauclerc, fracas-
sou por completo devido ao f-~
barragem da nossa artilheria.

Na margem direita do_ Mosa
combates parciaes. Ampliámos sensível
mente o terreno qi

da obra di
¦ IWtftf***

do

Tambem a França ins-
titue uma lista

negra
Pais, 6 ÍA. H~j — A folha oflieiai

publica a lista negra" franceza con-
cernento á .\merica do Sul.

Paris, 6 (A. H.) — Os deputado-
belgas Melot e Dusse partem no dia i-a
do corrente para o Brasil, Uruguay.-
Argentina e Chile, em missão ofíicia"
do mesmo caracter das enviadas aos lis-
tados Unidos c á Hespaiiha.

Os referidos parlamentares represen-
tantes das circumscripções de Naimir «
Gand, -partem na qua.idade de delega--
dos do governo belga, «in cuj'o nome»
procurarão esclarecer a opinião publica
dos alludido» paizes acerca da lealdade:
com que a llclgica se oppoz á violação-
do seu território e acerca do caracter;
odioso da aggressão de que foi victima.

O governo belga nio visa, porém,
manter apenas as relações de synipathi»
que o ligam á America do Sul, mas dc-
sej'a tambem desenvolver as suas rela
ções commerciacs. Além disso, os srs.
Mclot e Dusse serão tambem portadores,
de uma mensagem do presidente da Ca-
mara dos Deputados da Bélgica, dirig:d3
aos presidentes e outros membros do
Congresso Federal Brasileiro, como ex-
pressão de agradecimento pela approva-
ção dada off.ci-lin.nie ás notics pala-
vras do sr. Ruy Barbosa.

O signatário da mensagem constata
ainda com o maior reconhecimento que
foi a Republica Brasi.eira a primeira
nação estranha ao conflicto que teve
a coragem de proclamar a lealdade dl
Bélgica e a má fé dos seus inimigos.

Os delegados coníerenciaram íonga-
mente com os representantes diploma-
ticos dos paizes que vão visitar.

Londres, 6 (A. A.) — Atinuncia-sn
que se acha fechada a fronteira entre
a Allemauha e a Suissa.

Londres, C (A. A.) — Foi destruidsi
por uma explosão a fabrica de muni--
ções que os allemães haviam estabelc^
cido cm Lcdeberg, arrabalde da cidade;
de Gand. Faltam outros pormenores

Londres, 6 (A. A.) — Noticias aqui
recebidas de C-X.A. via Hcspanlia, dizem
que os allemães estão fazendo transpor-
tar para Antuérpia as munições dc quo
tinham ali grandes depósitos.

Accrescentatn as mesmas noticias que
a guarnição dc Gand se acha reduzida
a 3.000 homens.

Londres, ó (A. A.) — Noticias aqui
recebidas dizem que tem oceorrido gra-,
ves desordens nos principaes centros in-
dustriacs da AUemanha, promovidas
pelos operários dc ambos os sexos, dc-
vido á alimentação que se torna cada d:s
mais escassa.pellimos um violento contra-ataque ao

adversário na mesma região.
Na região de Fleuíy, nos sectores dc

Chapitrc, Chenois, continua intensa
luta de artilheria. Não houve acções
de infanteria.

Durante a noite esquadrilhas de ae-
roplanos francezes lançaram quarenta
obuzes na região dc Cnmbles, orenta e
quatro na "gare" de Neyon, trinta nas
''gares" de Slcnav c Sedan. quarenta
ni "gare" de Cnnflans, sessenta na
"gare" de Metz-Sablon, nas officinas
do caminho de ferro, e quarenta nos
estabelecimentos militares dc Rombach,
ao norte dc Metz.

Varias esquadrilhas cffcctuaram duas
sortidas consecutivas. Uma saiu sete
vezes na mesma noite. Os aeroplanos
,1o Somme incendiaram dois balões ca-

, ptivos dos allemães;
alguns Um aeroplano inimigo lançou quatro" ' '^ 

bombas em 
^^^s™ in- íyvczeApc.ar de Violento foRo da a

fogo de|

A GUERRA NO AR
Pra "Zopiiplins" voam

snbi-o uma fortaleza russir,
Londres, 6 (A. A.) - Dez -cppelino

atacaram a fortaleza do Svoaborg do
porto russo dc Helsingfors, na 1'inlan.
dia. ,

Parece que, apezar do grande numero
dc bombas atiradas pdns dirigiveis, nâ-
têm grande importância os estragos cau-
sados pci.ts explosões. ..

A campanlia da Rússia
Londres, 6 (A. A.) — Confirma-sfi

a noticia de terem os rnsos atravessado
o rio Sereth, nas proximidades dc Re •

uc conquistámos a ctunas e os
Thiaumont e te- sigiuficantes. tilheria inimiga.

s A LA CAPITAL-

•.R *

FoaTALtzA, (i — Sobem
Oj diarütas dispensados

a S3
pcto\

actual governo, realizando MJMfl i
economia dc cem contos dc j
riis.

(Telegramma)
Ora bolas j

Hr-cvemcnt- novas crises
Vão surgir por esses nortes :
I? virão pedir esmolas
Em favor «"09 infelires
Flagciladoj pelos cortes 1

Oft-ano á O.

Vem a propósito falar aqui da Al-

fandega dc Corumbá, o ninho de ralos,

como -h< chamam no gabinete do sr.

Calogeras, no momento cm que a

attenção do paiz inteiro deve estar vol-

tada para os bandoleiros políticos do

Matto-Grosso, que preparam _ deposi-

ção do general Caetano, da présiden-

cia do Estado.
Ha processos sensacionaes, instaura-

dos na longínqua repartição aduaneira,

desde 191*, que até hoje dormem o

somno do esquecimento na respectiva

pasta ministerial.
Um delles, é o cm que se acha en-

volvido um contrabandista famoso na

zona, Feliciano Simon, negociante na-

quella praça e sócio do deputado Oscar

da Costa Marques, que o vem anina-

rando com prestigio e solicitude. Esse

contrabando está avaliado cm cerca dc

i3.t:oooSooo.
O azeredismo local é o maior ini-

migo do fisco, e a audácia dos ladrões

a serviço da politicagem do vice-pre-

. sidente chegou a tal extremo, que o
' inspector em commissão da Alfândega

j de Corumbá, o sr. Emiliaito Fontes,

j viu-se obrigado a prohibir a entrada

do individuo Eugênio Cunha, sócio da
' 

firma Pereira Sobrinho & C, inten-

j dente do muniicpio (prefeito), i" sup-

í plenlc do juizo seccional c sub-chefe

do azeredismo no sul do Estado.

[ Eugênio Cunha é um nome muito

conhecido no gabinete do sr. Caloge-

ras, sendo para estranhar que s. c\\

continue a dar mão forte ás imposi-

ções do vice-presidente do Senado,

desmoralizando a autoridade do inspe-

ctor de tão longínqua alfândega, que

para o Rio tem escripto e tclcgraphado

até pedindo garantias de vida.

E' essa gente do Matto-Grosso que

se quer ver livre do general Caetano,

para recomeçar o saque na3 magras

economias dos cofres públicos
duaes.

Mim t nr» *tt'

esta-

coniquíinto sua viagem fosse resolvida
já á ultima hora. esteve bem cnncnrrido,
a elle comparecendo grande numero di
amigos e diplomatas, bem coni" a sua
familia, que aqui ficou aguardando o
seu reeresso.

— Pelo nocturno de luxo. scmie Iifijr:
para a visinha capital paulista, de onde
se trasladará para Snnins, afim de^ ali
tomar o paquete 

"Tomaso de Snvnia",
nue o levará a Gênova, o dr. Condido
Louza, addido ao consulado do Pírnsil na-
quella cidade. ,

ptisados—Modas para senhoras; r, da As-
sernMé.i n, ioo.

CAMISAS—O fine ba de melhor e elegafl-
tc-Casa Manchester _ Gonçalves Dias 5.
___,  ¦! rr: '> ji-r* *r tt"

Diplomacia

w_Ct--»frxO ^ !»"-

ás ultimas horas! federal.

Commemorando a data da indepen-
dencia da Bolivia. o dr. José Carrasco,
ministro daquella Rrírmbüca junio ao
nosso governo, offereccu, a quantos fo-
ram liontcm cnniprimental-o, uma linda
festa que só terminou
da tarde. |

O palacetc da legação, a rua Lon- ;
selheiro Percida Silva, nas Laranjci-
ras, encheu-se litteralmenie. Viam-se ali
ministros de Eslado, diplomatas estran-
gciros e nacionaes, altas autoridades do
paiz e os melhores homens da nossa
sociedade.

Os drs. José Carrasco e Luiz Soares,
respectivamente ministro e cônsul do
paiz amigo, foram dc captivame ama-
bilidade para com todos.

— Em goso de licença, a bordo do
"Pampa", partiu hontem para Buenos

O director chefe do gabinete do Mi-
nisterio da Fazenda reeomincndon ap
collector das rendas federaes em Mag>'.
Eslado do Rio. que providencie paru
que não mais sc faça na sua repartição
o recolhimento das pr-stacões mensaco
de -toooSooo. pela Companhia Nova
Fabrica de Fiação c Tecidos S. Alei-
xo, para liquidação do seu debito dc
41 :i_s$it6, para com a IFazend* Na-
cional, devendo o recolbimenfo ser> .:¦-
to no Thesouro mediante guia do juízo

PUNHOS e coltarinhos — Especialidade!
— Casa Manchester — Gonçalveu Mios 5 •

O director chefe do gabinete do Mr
nisterio da Fazenda autorizou o dele-
gado fiscal no Pará a mandar lavrar a
escriptura de cessão que faz a Inten-
dencia Municipal |d« iC_ch<leirai, 'Ilha

de Marajó, dc uma área de 500 hecta-
res de terras de sua propriedade, des-
tinadas ao estabelecimento de uma fa-
zenda-modelo de criação, devendo ser
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As relações commerciaes en-
tre o Brasil e os Esta-

f dos Unidos
O UIO VAE SER VISITADO POR

UM GRUPO DE COMMER-
OI&NVES AMERICANOS

O paquete 1'eslris, aqui esperado a
:.. do corrente, procedente dos Estados
Unidos, traz a bordo unia comitiva de
viajantes americanos, quc com outras
pessoas da mesma nacionalidade nomea-
das pelo Min.stòrio do Thesouro do Go-
verno Americano e residentes nesta ca-
pitai deverão constituir a commissão
que vem retribuir uma visita ao Brasil.

Será opportuno, aíim de bem expli-
car o motivo da presente visita, .rclem-
brar os rnlhusiasticos momentos do
encerramento da Conferência Finaiicci-
ra Pan-Amcricanã realizada cm Washiu-
Uton, não ha muito tempo e, que por
suggestão do ministro do Uruguay íi-
cou resolvido quc a visita dos vários
delegados latino-americanos fosse retri-
bitida por grupos de commerciantes
americanos especialmente • nomeados
para tal missão.

A commissão -principal no trabalho
de organização dos grupos que deve-
riam constituir as dilfercnles cqnimis-
soes installou o seu escriptorio principal
em Nova Yor!c, 67 Stone Street, e, sob
a direcção do Br, llobert II. Patchin,
talentoso jornalista americano, que já
tem eslado varias vezes cm visita aos
paizes latino-americanos, começou im-
mcdiatamehtc o trabalho da organiza-
ção das varias commissões que partiram
para a America Central, costa oceiden-
tal da America do Sul, Un-gua*. e Ar-
gentina. A commissão que visitou a
America Central foi composta dc seis
capitalistas quc partiram dc Nova Or-
leans a 29 de janeiro passado, a qual
visitou o Panamá, Costa Rica, Nica-
ragua, Honduras» São Salvador c Gua-
temala, lendo ji organizado o seu rela-
torio particular que será publicado para
o bom conhecimento dc outros homens
de negócios do paiz.

A segunda commissão, composta de
sete delegados, dcslinou-se ao Uruguay;
a terceira commissão iniciou a sua cx-
cursão em 15 de abril passado," tendo
¦visitado successivanicnte o Peru, Bo-
livia e Chile.

A quarta conmvssão embarcou no va-
por Vauban, a 29 de abril passado, para
Buenos Aires.

A quinta commissão, que é a espe-
•rada aqui no Itio dc Janeiro, deverá
chegar pelo Vesiris no próximo dia 15
do coiTcntc mer.

Outras commissões idênticas estão em
organização, para vis:tar a Colômbia,
Cuba, Republica Dominicana, Equador,
Haiti, São Domingos c Venezuela. Fi-
cou resolvido quc taes cotuniissões não
terão nenhum caracter official. São as
mesmas compostas dc homens de nego-
cios quc a suas próprias expulsas (lese-
jam conhecer c informar-se do visn
das condições existentes na America
Latina; todavia, forani organizadas
com bastante critério, dc maneira-a se
tornarem no futuro elementos de infor-
inações aos seus compatricios, — prin-
cipalmciitc aquelles que se acham no
mesmo ramo de negocio dos seus diffc-
rentes delegados, — sobretudo o quc
lhes possa interessar na America La-
tina. Os visitantes trazem comsigo car-
tas dc a-pit-sentação fornecidas pelo se-
cretario do Thesouro, gravadas especial-
mente para a presente missão. Os dc-
legados da commissão que visitará esta
capital instal'ar-sc-ão em qualquer hotel
importante do Kio de Janeiro e depois
de entrevistarem os seus coliegas das
associações commerciaes do Brasil, as-
sentarão, dc accordo coni, elles, os
planos para visitas nos vários esta!ic-
lecimentos indttstriaes e cominerciaes do
Brasil.

A commissão qtte nos visitará c com-
posta doa serruintes cavalheiros: dr.
Richard P, Strong, vice-presidente da
Corporação Internacional, quc é o pre-
sidente da copimissão; sr. Charles I.yon
Chandler, agente da South American
Railway. scceVario; sr. Wiiliam C.
Dowiics, alta, hé commercial (Ta Etnbai-
xada Ain(-H"ira nesta capital . oue
reside já entre nós, O sr. Chandler
já varias vezes esteve no nosso paiz e
alguns mczi-.. passados nos visitou cm
trabalhos concernentes á questão de
fretes no Urasil, Os outros membros da
cominissSo serão: sr. Henry Culp, pre-
sidente da U'en Còntrecting Conipany,
dc Chicago, Illinois'; sr. W. L. Fin-
dlcy, advogado, da cidade de Nova
Yorl;; sr. T.nuis R. Cray, da firma
Arbuckle Rr Company, do Rio de Ja-
neiro; sr. Frederico Lage, gerente do
Departamento Snl-Amoricano da Wil-
liam M. Trnbrlc Conipany, da ridade
do Nova Yorl;; dr. Ivhvard F. Stace,
da Stace Hiirrouplis Company, de Orca-
go, mineis; sr. Tlinmns W. Strcwcr,
vice-presidente da Corporação Latino-
Americana, na cidade de Nova Yorl:,
. sr. Alfrrd C. Wcigcl, da firma
Walsli ard Weidncr Boller Comnany,
dc Chatíann .ea. Tenncssee. O sr. Louis
R. Cray tine faz parte da commissão,
c um dos membros mais antigos da co-
lonia ame'can.1 anui residente*.
-As seguimos senhoras acompanharão

03 vários membros daquella commissão:
sras. Riclin--! P. Strong, Wiiliam C.
Downs, Alfri-i Chandler. Henry Culp,
Louis Ora. , Frederico Lace, F.dwnvd
V. ?)acc, p senhor! tas Vrtmnln Fonr,
Bianchd ICcn-bill c Edith Kcndall. As
senhoras Downs c- Gray residem nesta
capital.

visita (in sr, Ruy Barbosa
á Franca

Pari.;, 6 (A. II.) — A acceitação,
em principio pelo senador 'Ruy Barbo-
sa do convite que lhe foi feito por um
grupo dc iutcllecfuaes francezes para
passar algumas semanas neste paiz foi
recebida com grande entlmsiasmo pela
colônia b-r-s ¦]'¦'' •» cujos membros «ão
unanimes cm manifestar o seu orgulho
pela homenagem dc reconhecimento fei-
ta ao seu grande compatriota, em nome
da França.

Os brasileiros de Paris consideram
que a visita do senador Ruy Barbosa
á -França offereccria oceasião de est rei-
tnr ainda mais. so «ossivel, os _açn«. de
amizade que prendem as duas Repu-
iilicas. pondo an mesmo tempo cm ucs-
ta.j.ie o nome do Brasil.

A recepção -do senador Ruy Barbosa
revestirá, ao que parece, um caracter
impou.ntissimo. Annunciani.se desde já
manifestações preparadas pela Sorbonnc,
pula niunirioalidade desta capital, e porvarias cnnimis*-nes parlamentares e ex-
tn-parl-r.pnl.ires.

O emineule historiador Atilard teu-
ciona (:,-,ns.ii'-.-ir ao llrasil uma confe-
rencia que se realizará na Sociedade de
Historia da Uovnhição, dc que o sr.
Atila. 1 c presidente.
¦fc. "*'-*rt~qT?Xt. ny..,.

k iii(i?p?n(i3ncia da Mm
La í',12. (• — (A. A.) — Estiveram

imponentes as fcslas aqui realizadas
etn co minem oração á passagem do an-
niversario 'In declaração da indepen-
dencia nacional,

A' recepção dada pelo chefe da na-
ção compareceu lodo o unindo offiei.nl

. diplomático aqui acre-rli ado. bem
como as mais altas autoridades civis c
militares, nl-os funecionarios c nume-
rosas pessoas de representação.

Duran'e o dia foram realizadas ou-
iras muitas festas, prnmetlcndo gran-de brilhantismo o baile que, á noie,
haverá ci, ;n'neio, oferecido pelo dr.

;Ismael Montes, presidente da Repu-
blica.
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Uma homenagem
povo bahiano

do

.»—

iSE. S OE HOJE
Rezam-sc as seguintes, por alma dc:
Frederico da Costa Fcuchard, ás o

horas, tia matriz dT Engenho Velho.
Zclia Diniz Castello Braneo. ,'is 9 ila

horas, na egreja do Bom Jesus do Cal-
vario. '
. Uònstança Maria de Jesus Santos, ás
o horas, na cereja do Rosário.

tsmenia Vasques Fiúza da Cunha,
ás o lioras, na egreja de S. Pedro, no
Encantado.

Ju ieta Iracema Miranda d'01ivoira,
io 9 hnras. na egreja de S. José.

Armando Pereira dc Figueiredo, ás
. i|_ lioras. na egreja do Carmo.

Bellaiminn Marinho Bastos, ás 9 ho-
ra?. na matriz de S. Christovão.

Maria Rodrigues Casaiiova, ás 9
horas, na egreja da t .imaculada Cen-
celção. á nua General Câmara.

TrlstüO Antônio Gomes, ás o _j_ ho-
ra». 11a Candelária.

Francisca Lopes, ás 9 horas, na
egreja do S. Velho.

Realizou-se liontem, ás 9 horas <la
noite, a cerimonia da entrega do brinde
offcrccido pelo povo bahiano ao conse-
lheiro -Ruy Barbosa. -Essa cerimonia
teve logar no palaeete dc residência do
preclaro bahiano, á rua de S. Cie-
mente.

A'gtíéll-S horas, achavam-se a sala dc
visitas, ante-sala e uma das salas da
bibliofjicc.i do senador Ruy Barbosa rc-
plctas de deputados, senadores, -pessoa3
gradas .vários vultos dc destaque na
colônia bahiana c amidos pessoaes do
eminente brasileiro, além de algumas
familias.

Depois de reunidos os presentes numa
das salas alludidas, onde se achava o
brinde offertado nelo povo bahiano, o
sr. -Oclavio Mnngabeirn tomou a pala-
via e fez o offerecimento. O discurso
do jóvcn deputado bahiano commoycu
profunda e visivelmente todos os pre-
sentes, podendo ser assim resumido:"Senhoras senhores. Sr. conselhei-
ro Ruy Barbosa:

Direi cm poucas palavras o intuito
que ora rcuiic em torno de v. ex. os
representantes da Bahia na Câmara e
no Senado da -Republica, sem distin-
cção de origens partidárias, porque, aci-
ma dos elos da politica ha uma força
maior que os congrega: a dc seus altos
deveres, dc consciência e dc espirno,
a de seus sentimentos communs de af-
fecto e dc gratidão para cotn o listado
dc que são interpretes, onde tiveram a
dita de nascer e a que, através das
provações c das lutas, não deixam ntin-
•ca de amar.

Sagraram a v. ex., entoando-lhe um•hymno ás glorias novas, á margem das
águas do Prata, as ovações de uma na-
cão estrangeira, que irmã sc nos vem
tornando como a aurora que sc obrumbrou
no -ccidente, fugindo do vcndaval,
se destinasse a redobrar de fulgor no
céo do Novo Mundo. Depois, 110 seio
da pátria, a que v. cx, regressara, nas
condições em quc o foz, victoriosa e
Iriumphantemente, para trazer-nos e re-
stituir-nos o patrimônio que daqui le-
vara, a ;magem, o -pensamento, as tra-
(lições, em unia palavra, o pavilhão do
Brasil, galhardo aos ventos da Amcri-
ca, affagado de bênçãos e de louros, —
louros e bênçãos lhe cingiram a fron-
te, nas expressões da festa magnífica;
com que nas ruas desta capital mais
uma vez o acclamott primas inter pares
du seu povo, a justiça dos seus com-
patriotas. Agora, sr. conselheiro, que
já se vêm attenuando os rumores de
tantas c tão deslumbrantes homenagens,
•que ao longe se vão apagando 03 ecos
c os applausos do estrangeiro e passam
a entrar uara o dominio da historia os
do orgulhoso desvaneciinento da pátria,
ha de permittir v. ex. que, antes <le
encerrar-sc este periodo de tantas flô-
res e do lana luz, ainda uma vez lhe
fale ao -coração, emocionado c suave,
como sc fosse momentaneamente, restir-
gindo-lhe a alma do bom filho, a de
seu -anjo materno.

K' a voz da terra natal, da querida
montanha brasileira, onde, sub o signo
bemdito das predilecções do Senhor, a
vida se lhe raiou para o caminho, que
ao som, -por assim dizer, de uma con-
stante .murcha triumphal, teria v. ex.
dc atravessar no mundo. E' a voz da
terra, em cujos doces lares, mal se lhe
despontou a meninice, 11,1 presença de
um guia extremoso que ali mesmo, nas
plagas do berço, v. ex., num surto
de saudade amorosa e eloqüente, já um
dia evocou, para saudal-o, "110 espirito
severo de seu pae". o primeiro mes-
tre-escola lhe collocou sob as vistas,
para o primeiro cxcrcicio da intcllig.n-
cia máscula', a cartilha das letras do ai-'diabete .que se viriam a tornar nas
mãos dc v. ex., nas gemmas, nos dia-
mames e nas pérolas, de que sc fazem
as maravilhas da arte, as jóias esplendi-
das, os primores de encanto o de bel-
leza com que v. ex. terminou por consti-
tuirse afinal uma dessas figuras iso-
ladas, citcelso entre as maiores que cm
qualquer tempo ou em qualquer face do
globo tenham cultivado a lingua lnima-
na. E' a voz daquella terra, onde, mais
tarde, quando lhe sorriu a juventude,
o primeiro auditório, circumdando a pri-
meira tribuna popular, a que v. ex. se
ergueu, como sc fora o sol no seu
crescente, coroou com as .primeiras cx-
plosõcs do enl-l lusiasino c do júbilo, com
que, dahi para cá, o haveriam dc acolher,
sob uma chuva do palmas, todos os que
lhe ouvissem as orações, a pregação
que então sc iniciava, — para não mais
encerrarse, emquanto houver a palavra
nos lábios dc que tãoNiedo prorotnpia, —
de todos 05 princípios do direito, de
todo sos dictames da justiça e de todas
ideas dc liberdade, seja onde fò
seja como fór, que se espezinhe o di-
reilo, que se renegue a justiça, ou que
se sacrifique a liberdade. E' a voz. em
summa, sr conselheiro, da terra mai-r
de seus primeiros affectos, dc seus pri-
Oleiros triuinplios e de suas primeiras
esperanças, t|itç n acompanbr. enni o
olhar do seu carinho, que o venera com
o zelo do seu culto, quc o estremece
com o uneção do seu amor, que, com-
movida, lhe tem velado a ascenção para
a immorlalidade e para a gloria, e que
no vcl-o ainda uma vez rebrilhar no
horizonte da pátria, aureolado sob as
epopéas dc uma consagração nacional,
não s* conteve que lhe não mandasse
qualquer demonstração (pie traduzisse
a parte que ella toma, ou que lhe cabe,
no grande regosijo da nação, em honra
de seu gênio, em -honra da águia, qnc
bateu azas ao primeio vôo, de lá. da-
quclles cimos verdejantes, <le lá, da-
quellè_ "ninho murmuroso, pendurado
nos céos entre as nuvens, onde cantou
Castro Alves" — consinta v. ex. queeu feche com chave de ouro sua pbrase— e onde nasceu Ruy Barbosa.

Já. certo, v. cx. o deve ter sabido,
logo que se divulgaram na Bahia as
informações telegraphicas. com que de
Buenos Aires sc transmitiram as im-
pressões do inegualavel suecesso da
embaixada brasileira á cominemoração
do centenário da independência argen-
lina, a Bahia vibrou de justo orgulho
pelos feitos do grande embaixador, que
era o maior de seus filhos. Um dos
órgãos da imprensa da Bahia que tem
na ampla circulação de que goza o ver-
dadeiro reflex. dc sua exacta signifi-
cação social, sc honrou em abrir em as
suas columnas de honra uma subscri-
peão estipulada cm contribuições dimi-
nulas, para quc o maior numero pos-
sivel d. patrícios de v. ex, pudesse
Concorrer modestamente 1:0 sentido de
s-T-.hi* offerecído, por oceasião de sen
regresso, um mimo. que symbolizasse
uma lembrança da cidade de seu nasci-
mento, Ha, neste bronze emblemático,
oue entrego a v. ex., eom dupla satis-
facão — a d-.' interpretar com lealda-
ile, como órgão de seus representantes,
os sentimentos dos meus conterrâneos,
,- a de mais uma vez publicamente ren-
der .1 v. cx. o testemunho sincero da
,'síima e da veneração quc lhe eonsa-
sro — lia neste bronze emblema;.co,
servindo-lhe de legenda, palavras de
Vicior Hugo, pelas quaes se attribue
aos praiidc:. homens o -papel de nharóes
¦Ia humanidade, l.iarcl da pátria, tom
¦dd-o v, cx.. cm mais de um momento
bistorieo. tle attribulaçõea e dc lor-
menta. Mas, em Ruenos Aires, como
etn llayr,. subiu mais alto a lâmpada
sagrada. Falando, dc tribunas estran-
ifÍTn*.. ;'¦ can^rici-PÍa dos povos. <">s
raios que dali se projectaram, deman-
dando as clareiras do futuro não foram
ninis os de um pbarnl Ja patría: fo-
ram os dc um pharol da humanidade.

Já houve quem de^e á Bahia o ti-
mio di- Athenas brasilfra. Chamaram,
no outro regimen, á nossa, terra, o
berço dns estadistas. ?c hoje a qtih.c-
rem destituir de seus foros, dcbalde o
tentarão, porque, mesmo «.zinho que
fo-sse bastava, para inanier-lhe as tra-
dicções intcliectuac.. e nolvir.is. 3 pre-
senca empo.jrante d. um homem que.
já não conten.e de haver sido pharo]
,!e sua pruria, quiz ser tambem pharol
da humanidade.

A Bahia. sr. conselheiro, satida em
v. ex, a fortuna de o ter -trodi.z.do.
Oucr coroal-o dc louros. Vem a''r:.r-
lhe á praia dos cabellos um punhado
das pétalas dos jardins onde v. ex.
cozou H„s brincos de sua infância c
dos s-anhos de sua mocidade. E, asso-
mando uo fasligio da montanha, pnra
de:*ar-ll.e de loture a b.noád dos seus
m-.io.es, quc lá dormem o sonino dos
hi_-09, levanta as mãos ao Deus das
nossas almas, pan qwc ainda muito *c
proionpftti. o fio dessa exisu-ncía, que c
um fio de nnro dc leí, a desenvolver-sc
c a fluir, como um íris dc paz e dc bo-
nança no céo da r.o.-=a pátria — a
riqueza maior de sena dotes, o mais

1 precioso bem dos seus .tesouros, o bra-
zão mais querido do sen -throno, o seu
melhor c mais legitimo orgulho."

Logo depois do discurso de sr. Octa-
vio Mangabcira, o conselheiro -Ruy
Barbosa fez o agradecimento. Foi-nos
absolutamente" impossível tomarmos, na
integra, ou em grande parte, o discurso
do notável brasileiro. Sobre não ter
sido escripto este discurso, a affltten-
cia de pessoas na sala onde sc effe-
ctuou a cerimonia difficultou-nos extra-
ordinariamente os meios de guardar-
mos escriptas as phrases de s. cx.
Assim, publicamos do discurso do se-
nador bahiano um resumo incompleto
e porventura, imperfeito.

O conselheiro Ruy Barbosa começou
dizendo que as palavras que acabavam
de ser ouvidas eram palavras d'oiro e
era comuiovido, sinceramente epmmovi-
do que ia formular o agradecimento á
dádiva do povo bah.ano, que lhe fora
transmiti ida com laes palavras.

O representante dos sentimentos do
povo bahiano tivera, porém, no seu dis-
curso mou elarment. brilhante e íor-
moso, dizeres que lhe haviam calado
no fundo d'aima, c aos quaes não podia
deixar de alludir.

As glorias da Bahia, perduradas nas
suas tradições já immortalizadas, não
poderiam jamais fenecer, como raios de
sol moriente. Elias haveriam de resistir
c atravessar os tempos robustecidas
com o trabalho culto e patriótico da
geração moça da Bahia, da qual o
joven deputado Octavio Mangabcira era,
porventura, o mais brilhante e o já
mais notável dos seus oradores.

Elle, o bahiano ilistiugtiido pela of-
ícreiida affectuosa dos babianos, é que
se sentia já no declínio Ua vida,
tomado de cansaço, já não podendo
prestar á querida terra do seu berço
senão apoucados serviços. Prestara-os
sempre, uo entretanto, pondo nélles
toiias as suas energias e toda a sua
dedicação. Agora, porém, já não dis-
punha dessas energias, com que conse-
guira distinguir o seu grande amor á
terra pátria, ao natal -rincão abançoado.
Só o seu amor, que não envelhecia,
nem se apoucava, e a sua dedicação,
que se avolumava sempre, é que jáma.s
se abateriam deante das degradações
do tempo.

Sentia-se, todavia, orgulhoso, cônsul-
tando o vigor e o patriotismo das gera-
ções novas da terra onde bebeu- os pri-
meiros ensinamentos com que se appá-
relhpu para a vida,

Depois de outras phrases dc referen-
cia á Bahia c aos babianos, s. cx. tra-
tou, lambem ligeiramente, da embaixa-
da ao Prata. Disse que a sua missão,
simplificada deau.c do acolhimento ca-
loruso e cntUuslastico do povo argenti-
no, fora unia missão de amor: dizer á
grande nação platina que aqui, no Bra-
sil, existia um povo, um grande povo
amigo e bom, em cujo seio palpitavam
os mais altos c os mais sinceros anhe-
los dc fraternidade e paz. Existiam
¦por ventura ligeiras desconfianças no
horizonte -pob.ico-intcrnacioual sul-ame-
ricano, em conseqüência de -prevenções
pessoaes. Cumpria dissipal-as, fazendo
convergir as attenções dos homens de
responsabilidade das duis republicas
sui-amerieãnas irmãs, para a commu-
nhão de interesses reacs, quc as prende
e as liga. t

Após outras considerações rápidas
cm torno ainda da sua missão ao Prata,
o conselheiro "uy llarbosa, commovida-
mente sempre, concluiu o seu discurso,
incumbindo o dr. Octavio Mangabcira
dc transmit,ir os seus sinceros agradeci-
mentos ao povo bahiano, pela distineção
que lhe fora feita.

Após o discurso do preclaro brasileiro,
sua exma. família, que cumulou os
presentes de obséquios, fez*'servir-lhes
champagne.

1'ouco depois, começaram todos a rc-
tirar-se. estando finda a cerimonia ás
10.30 da noite.

Da ban.-ada bnbiana na Cintara
apenas deixaram dc comparecer os
srs. Augusto de Freitas, José Maria
Tourinho, Pedro l.ago c Leão Velloso
Filho, que sc achavam enfermos, ten-
do-se por telegrammas, escusado, alie-
gando o motivo, emprestando solidário-
dade, porém, a cerimonia.

O deputado Leão Velloso Filho des-
de sexta-feira ultima guarda o leito,
enfermado.

O bronze offcrccido prios bahia-
nos ao seu egrégio patrício é um bel-
tissimo trabalho do csculptor francez
E. Picault. -Além da inscripção do offe-
recimento, feita numa placa de ouro,
ha mais a seguinte, no próprio bronze,
de Vietor Hugo: — Les grauds hom-
mes sont les phares de 1'humaitiíc,
-——— — *-'!P_-C»--s.**»*«í*-r«™»**— « ——-' ¦¦„—-¦—

Lloyd Brasileiro
UMA ESCOLA PROFISSIONAL

PARA O OPERARIADO
O sr. Servulo Dourado, director

commercial do Lloyd Brasileiro, esteve
hontem no pahcio do Cattete, onde foi

j pedir ao presidente da Republica li-
| cença para iiist.-illar nas officinas desse
departamento do Patrimônio Nacional,

| uma escola profissional para os apren-' 
dizes do operariado.

O dr. Wencesláo Braz deu o sen
consentimento, permittindo que a mes-
ma escola fosse denominada Manoel
de Macedo, e prométtendo comparecer
pessoalmente á sua inauguração, no dia
15 do corrente mez.

, ,., ¦ ,.1 mm___hmSttmtg/^-f_a_fgnmi ¦ —«

XOTIOIAS DK ADAGOAS

O aproveitamento dos consti-
les na expansão econômica
O Ministério daa Relações exteriores' &.

rigiu aos ei osso» cônsules no estrangeiro a
seguinte circular: . > ,,"O governo federal faz o maior empe-
nho «tn que os consulados brasileiros pos-Bani, como devem, ser ura elemento efli-
ciente da expansão econômica .o paiz, con.
stituindo, uni órgão de estudo constante,
de pesquisa cuidadosa, de vulgarização \sys~
temática e opportuiia, de Informação • im-
niotüata c ver-dica dns produetos <j tws ri*
miezas nacionaes c. dos mercadas co:isunu-
dores que mais convenllãni a esses pro-duetos c essas riquezas. •-,'

dv\ portívtto, indispensável que -esse con-
sulado tenho sempre cm vista o <üeposto
nos arts. 326, 337, 328, 3:9,, 3.10, 331,
33-'. .133, 33-1, 333, 33^. 33?, 33K 3J0,
34«, 34'. 31*. 34t> e 347 da Xova Conjsoli*
dação das I.eis, Decretos c Decisões cjtiê

i baixou coai o decreto tn. 10.34R; de 6 de
| acosto dc 1913, -não deixando de mandar,
; dentro dos prazos fixado, e na forma es-
: labclccMa, rchitorios concisos o c3üiuj, es-
j crupulo. amente baseados em dados c...-.ctos.

coibidos _m docnmentos officiaes, ou em
qualquer oatra fonte, digna de confiança,

1 sobre todo3 03 as-vjmptns quc se refiram
j ou qüé posssm intere-.ar oo desenvolvlmcivto ogricola, vidustrial e comn.erc!:i. do
I lírasil, dados es-es que v. s. irá archivando
j methodeamentc, para serem utilizados eai' 

qualquer momento que deites se precise,
Couio <t espera da é]>oca tni que devem

??r enviados e.csi3 relatórios pôde '.ornar
inoppor.unas álgunias informações, rogo í>
v. s. quc, além <las ex>osiçò_s trinienáaes

| ou semestraes, a que s. -referem 05 àltiidí-
dos artigos, mandem constantemente, se1 necessário alô -diariamente, a esta secretaria

i de H.5tado, afim de que possam ser comproveito transiu-ttidas ao competente des.: tino, todas c quaesquer iiotÍeÍa_t daquella
natureza, cujo couliccimento não deve ser
adiado.

Tara a obtenção dessas noticias c paraa mais larga divulgação pcssivel A\ boa
j fama dos produetos nacionaes, v. s. não
: deverá poupar esforços, pondo-se em con-

taeto com os museus c outras instituições
ngr'colas, .ndu3tr:aes e commerciaes existcn>

1 te_ -etn seu districto consulo.r e ¦íolitisatulo
das respectivas autorida.ies, ás quae_ v. s.
offereccrá ptTmuta, exemplares, pâp me-
nos, cm triplicata, de todas aa -pubhcaçufis
que,, de alguma forma, se relacione com
a nossa situação econômica e financeira.
De cada uma dessas puMi-r.çõcs v. s. con-
r-.rvará tim exemplar nesse consulado, en.

| v ando os oulro. a es'a secretaria.
V. 5. procurará conhrc-r com maior pre-

, c'são os diversos ramos om qrc css-2 paiz ne-
I Rocia com o Brasil, estudando cs preços
I e as çondiçües de cada artUjo e indicando

os meios adequados de se desenvolverem os
mercados abi já ev;stentc_ e de se con-C-
g;. irem novo9. especialmente nos portos t:;n
tiue iião bouver commercio directo. cotn o
lírasil, 'da:ido-iios immediata commnnic.ção
de tudo que po_.a nulborar a producção
nacional e cxpr,-.-lo-nos mÍnucloaaimente to-
dás ás dificuldades quc embaracem o m>sso
intercâmbio commrrcial, quer quanto a fre-
tes e impostos, quer a ré-peito de estorvos
de qualquer natureza,

I/Ogo que reeelmr .".s informações de v. s.
este Ministério se dará pressa eni !a-.e!-a3
cbegar, pelos meios mais rápidos o ccive-
nitr.tes, ao conhecimento das repartições fe-
dcra-.s e estaduaes e tias assocír.çúfs parti-
cnlar.s interes^aias. ás quaes, nesta data,

1 me dirijo taniUfini, ipedindo qite me fome-
I çam. com a regularidade e constância ne-
; cessar;as. elemento - nue tornem p_.>*ível
i o trabalho de propifranda econômica
I dosí consulados, Ines como dados cs'a-üsticos, amostras de proiluetos . comnier.
1 r:avc::5, coü-feç^es de vistns pbo^ograpiilcas,
] t. ri ias, transporte em f;er<al, í rei cs, dispo-

sições !cy.s!ativas e administrativas, cota*
I cão de títulos e de uòr.eros, ,iio'.is s^',re
I ;ni:ni.,ração e todo* os esclarecimentos que
: -possam ser úteis ao trabalho de v. «. c
) haja vantagem cm se torhareni co-níiécí-lSí
: 110 exterior.

O governo espera que v. s, ponba pa-
! triotícaií-evite, para o fiel cumprimento dás

iilcumI>cnc:o3 que lltc são confiada*, por
esta circular, o inaximo di sua dedicaçSo
e actividade."

•MMItq •_• <___'*£>{&*'*! mmmm .,.._ —

Preparação militar
OS ALUMNOS DO GYMNASIO PIO-

AMERICA. O FAZEM EXERCI.
CIO DE CAMPANHA

Com prévio consentimento do com-
mando da 5* Região Militar e da dire-
ctoria do Gymnasio 1'io-Antericano, an-
te-hontcin, pela maidia o pelotão de in-
strucção militar, constituído de alumnos
(lesse instituto ôc * usino, fez exercido
de campanha -nas florestas do alto da
Tijuca.

Conipiinlia.se ' o i»'!o?ão de_ cinco es-
quadras completas com um cfíectivo-dc
5a alumnos. sob i> conluiando do diseen-
te Carlos S. de Bivar, armado a fuzil
Maus.r. modelo ts05.

A's 10 horas, entrou o pilota" cm
acção, cffectuavfn n r* par^e Ios 'a-

lios, quc constaram dc uma marcha
com os dispos;tvu's ue ^eijtifançí», còni o
percurso de quatro kilometros, t-endo
¦:otno parte final u simulacro de coiíla-
cto rompendo fogo na ordem regula-
mcntnr.

Reunido o pelotão, hivâcòti: ao"l;u!o
da estrada que dá àccesso ao local'deno-
minado Pom Retiro, onde depois 

~(1á';rc-

feição descansou hora e meia.
.oriundo o pelotão para a 2* parto

do exercício, iniciou uniu marcha dc rç-
conhecimento a uma posição dntrfricliei-
rada c ocupada; no punto leterminaib,
após a -priparaijão jiara assalto, levou a
effeiio um .!.'-qu: a baiohela, ao ponto

seolliido, simulando em scgtiidãta per
seguição i' i'a per d:\icar_as.

A's -| li "s da tarde, concluiu o pro-
veitoso exercício do^ aliunnòs com a as-
¦sisteneia do insfiüctor niiliuir, que ma-
iiifestoti satisfação pelo aproveitamento
e modo pelo qual sc cnndnzimm 'i? jo-
vens alumnos do G.mnasip Pio-Arácrt-
cano.

Na formação de columnas df estrada,
ainda fizeram um percurso de seis ki-
lometros, os alumnos, na marcha de re-
gresso á Sile ftymnasial.
-¦¦- > m*___-a'&~1__$rmiy-^_Zmm- — ¦¦ -¦
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Jfâcfuem e d'além...
Para que reúne hoje o Congresso

republicano portuguez ? - O "Temps"
esclarece a situação. - O novo minis-
terio nacional. - O sr. José de Alpoim
na S-erisc-da.». carbonaria. - Convite...
que não é acceito.

iRíuiie-se hoje o Congresso repu-
bheano portuguez, paru...

Por wittito perspicaz deve consi-
derar-se quem, vivendo 110 lírasil .
procurando orientar-se pelos tele-
gramma. publicados 'nos jornaes
áeerai das coisas portugiiéza-s, cou-
seguir diegar a conclusões exactas e
prever o qúc o Congresso irá resol-
ver hoje. E, senão, vejamos:

Pouco <lepois ,de ter. rebentado a
conflagração européa, o Congresso
republicano portuguez, no imeio do
maior entlmsiasmo, votou ,uma mo-
ção pela qual Portugal se conservava
franca c positivamente ao lado da
Inglaterra. Foi.'esta a resposta quc
o governo teve por mais conveni-onte
dar_ á Inglaterra, quando esta lhe
ped.iit qtte não fizesse declarações -de
neutralidade, pois cila liem sabia qtre,
segundo os termos exactos da allian-
ça, Portugal não 'era obrigado a ir
combater.

ção financeira; só' podiam ir contra-
tar qualquer operação... "

Não ha duvida: o fiasco -ioi com-
pi eto.

Mas, embora sejam precisas ainda
algumas horas -para se saber o que
o governo vae <lizcr ao Congresso e
o que o Congresso resolverá, temos
desde já «ma ihiformaçáo preciosa
que não pôde passar despercebida.
Deu-a o Tcilips, um dos inaais cif-
eu mspectos e autorizados jornaes
francezes, qnc vive on magníficas
relações com o governo da França,
Disse esse jornal:"O. srs, Affonso Cosia c Augusto Soa-
res fàvariio egualmente o governo itirjtes o
partilhar o ponto de vista portuguez com
respeito a uma intervenção militar nti lUi-
ropat Desde ha meses quc o governo por-tugites se oecupa de preparativos militares,
com a fim de responder ao cppello eventual
da Inglaterra, "appcfto ardentemente dese-
fado pelos bons patriotas", porque clle anp-
montaria o prcstii/io do po. e permitiu--lhe-:a desempenhar um papel nuiis mpor-.

i, • ,- n . ( , • T_Ú.tonle ua conferência da paz. A Inglaterra,Uepois disso, rortargal cedeu a imatrec-:ando sem-duvide, 110 seu insta mlor,
o concurso do seu alliado, "tem tido escru-
pxlvs, até agora, de fazer derramar o jo»-
gue portuguez nost campos de batalha da
França c da Bélgica san uma necessidade
absoluta", lista absoluta necessidade, feliz-mente, a'uda sc não fes sentir, c é paradesejar e esperar que nunca sc apresen-
tc..."

Maceió, 6 (A. A.) — O Syiulicato
Agrícola publicou o seu boletim, pelo
qual se verifica que foram exportados
de Jaraguá, de 1915 a 1916, 661.8„o
saccos de assucar, sendo 609.593 para
portos nacionaes c 32.208 para o exte-
rior.

Os maiores exportadores foram as
firmas Pohlmann & C, V. üliants & C.
e Goulart & C.
¦¦„-¦ ¦—— ———hoq-i J>**-5S» *fr" iS*" ¦

ClilH! DE EXfiEXHÁRIA

O Conselho Director 1
reune-se hoje „ jO conselho director 10 Club de En-I

genharii reune-se em sessão extraordi-
naria hoje, ás 3 horas, para ouvir a
cominuiiicação do sv. Francisco Bhc-
ring sobre a Conferência 

'Pan-Âmerjca-

na de Buenes Aires e discutir o parecer
do sr. Álvaro Rodovallio acerca do pia-
no da viação do Estado do Matto Gros-
so e o parecer do sr. Francisco .-Bhc-
ring relativo ao mappa do território do

glaterra o seu -material bellico, a sua
magnífica artilheria Canet, c estava
disposto a ceder-lhe até o excreto,
o que não foi acceito.

di emquanto isto sc passava nas
regiões oífioiaeSj a carbonaria pre-
parava e realizava manifestações
ruidosas aos representantes das na-
çoes inimigas da Allemanha.

I. - bello -dia, e por determinação
da Inglaterra, que então para isso
invocou, com direito qtte ainda está
por explicar, a alliança entre as dittas
nações, o governo da republica após-
soti-se dos navios allemães -fundea-
dos em todos os porlos portugiiczes,
seguindo-se a esse acto - de aberta
hostilidade a declaração de guerra
por parte da Allemanha. Logo o
Congresso, reunido para tomar co-
nhecim-ento da excepcional gravidade
da situação, deu ao governo poderes
amplíssimos; perfeitamente discrecio-
hariosj para proceder como entendes-
se, quer indo conrbater a Allemanha',
quer realizando as operações de cre-
dito que fossem julgadas necessárias

-para as -despesas da -guerra, e votan-
do ainda um orçamento cxtraoriiiua-
rio de oitenta ,n. 1 contos fortes só-
mont. para a ígwòrra.'GcI.tjo, porém, entre a Allemanha e
Portugal existe por terra a respelo-
sissima distancia òcôupadá pela lies-
patina e pela França, é evidente que
á declaração de guerra não poderia
sticci. ler nenhum ataqate a Portugal,
. por mar tambam niio ha que rc-
cciar grandes perigos, uni resultado
da vigilância das -esquadras alliadas,
qtre impedem a movimentação dos
navios do kaiser. Portanto, Portugal
só teria que combater na África, ata-
citiido as colônias allemãs, o que
Icim sido feito com a valentia de q-nc
os porttiguezes deram sempre provas
nós campos de batalha, Na Europa,
o papel . -destinado a Portugal não
pode ser senão o de espectativa, -du-
tante a qual deve ser preparado c
educado o exercito para quaesquer
.imprevistos,

Após a declaração tia guerra, fa-
lou-se na organização rie um gover-
no naioicKial, resultando _ aquillo quc
cs leitores sabem: mn simples aggre-
g_:ki de democráticos c de. cvolucio-
nistas,' • eom predomínio daquelles, o
cjiíc, se foi s.ttffkiente para defini--
vãmente annullar o sr. Antônio José
4e AilnT-ida, ié .pouquíssimo, é nada,
tomo representação nacional. O sr.
P.i-ito. Camacho, que sempre foi con-
irario á entrada de Portugal na guer-
ra. pc .-usou-se a concorrer para o
ta! ministério da união sagrada, e os
monarchkos, que representam de
facto a mai.nia do paiz. e os sócia-
lista.;, que i-ém representação no Con-
gresso, todos esses nem sequer fo-
rum ouvidos.

H' isto o resumo da situação, aliás
conhecida.

Foi ordenada a mobilização do
exercito e, emquanto o ideólogo c
lunático Magalhães Lima asseverava
na Itália c na França qttc Portugal
teria em breve um exercito de
150.000 homens prompto a marchar
para a Flandres, verificava-se que a
muito custo apenas vinte n*'l solda-
.los podiam ser com. tirados em

instrucção mi-

Virina Klubo
O QUE HOUVE NA

REUNIÃO
ULTIMA

Tancos, para receber
litar!

'Mas... era preciso dirihciro: a repu-
blica, nos seus cinco annos e itr.cio
de governo, conseguiu arrazar intei-
ramentó as finanças e a economia
da nação, apezar de ter augmentado
consideravelmente os impostos.

E lá partiu pnra a Inglaterra c
para a França unia connnissão do pensou tt„ 5er prcsi(|elUe ,de
governa constituída pclns srs. Af- terio, e porque em determinada crise
fonso Costa e Augusto Soares, para j politiea a prcsijencia foi Ua,ia ao

A leitura deste treelio idá a melhor
coufirmação dc quanto tem sido dito
nestas chronicas: são os republicanos
portuguezes que querem a todo o
custo atirar com o paiz para a g^ier-
ra, porque atraz da guerra ha gran-
des negócios, e o que elles usam é
isso itncsmo. O Temps comprova que
a Inglaterra absolutamente -não pre-
tende que Portugal sacrifique a vida
dos seus soldados, mas são 05 lio-
meus da republica que insistem cm
conduzir os filhos das nossas aldeias
aos morticínios da Flandres!

_ Dc certo, é esta situação espe.cia-
lissima, _é esta recusa da Inglaterra
em acceitar os soldados portuguezes
no campo da batalha, e em dar di-
nheiro para despesas dc guerra que
ella julga dispensáveis, que determi-
nn a convocação do Congresso c o
mais que se seguirá.

si' $ í":
Mas tambem se pensa na-organiza*

ção de um ministério nacional, o que
deixa vêr claramente que o actual
ja não representa a mais alta expres-
são da união sagrada. Para esse dc-
siderutum, o sr. Bernardino Macha-
do tem tido prolongadas entrevistas
com o sr. Brito Camacho, chefe do
partido itnionista c medico militar
lia dias castigado pelo ministro
da Guerra ci. 11 -uma admoesta-
ção por ter publicado na Lttcta um
artigo que foi considerado attenta-
torio da disciplina... Quererão fazer
ministério nacional com o sr. Brito
Camacho? £' muito duvidoso que o
chete dos unionistas tenha a mesma
ingenuidade do sr. Antônio José de
Almeida, entrando para um governo
em situação subalterna, e tendo de
sujeitar-se ás criticas e aos votos dc
tini Congresso onde os democráticos
estão em grande maioria.

Serão convidados os monarchicos
para entrar nesse novo ministério
nacional? Duvidamos, assim como é
muito duvidoso que elles acecitem
tal prebenda, se ella lhes fór offerc-
cida, tanto mais que o que se nos
afigura como certo c positivo é isto:
teii'40 fraseado am Londres c em Pa-
ris, e vendo repcllidas as suas offer-
tas de soldados, como justificativas
de pedidos de dinheiro, o sr. Affon-
so Costa pretendo agora salvar-se
atirando para cima de outros, hom-
bros a responsabilidade e o ri-
diciilo da situação que elle só e mais
ninguom creou para o paiz!•E a verdade, afinal, não tardará a
saber-se.

'Ü que lambem é certo ú que os
soldados que foram mobilisaidos c
deviam ir para a guerra, depois de
ter estado cm Tancos, foram já...
li ccnccados!

¦Que dirá a isso o sábio Magalhães
Lima que, depois ile ter organizado
varias conferencia.s pacifistas, acabou
fazendo prelecções guerreiras?

ii! í: í:
Chegou a vez ao sr. José dc -Al-

poim...
Este senhor José dc Alpoim foi

sempre 11111 òdre de vaidade, que está
pagando agora os erros commettidos.
Esteve filiado durante annos 110 par-
tido progressista o conseguiu ser
deputado, par do reino e ministro da
Justiça. Foi sempre um orador rbe-
torico, soiiüi'050 c... -mais nada.

minis-

Agua mole em pedra
dura...

AGITA PARA OH MORADORES
DE OOiíIlOVlL !

Urna commisBâo de monulinvs da cstaçÜO
de Co.üuvil ne;!c-nos ;i ptil»lic;n;.'ii) do sc-
guinte :"lllmo. Fr. dr. (urrem, das Obras Pu-
Micas — Os íiiiaixo assignados. morní.frcs
0.11 Corduvíl, Estrada de ^errn I^coprddiiia,
na Estrada dc lraj.i, n.as Tose Ignacio.
Francisco Cardoso, c demais ruas tr. n.ver-
. ;'(.s vem nedir an exmo. sr. dr. V.m I¦>-
ven, muito difíno director das Ol)ra_ PubH*
¦•ns. a rnllocn .fto de um c.i.ttariz na Éstra-
da de Irajá, esquina da run José lRnacio
ou l-"r."iticisco C;ttdí)30 devido no facto do
chnf:iriz situado na estação de Cordnvii. cs-
tar a prande distancia da residência dos sup-
idicantes.

K.pcrando ser attcnd:doq. aguardam as
si"s providencias a resm-ito."

Vietor Pauvolid de larvallio. Laubes^in
d.» Castro Bitcncourt, Tn.-é Icnacío, Garilt.il-
de de Castro Bitcncourt. Norbcrrm Rodri-
curs l:rancÍFCo do XaFcimento C-irdosc- Ju*
nior. 1-URenio'GcraldÍ fonre K-.ribe, An-
Jcnirt José So.ircs, Domingo? Xoc, José da
Costa. Denjamtn José UodrtErues. Ah*nro
Pin:o. .Tofio de T>ei'. Prnerpin AllHré dos
Santo?. Movscs TIr.lr.bi. LcaDoldo Ferreira
rintn. Mniinlio Guinmr.ics Cnlitiiilio, Rnjil
da Costa 1'ercÍra, ToÜn I.ste:-I;.H-io. Ant"*o
Fstcpbnnio. Micucl I^tcpliaM1" Tcúo C.on-
rala Vicente Kstephanto Milheus Assad
Murad. Antônio ^ilva loree Halam Tose dc
>!aura. J.tsô Martin... Manoel Kodrxues,
T(.".o Cartr.niro. Marincl líodrinucs Minto,
N-iripc Pcilro. José l-.stci,l,nnio. Mipicl
Gentil. Tose Icnacio Junho Marinhas Tio-
s-s Virgílio Costa S.in,naio. Ad"i.-> do Nas-
cimento. Mnri,i ile Corvallso. IJnnião Dn-
dricues. Tbeodomiro Ri^nsn. Connido da
Cnnceicâo. Antr.nio I-Ourem:o c Silva. ITcr-
r.inío d" Oliveira. Tose Pinto M->rtÍr.s. Lu-
zln Sa Silva Uuimarãca e .oiulctiç-i M.iria
de Tr.u?.

Imperamos oue com a publicação neste
nbaixo assiqnado não selam obricad^a o vol-
tar an assumpto. nnrnue se dnsla vez
n direetoria <l" Obras Publicas nje, pro-
videnciar, só lia oue mnellr.r para o mi;
nistro.

com a rnr.i'. im-\
Contas em atrnzo

Muitas têm sido as reclamações que
trmos recebido no sentido de f_.-er
senti*' ás autoridades competentes uo
ciso a necessidade ur_entc do p.-i__-
mi*nto de cont.i? de tres c quatro an-
nos a fornecedores da Prefeitura.

Os fornecimentos feito, á Ir.specto-
ria de Mattas e Jardins são as quc
têm os na .amentos mais uemorados,
havendo contas a saldir a fornceedo-
res de pedra em hrtno, mcíos-fios, etc.,
até Jo anuo de 1303!

Realizou-se 1111 -.lia . do corrente, na
1 sede da Sociedade de tícogranhi.., a I
I 26" reiBiião lo "Virina Klubo'. ar,so-

ciacão dc senhoras esperantisíns, dn-
rante a iitial se procedeu ú eleição para |a nova diro^ora, -cujo fcsttltado ioi o |
seRtiinte: presidente, d. Ã-tlclina topes I
Wira; vicr-nn. -inm-íc, d. Dioíruina ;
Clvrlrío Corrêa; 1* secretaria. Yrany
Baggi do Araujo: r:l pecretaria, sonjiç^
ri-ta Romanoina C;.'1 ,'-in, e thesoureira,
d. Orizaba Guimarães,

O "Virina Klubo", cominemorãndo o
4*' anniver.sar-M <ic sua fundarüo. fezi
donativo, á Brazila ÍAesi Esperant-ijta j
e ao Asylo N. S. de Pompeia.

EM I!.\lI!!.\Ci:\A

,\ posso da nova dluo-
ctoria do lndcpendontu
Club

Ríecliemos o seguinte telegramma:" liarbacena, 6 — Tomou posse hoje
a nova direetoria do Independente Club.
A' sessão, que foi solennc, compareceu
avttltado número dc pessoas.

A nova direetoria está assim cor.sti-
tuida: professor Alberto Di-.l.iun, jue-
sídciit í.; Aprigio Caldas, vice-presiden-
te, c Perminio dos Santos, secretario.—
Cmlos Vieira."

ÍUIWHÍKD-flCC» Cirarr05 esçcçiàcs
UmV_IIUl.t.y va|iosos tirindes.
—o— tiOTEs j;y.*- j__ 

—¦¦¦'¦—

O gesto desprendido de
um pequenino

UM MENTMO D_ SF.TS ANNOS SAL-
VA DA MORTE UMA MENINA

PE TRKS
O sr. José Esteves da Silva, inferior'

Ida Brigada Policial, veiu hontem á nos-
sa redacção disser-nos que uma sua fi-

ilhinlia de nome Wilsa. dc tres annos
I incompletos, fora salva da morte p-,r1 uma outra creança, de 6 annos. aptnas,'
! —Plácido Rangel, filho do sr. Arthur

Oscar Ran.el, conhecido pliotographo.
Narrou-nos o facto o sr. Esteves,

ainda emocionado;'passava pela rua dos
Ourives, levando pela mão a sua f.hi-
nha. quando subitamente ella se de_s-
prendeu, deitando a currir em direcção
á rua do Hospicio; no mesmo instante

I surce um bom) na esquina e já se nvi.
Isinhava ,ia csmagal^a talvez, quando o
menino, que a scirtiia dc perto, accelera

j a carreira e consegue derel<i no mo.' 
mento necessário, pondo-a fora do a!-
cance do vi-iiicuW.

Todo? quc assistiram ao facto foram
pródigos cm elogiar o acto Itcroico da i
creança. quo em chegando á redacção:

i no!-o relatou com cnrtnistasmo, Pfo- j
| curando saber qruil a recompensa... |

E nierjce.

tratar ile empréstimos o -da colku.u- , Consolhe;ro Lloirão. visto José Lttcia-ração de Portugal na jmerra Do nb (le Castro cstar 
*mpedM() 

da acti.
que fez .essa coiranissao nada se vkia<lc politica pela sua doença, Josésabe o&fmalmente, baber-sc-a hoje, de Alpoim. fantasiando ,um program-dentro do paiz, porque o Congresso I ma liheralissinio, fundou o partido
101 cxtraordinanamcnte convocado
para... tomar conhecimento do re-
sultado alcançado pelos dois minis-
tros, deliberar d_pi.'s sobre a situa-
ção e dar ensejos para a... forma-
ção de uni ministério nacional!

Mus, então, o ministério que -d.it.-

ge os destinos ilo pai;', que sc diz
ser a suprema expressão da união
sagrada, já não é um ministério na-
cional?

Mas então o Con..res». que autori-
-ou amplamente o governo a fazer
tisdo quanto entendesse rclativamcn-
tc ú cntratla de Portugal na guerra
e ás operações financeiras, é nova-
mente chamado para tornar a tomar
deliberações sobre esses mesmos as-
sumptos?

Macacos nos comn"i se percebe-•tios alguma coisa dessa citdrornina
tios homens da republica!

O quc salta á vista dos menos ita-
beis em politica é isto: o sr. Affon-
so Costa c o sr. Augusto Soares
fiascaram na sua missão. Ti' claro,
é evidentissimo quc. se o sr. Affon- !
so Costa tivesse arranjado os fala- '
dos vinte e cinco milhões 'de libras,
nu coisa que com Isso r-c parecesse,
elle se teria apressado cm noticiar ao
mundo tal façanha financeira, Nem a
vaidade b_:n notória do chefe supre-
mo da carbonaria lhe penmittiria qttc
silenciasse sobre tão importante as-
sumpto. Depois, confirmando o fias-
ro, ahi está un tcle.ramnia especial
do Jornal do Commercio, que -diz:

"Lisboa, ... — O. parlamentares utvonU-
ta. rennir-^e-3o nn tsegunda-feira, de nia-
r.iiü, nf**at de combinarem a sua attitud-e
tm CpT.Rri.S-P, que está convocado para c=;»e
dia, em sessão extraordinária, para resol-
ver sobre assumptos de política fnternacio-
«ai. .0 Conselho de Nfini?tr-i$ reun u-se lon-
eanwntc dc manhã. As rcsoluçdes tomadas
foram divulga ias Mas parece fegtiro que,
aV-m dos assump'*os relativas á participaçãoef ícc iva de Portugal na gnerra, os minis -
tro.. examinaram a situação financeira, +e-
sttltante das conversações que os srs. Af-
fonso Costa c Augusto Soares tiveram cm
Londres."

Asxonvcrsnçocs q;t; os srs, Affon-
so Costa e Augusto Soares tiveram
cm Londres...

Dois ii-cmbros -de •_m governo,

progressista dissidente e procurou
hnpòr-se ao rei D. Carlos. O monar-
cha. porém, quc conhecia os homens
como ninguém e linha mn grande
senso político, deixou-o ficar onde
elle estava. OJre que só com despei-
tos e com ambições podia enohcr-sc,
José de Alpoim, esquecendo qtianlo
á monarchia devia, couk.iou-.e com
os republicanos contra o throno, poz-
se ao lado daquelles cm todas as
campanhas demolidoras do velho re-
gimen. e por fim associou-sc-lhes na
conspiração que deveria dar a revo-
lução de jS dc janeiro, contra JoãoFranco, mas que crystaüzou dali a
quatro .ias no infame crime do Ter-
r-oiro do Paço.

Viveu, portanto, de mãos ciadas
com os assassinos do rei D. Carlos,
pois entrou numa conspiração que
pretendia a^ demoUção do throno c
acabou praticando o regicidio.

Continuando a ser òdre dc vaida-
des c dc ambições, depois do regici-
dio, qui?. in-.pòr-se ao sr. D. Manoel,
offcrccemlo alvitres e conselhos que
lhe não eram pedidos. Exacerbado
porque tambem o joven soberano
não o fazia pressente de conselho,
juntou-sc ainda aos republicanos, e
aquelia famosa aurora redemptora de
5 de outubro de 1910 encontrou-o
esperando —- quem sabe? — talvez
um logar no governo provisório!

Feita a republica, o homem levou
a vida roarombando, ora atrás de
um. ora atrás dc outro presidente do
ministério, a todos chaleirando...
até ao sr. Bernardino Machado, cm
quem reconhece a existência dc uma
qualidade que ma's ninguém neile
observou: talento eireumspccto!

E' delegado do procurador da rc-
publica, e tam levado a vida qtici-
xando*se de que não lhe chega o or-
denado para viver. Queixando-se,
note-se bem. piíblicasnente, no Pri-
meiro de Janeiro, on-de collabora lia
muitos annos. Mas a república não
lhe 'deu mais nada.

Ultimamente. José dc Alpoim fez
criVcas amargas á republica. Disse
vendados, apenas. Mas os republica-
nos não (Tostaram; lançaram-lhe om
rosto a traição á imonardiia apenas

Santa Gasa de Misericórdia
Tomou posse a nova

direetoria
Na sala das sessões da Santa Casa de

Misericórdia realizou-se hontem a so-
lennidade de posse da mesa, admtnis-

trações e mordomias quc têm de servir
no corrente anno compromissorio de
1916-1917. Na fôrma do compromisso,
prestaram juramento 110 altar -da ca-
pclla do Espirito Santo os irmãos pre-
sentes.

Após a leitura do relatório feita pelo
provedor, foi cantado na egreja da Mi-
sericordia solenne "Te-Dcum" que deu
fim á cerimonia..

Estiveram -presentes á solennidade os
seguintes irmãos: dr. Miguel Joaquim
Ribeiro de Carvalho, Theodoro Duyi-
vier, commendador Antônio Valentim
do Nascimento, Antônio Joaquim
reira, dr. Henrique Carneiro Leão
X, a, commcnda-dor João Carlos
Oliveira Rosário, dr. José Bonifácio _
Andrade c Silva, dr. Raul Raposo Bar-
radas, dr. Miguel Calmou du Pin dr
Almeida, Eugênio José de Almeida ,
Silva, marechal Luiz Antônio dc lledci
ros, dr. Antônio Maria Teixeira, coir
inendador José Pereira de Souza, Julio
Miguel de Freitas, dr. Emilio Grand
masson, Antônio Fernandes dos Sant "

dr. Luiz Gastão •' d'Escragnolle 'Dor

Domingos Ju.é Fernandes Malnio:
João Baptista Augusto Marques, _..
João Caetano da Silva Lara, coronel
João Pedro Caminhai dr. Heirique Cn-
sidio Samico, dr. João Antônio de Góes
e Vasconcellos c Evaristo Valle di liar-
ros.

Além destes irmãos estiveram presen-
tes os drs. Rc>-naldo de Carvalho, Hum-
berto Antunes, José Luiz Coelho c Caiu-
pos, Raymundo de Castro Pereira Lago,
e Drazilino Pinto de Freitas, conselheiro
Salvador Pires dc Carvalho, Albmpicr-
que, muitas pessoas gradas e as> ladas
de todos os estabelecimentos da Santa
Casa.

Fer-
Tei-

dc
, dc

ItOÍ
iria,
dr
dr,

mm*

Dormitórios iSSâfgg.
liarios de qualidade superior e por
preços relativamente módicos, v. ex".
bó poderá encontrar á rua do Ou-
vidor 93 e 95 e nos amigos anna-
tens, rua dos Ourives 39 a 43. Cnsa
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VIDA POLÍTICA

O gOYcrno de Minas
Jku. IIorizox.e, 6 — (A. A.) — O

<li. Tlicnilorairo Santiago, secretario da
Fazclído, foi d-.i_ti.-,_o para substituir o <lr.
K.til So.trcs, secretario da A.ricultura, du-
rãntc a sua ausência;

rilATAMliNTO 1>xV.S .UULtóti.i.-
PELAS GKANUES MKUICA-
ÇOES rHVSICAS, PELO ES-
PECIALIS. A
DR. ÁLVARO ALVIM — Exame

pelo9 raios X. Installação especial para
o tratiiinento das moléstias do peito,
tuberculose, bronchite, «mphyscma. De
10 11_ ás 4; largo da Carioca, 11, i*
andar.

ntíma tal conjunetura, não podiam ir I Por ambições pessoaes: chegaram a
a Londres conversar sobre a situa- ameaçal-o, e o ex-deputado, o cx-

par do reino, o cx-consclhciro, o ex-
tudo teve de procurar no estrangeiro
algum esquecimento que o deixasse
em paz por algum tempo. Os jor-
nacs amigos, isto é os do regiimcn
que clle ajudou a implantar, consa-
graram-lhe artigos ,de despedida, di-
zendo-lhe: — Vá c não volte!

José d'Alpoim foi. Está cm Mon-
dariz, na Hespanha, mas antes de
partir chorou, nas columnas do Pri-
meiro de Janeiro, lagrimas como pu-
nhos, provocadas pela ingratidão dos
amigos, daquelles a ("item elle tanto
ajudara cim nome dos famosos -prin-
cipios da liberdade, ,da ctjualda.de e
da fraternidade, e lamenta-se nos se-
grintes termos:

"Porque esta guerra individual, com pai-
xão, com ódio, setn eu falar numa única
pessoa, coiitr.t quem, sc mostrei alguma
sympathia. foi c.raetamcnte por aquelles quc
agora parecem ai tu chiados de rancores? Se
assim continuarem, numa obra <lc captação
b ntíracção, como a havida para commisOi
verto o resultado que alcançam. "Que vâ
c mio voltei" 'Não havui natla, naua que
me finesse ter esta phrase, suando ódio c
Sangue, contra um companheiro meu da
imprensa. Nella ha desejo, de exílio, ancias
por quc o confrade perca a pátria, c o
piío, c a estada jivito dos seus. "Que vá
. não vOlteV Tenlio, deígraçadamcntc, ile
voltar. Sc pudesse, emquanto ao menos as-
Úm uiv.sscm ódios nesta terra, qua conheci
tÜp generosa c boa, niio torraria. "Qiítí vá c
não voltei" Triutiipli.-ir.il completamente;
forçam-mo a sair do Portugal, quebram-me
a penna, ameaçam-me nos liayeres, c ainda
acham pouco. i.Mas que lhes fi?.?"

Que lhe responda a consciência 1
Hs & íi

iUma amostra -do que se escreve na
imprensa republicana portugueza.
Bil-a:

"Para os monarchicos n Mlomanha é
tudo, porque com gente dcSSjt raça casou
o fedorento garctcllto, que uma ií.fei cidade
de má pontaria não liquidou lambem -na.
quellu tarde de fevereiro, eni quc o pae
soffreu a justiça publica, rápida e vio-
tenta, m.s apagada ainda para a scena cri-
minotogica que de direito merecia."

E' assim que elles falam e escre-
vem. E, todavia, ha gente que sc
diz monarchica e que com elles vive
hoje, em suavíssima pagodeira dc
elogios, de salaitnaleks, -de reuniões e
-de accordos mesmo os mais estapa-
furdios!...

:. 1. *

E para fechar:
A Opinião w jornal cotado entre

os republicanos do governo. Como
se quuesse preparar o terreno para
que os monarchicos vão ajudar o sr.
Affotiio Costa a carregar com as
responsabilidades 'inauditas que clle
arrastou para sobre os homhros do
pai., publicou ha dias um artigo cs-
cripto com mel, destinado a apanhar
ingênuas moscas. E eil-a a falar:

*'Não são tantas a^ aptidões, não supe-
rabundam, em um paiz pequeno como o
nosso, os homens capazes e instruídos, paraque possamos desdenhar de tantos cie-
mcntoi que para -ilii existem uinda não
integrados na republica.u Venham todos, já quc todos os parti*dos da republica se acham dispostos n
acolhcl-09. A campanha dos ttdhcstfas ter-
miiinu üe viz, c ato o s.u inventor jàltojo nãn lc por c-sa cartilha, coma ec
dcprcltcnde da leitura da l.ucta.."Dentro da republica ha lof.ar para to-
dos. Os grupos dc republicanos liisioii-
cos. cm que ate o. ve hu-, republicanos s™
escorraçam, transformaram-se, alargaram assuas vistas o reconheceram quo r, paiz não
podta tornar*.c cm propriedade de nenlm-
nia coterie, A republica núo se proclamou
para certos e determinados republicanos,
mas pnra todos os portugueses,"Todos podem cooperar para n bem da
pátria cominurri. Na hora ,1o perigo nu.
atraves=amos, é isso uma obrigagâo inillu-
divcl ; restabelecida a paz, ainda o con-
curso á_ todos __erá indispensável ao bem
cerni, e nada impede nue e. se concurso
sc estabeleça e perdure, de?de quc cada
qual esqueça a mania de cxcdmmungar os
visinlios em virtude dc não &abcui03 que
princípiot intangiveis."A verdade absoluta não é acccssivel á
nossa fraca hitcHtgeucia. Sejamos, pois,tolerantes c condescendentes para o que
reputamos o erro alheio, porque c-lo podemuito bem estr-r mais próximo da verda*
de quc nós. ívão pretendamos fazer quc
todos os portuguezes pensem da mesma ma-
netra. pecamos, somente, que to Jus traba-
lhem para -i mesmo fim." Veníram, pois. todos participar na obra
dn enerrandecimento nacional. Dentro do
rcgtmen para todos ha logar."

A esto convite, respondeu com altí-
vez c dignidade o Dia:

MTC* muito tardei Xão sc confunda o
qtíí é hjconfttndivcl."Kcclamc-sc dos monarchicos a espeeta.
tiva ¦patriótica c portanto serena e or-
deira. r:u que elles se conservam." Rociamc;Se dos monarcliíco5 — e nem¦preciso seria reclamar, porque .' dever,'li',nra que Iodos c Ics espontaneamente
cumprem — ipio dêem á defesa nacionaltodo o seu esforço, á farría toda; as suasvidas,'•Mas não se espere ,1 alxllcação, a r,*- jnuncia, a submissão. São cousas que senão f;,.*om. E que se não pedem, nem s-oconscll-.am. nem hi nue esperar."Precisam competências, 'confessam 

quenao podem dispensar a (-ente do valor nuefoi inhabllffltnte acerovada e dispensada ?N.in nns surprohende a C0tifis«5o."Mas fique cada qua' no seu logar, comr>" seus princípios e dentro d„.. scui ,'c-vé-
res- Adhesão, aRora ? _' tardissinn !Mas nue cs republica-nos desiltttdido. e'henradamente intencionados reconsiderem,
venham para n,'-s. Si-rão heinvindos t"

E . assta. mesmo...
Eneenío SITATEIRA,

CARNES VERDES
MATADOURO DE SANTA CRVZ— íoram abatidos hontem:

555 rezes, 59 porcos, 24 carneiros .
43 vitcllas.

¦Maroliantes: Cândido E. de Mello,
46 r. e 1 p.; Durisch & C, 13 r.;
A. Mendes & C, 77 r.; Lima & íiihos,
26 r. e . v.; Francisco V. Goulart, g_
r., 15 p. e 11 v.; João Pimenta de
Abreu, 18 r.; Oliveira Iimãos & C,
183 r., 22 p.. 2 c. e 7 v.; Basilio Ta-
vares, 6 v.; Castro & C, u r. ; C. doi
Ketalbistas, z r.; Portinho & C, iS r. \Edgard de -Azevedo, 29 r. ; Norbertc
Hertz, 5 r.; Fernandes Marcondes, 11
p., e Augusto II. da Motta, 1.1 r., _.
c. e 11 v.

Forani rejeitadas: 6 3I4 r.
Foram vendidas; 37 3)4 r."Stoc. ": Cândido E. de Mello, nfl

rezes; Durisch & -C, 151; A. Mende.
& C.'i 481; Lima & Filhos, 26.; Fran-
cisco V. Goulart, 326; C. Oeste de Mi.
nas, 6; C. dos Rctalhistas, 11 < JoãoFiiiienta de Abreu, 151"; Oliveira Irmãos*
& C, 37. * Basilio Tavares, 1; Castra
& C„ 41; Portinho & C, 122; Edgard
dc Azevedo, 56; Nòrbèrto Ilcrt-., to,
Augusto M. da Motta, 173, c F, V,
Oliveira & C, i_6. Total: 2.529.

MATADOURO DA PENHA. —
Foram abatidas liontem: it rezes.

ENTREPOSTO DE S. DTOttO -.
vigoraram os seguintes preços:

Bovino .... ?6oo a $.00
Carneiro. . . . i$2oo a 1Í800
Porco i$2oo
Vitella  $600 e $700

a? m» ai

ESPIRITISMO
Resposta ao rev. Annibal Nâra

XXI
Procurando sophismar o qtie escrevi hd

roeu follieto, <ti2 o rev. Nora no seu ar-
tigo XVIII: "O sr. l-'i_ncr duvida da de-
claração da Federação ilísplrita que citamos
c que diz ser preciso eternidade vezea cter-
nidade para sc checar á -pcríciçíi,). (Uc-clúração quc o desafiei que mostrasse, sob
(luta dc ser considerado eomo faltando _
verdade). Mas. s. s. diz que Jesus che-
gou á perfeição na noite das eternidades
e isto, parece, citando o Catccllismo espl-
rita, da mesma Federação. D este modo lia
sim c não ao mesmo tempo nu boca dínossa cpntcndof-"

O riv. tem uo seu espirito (alma) extra-
otdinaiias anomalias. l'óna na lülilia e
iiprciiilc lá que Dons é UNO c indivisível,
c rojoavel c todo homem dc hom senso
podo isso comprehender. Ao mesmo tem»
po o rev. acceita o do.aia catholico (poiser dever do -pastor) que diz ser a santa
trindade quc prefaz um Deus e compre-
her.de i. so tambem, para ser pastor... K'
extraordinário I I. nâo comprehende queeu, usando o termo noite das eternidades,
queria dizer com isso cm tempos immomo-
riacs, por não convir oo pastor...Dahi, para tirar a conclusão a que che-
rou de que a creatura se salva ou sc per-de nesta existência, seria duvidar da lon-
gai tini idade do Creador, conclusão a que
um pastor não tem o direito dc chegar,
conhecedor que deve ser da passagem du
Evanitellio Math. 19: 25, :6.•Qual a -creatura no mundo que estA cm
condições normaes dc ir (para a eterna
bttnaventurança, o-ide sô .podem reinar o
amor, a harmonia c Q paz ? Qtieui, tíltt
perfeito poderá dizer : eu nino n Deus so*
bre todas ns coisas o ao próximo conto íi
mim mesmo, a exemplo do Christo ? lí
que será tsta bemaventurauça de que o
rev. fala? I.'-'# o paraíso, diütclle.¦ Mos meu amigo, quem dc nós estaria sa-
tisfeito no sen paraizo, se hoje estamos
acostumados u trabalhar o produzir algo,
ver os cinemas, andar de automóvel c até
de aerop ano. c ficar lá por toda etcrnU
dade para nada fazer ? lv se o rev. ao
desencarnar ifosse, como nós observamosiootHÍflai..emente, wm espirito tiinda presoaos Kozo- carnaes e lá sc encontrasse com
a sua Uva, não seria tentado a peccar de
novo ? lí sc pcccassc, não teria de sair delá outra vez para ganhar o pão com o
suor do seu rotto ? li não seria esta con-
demhaçíto um novo inferno .para o rev.
Nora ?

¦São estas os conjecturas que me vêm ao
cérebro pelo amor que já, graça.- no Se-nhor, sinto pelo amigo. £ não admira isso,
visto que tantas conversas temos lido queseria para estranhar 6e nssim não íosse.
.Nem o amiito levará as contradições cm qucestamos á conta de li_.Iquci.nca.

Agora, diz o amigo que rcencarnar t
soffrer ou gozar 11 vida terrena para oaperfeiçoamento da creatura (espirito) tan-tas vezes quantas forem precisas para at*tttigir a perfeição moral 6 o mesmo ou
jjçor nue o eterno sóffrtmento uo inferno.Felizmente para a humanidade a opiniãodo rev. não constituo lei.

Mas se o progresso depende do uso dllivre arhitrio da creatura. segundo nos eu.sinam os espíritos, cila nulo esforço que fa»de moralmente sc melhorar pôde abreviaioi prolongar as eiicarnações de accordo coraesse esforço.
So o indivíduo sc resolve a ser hom «segue á risca n lei de Deus. clle, desde

que tenha resgatado c reparado todas as di-vidas que porventura tenha de oiuras cn.carnaçôes, nâo encarnará mais neste mim-do. mas irá suecessivamente incorporar-sa
«n outros planetas mais adcantatlos, ondeestudará as seiencias, descançará de vez em
quando das suas fadigas na erraticidade vi-suando as bellas esoheras do infinito, pro-
.rc.lir.t servindo de guia a outros espirito-moralmente mais atrazados do que clle, o
deste modo, pelo mérito do esforço paraajudar ao seu próximo, attingirá a perfeiçãomoral.

Tudo pois depende do uso que a creaturafaz do livre arbítrio. Se o homem se com-
praz np mal, sueceder.llie*á o contrario do
quc acima digo. I.Ua será forçado a cucar-nar niiin meio e cm nlanctas onde a suavida será de soffrimento. ate que bo rc-sulva a enveredar nelo hom caminho. A
este, neste caso, mianto á encarnação, o
livre arbilrio 6 cassado oara o sou própriabem, pois que o soffrimento c o remedio
amarno, porém, necessário uo caso. para o
progresso da creatura.

Parece estar isso mais de accordo com
a justiça, amor o misericórdia dc Deus do
que. como ainda diz o rev. Nora: "Alem
disso uma justiça infinita, uma lei eterna
transgredida exi.e uma punição mtinitó,
um castigo eterno c este c o caso dc um
poecador invpcnitente."

Que bella lógica I Cá em nossa terra,
somos neste caso, mais misericordiosos do
que o Creador. pois as leis perduram du-
rante séculos e o castiio t limitado, ílup-
oonhamos um ladrão do gallinhas que, se-
RUndo a lei tem ,1 mezes dc prisão ; pelo-raciocínio do rev. Nora oastor do Alto
Jequitíhá, o ladrão não deveria sair da ca-
deia emquanto existisse a len oue prolube o
roubo de gallinhas, pois a punição deve du-
rar emquanto durar a lei.

De certo é_ para lastimar que os codifí-
ca do res do direito romano não tivessem
tido a fortuna dc encontrar uma cerebra-
ção eomo a dn rev. Nora, «uc poderia sus-
citar-lhes a idéa da cultura das batatas fri-
tas. Talvez isso fosse um suecesso..,

Felizmente Deus não o consulta alndj
sobre o que deve fizer com a_ suas creatu*
vas. senão ninguém escaoava, nem o pro-
prio rev. Nnra. de ir nara a companhia de
Pedro Botelho, talvez no Polo Norte, como
diz um dos seus correligionários, se isso não
fosse um mytho,

Frctl. riííXF.n
N. H. Meu caro A. C. Ccsar Sobrlnlim— Grande foi o meu espanto ao ler as fu-

tÜMades que escrevente a respeito do Ks
üiritismo. "Cada macaco no seu galho"
meu amigo, Que é que conheces do assum*
pto ? onde é qi.c o estudnste ? Se tivesse!
ràcripto sobre musica, sobre nm hom m.i-
j.i\r talvez ttvcsscs feito melhor obra.

Km fim. não te quero mal nor isso. poij
todos podemos escorretrar e tu naturalmcij'
te confundlsto algum canecrí! com o Kspt-
riti-ino. Aprende e dcooís filiaremos. I!. Ft
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Um crime no morro do
Capão

NA SANTA CASA FALLECEU A
VICTIMA DO SOt.A_0 VALENTIM

Hontem noticiámos o crime pratica-
,1o pelo soldado Valentim, ilo 1" grupo
do 1" regimento ile artilheria ilo É_cr-
cito, no mono do -Capão, em Ma.u-
roira. contra o infeliz Ilermos.nes dní
Santos, que recebera em lula uma fa-
cada no baixo ventre.

Hernio'-'in,'S dns Santos, depois dc
liaver sido medicado pela Assistência,
foi recolhido á Santa C;;=a. na 15* en-
formaria. O seu estado não era nada
trannuilüzador. Hontcin, o infeliz, não
podendo resistir aos sofírinientos, veiu
a falVcer. pela manhã,

Sen cadáver foi immediatamcnte re*
movido para o Necrotério Policial. O
dr. Rodrigues Caó, medico legista da
policia, procedeu á autópsia, dando
como cansa-nwrtis uma peritonite.

O enterro de tlcrmogcnes será feito
hoje, saindo o fcri-tro do Necrotério,

N"a delegacia do :i" districto prose*
guiu o inquérito, já tendo sido ouvidas
tres t est cm ur. lias.

As autoridades do ..t11 districto re-
qtiisitaram do commandante do 1° eru-
po do i" regimento a prisão do sol-
dado criminoso, tendo recebido c-.n ro-
sposta que Valentim hoje lhes seria
entregue.

NO MAIUXHÃO

O ilOVlTll.H.li. \i-il_
.1 ni centro operário

_. Luis, 6 (A. A.) O goverr
do Estado^ vistitou ante-hontem,
Centro Artístico Operário, sendo sau-
dado pelo presidente c associado,
e aehatulo-se presentes numerosos artis-
tas. Antes percr.n-eu as salas das au-
Ia», mostTnndo.-se bem impressionado
com o que .bservou.

'_SÍ_IW«SMS_!B_»V-'..: :i__l
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Wê& infância pobre de
Nictheroy

'jtJFSKBRh DE HONTEM NO CANTO DO RIO
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BRASIL-URUGUAY

Os offütiaes uruguayos
partiram para São

Paulo
Em carro especial ligado ao diurno

paulista, seguiram hontem para São
Paulo, de onde proseguirão para Mon-
tevideo, os membros da conimisião mix-
ta de limites do Uruguay com o Brasil,
coronel Silvestre Mato e tenente José
E. Trabal, depois dc alguns dias de es-
tadia entre nós.

Esses nossos illustrcs hospedes pre-
feriram fazer a viagem de regresso ao
seu paiz por terra, ipara conhecerem as
bellezas naturaes do Brasil,

A' gare da Central, entre outras pes-
soas, que foram apresentar os votos de
boa suagem aos distinetos membros da
referida commissâo, compareceram o sr.
Sou.:.. Dantas, minislro de listado in-
Urino das Relações Exteriores, repre-
sentado na pessoa do dr. Antônio de
São Clemente; o representante do ge-
neral Caetano dc Faria, ministro da
Guerra; c general Gabriel Botafogo,
presidente da comniissão dc limites do
Brasil com o Uruguai*; dr. Pedro
Erasmo Callorda, encarregado de Nc-
goejos do Uruguay; representantes do
general Celestino Bastos, do general
Gabino Besburo, do general Luiz Bar-
hedo, do general Alencastro Guimarães
e do coiiimandante da Escola dc Esta-
do-Maior do -Exercito, o tenente Coc-
lho Neto, o cônsul do Uruguay, dr.
Manoel Bernardez, Pio dc Carvalho
Azevedo e Belfort de Oliveira, pela
Agdncia Americana.

Tanto o coronel Mato como o tenen-
te Trabal embarcaram vestindo a far-
da do exercito nacional üriigüàyp.

Ao alio, os seimonras ¦¦**._¦ vende rum oonbvns mranií v fentoai; em 'bai.ii; as iiiotócsctctfçs. vffcrca-

¦das pelo 
"Rio-Moto Club", que muito concorreram para o brillio da festa

, Realizou-se lionteni, ú tarde, no ex-
Itrauo da pittoresca praia do Canto do
.Jtio, a -encantadora festa nue mme.

' Américo Lassaii-e organizou, com o
maior carinho e dedicação, em beneficio
das creanças pobres da cidade vizinha,

A festa, que leve inicio ás 3 horas
da tarde, prolongou-se até depois das
d lioras, muiitcndo-su sempre muito ani-
mada.

' Fui tuna festa bcllissiina, cheia de
attfiicçfes, como só as que sabem or-

-ganizar as nossas gentis patrícias; A'
sombra dos arvoredos existentes UO
local, foram organizadas diversas mesas,

Vpara a venda de doces, flores, bebi-
das, ele., que estiveram a cargo de for-
mosas japone.-us, que com a maior g'*n-
tileza c a preços reduzidos, procuraram
liem servir os seus fregueses, que eram
outros taittes proteetores do Instituto
ie Proteççao á -maneia de Nictiieruy,
em í.r .-r dc quem era promovida a
testa. Enirc us vendeuses, vimos sor-
Hdcntc?, entregues r.o seu voluntário
mister, ns graciosas senhoritas: dra."
/.ilih Martins, Dinorah Pereira, Edinéa
Pilangu, l.i.iry.!ii'.. Corrêa, Jlarita Che-
vaticr, -Maria Jo^ii Bentes, Rosinha Reis,
Jd.i _vuy.i, Jadyr Valente, Jiiracy Par-
reiras, Cecília Xoyu, Elza Chevalier,
I.ourdes I.assaiicc e uutrus.

As Damas da Assistência á Infância,
que consumiam 11 cóíninissão executiva,
composta de nuues. Américo t.E.ssance-,
èCiuitipe Souto. Martins Cardoso, Cas-
tro Menezes, Chevalier, Klysio de Arau-
jo, Isaura Mendonça, Dano Callado,
Aimir Madeira. Pimenta 

"tolos, 
pro-

curavam por todos os meios providen-
.:..r ;>.»'.¦.'; o bom exito *Ja lesta, que

ficará registrada como uma das molho-
res festas de caridade realizadas cm Ni-
ctheroy.

A' entrada do grande bar, tocava, cm
bello coreto, as melhores peças do seu
repertório, ,1 banda dc musica da Porca
Militar do listado do Rio, soii a direcção
do professor Santos Lima, e na outra
extremidade foi levantado um outro co-
reto, onde os artistas Lcontina Vignat
e Attricclia Castro, Rodolpho Souza e
J. Coimbra, do Cinema Polytheama,
sob a direcção dos srs. Corrêa & C,
executaram um bello programnia, con-
stnntc de monólogos e catiçonetas, sen-
ilo a orchestra regida pelo maestro
Paulino Sacramento. Esses artistas rc-
ceberam muitos applausos.

Um dos attractivos da festa, que pro-
porcionoti grande satisfação ás crean-
ças, foi promovido pelo 

"Rio Moto
C ui>", desta capital, que, com os seus
"side-cars", transportou durante toda
a tarde centenas de creanças, fazendo
agradáveis passeios pelas praias dc Ica-
rahy e Canto do Rio. Poi um corso
soberbo, que deixou duradoura recorda-
ção.

Os sócios do "Rio Moto Club", sob
a direcção dos directores srs. Nilo Ma-
rinho c Jeronymo de Souza, puzerain á
disposição dos promotores da festa os
seus possantes 

"side-cars", 
que tanto

deleitaram ns creanças c que produzi-
ram unia grande renda para o beneme-
rito Instituto.

Entre os sócios, que coma maior bôa
vontade e gentileza, tanto concorreram
para o exito desta festa dc caridade,
notámos na direcção dos seus "side

cara", os srs. Erancisco Muggco, Raul
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UM SAUIO

de assisten-
distiuctas dc

Soares, Paula Rosa Junior, Lindolpho
Rocha, Salvador Silva, Luiz Gomes,
Raul Jarbas, Enrico ile Mello c Horacio
Faria.

A's S horas, a fcsla proseguia com o

mesmo enthusiasmo o alegria, com que
íòra iniciada, observando-sc a maior
satisfação no semblante dos promotores
da festa e das gentis 

"vendeuses. pelo
bom resultado produzido. O local em

que se realizou a bclla festa de caridade
manteve-se sempre repleta
tes e das familias mai
Nicthroy.

Entre os presentes notámos os srs,
dr. Macedo Torres, chefe de policia;
capitão Mincrvino de Moraes, represen-
tanto do dr. Octavio Carneiro, -prefeito

de Nictheroy: Francisco Luiz da Silva
Carneiro, capitão Maiio I.a.ayette Mo-
reira, dr. Rodolpho Macedo, dr. Ame-
rico Lassancc, dr. Almir Madeira, dr.
Artlntr Moncorvo Filho, dr. Fróes da
Cruz, Tose Rainho da Silva Carneiro,
dr. Mario Paulo c Silva, dr, Gregono
Seabra junior, coronel Bernardo, de
Oliveira, Daniel Ribeiro, Zamith 1'ian-
co, commendador Affonso Guedes, Sou-
za I.aurindo, desla folha, Álvaro de
Barros, Sylvio, Domingos e Octacilio
Rainho da Silva Carneiro. Gastão Wand-

glon, capitão Cyrino da Silva, dr. Dario
Gaitado, Francisco Souto, dr. Eugênio
Mcrgulhfto, M. Kcntz, coinniandanle
Souza Lobo, Broinberg Hackel, John
Finlay, coronel Estilac Leal, marechal
Olympio da Fonseca, dr. Sylvio Rego,
dr. Pedro da Cunha, dr. JJlysio de-
Araujo, dr, Mauiity dos Santos, dr.)
Bellarmiuo Taiti e outros

Uuui visilii uo Cumulo
lio Ur.. ..iiiiiista J.uueril-t

Foi hontem muito visitado o túmulo
do cemitério de iS. João Baptista onde
repousam os restos mortaes do sábio pa*
tricio dr. João Baptista de Lacerda.
Amigos dedicados e scientistas ali esti-
veiam homenageando a memória do no-
l_v_l c.ttincto, e o scu ináusolòo foi co-
berlo de flores. Na lapide se lia a lc-
gemia — na imtnobilidadc da morte pa-
recia ainda ter a expressão cheia de
pensamentos.

OS' uni trabalho dc arle. em mármore
preto, que revela o mérito do artista
que o executou.
"dr. 

aprigio do rego"i.õpê_;"~
Do Hospital Ca Misericórdia. Moléstias da
t-rgant., naris e ouvidos.

DR. OCTAVIO DO REGO LOPES —
Oculista, pro!. da Faculdade de Medicina.
Conomllorio: rua Sete de Setembro n. ...

(A S1..1)

AS ARMAS OE SÃO PAULO
S. Paui.0, 5 de agosto de 1916. —

Ainda não é desta feita que a cidade
de S. Paulo terá o scu brazão. Palpi-
tiva-nos isso. Escrevemos que seria
assim, quando aqui alludimoa aos 36
projectos que entraram em concurso,
seleccionados de numerosos pro. ctos
apresentados. Forno, ver a exposiçáo,
installada em confortáveis salas do an-
dar térreo do grande edificio do conde
de Prates, e ainda por concluir, á es-
querda do Viadueto do Chá. 'Demora-
damente estivemos a examinar os pro-
jeitos, acompanhando-03 em todos os
detalhes, pela orientação escripta de
cada qual.

Era príciso ser artista, para aqui-
latar do valor dos 36 projectos sobre
as armas da cidade? Não indagámos,
cntSo, se o julgamento, qualquer que
fosse, dependia dessa condição. O que
sentíamos, o que percebíamos, embora
desconfiados da insufficiencia das nos-
sas qualidades de julgador, era que
nenhum dos projectos se nos afign-
rava capaz de satisfazer ou contentar
o jury que os ia apreciar. Eis pòr
que, escrevendo sobre o facto, dando
conta da nossa impressão aos leitores
do Correio da Manhã, formulámos o
melhor ou mais seguro palpite: ne-
nlium projecto teria preferencia...

E' justamente o <jue aconteceu. O
jury elogiou os projectos, estendendo-
sc mesmo em carinhosas referencias a
alguns, mas concluiu por-^ dizer que
nenhum devia ser admittido a consti-
tuir o brazão paulista, as armas defi-
liilivas dn 'cidade.

Podianios agora, ser mais positivos,
desde que já o jury se pronunciou:
entre os 36 projectos exposlos, muitos
havia que não mereciam u simples
honra da exposição. Davam a idéa de
desenhos coinnmhs, para marcas rc-
gistradas de estabelecimentos commer-
ciacs... a despeito do latinorio com
que se enfeitavam. ÍA resolução do
jury, nomeado pelo prefeito, podo não
ter agradado ai muitos concorrentes,
mas é fora de duvida que agradou á
opinião publica. Escolher o brazão de
unia '.idade não i tarefa de pouca
monta, porque um brazão não é coisa
que sc reforme do pé p'ra mão, como
o pacto fundamental de alguns Es-
tados...

O prefeito já recebeu a communica-
çãp de que, dos 36 projectos, nenhum
foi considerado digno de ser adoptado
por brazão da cidade. Não é caso para
que 03 respectivos autores se aborre-
çam. Pelo contrario. 'Ficou 

provado
que foi uma «_oisa séria. Fez-se um
concurso a valer. São tão raras, cm
nosso paiz, as concorrenciais em que
não haja sempre recommendados, dis-
postos a vencer, embora contra toda»
as correntes contrarias I

Abir-se-á, certamente, outro con-
curso. Assim mesmo ú que deve scr.
S. Pati!o,_ que esteve até agora sem
brazão, pódc esperar mais um pouco...
Puxe a arte pelos seus méritos I — C.

CIMENTO Gibbs. i n •
Kl et. —

Teleplione 834, Central. — Bun
Suntn Luzia 202

— PAULO PASSOS & O. —

Os ladrões nos subúrbios
A policia do 22a districto

prende o chefe de uma
quadrilha e appre-

hende objectos roubados
De algum tempo para cá vinha ope-

rando na zona do -u" districto policial
uma mysteriosa quadrilha de ladrões,
tendo feito já um gruntlo numero de
victimas.

Innumeras foram as queixas a 39 rc-
clama.ões dirigidas ás autoridades da-
quelle districto pelas pessoas que se
viram.espoliadas em seus baveres. E a
policia, apezar do esforço cmprehendido

para a captura dos ladrões, nada até
hontem pôde conseguir.

Na noite de
ante-hontem pa-
ra bontem, osr.
Bento Ribeiro,
nosso collega de
imprensa, teve a
sua casa, ,i rua
M a ria K o d r i-
gues n, 5, visi-
tada por' mem-
bros da tal qua-
drilha, que es-
tendia a sua
acção a toda a
zona suburbana
da L e o poldina
Railway. Os la-
d r ões deixaram
a casa do dr.
Bento Ribeiro
c o 111 p I elamcu.e
v a s i a, tendo-só
aproveitado da
ausência daqucl-
le senhor, e não
lhe deixar am
nem n*. esmo o
colchão da cama.

Não se confor-
mando com o
facto consuma-
do, o sr. Bento

.egacia do --', logo

Silva. Castro e o
seu empregado

JOSÓ
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Concorreram ao certanteii ¦.77
exemplares de excellentes raças
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O cahique virou
Mas os tripolanies salva-

ram-se
;...*. linda tarde dc hontem a ti

encantadora bahia por pouco que s<
•Je túmulo para ires tripulantes de

Raunier - _Novos modelos em chapéos e
confecções para senho as

O T7 VI .O O IR.7 2,

nossa
servia

uma
frágil embarcação.

A'.-i ,i iioras da tarde, os empregados
•Ja empresa do Águas Gazozas, Manoel
-Alipio d-_' Paula e José Cardoso, resol-
veram ir a bordo da lancha da empresa,
ancorada un frente ao Ph.iro.ix, afim
do visitar um amigo, U-onieio Francisco
Lapa, tripulante ila embarcação, ]

Depois do alguns dedos de prosa, um!
dos que formavam a roda alvitroti uma
excursão pela bahia, no pequeno cahique
da lancha,

A idéa ioi logo acceita c os tres pula-
ram para a pequena embarcação, ta-
_.:iulo-sc, aclo continuo, ao largo.

Nas proximidades do _ cruzador Bar-
toso, n casca do no.*, virou, pondo os
seus tripulantes em ri.-,co de vida, pois
dois dclle.., os empregados da empresa,
não sabem nadar,

A muito custo conseguiu Lapa em-
borcar a embarcação virada, pondo ns-
sim os dois náufragos a salvo da morte.

15 numa posição sobremodo incommo-
da permaneceram os dois companheiros
algum tempo, Aos «ritos dc soccorro,
npproximou-se do local a lancha Lauro,
da City Iniproveinents, trazendo a re-
..loque um batelão que largou por or-
dem de scu mestre, Fernandes Mano,
afim de que pudessem, com mais preste-
ia, chegar ao local, conseguindo salvar
<is tres náufragos, qua foram levados j policia
para a Policia Marítima. Ali o sub-
inspector Almanzor Chaves fez-lhos mi-
nistrar os necessários soccorros, _

Dos tres o que mais soffreu foi_Ma-
noel Alipio, que depois^ de medicado
foi transportado para a Santa Casa.

Os tíoU outros recolheram-sc às suas
residências.

Asj podiidd-S do go-
verno passado
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Visitem Bi.as exiiosfçScs e *i;!a-. offic.nas
e cet-nnuem do-; preços.
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No campo dos Affonsos
O domingo de aviação

O material da Central e a
acção do "Sogra"

O ministro da Viação, segundo uoti-
cia que ha tempos publicámos, pediu ao
sen collega do Interior a_ abertura dc
uni inquérito afim de que fosse apurado
o destino dado ao material da Estrada,
dali relirado para o palácio do Cattete,
no governo passado, liste material fora
recebido pelo 

"Sogra", o mordomo Os-
car Pires c ao Cattete não chegara,
tendo a (.'amara concedido o credito de
36:000$ parn o pagamento <\o mesmo.

O sr. Carlos Maximiliano, em officio
que dirigiu ao chefe de polieia, pediu o
inquérito, que foi iniciado no cartório
da 1* delegacia auxiliar, o qual. está
em vias de conclusão. Por elle se vê |
que o material «Iludido foi quasi todo j
empregado na construcção do p.alncetc I
do tenente I.eonidas, filho do cx-presi-
dente, agora a caminho da Europa.

_\o inquérito depuzeram o "Sogra" c
o carpinteiro Oscar Cosia, da Locomo-
ção da Central, tendo cada qual expli-
cido o caso ao seu modo. accu.amlo,
para se defende:* pobres operários
que apenas foram cumpridores dc or-
dons. Mas estes .foram ouvidos c conta-
ram a coisa tM como m.: passou. \l a

purou, i.s.sim, ;: críminaliiladc
Sogra" .¦ dc Oscar Cosia, que irão I

ajustar contas com a Justiça. Mc; 110 j
c.iso não ha só a criminalHadc destes
dois; envolveram-se nelle vultos da ad-
ininistração passada, como o cx-director
da Central, o tenente I.eonidas c- outros
que a policia deverá também ouvir. _ :

Parte dú . material referido serviu
mesmo para o cx.guarda civil Daniel

| Martins construir a casa cm que reside,
nos subúrbios.

No inquérito depuzeram além do
"Sogra" c. de Oscar Cosia oi operários
Mariano Kijn dc Moraes c Paulo Kit-
••es, carpinteiros; Agricola Avelino da
Silva, pintor ;Aiilonio da Silva Porto,
marceneiro; Atcebiades Guimarães e
Eduardo Silva, trabalhadores.
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SARNOL c"Kr'1 " c;;irr:'i,''itns no
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A OltJ.A DA SAUDADE

AMOR QUE RENASCE
Seis tiros disparados e

um braço varado
por bala

Joaquim José Pereira e Antonia Ma-
ria Ferreira, unidos pelos laços do co-
ração, tendo esquecido o caminho da
pretoria, chegaram á conclusão dc que,
deixando de combinar os genios, dc-
viam no "divorcio", independente de
decisões jndiciaes, encontrar a tran-
qiiillislnde desejada.

Por' Í3so, ha dois annos. "separados
'Os corpos", divididos os "bens", não
mais procuraram ver um ao outro.

Mas lá nn intimo, bem 110 fundo, o
Quineis, que é açougueiro, tinha o des-
.peito a roei-o como o guzano róc o
cerne da arvore.

Itlontcm, pelas 8 iioras da manhã, o
Joaquim eslava, na rua Pereira de Si-
queira, a distribuir os kilos de. carne
de vacca, com a differença dc cincocn-
Ia a cem grammas em .cada um, aos
respectivos freguezes, quando divisou a
Antonia, ridente como uma manhã dc

| primavera, de braços dados com outro

I cidadão.
Pensou o Joaquim, _ com razão, que

| a "lei do divorcio", entre nós, não dá
\ direito a novo casamento, resultando

dahi concluir de. tjiic tudo .vinilla não
passava da mais "infame das traições".

Dc revolver cm punho, começ/ou a
.puxar o K.itiliio e seis balas foram
descarregadas,''Vli.mciüe 

apenas Uni dos pro.edis
alcançou .1 "adulara.", rarando-lhe um
dos braços.

O ".ultrajado" homem da canis, verde,
dí_poi3 de disnarnr os tiro;-, disparou
lambem, fugindo á acção da policia do
15" dis'ricto.

¦A Antonia foi para a Assistência c
do lú rccoJheu-sc h sua residência.
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Um grupo de ¦visitantes ú exposição, ao alia, c, em baixo, ires
mais tollos specímens que concorreram ao certame»

dos

gado. Vende-se 1111
tiilania; rua do Ouvidor, 77.
___ .1 ¦'..•m0*^«tfit~fXiZf.«Z>.J1Xtm,.,i 1

Hor-

Realizou
iAffOTlSOS,

av

-.- homem, nn Campo dos
nais um e.plendi-.lo domingo

Muilo cedo começaram a chegar ao
óerodromo diverso*, sócios do Acro-
Club, alumnos da Escola dc Aviação,
'officiaes do Kxrecito t outras pessoa".
afim dc assistirem ao programma or-
sanizado pelo tenente fiemo tíibeiro,
director d.i Escola.

A's S horas chegaram os .lirecíore;
do Aa.-C, B. e o tenente U-iuo ili-«beiro começo-.i as suas explicações pra-

alumnos, o qne tem sido fei-
ação dos cursos, lo-

''.•'Cw".'... Or. VUOS,
lo:.:.:r um uijii.vuo
piloiado pelo pro-
iiglit .ndo

tieas
to desde a inatigui
dos os doaiingos.

Ao findar a aula.
subindo em primei
rarm.-.u de 80 II. 1
prio director, que
ura.

Com o intuito de experimentar a lie-
llCe nacional do sr. Doaiingos da Sil-
va. o íenetiíe Henlo Ribeiro execulott
.oos arriscados e repetido--, ierminamio
num vol plani, oac provocou calorosos
applausos.

Além dc-sies vôos, outra*. írr.111 efíectf.adas com idêntico
deixando a mell:' 

acácia

10

Ifi

ipie__ao 111 nuaie-
. og.-.iiiimn de avia-

de hontem, (jue foi uni dos melho-
quo tem havido entre nós.

Câmara Portugueza de
Commerciò e Industria do

Rio ie Janeiro
A parlir de hoje, esla Câmara funecio-

na no 3" andar do edifício d.i "Jornal
do Conunercio", frente para a rua Sa*
chet.

A inauguração ofíicial da nova side
está marcada para o próximo dia 10,
(quinla-feira), realizando-se nesta oc-
casião uma sessão solenne, pelas 8 «l—
horas, conimeiuorando o 4''. annivcrsa*
rio da fundação desta instituição, sendo
orador ofíicial o dr. Pinte- da Rocha,
sócio honorário,

Com enorme concorrência, realizou-se, A' hora, porém, de ser feito o julga-liontcm, & tarde, promovida pela Socie-1 mento, o jury fez sentir que era con-
dado Brasileira de Avicultura, 110 local veniente aguardar a chegada do presi-
da antigo Convento da Ajuda, uma in- dente da 'Kcpublica e do ministro da
teressante exposição canina. Pouco an-1 Agricultura, que para esse lim haviam
tes das J lioras, quando foram fran-' sido convidados.
queados os portões, começara ma chegar I
ao recinto do certamen cavalheiros, se-1
nhoras c senhoritas da nossa alta so-'
ciedade, conduzindo pela mão cães de
lodo tamanho, cada qual mais lindo e jdo mçjlior raça, '

Verificada a lista dos expositores, |lehavam-se inscriptos 177 exemplares de'

Instituto dos Advogados
SERÁ' COMMKMOP.ADO HOIE O

ANNIVERSARIO DE SUA FUNDAÇÃO
0 Instituto dos Advogados realiza

hoje, ás S horas da noile, a sessão so-
lciiiie. eni conimcinoração ao 73a anui-
versario da sua fundação,

Para esla .solennidade foram convi-
dadas as alias autoridades da Republi-
ca. I-ará o discurso referente ao acto
o dr. Pinío di 'Rocha.

<m » o» » oo-..
SO' NA CASA POIITÜGURSE JOí;

Rna Assemblèa, 40 — c que se cn-
c.ntra manteiga fresca mineira supe-
llor: lilio ..S-,00.

CANELLAS DE OSSO
Òffer-Compra sc

as á Caixa
rainle quaiilidade.

_i Corri i-i 51.

Um conflieto no 23"
tricto

dis-

POR DUM FAZER...

A ingratidão de um
bruto

Morador á rua Coronc

Nem o chefe de Estado nem o mi-
nistro da Agricultura puderam compa-
recer, pois estavam ambos no Derby
Club, assistindo á disputa de um gran-
dc prêmio sensacional, -c o. jury não
leve então remédio senão iniciar o jul-
ganicmo, feito aliás desastradamente.

,, ,. 
'Infelizmente o atropcllo provencinte

llentes raças, Os srs. Kmiiio dc Mc-Ida grande agglomeração não permittiunezes, Raul llastos e Mario Hnlcão, ao jury agir desembaraçado, e assim foi
membros do jury, iniciaram os seus Ira- cumprindo a sua missão no meio de•alhos, examinando todo» os cães que uma balhurdia deplorável,
lhes eram apresentadas, e dentro de I A exposição canina foi assim uma
poucos minutos o recinto da exposição! festa cheia de encanto, com um defeito
apresentava encantador Q festivo aspe-j apenas: não ter sido melhor or_ani-

zada.cto.

NA

1 Pedro Alves
11. .0, praia Formosa, Jorge Martinho da í __n^Tc-_r fit-üiSilveira, penalizado com a situação dc _•,,. -'- "

um rapazola dç nome Mario dc Olivei- a
ra, que não linha o que comer, nem
onde morar, levou-o para sua casa.

-.c-.máos costumes, já conhecido pelo
vulgo dc "Hal.iro", o protegido Mario,
que tem cerca dc ;;3 annos de edade,
miseravelmente abusou do acolhimento
que lhe- fôra dado, a_.entr_i.do contra o
pudor da menina Maria dos Anjos, de
(, annos, filhinha daquelle que, o acttdi-
ra para dar-lhe o conforto que tanto
supplioava.

ComiiHinicado n facto :'_ policia do 8o
districto, o degenerado foi preso, reco-

Um soldado desertor e cri-
minoso

..'oi houli ni preso pela policia do 18o
districto, no momento em que convinet-
tia desordens, á provocando diversas
pessoas, um indivíduo que deu o nome
de Carlos da Silva.

Levado á delegacia , o desordeiro,
sendo Jnlerrogado, declarou que era
desertor do 51o batalhão de caçadores.

'lira d_.s_rlor, disse rlle, porque ten-
do commcttido, no anno de i.i„, tun
crime na rua General Canabarro, foi
preso pela policia ,; rcmettido para o
quartel, onde devia aguardar o julga-
mento. Burlando a vigilância e apro-

i veitando o fado da sentinella não o
honlem não havia

ido incommodado.
A policia registrou as suas declara-

ções, e o indivíduo foi mcttido no xa-
drez.

•Ao commando do 51o do caçadores
foram pedidas informações sobre esse
indivíduo, qne se .declara dcserlor.

—?-o-<_x- un.

. Ihido
j sado.

ao xadrez e está sendo proce

- DR. RF.GO MONTEIRO,
aiiioras c ¦__¦__; oliioa. / .ie S

Mol.,
'tembi

Em Bello Horizonte
O CONSUI. DE HESPANHA OFFE-
RECE UM ALMOÇO A' IMPRENSA
Bello Horiimue, 6,— (A. A.. —

O sr. Leonardo Gtlticrrez, e-insul da
Hespanha, oíferecctt hoje, na sua pro-
priedade agrícola, nos arredores desta
capital, um lauto almoço aos represen-
tanies da imprensa, que tiveram ocea-
sião do apreciar as exccllemc. inslnl-
lações /cilas para o fornecimento de
íeii». aves e verduras a esia cidade.

Comparectram ao almoço os repre-
«rolantes de todos os jornaes o ns
torrespondentea da. í"!b*is Io Rio de
(Janeiro

A VICTIMA MORREU HONTEM
SANTA CASA

Víctimado por peritoníte, falleceu
lionteni, na 15" enfermaria da Santa
Casa, o pedreiro Ilermogcnes dos San-
tos nue, 110 dia 1 do correnle, foi re-
colhido áquclle estabelecimento com
¦.un ferimento dc faca no ventre.

O cadáver do infeliz foi removido, _ , .
para o Necrotcrie da Policia, afim de tíOrttacIOS a
ser autopsiado, n-iãn * ' P°ai<i ' 

ieur e picot — Passa-
Xo 23" dislrietn continua o inquérito. I 'lloU m_naria. CASA VIANNA. Largo
O dr. Abelardo Luz, delegado da-1 de S. Francii.eo i,, 1" andar,

nticllc districto, requisitou o soldado
Valentim, índígitado criminoso, ao i°
regimento de ariillicri 1. para ikpjr, mas

on MCtSHbHl^B ¦"O** xmWtk*

machina e á

:ou.nao sc apr-'se
l*1p-C^,K>-^-.l. -_—

i--ví-0HOAr

sie amd.

!'(>i;_i'~:i7r»
loicr s::i.io da -i-.i;
11 vAi'. a.= ci»? i ile vro
-rl.-l r.,-.'*-„l 1 ,!-. I.,;l,,,
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Os 1
Io II
lireço

Bello Horizonte, (• (A, A,. — Os
açongucs desta capital elevaram de tino
para Soo ríts. o preço do kilo de car-
ní verde.

'imiriicifo-i dc l!ol-
ri/diitu cliivitiu 1:

Diistn vc/ o motorista
«ão pôilo funii"

O automóvel n, fl», guiado ocío mo
torista Pliiladelpho Guiiiiarães. atrope-
OU hontem, ua rua Marechal Fioriano,

! o negociante Joaquim Rebcllo, de na-
I cinnalidade porrugiic'!-t, casado e resi-
I dente á rua Sahailor^de Sá 11. *_j

I fracturando-lhe a clavicula direita e
uma cosi ella.

O ferido receb.ii cuiativos ni As-
; sisíetícia, rccolticndo-sc cm seguida •¦
I sua resideneia.

'i motorista foi pr*-;. c autoado no
3" _li-fric'o. .

OKXÇAS do estômago, intes-
lino, figado r ntrvosas. Exa>
mes pelos raios X, Dl!. IIB-
NATO DR SOUZA LOPES

Rua S. josé, 19. das 2 ás .' (menos ás
quartas-feiras). Grátis aos pobres ás i_
horas. A 3D5

—_.r-_Tf_}<>;._>__:->-;*i !-fC__-iiii o» ...

Ainda a tragédia do
Fon.m I

Teve aba hontem do Hospital Cen-
trai do Exercito, curado dos ferimen-
tos que recebera, o tenente Dilerman-
do dc Assis, protagonista da tragédia
do Fórum.

'¦Tentem mesmo seguiu cllc para a
Escola de Guerra, onde ficará até
reunião
julgará.

O ETIsliXÒ PERIGO

Não se deve brincar
com arma de fogo

Afim dc falar com seu amigo Secun-
dino Portella, vigia de umas" obras á
rua Figueiredo Magalhães t)3, em Copa-
cabana, d*'rigiu-se honlem para ali o
operário Manoel Alfredo, nacional, de
còr preta, __ annos, c morador 110 Mor-
ro da Vi'la Rica.

Ao chegar á referida obra, c emquan-
to esperava Secundino para sair com
elle. viu Alfredo sobre um banco um
revólver, arma oue serve para o serviço
nocturiio d.i vigilância ,i obra. começou
a brincar com elle, mas com tal impru-
dencia que. deflagrando uma das cansn-
Ias o respectivo projectil ioi cravar-se
lhe na testa, m.nando instantaneamente
o inforlimado operário.

O coniinissario dc dia 110 io" dislricto
comnareceu ao Meai, fazendo remover
o cadáver de Alfredo para n necrotério
da_ polieia. No cartório da delegacia
foi aberto innucrito. sendo tomados va-
rios d.noimeníos, unanimes cm attósiar
a casualidade do facto. Não obstante.
Secundino esteve delido
vada a sua innocencia.

.r.c ser compro-

do conselho de guerra que

«im» oro » im
OS FRltiOltlli-COS

P_.tc_.-lem iiistnllav mn
no Rio G.mido

Porto"Alegre, 6 (.\. A.) — A.h.v.e
en Pelot.-s, v.-u engcnh.iio d.i firma
"Lu ria'.. CoM í-torage" ouo veiu cs-
!'id.ar o problema des frigoríficos que
n mesma íitma pretende instsllar neste
listado.

.._AV.*n..\ íTRIíTA Dl. SKR,
APPnOVADO NOS ÍIXAMRS

Pecam informações na "THE BER-
LTTZ SCMOOL OF LANGUAGES"."'ornai do Brasil", 40 andar.

Ribeiro foi até á dei _
ús primeiras horas do dia, e relatou ao
commissario Raffard, ali de serviço, tu-
do quanto o_co.re.ai

Recebièn a uueixa. o cnniniissano |
Raffard tomou logo immcdi.las pro\ i- í
deneias e tiucciuou üt.*t;».u*.i«is niic fO-
ram coroadas de suecesso.

• Tendo descoberto uma boa pista, o
resto foi fácil á policia, que em pouco
•tempo estava com o chefe da quadrilha
e um dos seus cúmplices nas inão3._

Na estação de Ramos, num belchior,
de propriedade de Palmyro Dias da
Silva, encontrou a autoridade, nas suas
investigações iniciadas pelas redondezas,
alguns livros pertencentes ao sr. Bento
Ribeiro.

Interrogado o proprietário do belchior
sobre quem lhe havia vendido aquelles
livros, declarou que os comprara, logo
pela manhã de hontem, a utn menor de
nacionalidade hespanhola, que, pelos tra-
ços, pôde saber a autoridade que se
tratava de Joaquim de Castro, alguma
coisa conhecido da policia e que se acha-
va sobre suspeitas. Tem elle 18 annos
de edade e mora á rua Maria Rodrigues
sem numero

O menor foi preso, Na delegacia, sem
difficuldades, confessou que vendera os
livros naquelle belchior a mando de scu
patrão, José da Silva Castro.

O commissario Raffard, cm compa-
nhia de um policial, deu busca á casa
de José da Silva Castro, um velho dc
asüecto dc trabalhador, que o recebeu
apparentando presença de espirito

A voz de prisão dada pela autoridade
não o impressionou, c ainda coní a
mesma calma disse á policia que proce-
desse á busca em toda a casa.

Começada .1 busca, o commissario en-
controu mais alguns livros, roupas e o
colchão pertencentes ao sr. Dento Ri-
beiro, c num quarto descobriu tambcm
alguns jacas de toucinln^ lingüiça e
lombo de Minas, que haviam sido rou-
bados da casa do sr. Aprigio Gonçal-
ves, á rua Young 11. 1.

Terminada a busca, a autoridade já
estava convencida de que Castro era,
de facto.. tun ladrão, dadas as provas
colhidas iiuropliismaveis. Um outro fa-
cto veiu completar as suspeitas. Na
casa de Castro havia signaes em cada
conipartimcnlo, naturalmente, para pre-
veuil-o da _ipproxiinaçào da policia.

Na delegacia, o _ policial que acom-
panhou as diligencias, quando Castro
insistiu em negar que fora o autor do
roubo de que era aceusado, declarou

Sue 
o conhecia de ha muito, da Casa

e Detenção, onde elle cumpriu uma
pena de furto. 'Esse soldado chama-se
João iFrancisco dc Souza Segundo, tem
o a. 514 e pertence :i 3" companhia
do 4o batalhão da Brigada Policial.

Com a declaração do policial, Castro
resolveu confessar tudo, c pelo que
disse, a policia apurou que o velho era
chefe da famosa quadrilha que se es-
tabeleccra naquella zona suburbana.

lOastro morava antes na Serra dos
Pretos Forros 11. 5, ua Boca do Matto,
onde se reuniam 03 da quadrilha.
Achou, porém, prudente mudar-se para
a rua Maria 'Rodrigues, onde foi preso,
depois que naquella casa a policia pren-
deu o conhecido ladrão Joscellino, que
era empregado da Limpeza Publica.

O negocio principal do velho Castro
era vender gallinhas que os seus "au-

xiliares" roubavam dc outros pontos do
subúrbio.

¦Caslro c seu empregado Joaquim es-
tão sendo processados. Os demais
membros da quadrilha eslão sendo pro-
curados.

Pela policia foram apprchendidos 05
seguintes objectos que a terrivel qua-
drilha roubou c que não representa a
totiflidade: — roupas, calcados e o$.oo,
pertencentes aó sr. 'Eschjio Ferraz,
morador á rua Dcl Vcc.hio; gallinhas
e vários objectos, do sr. Manoel (lon-
çalves -Machado, á rua .Angélica Motta,
botequim; gallinhas, de Franoisco de
tal, á. rua 'Engenho da Pedra 11. :o_;
encanamentos dc chumbo, do sr. Can-
dido José da Silva, á estrada da Pe-
nha 1 .(ior; uma égua do sr. José da
Silva (Ferreira, 4 rua Victoria, venda;
um papagaio, do sr, Mario, morador
em Ramos; gêneros .pertencentes ao sr.
Aprigio Gonçalves, á rua Young n. -I;
um rebolo, do sr. João^ Junior, olaria;
gallinhas do tenente Quintiliano Ferrei-
ra da Cosia; dois caixões de fcrrameiv
tas, do sr. João Manoel, residente -
rua Victoria u. 18; nove combustores
de illuminação publica, que se achavam
sob a guarda de um empregado _da
Companhia do Caz, á rua Vieira Fer-
reira n. 83; encanamentos de chumbo,
de Felix josé da Cruz, á estrada da
Penha, sem numero; nm hydromeiro,
um relógio de gaz, tres torneiras o
cinco metros dc chumbo, do sr. José
dos Santos Moura, morro de Santa
Isabel n. 7.',; gallinhas*, pertencentes
ao sr. (Francisco da Silva Tavares, á
estrada da Penha 11. :.4.iS; roupas e
dinheiro, do sr, Dacio Custodio Fer-
reira, á rua Angélica -Moita st, 34; um
hydrometro, um relógio dc gaz _ di-
versos encanamentos pertencentes ao
sr. José dos Santos Moura, morador á
estrada da Penha n. 610, e mais ou-
tros que faliam apurar.

As diligencias para a captura do res-
to da quadrilha proseguem,

José da -Silva Castro foi ouvido ain-
da depois pelas autoridades do 22a dis-
trioto. .... ,

Declarou elle que havia dado alguns
objectos roubados a guardar a Francis-
co -Macieira, proprietário de um esla-
bulo á rua Araujo Leilão 11. 3, em Ca-
buçti'. A policia ali indo, prendeu o in-
digitado cúmplice, encontrando, dc fa-
cto. em seu poder uma machina, quatro
cabritos c uma capa de senhora,

Tambcm ,íoi iajic.n-.ad,) Ipoi* (CastWO
como scu auxiliar e eslá .enilo procu-
rado o indivíduo Antônio Cojchoeiro,
morador cm Catumby c (pie foi empre-
gado dc uma colchoaria no fc_.tacio dc
§6.

iDisse mais (Castre, que o crcoulo
Antônio da Silva, que se acha. actual-
mente na Detenção, lambem fazia p,--« 

•

.0 ministro Ja. Giierra, o subsecretário dc JislaJo, o cdntniatiihnie da
Ja divisão e o major general do exercito, assistindo ao desfile das

S. I, M, P. no largo dc Camões, em Lisboa

Lisiioa, julho de i.ió.—(Do corre-
spondente) — Os jornaes democrati-
cos continuaram publicando varias ver-
sões, _ pretendendo demonstrar que,
eífeetivamcnte, se prepara outro golpe
revolucionário contrai as instituições.

O Mundo, sob a cpigraphc—"A ca-
nalha monarchic-i". " Elles" dizem que
não conspiram c nós dizemos que
sim", publicou novas revelações, que,
aliás, nada ádeanfam,

Fala-se cm aetiva correspondência
para Tny e denunciam-se dois coehei-
ros de Valença, bem como um cabo da
guarda fiscal.

Em Agueda, segundo o referido jor-
nal, um .padre affirinou que antes que-
ria um príncipe allemão i frente dos
destinos do_ Portugal, do que ver esla
nação na situação em que se encontra

¦Depois dc transcrever vários trechos
de jornaes da província, o Mundo ter-
mina por af firmar "que tudo isto
prova que 03 monarchicos se agitam,
apezar da benevolência ipio para com
elles a Republica tem _ .tíionstfndo.
Mas desla vez não saem para u rua —
porque nós não queremos".

O Dia, porém, publicou a seguinte
carta, que mereceu a approvação de
alguns jornaes democráticos:"Lisboa., 10 de julho. — Meu caro
Morura de Almeida. — Entendendo
dever contribuir para que. a altitude
dos monarchicos na crise actual não
possa continuar a ser desvirtuada,
apezar de v. a, ter láo clara c nitida-
mente definido, julgo útil declarar
publicamente que as instrucções d'el-
Rei mandam subordinar absolutamente
qualquer idéa politica ao supremo in-
teresso nacional, cmquamo durar a
guerra, dando nós, monarchicos, o
exemplo de que acima, dc ambições
partidárias pôinos a idéa da Pátria.

Devemos dar esse bello exemplo «
lembrar-nos que somos os representan-
tes daquelle. que lia séculos fizeram
Portugal independente e o tornaram
grande I E eu tenho a certeza de que
nSo 6 por certo no nosso campo que
se encontra quem olvide o que deve a
si próprio e á causa que defende para
crear ao governo difficuldades de or-
dem publica, na gravissima crise na-
cional que atravessamos: exige-o o in-
teresse do Paiz, manda-o cl-Rei, e
tanto basta para que a noticia de con-
spirações ínonarchicas na hora presen-
te seja absoluta o totalmente iiifun-
dada.

Pedindo-lhe que dè a esla caria a
larga publicidade do seu Dia, creia-me
sempre com sincera estima. Amigo
mui:., obrigado. -- Aires d'Ornellas."

O mesmo jornal monarchico publica
o seguinte trecho que João Coutinho
escreveu do exilio .1 11111 amigo:

"Parece dcprehcnder-sc de noticias
dos jornaes que 03 republicanos falam
ou insinuam haver conspirações mo-
narcliicas cm que tomam parle alguns
emigrados.

Não acredito que neste memento
haja portuguez que tal erro pretenda
commellcT, erro quil teu- nome inais
grave,., quando pódc difficultar a
uniea acção compatível . coin a nossa
honra e o nosso patriotismo desde que
estamos em guerra.

Sei que a tua acção c a tua oiieni.-.-
ção se .porventura houvesse, que não
ha decerto, algum desviado do cami-
nho do dever entre os fuonailchiccs.
se fará sentir of.icazmentc para sof-
frear qualquer impaciência dc irrequic-
to, fazendo-lhc ver o que o patriotismo

exige no momento cm quo iodos oi
portuguezes sc devam unir e. cm que
devemos nós, monarchicos, dar o c.xciu-
pio dc verdadeira nobreza e de obcdU
encia ás ordens d'el-rci e ao sentimen.
to do dever.

Não é comtudo demais repetir ie o
afiirimii-t. que, dentro do meu liraila-
dissimo prestimo e com o meu fraco
esforço, estou absolutamente proniplí
a coadjuvar-te cm tudo o que porven-
tura tinhas que fazer para qne á eloria
do nome e honra dn Pátria, ttido nes!.
momento se subordine. Sabes ibem
que assim penso, mas julgo bcai mais.
uma vez repetir-t'o,"

•O /.'_, publicando estes documentos, >
af firma o seguinte:"Só nos resta acerescentar que o sr.
conselheiro Ayres d'Orucllas dignando-
sc visitar-nos .hoje nesta redacção, re-
petiu o que já Uos dissera o a que no.
M.erimos 110 artigo dc sabbado sobre
o serviço que julga ler sido prestado ,1
causa monarchica por este jurnal com
o que nelle se tem escripto nestes «Iti-
mos dias, provando o nenhum funda-
mento de tendenciosos boatos, lí as.c-
gurou-nos que tendo ouvido já muitos
c importantes elementos monarchicos
das províncias, cm todos enconttrára
s. cx. a mais concorde c_ disciplinada
disposição para que a politica nionar-
chica, aguardando com segura e fun-
dada confiança o futuro, concorra ago-
ra cm tudo o que. delia dependa pira
que -Portugal vença, com trau-quiHida-
de o com honra, a grave crise quo está
atravessando neste periodo de guerra"i

Entretanto, verifica-se que conti rui'li
a distribuição de pasquins contra, n
guerra, distribuição qne é feita na!
.praças publicas, segundo affirma o
Mundo, mas supérfluo seria dizermo.
que não são os monarchicos <;'.ie fazeiv
lal distribuição.

* * 1?

O QUR INTOU-tlAM OS TEM*-
Glt.VJlMAS 

A provnvul vomoiiedn»
cão do niiuistorio

Lisboa, 6 — (A, A.) — Continu'.!
a ser aqui objecl. de geraes conimenla-
rios a provável ri-niodelaçuo do actual
ministério, após a runião do Congrcs-
so, que se realiza amanhã, sendo orgtl-
nizado um gabinete de concentração,

A maioria da opinião publica mostra-
se favorável « es.'a modificação minis-
1 criai,

Infciiuii»s<- lio.io os fcrii*
l.iiilliiiM do Pitrljiiiio-nlo

Lisboa. 6 — IA. A.) — O dr. Bcr-
nardino .Machado, presidente da Repu--
lilieo, assistirá amanhã á sessão do
Congresso 'Nacional, bem como os mi-
nistro., inclusive o capitão d. mar e
guerra Azevedo Coutinho, ministro da.
Marinha, que regressou hoje de mft-
drugáda da viagem dc insn<í..5. As
defesas do norte do paiz.

A sessão do Congresso prometia ex-
traordlnaria importância, havendo gran-
da r.neitdadc pelo rcsuliado da "Uesmn,

Os cursos livros na liü-
cola do ÍJucrri.

.,'_...,:, ó iA. II.) — Todos 03 jor-'
naes commentam de maneira altamente
elogiosa o acto do governo criando
cursos livres na Escola de Guerra.

•V esle propósito foram trocados offi.
cios nffectuosos entre o director da Es.
cola o o sr. Lcotte do Rego, comuiám
dante da Divisão Naval.

Um caso de bigamia
A policia está invés-

tirando
O individuo do nome Manoel Uotlri-

gues de Azevedo, estabelecido á rua íiSc
Leopoldo n. .|6, com botequim, Seduziu
a menor Estcpbania Rita. irmã de Bcr-
nardino Thomaz Cardoso, residente a
travessa das Partilhas _.t e dc Antônio
Cardoso, reíidcnlc i avenida Salvado:
de Sá n. 23, onde residia.

A policia sabedora do caso fez o pro-
cesso regular c tudo acabou na prelo-
fia, onde o Azevedo reparou o mal com-
mcttido.

Suecede, porém, que hontem, Hcrnar-
dino foi ao 3° districto e queixou-se dc

que o Azevedo cr.i um bigamo, por con-
trair aqui um segundo matrimônio,
quando é casado c tem mulher c filhos
em Portugal.

O facto foi ter ao o" districto, cujo
delegado lionteni mesmo iniciou :nque-
rito para aoural-o.

Não discuta I IRACEMA i a melhor !
, mmmW*m «* *"¦ **> *?* ———

FERIDO V NAVALHA

O pedreiro não conltc-
ce o ncEi-esso-

O pedreiro José Gonçalves, dc -2 an-
noa e residente á rua de S. Pedro nu
mero 232, foi hontem, pela manha, ag

gredido por um desconhecido, que c fe
'riu 

com uma navalhada na região mo-

a,lar direita, fugindo cm seguida. O f
rido recebeu curativos na Assislenc:

da sua quadrilha

-V.YO MATOU O «ATO

rccolheiido-sc rua residência.

Ainda o caso da Ca*
ia Velha

OS AUTOS DO INQUÉRITO
enviou
os au-

e livros

Em Cataguazes

VAE SER MONTADA UMA USINA
DE ASSUCAR

Graças á iniciativa do coronel João
Duarte, presi.leme da Câmara dc Cala-
guazes, a formosa cidade, princeza da
zona da Maita mineira, vae a mesma
possuir mais um grande melhoramento,
num usina de .-sacar. Kâta usina _ vae
ser creada por um grupo de capitalistas
que ali se reuniram honlem, discutindo
as 

"medidas 
a serem executadas para o

grande empreheiidiiuento.
Cataguazes já tem f_.bricas de pitos-

ph-iros, dc -tecido-, us bebidas diversas
e c um centro coiumereial de primeira |
ordem. Vê-se, por abi, qtte ella tem áj
testa de sua adhiinistia.ão um homem
de .mprêlièndimctilo. I

V, ficou fiTidn 110 vwi.ro
olicia do __* abriu inquérito para

tun facto que lhe mereceu SUS-
A

apitr;
peitas,

O sr. Lino da -Silva Chaves, resi-
dente ú rua Fusa Couto, sem numero,
na estação de Bento. Ribeiro, relatou
ao delegado dc serviço aquella delega-
cia que sna esposa, d. Alzira Maria
da Silva, indo atirar num galo que lhe
dava cabo da criação, ficou ferida uo
ventre.

Nesse inqurrito j.i apuraram as att-
(.-iridades que o facto toi casual.

A arma de que so serviu d. Alzira
nao era <Ic segurança e na oceasião do
disparo Ioda a carga saiu pela culatra,
indo íi-rir a infeliz senhora.

A Assistência, chamada a saccorrer
d. Alzira, prestou-lho 03 primeiros
curativos c removeu-a -lepoi. para a
Sania C:i=a, ¦ .

O delegado do i" districto
hontem ao 1" delegado auxiliar
tos dc inquérito sobre- o roubo d
do Archivo da Cadeia Velha. ¦ 

_ ^
O inquérito provou que o roubo vinha

sendo pratica-lo pelo continuo Paiva, o
"Alíarrabista", # cumplicidade com o

servente I.aurindo Ferreira. . .
Os autos serão enviados ao juízo í;-

dcral, acompanhado do pedido dc pri-
-io preventiva dos aceusados.

Aos mesmos acompanha uma mfor-
mação da polieia paul islã sobre uma
transacção que não foi levada a cffc.to
entre o "Alíarrabista" •: a ca
roux, dc C. Hildebrand.

O dr. Annibal dc Toledo cm te

grammn que passou para aqui declara
uuc c absolutamente falso o que diz o

continuo Paiva, nas suas declarações
Este vendeu-lhe por .00$, vanos volu
mes dos Annacs, alguns da Cor
isso em 1012. _____

a oiiiiv do oa*Mi_

Pretendeu matar aquella que
o abandonou

Funecionario do armazem do Caes do'
Porlo, que tem o numero J_, n "Por-

tuguez", como chamam ao Manoel Uo-
dngncs, acabado uma noite o cxhaustivo
trabalho, teve. o ca purismo de encontrar
Maria Francisca da Silva.

Os olhares da rapariga incendiai'..:n
o coração do Manoel.

1'eiideii-sc, entregando armas e baga-
gens, humildemente pedindo que lho
fosse dado o mais suave dos campo.-!
de concentração. Trabalharia qual utn
mouro, o mais perseguido dos conde,
ninados á galé, rogando apenas que »
Maricoln só olhasse para elle, só para
cllc tivesse carinhos.

Viveram os dois como anjinho-; pa-
pudos por alguns mezes até que a "mo-

rena", sborrecid 1 de tanto amor, desc-
josa Je nm "habeas-corpus", que lhe
dés=e o direito de voar como as ando-
vinhas, "deu o fora" e foi viver na'
casa de comniodos da rua Senador Pom»
peu 11. 260, em companhia da um novo
"pardal".

0 Manoel sentiu a aima apunhalada
pelo ciúme, o coração despedaçado tal
como as pedras de São Diogo, ao re-
benlPr dc uma das minas, alvorecendo-
lhe no cérebro a idéa de trcmcndissinin'
vingança.

Andava o nosso lierúc a pcramlmln.
pelas ruas como se fôra 11111 embriaga-
do; falava sósinho sorrindo agora .-<-
mil pensamento, cerrando o sobrolho *•'

outro, mlvez mais requintado, de scenas
trágicas,

Honlem pela madrugada, o apaixon.n
do trabalhador do Caes do Porto en-
controu a Maria, justamente na Irtial
em quo havia estabelecido o seu novo
ninho,

Uma faca ponteaguda, a mão impe!-
lida nervosamente, tal qual estivcs.ti
sob a acção de p'llia vibrada a 300 volls,
e a mestiça foi golpeada.

Mas. nem de todo havia perdido ai
calma o "'Portuguez", 'porque, l_.;;_,
após o crime fugiu célere como lhe hç.-'
viam fugido as illusõcs.

A Maria, depois tle curada na Assli-
tencia, foi parar á Santa Casa de Mis.*
ricordi.i.

Ler-

.luintc

Não discuta I 1RACI....A.**_*->.'__*-____-

ESTADO DK MINAS

O orçamento nara o
próximo exercício

Bello Horisonte, fi (A, A.) — 0 or-
çamento Jo Eslado para o exercício de
1.17 fixa a despeza em 20.2.171572. e
ç_l._!a a rcceiia em -.^.rooioooíooo.

I.M IIl.SPA_.lfA

O foso está devorauilf»
os florestas iln Catalunha

Barcelona, ó 
'A, 11.) —- Dcclaram-si.

violentos incêndios nas florestas da Ca-
talunha. Os prejuízos. conht-cHos já são
muilo elevados,

O "Br.ttany" arribou por
falta de carvão
horas da tarde de hontem anca-
Guanabara, procedente de Ro

Santa Pé, o vapor h_!oz
Brillaiii'.

O commandanto declarou ás auloriii.i-
des ter arribado ao nosso poito por
falta absoluta de carvão.

O Brittany, eme vem com earrcg*.
mento coit-.pleto de cercaes; jara Livcr-
joot, tlev. partir hoje.

rou na
sario de
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PATHE
BOJE -Grande Espectaculo sensacional -SassffesCSIcs
Todos os Generói- Report • çjená. Aven-

tut-as, Dramas, AotuaHdade»
%mmmmmW—3B—r. __,*_.. ffifBpJm __^j_________5_-.*-. T ~ ""fi-"-!!!? I 11 _WIOTMW_l^-_^----P

A grande occupação do Mundo: Um pequeno capitulo:

KPBfiTQg OA AIS|| «TWIBTUL-
O iiiüib bullu drama (idiUidu e.te ,atwio pt-la Fabrica Eclair
(edição de Arte) interpretado pelos soberbos artistas da

escola pura franceza de grande mímica
Mr. Violet et Mlle. Emili Lyn — 3 aotos de vida moderna

cruel — Formidável enscenaçao
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|;f_ nlun do Theatro Pequeno, nos dio conta
| doa motivos que originaram a dissolüçSo da

companhia, accrcscentando que nio lhes
cabe a monor culpa no lamentável desappa-íecjmento da "troune".

IÇ com esta nota, oretendcnios não tratarmais deste incldeatc, com o qual nada temos
que ver.

O ,programma qu* está sendo orgtni*
nado para a recita dos autores da revista
Md salva a tiniria senhores Bastos Tigre,Rego Uarros e Carlos Bittencourt e um
orocramma de primeiro ordem. Represen.
Inr-se-a pela (primeira vez nessa noite o
charge Ciúmes d. Estrela, original de lias-
tos Tigre. Pilomenn L-ima, a estimadaactrii portugueza cantara uma modinha
brasileira e um fado nortimucz. Haverá
mais um quadro de Caliaret.

Por telegramma recebido hontem, deRclcm, uo Estado do Pará sal*c_e que foi
urande o suecesso da eomDanhia Aíntonio de'
Souza que, com a revi. ia Aíe» boi morreu,
éc. estrelou no Paláce Tlieatrc daquella ca.
pitai.

Não é a li. e sim a is o recita do (es.
tejado maestro tuz Junior. uo Apollo.

Depois de realizar o seu csncctaculo, o
maestro Luz partirá para Lisboa, contra*
tada pela companhia Ruas,

Ao que parece, não será mesmo ar.
rendado para uma casa ds jogo, como oro*
palou o boato, o elegante theatrinlio da
rua.de S. Gonçalo.

Dizia-se hontem entre os bem informados
que o actual iroprierario do Phenix con-
servaria o intuito que o seu fundador teve
ao levantar o roseo-dourado theatro. todo em
prol das nossas belas artes, não o entre-
l_nd-. para scr transformado em casa de
jogo.

Vingança de Princip*
lt-M----B--n____«___-B_______B____«

As grani.-*- «dualidades cariocas, ilRst-CHni1i<-se itlóio das
moiliis, os fncios dn hontem : A Kxpu-içâo

Canina e a Pnsta do Canto do Riu em Niclho.uy. pelo
FLUMINEN-E JORNAL

Um grande e po*
deios. dia . a da
aventuras nas

selvas das In-
dins Interpreta*
(ão dn intrépida
Sonli. Gln i Mon-
tes, eiiiçãp) da
Fabren Gloria

(Torino)
3 actos de

constante
emoção

Dajsy Ford ou As Feras da Jungle
Asa-iii-rus- fllm de Leúes, Elephantes, arrojada travessia de uma

c acata
*jr Qüintafair j - Z. í? Mort - Za la Vis - Cisqu. tr Or

pelos f inosos tnimus E. Ghiwnt*. Z imbiitto. llt--.fi,.-. ia
no terrível drama apache Almas Tenebrosas ¦
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CASOATINHA for ever !

Sociaes

HEATROS & CIME-IJIS/
i>."^r?'--ti-»ta|i*'' ..¦-—¦..-—_¦—'¦ s_5#

CARTAZ DO DIA
Theatros

APOLLO - "Stá salva 8 pátria" (re-
Ivlstaj. A's 7 3k e 93.4.

CAKLUS COMES — "O diabo a qua-
tro, (.revista). A'p, 7 jU e 9JI4.

PALÁCE THEATUE — "Boccacio",
i<oncreu). A's 8._|..

RECREIO — "A linda funecionaria",
[(comedia;. A's 7 3U e gj|.|.

Kl.PUULlCA — Sessões cinematograpbi-
CAS e Vüi-cdiU-Cs, _t-J_i ; as 11.

S. JOSE* — -__.pecu-culo du companhia
JllüU-i-u. A'e 7 i|_-, 9 c 10 i\2.

S, 1'ICOKO — Éspeclaculo da companhia
(iurmaiin. A'o 7 ,1Í4 -e 9 .1I4

# .1 *

Cinemas
. AVENIDA — "A Invencível*', (drama),

IDEAL — "As feras de Junglas". "Vin-
feiuiça do Príncipe Davigny" (drama) eBA tftierra na ÀIs_tcia."

IHIS — "'Sua mça dc amarjura" e
•^•Corauâo de marmure" (drama).

ODEON — "A linibiiix,uda UrasÜeira
00 Argentina" (do natural).

PATHE' — "Viu. nica de 1'rinci.pe" c
íDrama daa maltas (dramas),

* * *
PRIMEIRAS

"SONAMBULA" E "AMOR DE
APAUH*" NO S. JOSE'—UM

ESPE-TACULO NOVO
Espectacu 03 magníficos vem proporcio-

fiiindo ao nosso uuuiico a cumumi  •>•
Üossu. I." uni genero quasi inédito .para nós,
— a mímica, impressionam-:. As ptiuees das
(peças passam-Se como num film ao vivo,
numa wnotjâo nova c exuu.sita; num desen-
rolar nervoso se suecedem us imprevistos no
palco lançados por um cru00 de bons ar-
tista.. alguns mesmo admiráveis nu gênero
que entre iccnartos luxuosos c cffeitos mui-
típlo_ de luzes, como num arco-íris, nos
dizem tudo sem falar, fazem-nos seguir as
peripécias dos enredos como sc* estivéssemos
com os olhos fechados, depois da impressão
dc trecho., fortes de um romance, de um**
liistoria fantástica, a ver em pensamentoo desenrolar da scena reconstituindo as fi-
RUras. G' como um sonho de ópio...

A musica toca e os artistas movimentam-
Be seguindo-lhe os compassos. A musica
c toda descriptiva, combinada com as see-
nas. As scenas mudas vão empolgando, va-
•mos nos deixando absorver. Os lances vio-
lentos ar rebatam-nos como numa vertigem
sob os reflexos de vários coloiidosi os Iw.-
lados característicos electrizam c vamos as-
sim até o fim. Quando baixa o patino, è
como se despertássemos c tivéssemos cs*
tado atordoados,

A sonsacáo da " Petite Gor.se", ou "Amoi
<le Apache" do qual iá em nosso numero
<_c hontem falamos ligeiramente, é toda as-
sim. Levaram 03 artistaj da compa-
nhia Mo lasso cnm a "Sotiap-lntla", um in-
tcrossnnte arranjo de G, Molasso, a noite
passada o ainda hoje teremos a prtmelr*.oas duas peças. S.io dois actos pequenos,"I.a Petite Gasse", caracieri.ticos, c-lu-ios
do movimentação, em nue se vê reprodu-
-tida a vida do "bas fond". de Paria. As sec-
na» impressionantes, de um todo original,
muito rarídas, amenizadas Í13 vezes com
algumas Bitunçflcs cômicas, suecedem-se des-
<le quando a "gigolfrte" m emeontra com
O seu "apache" preferido que a defende
<Jo.. üOsejos estúpidos de um rpn.i__Jadj,
«utremeados dc esnlendidos liailad.ié lypi-
cos, de uma belleza exqttisiU, até u victoria
uaiiuelle solire o oiuru ' 

une. despeitado,
6C vinga cruelmente no momento 1.11 queos dois partem para o amor.

Nas danças emocionantes, de mines for-
tes ásperos e ás vezes, de grande ternura
Jos "apaches**, sob a tuz vermelha dos
(projectores. qne mais tmnresstonante ainda
na lorna. (*,. Mnlnsso e Anna Krcmser iío
eimplcsmcntc admiráveis.

Nott baibdos diversos, Krcmser, um typo
de mulher nervosa, feita nara os bailados,
flexível, ..-m crençõe-» magníficas.

Og outros artistas foram bem.
A "Sonamhula" da «uai a primeira foi

lionlcm. lambem agradou, sendo nessa peça
um ilpps principaes naneis enlrcuuc a mlle.¦luobsso, uma creanciuha muito viva c
graciosa,

Kntre as duas representações a empresa
Faselioal Secreto apresentou uo S. losé.
tres numeros de variedades mie foram
«mito opplaudidos e nue se repelirão hoje.

:í: :!: i_

farta misse de applausos recebidos pelos
artistas que tomaram parte no drama mu
mico, musicado. "Amor d'Apache", a peça
e a eomi-anliia agradaram em cheio.

O bailado executado por Molas-o c Anna
tKiems.r íoi muito app'audido e é realmcn-
te inieressante.

Os quatro espectaculos de hontem foram
concorridos c é de presumir que bojo
sucücda outro tanto, repetindu-se "Amor
d'Vpache" o g comedia miraica "A So-
nambula". *

No Republica, despede-se lioje da pia-tia carioca a "The Olympinn Troupe",
que tão hoas séries de espectaculos deu no
vasto theatro da avenida Gomes Freire.
Os films designados para o programma de
hoje são inteiramente novos c sensacionaes,
devendo agradar cm toda linha. No nume-
ru de attracçõcs está incluído o jogo de*'tíox-amerÍcano", pelos profissionaes Cor»
bett c Suilívan.

Amanhã, estréa a "troupí" Gibson's.*
Foi de ta1 maneira ruido.o o suecesso

alcançado ante-hontem e hontem na "ma-
tinée" nela magnífica tntenirctaçâo que a
companhia Vitale dá á celebre opereta de
F. Sttppê, "Hoccacio". tão querida e apre-
ciada entre nos, apezar de antiga, que a
en.presa resolveu, e aliás sabiamente re*
ipetíl-ü no espectaculo de boje â noite.

No "Onccacin" tívrmh. nós cn -¦ in de
applaudir dois novos artistas da companhia,
pue desde a sua anre-entaçáo. cn-'.-. _. yit
impor-se ao publico. São elles a actriz ran-
tora Maria Luiza' Oioana, um bello "mezzo
soprano" que interpretou "á mcrveiI!cM o
panei de Fiametta e o actor cômico Al*
fredo Dc Torre, que fc2 rir a bandeiras
despregadaa com o desempenho que deu ao
Pape de Scalza, li.-irl.eiro.

Ainda hoje, a comnanhia Vitale represen*
tara o querida opereta,#

Ainda hoje, repete-se, no Carlos Gomes,
a revista "O diabo a quatro", que tantos
npplnii-os tem obtido. A companhict Rden.
P hen tro de Lislwa, conseguiu hontem tres

casas repletas, na "matinée" e á noite, o
que vtile dizer-se que n interessante rc-
vista vac de vento cm popa.Para hoje estão anniin.. iadas mais r1«nn
se-sões que, 6 de presumir, tcrllo o mes-
mo suecesso dal anteriores.

m
A companhia do Polythcama, de Lisboa,

continua chamando a concorrência do pu-blico ao Anollo, com as representações darevista "Stá salva a patna". peca que,
graças ao espirito com que a escreveram
o*- estimados revi.tographos Itastos T:gre,
Rego llarros e Carlos Bittencourt, agrada
a todos. Completa aquel'a peça. que além
de esnirituosa ô bem feita, a deMcmsa mu-
sicn do Inspirado maestro Luz Junínr."Stá salva a pátria" prometia manter
sc no cartaz do •..¦oi'o por todo o mez
dc agosto, peio menos.

Cinemas
« * *

.-RECLAMOS
Theatros

1.' fora de duvida, que *. Companhia or-
gauizada pelos a et ores Alexandre dc Aze-
vedo e Antônio Serra segue de vento em
popa, contairln-se oa exito. pc o numero
<_. peças incluida** no repertório. A que
cs'., agora em scena, em coisa alguma é
inferior ás já representadas pela mesma
companhia

\.i "matintV" de hontem c n..s duas
Cessões da noite o S. Pedro repleto* O
tprcer -mina no «piai tomou parte saliente o
-*o;.!-<*' a**'i ta que ê La Follettç, foi mui.
to npplaudido.

Kste artista executou, com muita rapidez
vários numeros inteiram ente nnvns de pres.
tÍd_:eÍtação. outros de 'Ilusionismo, dc ma-
gniflen. effcitos c finalmente algtin. í!e
transformUmo, arte esta c:n que é extmío"I.i Ifofettt*.

K' rea'im-nte *"«r**reltendente a maleabi-
iwadc co-Tt_ »ine este artista se apresenta
CP"*n prestidigitador, Uluatontsta c trans-
íp i.la.

*
rol mi"to Vr» recaída a nova phaseda COmiMntíí.i Mn^fn no tb-*afo 5. TnsP

com e*-**' e*;*e,,,<"-s em ***e- ¦*et*'","'i e a preços
populares, pnra tal fim contratada pela cm.
W-pm P.sciieal .n.-rcto. A avaliar rela

Como noHciá-mos, a Companhia Cinema-toRrapliica Hrasileira fará esb bir hoie no
popular Odeon, o grande film nacional —
Ftmbüixiuia brasileira »j Argentina impor*
tante traba'ho_ mandado fazer especial paraessa companhia. Não se faz mister cn-
carecer o grande va'or desse interessante
fihn, que reúne todos os passos da nossa
cnibaxada, desde a saída dn nosso porto,
de porte que os In/iumerop freqüentadores
do Odéou terão, com moda mcn te, a cópia
fiel de tudo quanto oceorreu com a nossa
Embaixada, nn Republica vizinha.

-dl
O confortável cinema Pathé annuncía

par., boje dois films impressíonan*es que,reunidos perfazem um grande espeetaculOi
cçinposlo de sele actos. Os excelentes
fi/m. a que nos alludimos têm os Qttraentes
tIfti*os de Vitwaiiço de príncipe, cm 'res
actos. cpI'cc5o fpclair, e Dramas itas maltas.
em quatro longos actos, profundamente ím*
press'r»nantes e de uma perfeição admira*
vel. Tem poí.-;. o Pathé nm <-obprho tiro-
gramma, que, certamente agradará immen-
samente ao publico, obtendo merecido sue-
cesso.

O c'nema Avenida, retirando do seu con-
cei*pinilo cart.i- ./ '(i Ue Porliri. procurouconservor o smc-j olcançado ni*pt*eb ulti-
mos (Üns. antitire-ando A hwcnnvel um
eran.l'o-0 film, do qual é protagonista a
admirável artista M.iry Fuller* notável pelo
seu valor nosto e:n prova re-pftidas vezes,
O novo _fí/fíi, que a empresa Darlot & C.
obteve para o AvenMa é o que se pôde
desejar de surnrehtndenle. Convém olisrr.
v-ir nue Mary Fuller c chamada — "Ríjane
americana*'.

O proírrnmm.i que ó Ideal reservou parans seus trequentadores è o aw se pórie•Ip-.e.nr de ccp-Mcnte Nada tapuios de dnis
eran p's drarp-5, cheio* de emoções, formam
os (lu.is pr;*neir,is parVs do programma.I'.«tes sao: As lhas ,lc Jiwalas, em rnco
pppr.cí. d,, fabrica r.inrln Fi'm de Turim,
e <V>nga»Ca do tirincipe Davittny em t.es
actos d.i F*'-,:riP:pr.s. A seunir. teremos
oini,. A _*.,.,,_ no /Usaria um film in.
teressante, dividido cm duas partes. E'.,
ci>mo se vê, um soWhó programma.*

Sua taça de amargura e Coraeõo de mar.tnçre, ír<o os dois fifms macistroes que o
conhecido cinema íris apresenta ao mime.
roso publico que o freqüenta. S-ío do:adramas pttía_ntes, o nr'meiro dividido em
eineo partes, pela fabre*. Universal e osecundo, tamVm em c;nco partes pc'a fa-
hriea Fnx-Ftlms. adaotário no romance The.re.a Raqu-en, d? Znh, ?ão pror^gonisias,resneciivamente, as npper.das artiatas Cléo
Uadison e \:Ío!e-.'* ITi.wer.* * *

ll.li.1.1 I.MUIpÍ.
Fazem annos boje :
o sr. Manoel Kego Magalhães, estimadonegociante desta praça ;a menina Jandyra, filha do sr. Marti-mano toureiro e d. lit.Ivina Loureiro, pro.pnetarios do "Kestaurame Rosário".o sr. Alberto Soares l'ilgucira, aca-demito de medicina *

a sra. d. Alice de Lastro Vianna. .o ar. Alberto Rodrigues Branco, ne-
f.ociame nesta praça.a sra. d. Isabel Monteiro de Nie-meyer. esposa do capitão Alonso de Nie.
meyer;

$ H* •_)
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Realiza-se hoje no Joniol ifo Cenmiercio,sob os auspícios do Ceniro Paulisla o con.certo da joven pianista -ilda de Carvalho.
O programma. a executar, pela illustre

coneertisa, c o seguinte i"Ucetlioven", sonaia em dó susienido;raenor Adagio, Allegreto, Finale; "Bach".
Prelúdio e Fuga: "Uandrieu". Ues fiíres;
Les _urbillon8. "Webt.r" Polaccaj "Uszt",
Kéve d'amour; "Hensetf "Si oiseau
I utois, a loi valeris.; "Cliopin" "Go.
dowsky", Ksttido n. .; "Cliopin" Baila-dn; "Alabi.íf", "Liszt". "O rouxinol",melodia russa! "Ole Olscn". Papillons;Debussy", "La plus duo lente", valse;Liszt , Ubapsodia húngara.

* *FESTAS
Para solonnizar o anniversario natali-cio de 6iia espusa, d. Lcopoldina Souea-saux da Silva, íillia do talii_.do industrialboucasaux. o reformador de JJcllo Ilonzuii.te oftercceu o dr. Luiz losc da Silva,ai.i_-liuii.ciii, uma eiieautadord fesu ás fa-inihas das suas rc .ações.

A's 9 horas, tiveram inicio as dansas,iiue correram sempre animadas, ale àmeia-noite, quando teve imeiu o seguuueconcerto, organizado oelo maesiro GiuscupoRusso:
i- parte — G. Popo _ Riaoietto —

lantacia brilhante, para piano e flauta,
pelos maestros Giuscppe Kusso e PedroVieira; P. Mascagni — Cavallaria liustiea-
W — para piano, oolas senhoritas Titã eHelena Lima; G. Russo — t/m boi .ra omfur — para caniu e piano. nel. 6e-nhoi ita Aurora Soucasaux do Medeiros emaestro Giuscppe Russo; Sinding — Pré-lude op. 34 — para piano, pela senhoriiaAnna da Gloria Araújo; G. Russo — No-cturno capricho — para piano executado
pelo mesmo autor; Verdi — // Trovatore— fantasia, para violino e uiano, Delas se-nhoritas Odette do Rego Barros e HelenaLima; Puccini _ Bólwme — KaeeVnm diMwm. para canto e piano, pela senhoritaAurora Soucasaux de Medeiros c maestroCiuseppc Russo.

2' parto — Bccuciif — Nocturno — Amoruentil, para piano, *pcla senhorita CarlindaArcas; G. Kusso — Un baiser sans aniour,
para piano, pela senhurita Aurora Souca-saux de Medeiros; Uravour — Maanrka deconcerto, para piano c flauta, pelos mães-tros Giuseppo Russo e Pedro Vieira; C.Uiaminade — Pas des heharpes. para nia-no pelo senhorita Helena Lima; li. Car.lini — Iiomansa — ll prima bacio, paracanto e piano, pela senhorita Aurora Sou-casaux de Medeiros e maestro GiuseppeRusso; B. Godard — e. MasiMa ./>. .14,oara piano, pela souhorita Auroi.. Souca-saux de Medeiros.

Achando-se presente a orofessora senho-rita Mercedes Mataguti de Souza, foi con-vtdada o tomar parte no concerto ao queaecedeu. cantando o // barbieri de Sivifíl:a,de Rossini.e Coraeõo Indeciso, dc AlbertoNepomuceho.
Tanto uses dois numeros. como os de.mais constantes do esplendido nroirrammadispertaram muitos aniilausos ao urande o

seleeto auditório, principalmente os oue fo.ram cantados pela senhorita Aurora Souca-sau» dt Medeiros.
Seguiu-se profusa ceia, nue offereceuopportunidade para d. Lcopoldina Souca.saux da Silva receber muitas saudações, ás

quaes agradeceu o or. Luiz losé Silva.Kc_l120u.se depois uma brilhar.to parteliterária, para continuar mais tarde a partedan sim te. que terminou ao amanliecer, re.
ti ran do-se todos os convidados muito pe-nluiradns pelo fidalgo acolhimento oue lhesfoi dispensado nela familia Luiz Silva.

Durante a festa esteve lindamente adot.nada c profusamente illuminada a capelli-nha em que casou ha annos a anniversa-riante vendo-se no altar uma riquíssimatoalha, offeriada e bordada a seda oor umadas irmãs da mesma dieua senhora.
Foi uma festa encantadora ouc deixou amais agradável e saudosa recordação.

No . próximo domingo, realiza-so no An.darahy uma "soirée Manche", oreanizada
por um jfrupo de senhoritas.

Haverá "cotílou". com marcas originaes,
e outras surpresas.

Não ha convites especiaes.
# »

ASSOCIAÇÕES
Sob a presidência do coronel Hamilcar

Nelson Machado, secretariado pelos srs. F.
G. Castello Rraoco e dr. Vercosa Jacobina,realizou-se a 28" scssSo ordinária do Cen-
tro Alagoano.

Lida e approvada a acta da sessio an-
terior. pas?ou-se ao expediente, que constou
de duas propostas para novos socos, de of-
f-ios das .sociedades Homenagem ao dr.
Pereira Passos e Associação de Pequenos
Voreçistas, ambas solicitando. n.cd:an'e
con.nbuição. funeciona rem na síde social
do Centro, além de outros papeis de im*
portancia relativa. O thes-oureíro. sr. Au-
guslo Malta, leu o balancete do trimeSTe
de maío a julho, que foi mandado á com-
missão de finanças para emittir o seu pa*recer.

O sr. 'Malta eonimunicou ao Conselho
ter pago ao dr. Vcnancio Labatut. com
abatimeiro de 50 n|° a conta da tnstaHa.
çâo electrica do Centro, c solicitou dispensa
dc ;».tcrstic.o afim de que a commissão dc
syndicancia desse parecer immediato nas
propostas de novos sócios, lidos no expe-
diente. por tratar-se de pessoas conheci,
da* _dc todos 'os membros do Conselho.
A ceei to o alv;tre foram submettídas á dis-
cussão as refer das propostas, sendo accei-
tos sócios contribuintes d. Alzira ..Tacha-
do do Costa e Silva e Orlando Cnlaça.
Foram acceitas as propostas das Sneieda*
des acima referidas Nada mais havendo
a trotar o presidente levantou a sessão,

*!¦ 3:
F..TJ..1.0T1..EXTOS

Sepultou-se ante-hontem no carneiro nu-
mero 224. do cemitério de S, João Baptísta,
o nntitro commerciante em Petronolis. Ma*
nn-il Martins de Andrade, tendo saído o
feretro da residência de seu sotrro o com.
mendador losé Martins de Andrade, á rua
Mauá n. 8; Santa Thereza,
-¦ i-BUl-O O 1 —_—
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Varias'
A pmnpppipi de uma "(irw puliHcada hon-te^p rp.Klii serrPlp* recclp. p-,ns dos srs. lie-nato Alvim e Mario Domingucs uma cima,na qual, o.-; directores da .xtinefri c^mpa-

Morto repentina
Na estatuo dc Mangueira as 10 bo-

ras da manhã dc lioniein. falleceu re-
pend-amenie, um individuo de cór
branca, com 60 annos presumíveis, tra-
jando com decência.

A policia do 18" districto encontrou-
lhe cm um dos bolsos uma carieira da
-Str.i/Ja de Ferro Central do D-asil.
de carpinteiro de t* classe, com o nome
de Silvcrio Pereira Jos .Santo., que
naturalmente deve ser o seu.

Esse homem tinha a jicrna esquerda
de pio.

A policia removeu-o -pnra o Necro-
trrio poíicial, onde será examinado e
onde se esclarecerá a sua identidade,
devendo tjicpoi-? ¦¦rr dado A sepultura*

TURF
AS GORRIDASDE HONT£M

OFFALY LEVANTA O
GRANDE PREMIO

DR. FRONTIN
A mais bella festa sportiva do anno

(oi, até agora, a reunião de hontem, no
prado do Itamaraty. Nada lhe faltou.
O dia, claro de um sol g orioso e
fresco, do unia brisa auienissiiua. O
programma sobremodo attraente, offe>
recendo disputas sensacionaes. A con-
correncia escolhida e numerosa, en-
chendo-.e de lindos vestidos e os mais
lindos rostos das nossas formosas pa-
tricias as archibancadas, como nos ve-
lhos tempos memoráveis.

Comparecciam o presidente da Repu-
blica, o prefeito, todos os ministros,
muitos deputados, alguns senadores.
No pavilhão da directoria, o aspecto
era de uma grande c solenne festa
official. Estaiva elle ornamentado com
gosto, assim como o pavilhão dos chro-
nistas sporlivos. Duas bandas tocaram
durante o mccting.

As apostas correram animadas, oc-
cusando o movimento total da casa da
poule i2i :75i$ooo.

A prova principal do dia, o grande"Premio Dr. Frontin', foi ga>nho bri-
lhantemente por Offaly, pilotado por
Enrique Rodriguez. O pensionista do
hábil cnlraineiir Américo Azevedo fez
uma carreira surpreheudente, sendo
assim muito felicitado o coronel Julia-
no M. Almeida, proprietário do filho
de Caiptivation.

'Dada a saida. rápida e feliz, parti-
ram os onze concorrentes quasi empa-
relhados. E ao passaram pelas tribu-
nas, era esta a ordem: á frente,. Or*
natinlio; a corpo c meio, Fantomas, e
logo após Volupté Chaste, Sultão e
Pierrot, segilindo-se-lhes, quasi empa-
re liados, os demais parelheiros: Joffre,
Corncob, P. Canet, Battcry, Offaly e
Calepino.

Ao fazerem a primeira curva, Fan-
tomas forcou e tomou a ponia, che-
gondo a abrir cerca de quatro corpos
solire o lote restante, onde se iam
pouco a pouco collocando melhor P.
Canet, Corncob e Offaly, seguidos dos
demais,

Na segunda passagem pelas archi-
bancadas, a ordem, porém já era oulra,
pois a corrida foi muito movimen-
tada: Pontet-Canct, Fantomas. Joffre.
Corncob, Offaly, Sultão, Ornatinho,
etc. E' então que Corncob, logo ao ser
feita a curva, força, e, passando .pelos
ponteiros ,doniina-os. assumindo a pri-
nu-ira posição. Offaly, entretanto; cor-
rendo quasi na anca de Corncob, força
tambem, não o deixando abrir luz.
Emocionamos, as peripécias do pareô I
Mas já pouco depois do portão dn
Itamarat.*, Offaly ficava a meio corpo
de Corncob, para depois travar luta
com ele, dobrando ambos a recta fi-
nal, emparelhados, só se decidindo a
victoria dc Offaly, próximo ao vence-
dor, sob uma saraivada dc acclamações.

As victorias do dia ficaram reserva-
(h* a tres jnckeys: E Rodriguez
(Offaly e Favorito), Joaquim Couti-
nlin 'Pégaso e Siromboli), e Domingos
Ferreira, que bateu o record, com Dy-
namiie, .David e Enérgica.

A directoria do Derby-CIub cumulou
de gentilezas os seus convidados, fa-
zendo servir um lauto bitffet, c distri-
buindo mimos a todos 05 presentes no
¦pavilhão official e da imprensa. Fo-
ram offerecidas ainda ricas lembranças
da direcloria do Derby-CIub ao presi-
dente da Repub ica, e ao Centro dos
Chronisias Sportivos e ao jockey e ao
proprietário do animal vencedor do" Grande Premio Dr. Frontin.

Não pôde scr realizado o ultimo pa-
rco. pelo adeantado da hora, ficando
transferido para a próxima reunião lo
prado do Itamaraty.

Eis a resenha das carreiras:

i* pareô — SEIS DE MARÇO —
1.500 metros — Premios: 1 :ooo$ooo e
200.000,

DYNMtlTE, f. ai. 5a. R. G. do Sul, por
Guaycurti e Activa, dp sr.
F. Gonçalves, Domingo»
Ferreira, 54 kilos . . .

Iceberg, W. Oliveira, 46 ... .
Camelia, D. Vaz, so
Triumplio, E. Rodriguez, 54 . .
Diveite. R. Cruz, 49
Espoleta, Torterolli, .6
Lohcngrin, D, Suarez, 54 ... .
Lc Voilá. Le Mener, 48 8o
Herodes. D. Vaz. 54 o°

Ganho por cabeça; o ,.° a 2 corpos.
Raieios: Dynamite, 368300; dupla

(ll). ,.32$200.
Tempo: 101".
Movimento de apostas: 6:Gi4$ooo.*
a» parco — VELOCIDADE — 1.500

metros — Premios: 1 :zoo$ e 2405000.
DAVID, m. c. A a. Ar-

gentlna, por Lord Melton
e Syova, do sr. O. Boei-
techer, D. Ferreira, 53 ki-
los i°

Pistachio, J. Coutinho, 52 ... . 20
Jagunço, R. Cruz, 53 3°
Sirilia. D. Suarez, 50 .... . 4°
Balila. Zalazar, 51  .5°
Maciste, E. Rodriguez, 51 . , . b"
Bliss, Torterolli, 50 7"
Roulanger, A. Fernandez, 50 , , 8°
Liehc, J. Carreira. 48 0°
Francia, D. Vaz, 48 10
Zellc. A. Olmos, £3 11Ganho por meio corpo; o 3" a 2
corpos.

Rateios: David, 52$ooo; dupla (24),
74S000.

Tempo: too".
Movimento de apostas: 12:7355000.

3o pareô — DERRY NACIONAL —
1.500 metros — Prêmios: 1 :_oo$ooo e
240$000.

FAVORITO, m. preto,
3 a. R G. do Sul. oor

Pontet Canet, D. Suarez, S3 • • 9°
Calopino, A, Olmos, 55 to
Battery, D. Ferreira, 51 . . . .- . 11

Ganho por meio corpo; terceiro a
quatro corpos.

Rateios: Offaly, i..3$íoo; dupla (13)109Ç900.
Tempo. 216".
Movupento dc apostas: 38:628*5000.

¦**'

7' parco — DERBY-CLUB — 1.609
metros

3°
4'
5°
6°r

tres

.p.1

.7oxy Flyer Estocada,~ 
Rodri-do Stud Brasil, E

guez, 53 kilos I"
Delnliim, Marcellino, 53 2"
Helvetia, Cláudio. 52 3°
Hurrahl, D. Ferreira, 53 ... 4°
Hayovava, Gihlions, 51 5"
Hebe. D. Vai 51 6"
Jovial E. Frei as, 53 j"

Ganho por vários corpos; do 2° ao
3o, pescoço.

Rateios: Favorito, iCÇSoo; dupla (12)
37?5oo.

Tcnvpo: 102 11_>".
Movimento dc apostas: 14:653?,ooo.

4o Parco — ITAMA-ATY — 1.609
metros — P-cniios: 1:300? e 26o$ooo.

STROMBOLÍ, 111.. c. 4
a., França, por Edotiard
111 e Little Dat. do sr. A.
Mesquita. J. Coutinho, 52
kilos i"

Colombina. D. Suarez, 52 ... . 2°
Fidalgo. E. Rodriguez. 50 ... . 3°
Lord Cnnins!, F. Barroso, 53 . . . 4°
Belle Angevine, A. Vaz, 49 . . . s"
Dionéa. D. Ferreira, 51 6'

Não corrm Jnnrtyra.
Ganho _ior .pescoço; terceiro a 2 cor-

pos.
Ratoios: Stromboli, 4t$ioo; dupla

(2..I. 6o$6oo.
Tempo. 105".
Movimento de nnoslas: 19:9:65000,

5o pareô — 17 DE SETEMBRO —
t.750 metros — Premios: 1:5008000 e
3005000.

PF.C.ASO, 1-.. c, 3 a. In-
glatorra, por Myram e Fri-
gid. do sr. F. Levantes,
J. Coutinho. 51 ... . i°

Areentino. D. Ferreira, 53 . . . 2°
Parade. D. Vaz, 48 3°
J.icv. D. Suarez, 50 4°

Nio correram Nyon e Vnndcrbilt,
Ganho por i|2 corpo; terceiro a tres

corpos.
Rateios: Pegaso, 4oí;oo; dupla (12),

3i5ono.
Tempo: 115".
Movimento de apostas: 20:7315000.

*
6" pareô — GRANDE PREMIO DR.

FRONTIN — 3.200 metros — Pre-
mios: 15 :onn!*mir> e .1 :ooo$ooo.

OFFALY. m., e.. 4 a„
Inglaterra, por Captiva-
¦tion e Ãidcen, do coronel
Juliano M. Almeida, E.
Rodriguez, 53 kilos . . 1*

Corncob, Marcellino 54 . .
Ornatinho, 1 Couttn-ho, 51P*il'"'0 I.f» ^Tp^(>^. f_5 , . t
Pierrot, A. Fernandez. *;5
Vnl»pt. Chase. Gibbons, 5!
Joffre. Indalecio, 55 . . ,
Fnniom-p., F, Barroso, SS ,

Premios: 1:500$ c 300S000.
ENÉRGICA, f., c„ $ a.

R. G. do Sul, por Foxy
Flyçi- c Dalila, do Stud
Brail, D. Ferreira, 54 ki-

. los :•
Mysterioso, Araya, 53 _°
Cangiissú, E. Rodriguez, 48 . .
Estilhaço, D. Suarez, 50 . . .
Cascalho, R. Cruz, 47 ... ,
Estilete, D. Vaz, 50
Pitangueiras, A. Jacklin, 54 . .

Ganho por cafeeça; terceiro a
corpos.

Rateios: Enérgica, 195500; dupla
(12I 325600.

Tempo: 107".
Movimento de apostas: 3:4345000.

FOÓTBALL
O CAM. EOXATO DR IfOOTBA-.L

Na tnrdo de Iiont.m, o Itot-fogo,
o '.'latiHMtco o o AndHraliy

dt'1-rotiu'iiin os seus cum-
petitloros

No campo do . a..gu , na estação do
mesmo nome, disputaram hontem uma
prova de campeonato o club local e o
Botafogo.

Não ha duvida de que a capectativa
era favorável á victoria do Bangu'.
Dizia-se ^por ahi — numa phrase nue
crçóu raiz.s e fama — que a sympa-'hica sociedade de Bangu', se era gen-
te fora do seu campo, neste... nem
falar seria bom. Julgava-s!- difficil a
sua derrota no próprio terreno em que
tem sede. O America e o Flamengo já
haviam comprovado essa affirmativa,
de um modo cruel para ellcs. Mas tal
não sticcedítt liontem. O preconceito
foi quebrado. .0 Bcxifogo. depois de
uma brilhante pugna, derrotou o Ban-
gu' pelo significativo score de 3 goals
a 1.

O "team" do vencedor jogou cotn
muita calma e agiu de accordo com as
circumslaiicias. Da sua fôrma intelli-
genle de actuar dcslacoti.se a tactica
da offensiva fulminante emprehendida
logo ao inicio da capiipanha sportiva do
dia. IDesde logo o Eolafogo assegurou-
se com dois "goals" contra o adversa-
rio. Garantiu-se c socegott.

Ao Bangu' succcdeii, como repercus-
são, o contrario. Desorientou-se bas-
íante e os ataques que levou a effeito
resentiram-sc desse symptoma,

O "team" do Bangu' é poderoso.
Continuámos, porém, a observar nelle
pouca cohesão de conjunto devido, em
grande parte, ao abuso dos grandes
shoots e dos passes violentos.

No .primeiro periodo os antagonisras
se revesaram nas investidas. No se-
gundo, coube a primazia ao grêmio lo-
cal, que, a despeito disso, somente lo-
grou obter 1 "goal", assim mesmo de
pêriaity.

Os pontos do Botafogo foram feitos
no primeiro ineio-lempo. os dois pri-
meiros as 6 e 7 minutos de contenda.
O terceiro, faltando Ires minutos para
o final. Foram marcados, respectiva-
mente, ppor Aloysio, -Menezes, c nova-
mente Aloysio.

O do Bangu' foi adquirido por Pa-
trick.

Os "tcams" eram os seguintes:
Baniiu' — Américo; Emilio e Cal-

vert; Slerling, Roldão e L. Antônio;
Leão, French, Patrick, Benedicto e An-
tenor.

Ilotafogo — Abreu; Villaça e Osny:
Cyro, Tcagne e Pino; Menezes, Aloy-
sio, Vadinho,' Mimi e Arlindo.

Juiz: 'Mario Pollo.
O movimento do jogo*.
Saida Botafogo
Io goal Bot., Aloysio ..
2° goal Bot., Menezes ..
3° goal Bot., Aloysio .,.
Meio tempo
Saida Bangu'
i" g. Ban. (pen.) Patrick
Final. Bot 3 . ....
A estréa de Cyro na linha de med*os

do Botafogo foi promissora. De ambos
os "teams" destacamos as suas defesas
— excelleiites.

Nos segundos "teams" venceu ainda
o Botafogo por 5 a 2.

* * *
Outro encontro do dia foi o realizado

entre o S. Christovão e o Flamengo,
no campo do primeiro, que apanhou uma
bella concorrência.

Na partida de segundos tcams venceu
o Flamengo por 1 goal a o. Fez o goal
de* victoria Carregai.

Quanto ao embate principal, que era
anciosamento esperado, venceu-o tambem
o campeão carioca por 3 goals a 2.
Muitos eram os prognósticos contrários
á mesma. .

O passado das lutas entre os dois rt-
vaes e o desfalque do Flamengo eram
motivo de sérias conjecturas.

Se bem que derrotado, o S. Christo-
vão desenvolveu uma aeção mais de
ver-se que a do seu antagonista, confir-
mando ih toliim a sua performance ac-
monstrada ha pouco contra o America.

No segundo periodo de partida ps
ataques dos jogadores de S. Christovão
eiam contínuos e fazendo esperar o
imminente fracasso do conjunto tia-
niengo.

! Na primeira parte, o Flamengo ga-
I rantiu-se dos seus ires gcals de victoria
I conseculivainenie. Aos oito minutos,
: Riemer levania o primeiro. Mais 12 mi-

nutos e Orlando junla um 2° goal ao
precedente.

Ha um l>cualty contra o Mamengo,
bem delendido pelo seu goal-lieeper.

Decorridos mais 16 minutos, Gumer-
cindo acerescenta o 3° Boal ao score
flamengo.

Nesic meio-tempo lia um comer con-
tra o S. Christovão. A defesa deste
mostrou-se pouco acertada e o ataque
bem combinado. .

No segundo periodo. o S. Christovão
entrou em campo decidido a reivindicar
a diffcrença.

Atacou logo furiosamente, obrigando
o contrario a boas defesas e a um comer.

Sylvio dá um perfeito centro, que,
apanhado por Heitor, proporcionou o
i° gnal dos locaes.

O jogo prosegue com enorme anima-
rão, permanecendo a bola 110 campo do
Flamengo e entrando o seu beeper em
actividade.

Ha quatro corneis contra o Flamengo
neste meio-tempo.

O 3o comer, batido por Pederneiras.
permitte ao S. Christovão marcar o 2"
goal. Fcl-o Cantuaria, com bou cabe-
cada.

O Flamengo reage por pouco tempo.
Com investidas do S. Christovão ter-
mina o encontro.

Teams: — 5. Christovão: Cardoso;
Moitinho e Rubens: Sebastião. Cantua-
ria e Lcvorett; Pederneiras. Heitor, Sa-
lema. Rollo c Sylvio. Flamengo: —
Baena; Antonico c Nery; Coriol , Si-
dney e Milton: Arnaldo, Gumcrcindo,
Reid. Orlando e Ricner.

No S. Chrisiovão destacaram-se _a-
lema, Sylvio. Cantuaria e Moitinho.
No Flamengo, Sidney, Nery, Arnaldo c
Gumercindo.

* * * ¦ 11Conforme estava anminciado, reali-
20U*se liontcm, no campo da rua Ser-
zedelio Corrêa, o embale entre os cHis
acima. Coiura Ioda espectativa, o Mu-
luinense foi vencido.

A's 3.57, o juiz César Gonçalves api-
tou, dámio entrada aos "leains".

O "loss" coube ao Fluminense, que
se collocou ao lado esquerdo das archi-
bancadas. . ,

O Andarahy dá saída, investindo
com imp,'Hi ao "goal" dc Marcos. Dc-
pois de utn ataque cerrado nela ala di-
reita. W.ldemar. com formidável .tlio.t.
consegue o primeiro 

"goal" para o
team". Posta a bola ao centro.

mais "goals" devido — repetimos —
ao medo e á indecisão da _tta linha
atacante.

A's 5 1I2 o juir deu por terminado
o encontro, com esle resultado: Anda-
rahy, 2; 'Fluminense, :,

O "referce" foi bastante infeliz.
¦Nos segundos "tcams" venceu o

Fluminense por sai.
O i" "team" do 'Fluminense 

jogou
desfalcado dc Chico Netto,

* * if*

TIRO
KHVÔLVEI. OLUB

Com grande concorrência, foram inicia-
das liontem, as provas de resistoncia parau classificação dc atiradores.

Foi tambem muilo disputada a prova da
Mosca", sem, contudo, haver vencedores.

pois a mosca conseguiu ntanter.se intacta rc*
sutiiido ao nutrido fogo que lhe foi dirl*
gido.

Entre as pessoas presentes achavam-se os
srs. dr. Armando Vieira, coronol AlbertoBraga, major Bernardo de Oliveira, dr.Fortunato Didção, maior Raul Cerqueira,dr. Amorim 7-nior. Joiio Fonseca, dr. Au-
selo Pimentel. Alberto Braga Filho. ManoelRamos. dr. Plácido Barbosa MarceIJo Ram-
uo dr. F. Moreira. Prestou Ramlfo c ou-
tros cnios 1101111.3 não nos possível obter.

ULTIMA íim
A GUERRA

_^^l_^l_ffi'ííj_' _7_7_^-?*___)

Enormes s.i Idos de arti-
gos de inverno

Vendas eom grandes
abatimentos

I.miflivs, Cnsiniiriis o Gnbnrtli-
nes.

lions Oc m-ilo quasi por intitule
dos |l!*t*CI>S.

Mniilciiii.v o casacos de Oasimira
o iMiilliu.

Artigos de Mallia para creança.
Messaline de -fila Cliuriiicuso e

Nobreza.

P_.EC33F.X0S

lí, lioa óa ia.li, ü
~-_a-«x._-e.....— .

NOMEA. C_Ò I>K C0__!5C-0I.ES

O ministro da Fazenda, por acto de
homem, nomeou Frederico Moraes e
Silva para o logar de collector das
Rendas Federaes cm Salgueiro, Gra-
nito c Lcopoldina. e Fcrdinando Wan-
derley para iUcu..w. logar em Itambé,
Eslado de Pernambuco, e exonerou
da.uelles cargos, respectivamente, Iri-
neu da Silva Freire c Francisco dos
Santos Neves, e de escrivão da Coile-
ctoria de Itarabe, João FrauUlin Re-
zende.

— * B> >_¦ .

.BIBLIOTHECA
-DO-

'CORREIO DA MANHÃ»
Acliam-so íi venda os volumes:

O MARQUEZ OE FAYOLLE,

Navios inglezes a pique
Afora York, 6 — ÇA. A.) — Em seu

numero de hoje, noticia o Daily News,
dc Chicago, que o submarino allemão" U 29", posto a pique pelos vasos dc
guerra inglezes em Croraarty Firth.
antes havia torpedeado um "dread*
nought" da marinha britannica, causai»*
do-lhc grandes avarias.

«
Um "raid" aerec sobre

Lemnos
Amsterdam, 6 — (A. A.) — O» jor-naes noticiam qite dois aviadores alie-

mães voaram sobre a ilha de Lemnos.
no Mar Egêo, bombardeando o aoro-
dromo que os alliados ali mamem.

COSTUMES CHIO ?...
La Ma.son Nouvelle

9, AU A GO-.i_-liV.-S _•___. 9*.
Um caça-minas inglez

torpedeado
Londres, 6 (A. H.J — Foi publicada

hoje uma nota official annunciando que
o vapor caça-m.nas "C.aton" foi torpe-
deado no Oriente no dia 3 do corrente,
ficando feridos cinco dos seus tripu-
lantes.

Por oceasião do desastre desappare-
ecram tambem cinco homens'da equi-
pagem, que ainda não foram encon-
trados.

i.

Encarniçados combates ao
sul de Brody

Fetrogrado, 6 (A. H.) — Comniunl-
cado do estado-maior do exercito:"Ao sul de Uredy, nas margens de
Graberk-a e de Sereth continua travado
encarniçado combate que já dura desde
madrugada. O inimigo resistiu desespe-
radainentc e contra-atacou varias vezes
as nossas tropas. Quebramos a resis-
tencia do adversário e capturamos as
aldeias de Zvjin, Ratische, Tchistopady.
Meidzigori, Cuidava, Zalvoce c toda a
linha das alturas entre essas povoa-(,'õcs.

Aprisionamos noventa e cinco offi-
ciaes e mais dc tre3 mil soldados."

*Nao precisa do reclamo "IjAMBA
K-í", Asua mineral natural. Denn
sito Th. Ottoni 34 — T. U55. ^

l'oi* Clévard do Nervul

4.7
4.12
4-t.i
4-44
4.47
4-57
5.38
5..1.

O
Por llcnry Murccr

Um casamento na Época
do terror,

Por Mlrecourt

LÁZARO
Pur Don Jacintho O. rfco»-

büAS OKPHÃS
Por Mietto Mario

I PEDRO E THEREZA
Por Mareei Prevost

UM ERilQ JUDICIÁRIO,
Por Marc Mnrio

AMOR VENDADO
Por Salvador Farina

seu
atacar, con-a "equipe" local -torna

sguindo Gilabcrti marcar o segundo
"goal" do Andarahy, ao cabo de dez
minutos dc jogo.

Depois deste feito o 'Fliiniinçn=? con-
seguiu melhorar uni pouco o joeo. não
impedindo, entretanto, que o team
ailp-ersario atacasse muito mais até ao
fim (ío primeiro 

"half-time". 
_

Xo segundo tempo, a "erjuipe trt-
color desenvolveu jogo muno mclpior.
principalmente os "half-hacks -, os
"for\vo'ds". com exceocão dc J. Car
los. espantaram a assistência pelo
grande temor, impedindo nue
do seu club fosse au_mentado. _

Quinze min os antes de íerminar a
pc'*ia Banl:sta, denois de dribhlar os
dnis "bnel.-s" adversários; conseguiu o
unico ponto d^ Fluminense,

Dahi por deanie o "team" iricolor
dominou inlcirament» nio fa7*ndo

sen
í,-íir.

0010IRREOONGILIAVEL,
Por Carlos M. Ocuntos

Servidão e brio na vida
militar,

For Alfredo do Viany

Memórias de duas jovens
casadas,

Por Ili de _alznc

ÜM CASO ESCURO
Por II. dc Hnlznc

Mysterios da Villa Rosa,
Por A. E. W. Manson

POR UM ALFINETE
Por J. T. dc Saint-Germain

MULHER DE MÁRMORE,
Por Carlos M. Ocnntos

O CORREIO DE LIÃO
Por Marc Mnrio

«DESSA DE CASTRO,
1'or Stendlinl íllenrlfiuo ISczle.

PIUÍCOS AVIH/SOS — Nn
Cnnitnl: Volumes brochados,
1ÍSO0O: pncnflornndns 0111 »pr-
cnlitia. 3S0OO: cnm cnender-
niwün dr* amador (especial),
-SOOO.

No Interior* Volnines bro-
clindos, 218500; enondernndos
em neronlina. SÜS500: rom en-
cndernneâo do nmndor (esne-
rinl). 4Ü500, frniioo de oor-
te. Instruccões nara assicnntu-
ras vide numeros anterinrr-s.
Venilem.se collccçôes a preços
reduzidos.

Os exploradores das
regiões do gelo eterno
A nova tentativa de Sha-

ckleton fracassou
Santiago, 6 (A. A.) — Communica-

çõts aqui recebidas de Punia Arenas e
publicadas pela .niprcnsa desta capital
dizem que o arrojado explorador inglez
Shackleton tclegraphou paia ali, annuii-
ciando haver fracassado a nova tenta-
tiva feita para soecorrer os seus com-
panhcirosi que se acham perdidos na
ilha do Elephante, no hemisplúiriò aus-
trai,

Essas communicacões accrcscentain
que a própria expedição Shackleton se
encontra numa situação verdadeiramen-
te difficil, motivo por que solicita os
mais urgentes auxílios.

Em vista disso, resolveu o Governo
enviar em soecorro do audaz explorador
britannico a "escampavia" Yelcho, tr-
pulada c municiada dos viveres neces-
sarios.

Essas noticias impressionaram forte-
mente esta capital, onde se vem acom-
panhando com muito interesse os passo-da accidentada expedição Shackleton
principalmente depois dos soecorros qiulhe enviou a Republica Oriental dc
Uruguay que pelos telegrammas di
agora se vê que fracassaram.

 ,«» <mmm tm
CASOATINHA for ever !

Argentina-Paraguay
A EMBAIXADA ARGENTINA A'

POSSE DO NOVO PRESIDENTE Dt
PARAGUAY

Buenos Aires, 6 (A. A.) — Hoji
de manhã, a bordo da canhoneira " Pa-
raná", da marinha-de guerra nacional,
partiu com destino a Assumppcão a Em-
baixada especial que vae representar o
Governo na cerimonia da transmissão
dc poder da Republica do Paraguay.

0 dr. Victorino de la Plaza, presiden-te da .Republica, mandou um de seus
ajudantes de ordens apresentar ao vice-
almirante Ban"ari, chefe da Embaixada,
e seus companheiros dc delegação, os
votos de boa viagem, o mesmo aconte
cendo com o clianceller José Luis Mu

SCENAS DA SAUDU

Um desordeiro grave*
mente ferido a tiro

Hontem, á noite, o commissario ds
serviço no 8o districto policial teve co-
nhecimenlo dc que na casa de pasto da
rua União n. 26, na Gamboa, estava
um homem gravemente ferido por pro-
jectil. de arma de fo*..

Dirigindo-se 00 local os conimissarios
Pinheiro de Campos e Figueiredo Uo*
cha, cfieciivamente ali encontraram o
conhecido desordeiro Antônio Pereira,
que tem o vulgo "Garoupa", com uni.,
bala internada aos rins.

Detidos todos os que ali se achavam,
inclusive o dono d* pastelaria, Antônio
Joaquim Dia» da Silva, foram todos lc-
vau os para a delegacia,

Ouvido ligeiramente, devido ao caiado
grave etn oue se achava, "Garoupa
aceusou como seu aggrcssor, sem deter*
minar a ratão, Antônio Joaquim Dias
da Silva.

No emtanto, não sò o aceusado nega
o delicto, como tambem as testemunhas,
aliás, deixando todos de explicar como
foi ferido o desordeiro,

O baleado depois de receber os pri-
meiros curativos na Assistência, foi
mandado internar na Santa Casa de Mi-
sericordia.

Corre a versão de que o negociante,
não attendendo a exigência feita por"Garoupa" 

para que lhe desse dinheiro,
sentindo a imminencia de ser atacado,
fez uso de revolver prostiaiido*o.

— mi

O concerto Mniano Villaça
O barytono Corbiiuano V.iluçn, n_ _,e-'.oilicii vi,sita annual que faz á sua terraeliamado pela saudade, ti, do redonioi^Uio da cidade Duz, veiu etpairccer urna.emanas, por esta mui nobre cidade de•>. bebastijci, c, na lirma do costume,oiivabilissimo, cm verdade. n5o quiz fi-¦per-sc ao largo sem brindar os amigosum uma audção do peças vucaes que.'lie interpreta cora arte superior.liontcm o apreciado barytono realizou o•eu concerto 110 saijo da Associap.ãp> dosimpregados no Commercio e teve a sa-p.í.,p,--o de ver o salão repleto de quantos,lcp,dc minto, vem 110 esludioso artistamia brilhante organização musical e umautor du inagnjiica escola c elevado

.üStO.
Do progranima que cóntinlú sele nu.ncros vocacB. o concertista executou tre'a sulo" e dois cm "duo" o "trio" coms amadoras nenlioritas Marietta Bezerrap.- Heloísa ltloeni.
Os "a solo" foram: a Bailada de "Bole

-\mor" de Migucü, a Ária de "Iícrodia*
e". dc Mfissenet, c tres paginns dcapre»ciiciosi. de Ed. Guerra, Ivan d'Iluuac

e L. dc I-aro.
Nestes números a "pa-atosa" yoz dc

vnilíiça, cujo timbre, nas nuançaa majs de*co'la., nunca deaiallcce, pouiperíu to;lo_¦s recursos que a iiaiurcz.i lhe pródiga!!-ou e o estudo foi ap.crlelçoaudo.
O estylo t: sempre nobre, o -p.irascio

cnipre elegante, a dicção perfeita, n so-
ioridade sempre cnuilibrada.

A prestimosa çollalioraci'»' das nniadoras
ef cri das avultou na execução dos duct-
os. com o concertista, dc "Jupyra" do
piaestro Francisco Brasa, do" "Snnion
•: Da_ila" de Saint Saens, c no trio dc
Ham!ct" du A. T.iomas.
O violoncelliíla Newton Padua, tam-

cm concorreu para o realce da audição,¦c-indo com bcllo cstylo o " Elegia" dc
I. Oswald e dois trechos de Scliutiiaim e'onper;

A íwtecta assistência maniícftou o dc*
ido apreço a todos os cxccutantcs co-
rindòs-òs. dc calorosas palmas.) professor Ernani Hrap desempenhou
abllmetue a tarefa pianusttea.

¦ ¦ .innwT-nT-^-^JLTx^ífcTf— ¦"

RHUM

mi íffl!Iffl
illlíl Ernesto 5ouza

M| 

Coni lodo,
Olyccnna e Hypo-
pliospliilosdeCal-

çio e Sódio
BRONCHÍTES,

.ífl-fU-C Asthma. Tuber-
lIlMIlli. Clllnsc Pulmonar,Ill/IH/Ü Rachilismo

TÔNICO PODEROSO
Eiii.H_Da_C.-l.0 de to.o,l'i

Proposital ?...

lim armazém incendiado
Por volta de 11 i\a horas dn noite

de liontem, irrompeu violento incêndio
_.  .... no ariiia_cm de seccos e molhados da

raltire, noiando-se ainda 
"a 

presença de rua Visconde de Itamaraty, 101. Rua
muitas outras pessoas gradas, a'ias au- pacata, composta quasi que exclusiva-
tordades da Republica, camaradas da- mente de residências particulares, o
¦Hielle marinheiro c oíiiciacs do exer- alarma do fogo, dado aquella hora da

OS LARÁPIOS
O OUE FAZEM E' I.ES PARA ROU-

BAR O PRÓXIMO
Manoel Aveliar foi offerecer retratos

a prestações á portueueza Anna Gomes,
moradora á rua Pcnador Euzelvo 252.
A rlú-nie distraiu-se e elle entrou a
manobrar, mas com infelicidade, visto
que foi preso, autoado e recolhido ao
xadrez do 11' districto.

— O ladrão José Guerra, branco, por-
t-iRuez, de 25 annos. roubou ao sr. losé
Martin» Tosta necneiante estabelecido
á rua Senador Euzebio go. a quanrn de
iíp.S-.oo. valendo-se para isso da pouca
intelligeneia dc um empregado desse se-
nhor que ellç conseguiu embrulhar.

Valeu-lhe isso ser hontem preso e re-
colhido ao xadrez do 14° districto.

OASOATrVHí. for evor !

cito.
A conhoneira "Paraná" deverá apor-

lar com a Embaixada em Assumpçüo
no próximo dia 11 do corrente.—m-t (_.»_¦

PREÇOS MUITO VÃNTA-
JOSOS

Durante esta semana
saldo dos diversos
Rayons. Grande expo-
sição no primeiro

andar
CASA NASCIMENTO

1G7. KUA DO OUVIDOR,

E. F. HTAPUB.--001lUf.roA*
A fianen dn tlirsonroiro

O ministro da Viação communlcou
no director da Estrada de Ferro de
Ttapnra a. Corumbá que o engenheiro
Joaquim Ivlachado de Mello prestoufiança de zo -oniSrpno. rm apólices, em
irarantia de responsa ndidade de _o-
roastro Pires no carro de -hesoureiro
drpoitrtla fütra.a.

Quebrou-lhe a cabeça com
uma garrafa:

>ío botequim existeniu na rua da
Alfândega, esquina de Vasco da Gama.
reuniram-se liontem vários indivíduos,
entre estes Manoel Francisco Silva, rc-
sidente á rua Camcrino n. 58 e JoãoiMatbias, de iresidencia igmirada. Lá
por qualquer motivo, os dois brigaram
e o primeiro partiu a cabeça do segun-
do com uma garrafa.•O ferido rec heu curativos na As-
sistencia e o nggressor foi autuado cm
flagrante no 3° districto.

Aggredida a bofetadas
A rapariga Cecília Gomcõ, uma decai-

da que tem a sua rotula nos baixos da
casa 9. da rua Vasco da Gama. estava
liontcm á janella quando sumiu o por-tuguez José Linhares Borges, que lhe
disse qualquer pilhéria pesada. Zan-
gou-se a rapariga e bastou a sua repulsa
para o Linhares aggredil-a a bofetadas.
Aos oritos da infeliz acudiu o guarda
414. oue prendeu o estúpido aggrcssor.
q..ic disse residir á praça General Oso-
rio 6. recolhcndo-o ao xalrez.

i t m a tm
FLUMINENSE-HOTEL
H-formndo sob novn dlrr-cono

.! Anosr-ntos nnrn 200 pi-sions .;
O atif mnis convôtn nos nn.osneei-

ros do Inturior. — Preco.:
Ouartos com nonsüo 7SI e 8S000

dinrloo. Qiiiirfnv sem pensão
4S000 p 5S000 ilini-ifiR.

Prncn da Republica 207—Rio dc
Janeiro. Em frpntc* ao Camno tlp
SnnfAnnn ç no Indo da E, F. C.

¦ ¦ iirtg*-^Ot>"_» H>¦ 1 __.

Brigam dois sapateiros e um
sae gravemente ferido

São ambos estabelecidos nos baixos
do predio n. 77 da rua S. Roberto, os
sapateiros José Guedes, brasileiro, e
João . Mayer, allemão. Ambos beheram
demais hontem. á noite c entraram a
discutir sob..-* guerra. Em dado momen-
to „s dnis sc atracam, rolam pelo chão
e o Guedes, mais fraco saccou de sua
faca cravando-a no ventre do seu con-
tendor.

Aos gritos deste acttdiram vizinhos
oue chamaram a Assistência, sendo o fe-
ri.lo medicado no Posto e em estado
grave removido nara a Santa Casa.

Guedes foi preso cm flagrante e ru-
turuln no o" districto, a cujo xadrez foi
recolhido.

noilc alvoroçou toda a visinhança, prin-
cipalmente porque as labaredas irrom.
perain logo com feição de tudo devo-
rar.

Em ppoucos minutos eslava todo o
predio preso das chammas, sendo geral
a opinião dc que o foco houvesse sido
¦proposital e criminosamente ateado.

Dentro dc uma hora, por melhores
que fossem, e o foram de verdade. 03
esforços dos bombeiros da estação do
Nordeste, resistiram as cliamtnas a to-
dos os ataques.

A' uma hora da madrugada de hoje,
extineto o fmro, retiraram-se os Imm-
beiros, deixando no local, que ficou
guardado por soldados de policia até an
exame dos 'escombros, uma .pequena
turma para refrescar o entulho.

O armazém incendiado era da firma
Carvalho & Ferreira, sendo um dos so-
cios da firma, Cornelio Augusto Fer-
rcira detido pela policia do 16o districto
para dar informações sobre o sinisíro.

Inji-rrocado sobre as causas do in-
cendio,. disse não saber quacs sejam cl*
las, pois saíra de seu estabelecimento, —¦
e for., elle o ultimo a sair, — ás 4 *|j
liorns da tarde de liontcm.'Perguntaram-lhe se o negocio estava
no seguro c o sr. Ferreira respondeu:

.— Não sei... Só meu sócio poderá
dizer... Tínhamos uni seguro muilo•ande, c como o premio era muilo caro
combinámos rodnzil-o. Não sei, emtanto,
o ouc depois fez o meu sócio sobre esse
assumpto.

A' hora cm que escrevemos prosegue-1 inquérito no i_° districto policial, cujo
delegado já nomeara peritos para fazer-
sc hoje mesmo o exame de escombros.

¦ ' ' —W mb- <__t -_IMC-—-w . -

UMA •.IESPAy.TOT_\T>..

Salo-lhe cara a brincadeira
Por uma qursião cm quo entravam

oitoc.rnos c tal mil rói?, emprestados
por Casemira Fernandez a João Simões
Rosa Vieira, e uma promessa de casa-
memo feita pelo Vieira a Casemira
houve hontem um grande trinta e um
na lendinha da rua Teixeira dc Mello
n. fio. em Copacabana.

Nesse trinta c um foram envolvidos,
além dos lilieanles. o sono de Vieira—
Manoel Antunes de Fisuc.redo — e n
mulher deste Maria Antunes.' Tudo gr.,
lava tudo falava e Antunes estava já
.l.çnnt-to a entrar em at-Çíin com ura" iio-ler executivo" de madeira de lei,
quando chegou o guarda civil de ronda
pa-a tmlo acalmar.

It tudo se acalmaria se nessa alHlra
não ebcprnssc o pán daaun Domingos José
de Sá. que. depois de pa-ar um tiòpicc
a observar a scena, resolveu intervir
nella energicamente.

— Deixe o pessoal commigo. seu
guarda, que eu endireito esta cambadü
em ontp-os temnos.

F. aeto continuo desandou á lapon."
no pessoal amotinado. O c*r.:logo da
cansa foi 110 .10" districto. onde o pri*
meiro a ser autoado foi o páo dágua...

MOVIMF.XTO OPERAJ-IO
daO. dos Mncliinisfns

Marinha Civil
Reunc-se hoje em assembléa geral ex

traordinariaf segunda convocação* esta
colleclicidadc paia tratar de assumptos
de interesses sociaes.

TJnii.o Proteetora dos
cntrnelros

Es.a afigremiação pede o compareci-
mento de todo*, os seus associa-ici á reu-
niftn une convocou o rcspec.ico presi*
dente, para hoje, segttnda.eira,, ás I 

"•*•
ras da noite.
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Uio •» dc agosto dc lOiC-, . .
NOTAS UO DIA

Hoje, - 1 hora dà tarde, deverão rtunjrj
».- os credores dr.i fallcnclas uo r.. samuti
HoHuianu o deCorréa da Costa c Coraps,
iíifii hora da tarde, os da de Manoel
Pereira c is o horas da tarde oa d. dc Joa-
quün dc Oliveira I>uartc.

Na Estrada de Ferro Central do Brasil*
termina hojo. ao meio-dia, o praso para o
recebimento dc propostas para a con. ru-
ceio dc uio muro c uma pilastra. para por*
lüo, no patco da csiação do Norte, na c-
duiíc dc S; Paulo.

ASSEMM.ÉAS CONVOCA DAS
Conipànhla Carbônifera do JaciuiJ. dia

•, is -• horas. . -. . , __-Banco Iivoluclonlsta, d:a n, -3 - -1J
"Antônio 

Jaiuiiizzl. Filhos, c Comp. dia
r'íiodcd:.de"aA,.o.>y::.a liebmparia I*cSo,
dia 26 ás 3 lioras. ij« 1/»mí»-j"Corapanula 

Estradas do Ferro c «s
Brasileira (Uéde Sul Ulnelra). d.a 30.

CONOOBRJ3NOIASNUNOIAI}A9

K. Ir:r.ão; ioo saccos de kaoUiil
G-jir.iarãcsj co raceos de arroz,
C; ?j talas da papel

, Viaçuo aa
o parallcle-
di rua Ge-

li
COM

COIljtl-
lia II,

Directoria Cera! de Obras
Prefeitura, para o calçamento
nipedos sohre base do macadani
neral Amollo, dia 10, às, a horas- .

Supeiiiitcndciicln do facrvi',o dc . i.rmp1 -,-
Publica e Particular; para a .MOUialíao 

lí
.00 caixas destinadas a collccttvüo, Iino ua
limpeza parllcular, dia 10, a l.1";1?- „,,,

Conselho dc Comprai dn Marinha, para
-., fornecimento neral necessário no seruço

.• consiiino ordinário da Armada, ili.a 10*
Superintendência do Serviço de ¦ l.,iuipc.n

Publica c Parllcular, para a acqiiisi«»o
(lima bomba centrifuga, conjugada,
íceto dc .1 i|-\ com motor o.-.vapor
>;ado. paia a lancha "4 uo »la10 ¦
* ' ''ora, . , ;„,„,.,,Supeiinlcndencia <1j Serviço .(lo.l.unpeza
Publica c Particular, paro animação ci-' J2aros de borracha niasslça para aulomoyçis,
dia .17. 5 1 hora. . .,„. ,., ,,....

Estrada dc Feri.. Central do Brasil,.para
,-i coiisirucção de sete carros do l.tòo .1
transformação dc dols,-carr03 dc pa***11"
:.•:, dia 31, co mclp-dia,

ItldUNIAO ül."bniüDOUES
Fallencia dc Albino 'Soares do Aluicida,

Ci 8 i 1 hora. ,
Fallencia dc H. Leite, dia to. ft 1 «om.
Palléricla dc Zurlch Marques & C, dia 11,

H 1 hora. . _.¦- .. „ ..nillencla de Felicíssima Coelho, d*a 18, ••
i hora. . , , _, ....Fallencia de Arjostlnho de bollza M-ar-
ijues, dia s8. á 1 hora*

m: m.
Couta c

O. Rttdgeri i.p
.-..gradados c 4 amarrados de pupel u *-•
lucolomy; =50 "íos de couros a. g.
Ileru-, 1 engradailo de couro a Jose .!¦¦
va: 1. rolos de sola a.F. ;-'H. Walier,
. . Siqueira e Ci; I; caixa ie som »;>•
C, Clarlt; fe rotos dc SO a a or.Ie.n, 4
quarta, de sebo a Barbosa Alltliqiterqtie;-3.t
couros a Josí Illiasj 3 m^rl'\t,.n.\
a Sanlos .Novaes;, ¦ a I',''^".sc,1í^ã!
caixa de frutas a C. M\ CoilserTOi 15 «-
gradados de fumo a Weber ç Cl .__> tau-
ooret-cs de carbureto a tar.os 'lare.o.

AUrclo Mala — 3 Jacas dc queijos a A.
a Couto c Ci; a„a A; Vbristo:

.Morei-
•S.

OLHA BADIOAIi DK Ul-

pelo especiulisui Pr. LeonJio^ Ribeiro,
com o seu processo sem dor, nem
febre e isento de reprodueoao da 1110-
lcstin. Cons.: rua Aa Constituição 13
(1'hannacia Mello), do ineio-aitt us 2
horas da tarde. Tel. CJ36, Villa.

ICLlÂp

A' PRAÇA
¦\ sociedade! em còtiiinandita por

ncçües Machado Mello «S; Comp. (Mo-
jnho Santa Crus), comiu-umca u esta
praça c aos seus amigos c Cregiiezcs
uue, de comnumi aceordo . nr. íllÇHloi
harmonia* deixou de fazer parto delia,
como sócio soli.lí.rio, o sr. Francisco
d'Assu'inpçfio Mello, que se retira pago
c satisfeito dc seus haveres c exonera-
do dc todas us responsabilidades, iissu-
-u-.iiulci a sociedade os encargos do adi-
'vo e passivo sociaes. . ,, ,

Rio dc Janeiro, .11 -lo jullio do ioiu
-. Machado Mello & I'.

MANIFESTO DB IMl'ORT'AOAO
IV o vapor inglez "Dcsiin"., dc Uvcr-

pool e escalas -- Carca recebida
;:.-!3 de hacalbão,
KO ditac, . Pereira uma* :," "";''• .:•
Coellie Otiattc; 100 ditas, o Ilárbosa Ai
tjuqucrque: 50 ditas,, o Teixeira Borgcf,
ioo ditas, a Caldas Castos; 10 caixas >dc
hrcsuntoS, a J, A. Rodrigues: 10 dita*,

1 Fernandes Meieira; 10, ditos, (a Urail10
•Mourão; 1^ ditas, n Dclplum Coelho
,iit:.5, a Aiigcliuo Siiuocs» J2 "'¦'
&iüo Santos;
«ceai 1
ftog dc

 150 cai-
Oliveira I,opcs. Silvai

Vir-
10 ditas, n J. Peic.ra .Fon.

.litns. a Carvalho iRoclui 30 ca.-
farinha de aveia, 11 -Carrapatoso

Costa; .io caixas de cha, o Mciides Kauppj
iitis a Ubrao; 7 ditas,

...  ...xas de bacon, a Dclphim
iloelho; 1 dita, a Carvalho Uocha; ao cal-
xas de saes. a Mendes Uaupp; 15 Ju-;?'^
Duriseh; 20 saccos de saes, a Gciip
HCdwards; 10 fardos e 1 caixa do pape,
d David; B latas do soda cáustica, j* Com-
, mlúa li. Industrial; 6 volumes de, cou-
i-03, n Grossop; 14 caixa; de azulejos,-a
Jorge Allurd; 67 ditas, u Cpmpaulua. F.
Materiaes; 6q ditas: a Vulerio; po. ditas,
» J. Ferrerr 135. ditas, a,Ainaraf,Gulina:
rrücs

Irmão; 0 ,. —.-.. - -•.
vão; 2 a Pinto Lopes; 2 a Couto ^
a títiiuiarfies Irmão; ; a bernandes
ra; 4 ao mesmo; 1 a Pereiro A.r.u-ida
ao mesmo; 4 a I- A- ttodríguesj 4
Mariz; 1 a Ai Irmão; 1 ao mesmo: 1. a
Antônio Chriatovãò; ; ao/iocsino; e a. Pin.
to Lopes; 2 . Amdnlo Pinto; o a leixeira
Carlos; O a A. Irmão; : a S. Ma:.;; -
jac,i'i de requeijão a M. Kocha.

Pelo vapor nacional "Araguaya . uc
Norfolk — Carga recebida: carvão.

Pela li. F. LCopoldlno — Carga rece.
Lida: 20 saccos dc milho, a F i V, M •
ÍLobo; .i.-,ú, á orile.ii; .1.|S, n Mana «e TiUtt.
Souza; .1,1, a Brandão Alves; 79, n ,Ji;13
Garcia: 10, .1 Vieira Monteiro; 39, a _A.
Pollery; 4;, n S. Lavrador; 71, a Mel-
rcllcs Zainitli; no, o Kód. Queiroz; s».
n Avellar; ,;-l, a Cãsemiro Pinto; 40, a
Uramlâo Alves; 10. a Siqueira Veiga; n,

.1 l''ry Voulc; it. . Azevedo Silva; u, a
Lino; eu, a Teixeira llorgcsi (14, n L.
Kil.ciro; as, a Mario do Souza; eu:. .
bidcm; t.683 do ossiwar, a Meireles £2-
niith; sjo, a W, .1. liarreto-, 700, a
õrdêni; 4 roles <!c eo'::, a Siqueira; 5. »
H. Xloreira; 107 volumes de couro, a >,.
jifcrutt; : jaca do cainc, a Casemira Pin-
ic; 1, .1 I. A. ltil.i-;ro; 1, :; Koçliai 23
snccòa diversos, a J. Alves; 1C0 dc fari.
nha, c 1 dc urucú, . ordem; j, a Luiz
['rugoni; 11 dc fava;, a Nazar Irniap; .:.
Saccos dc feikão, :'i ordem; -'4 duns, :: lei-
iceira liorgcs: d ditos, o Vieira Montçiroí
17 dilos. a lrcrroz Irmão; 17 dil.n, (1 lho-
ir.az Silva; 113 ditos, u Coelho Duarte: co
duos a A. Kibciro; 8-- ditoa, a ordem;
ca ditos, .1 II. Alvos; co ditoa, .-.,. ír.csano-,
Si dites, r.o mesmo; eo ditos, :* C. Cam-
pos: 04 ditos, *i Ferraz Ir.uão; 14 duos,
a Ilcrm Slo't::; =a dilos, n Frv lpulej
-7 diios, 11 l-crraa Irmão; co ditos, u or-
deni; :.i ditos, ii ordem; 15 dilos. .1, Ave!-
lar; so ditos, n Nazar irmão; 40 ditos, li
Mario Souza: co ilitos. .". M. Irmão; 10
dilos, a U. X. Lessa; O ditos, a Cunlia
Pinho; r ditos, .-i P. Serra; 7 ditos, ú or-

{ de inPHo, £ ordem; i^o
úitcB. ú ordem; coo diios. :'i ordem; ci

. r. Oitos, a Joaquim l.ardo-
so; (i ditos, ,1 A. R', Vaz; iS ditos, a'in. Pereira; «5 ditos, n Vieira Monteiro)
Oc diios. a Ko':. Queiroz: 3.1 duos. :i
Siq, Oliveira; :;' ditos, a Vieira Montei-
ro; 10 ditos, n Cáscmiro Pititò; ic ditos,
a Teixeira Bcri,-cs: 15 ditos, u S. Lavra,
dor; mo dito-, á or.lc:::; 48 diics. (1 or-
dem: 18 dilos. a S, L. Ribeiro; s8 duo.*,
.1 Melrclles Zamitli; so ditos, a Mcircllçj
Zamllb; .;. ditos, a A. Pollery; 14 di. ;
tos, a frv Yon'e; Co ditos, ao mesmo; co
ditos, a SI. Kiulay; =5 ditos, n y. C.
1'errclra; 14 ditos, ,-i Meirellcs Zamitli; 34
ditos, o Uastos Martins; 40 dilos. :i Urau-
dão Alves: 4 ditos, a Cãsemiro 1'utlo: i:l
diios, a Coelho Duarte; c: di-.os, u, lei-
xeira líorscs; -iS ivtccios do arroa, n or*
dem: 2 dilos, n J. Carvalho; 4a saccos
do fcik.ío à ordem; 67 ditos, :i ordem; 2
ditos, a Cunlia Pinho; ; ditos, a Siq. Vc'.-
ca; 7 ditos, a Meirellcs Zamith; so dites,
u Marinho Pinto; 14 dilos. a Mario de
Souza; 10 ditos, a Jos6 Alves; 31 ditos,
n Sallm .f. Assai: 16 ditos, o Uastos Mar-
tios; C, ditos, ú ordem; 100 ditos, a Slcn-
«louça Calicllá; 25 ditos, á ordem; 65 di-
to.-., ú ordem; 17 diles, n 'IV-ixe-ira L'òrgê3;
.2 ditos, o Coelho Duarte; 29 ditos, a M.
Oliveira; 3.) diios a Tb, da Silva; 50
iliios, :* '_. V. Motta; 23 dims, o t-erraz
limão; -l? diios, a Marinho Pinlo; iu d':-
tos. a It. Solomao; 23 ditos, a Vieira Mou.
teiro; 31 ditos, a Cohsrantlno Gomes; 10
dilos, n lirándáo Ah-es; 21 ditos, a or-
dem; 13 ditos, a Th. da Silva; 5 ditos, u
llcn.v. Irmão; 4 ditos, a Joaquim Cardoso;
iC diios, a S. Lavrador; 10 ditos, a Cos-
'Im Duarte; 10 ditos, n Marinho Pinloi
100 ditos, o Teixeira Borçcs,; :-)3 úe.o-,
á ordem; :. diios, a Kd, Griji,

A' PRAÇA
AIlTIIVlt CUVVES & Ó.i parti-

cíihuh a sons «micos o frecueiees
oue Uu 1" de julho do corrpnto
mino. entrou liara a sociodailo o
seu mítico auxiliar sr. Carlos Uue
Junior. Continuando solire 11 wes-
ma vazão social, rom o mesmo
ramo do necooio o denominação
di; CASA AMERIGA 13 JA1'aO. a
rua do Ouvidor 11. ~l:

lVilcin a continuação do suns
iVriisíulas ordens á nova firma.
como sempre tUsuinsaiani^a^-jy

31 ±
hora da

UNHO socrAti
SltM-i KUA DO hospício,

Kxncdieillc diário, d;.s 11
tarde

.Convido as orphãsi filhas de sócios
que contarem de edade .ti 12 annos.-n
enviarem a esta secretaria suas pcu-
rgos, declarando edade, filiação c resi;
deiicia, par,: desse modo .serem mclu.-
das no sorteio dos donativos annuacs,.
a realizar-se 1 17 do andante.

Kio dc Janeiro, 5 de acosto de ro?õ
— Mio da Costo, secrelano, 0,8,14,

S00I13DA1W- ÜM30.^mE*
CAM, DOS VAJU36ISTAS 1>üj
SlOnCOS K MÜI.HAOOS
EDUMCIO PRÓPRIO - RUA DO

HOSPÍCIO X. 217-
Telephone — .",030,— Norle

Ho ordem do sri presidente, chamo .
atteiiçfio dos srs. associados/: da claSr
se dos varejistas, para o aviso dosfa-
bricantes da i-cnclira Fockmk, púbica-
do 11 4 do corrciUc mcz, 110 Jornal ao
Comnicrcio. .

A' vista do referido aviso, preveni-
1110-1 nue os fabricantes começarão a

perseguir desde ji os míractores qiic
tiverem em suas casas commerciaes fje-
nel.a micional em botijas com a aiarca.
dc sua propriedade, .

Sccrclaria, S >'<-' ts_o»lo ae 1910. 
O secretario interino, üomiiijos
nes Vieira.

clusive1), rua General Delgado de
Carvalho (inclusive), nia Barão ue
llapagipe (irichísive), até ao encon-
tro da rua Felix <ia Ountia. deste
ponto por unia recía cm prolonga-
mento, á reterida rua Dr. 1'eltx da
Cunha ate cucoiitrar a linha diviso-
ria das águas; por esta .10 Sumaré
(ixcluslv-c).l dahi peta linha Perro
Carril do Sumaré ú linha divisória
das águas; por esta linha divisória ao
começo da rua do Bispo c íim tia
rua Aristides Lobo (exclusive), por
esta ú rua de São Christovão (ex-
clusive); Boulevard São Ghnstoyao
(exclusive), canal do Mangue, até a
Avenida 1'cdro Ivo, ponto inicial. ¦

Confina este districto eom os 10,
it*, 1.1°. 17° 15°, 16". 6" e 12° dis-
trictos. .

lí para cbnhecni(enta de iodos
manda lavrar o presente edital por
mim feito e assignado, rubricado
pelo 11 residente . <|ue será lixado
junto ao edifício em que ftiriçcioija
cila junta, das 11 lioras ás 15, c pu-
Meado no Diário •Official.-,— O sc-
cretario. José Moreira do Silva.

Capital Federal; .1 de julho sde
iqjÓ. _, lipattiiiiqtt-us Teixeira GitC
mar-cs, capitão presidente.

C" IIUCIÃO JUIiITAR
21a MUNICIPIO-JACARfiPAGUA
Hdital de convocação para o alista-

mento militar t •
O capitão Flôduàrd.0 da Cunha

Martin.-', presidente da Junta de Alis-
lamento Militar. Faz saber aos que
o presente edital lerem ou delle te-
nham conhecimento que nesta data
foram installados os trabalhos desta.
Junta e, portanto, convida a todos
os jovens de M annos completos «o
anuo de i.)i? c domiciliados nc_ste
riumicipio a virem se inscrever até o
dia 15 de!e setembro do corrente

Ant

CENTRO 1)13 COMMl/üOIO K 1-N-
I)I.Sri!l.\S M. MATKlU.VliSmo cojfs^nuacAp
RUA DK .. PEDRO >.. so6

(2' convocação.) •
Dc ordem do sr. .presidente, peço o

coniparoeímeiito dos srs. sócios 11 as-
sembicá geral cxtraoidinaria, . que sc
realizará na próxima quarta-feira* *) ao
corrente, ús 8 hora" da noite, nesta
secretaria, para resolverem assumptos
Jc Krandc interesse social, a qjial tuu-
ccionará coin o numero dc sócios que
comparecerem. ,, ..

Rio, .1 dc agosto de ujiu -- Matluas
de Figueiredo, secretario.

I.OJA aiACOJíIOA- AMOU DA
OROTSM

(3" convocação^
Quarta-ícira, 9, "9 =0 horas, assem-

l,l,'-':i pjernl para traiar dc alienação do
apólices do listado de Minas Geracs.
Dclibcrar-seiá com qualquer numero —
Ü secr,:., Muitos Silva. S. ifigj.

limo
c, biím assim, todos aquelles que,
teíid.o ¦.: annos oti mais, aiudánão
estão inscriptos nos registros milita-
res, como determina o regtilaniciito
para n execução da lei do alistanicn-
to militar, Convoco lambem to.los os
interessados a apresentarem esclare-
cir.icntos ou reclamações a bein dc
seus direitos, afim de qiie a junta
possa bem orientada ficar da
de c dar as informações precisas a
esclarecer o juizo da Junta de Ue-
visão que tem de apurar este alista-
mente

A Junta funecionará todos os dias,
ua Estrada da Frcgueziá numero 70,
(Jacárépaguá)i das 11 ás 15 lioras.
Esíc municipio de alistamento tem
cs limites seguintes: Do começo da
rua do Campinlio (inclusive), em
frente á estação dc Cascadura, em
linha recta ao divisor das ;• tuas que,
passando pelo:* morros da Bica, tgtia-
cio Dias, serra do Matlieus, serra dos
Tres Rios, vi ler ao pico da lijuca,
dahi em recta succcssiya; ao Bico do

3IIXISTE1II0 DA GCKKKA

LXSrECÇAü" rERMA^ÊXTl' DA
5» REGÍÀO .MILITAR

íí:/í/ii/ de coircoçai-O fará o alista-
mento 

'militar l

O Una jor José Albino de Souza Pi-
mentel, presidente da Junta de Alis-
tamento Militar do $° _ municipio —
districto municipal dc Santo An-
tonio:

Faz saber aos que o presente cd}-
tal lerem on delle; tenham conheci-
mento que, nesta data, foram instai-
lados os trabalhos desta J-iarta .,
portanto, convida a todos os jovens
dc 20 annos completos no anua de
19Í5 e domiciliados neste municipio
a virem se inscrever até o dia 15 de
setembro do cdrrentó anuo c, bom
assim, todo? aquelles que. tendo- 21
annos ou suais, ainda não estão in-
scriptos nos registros militares, como
determina o refiitlamento para _ cx..-
cução da lei -do alistamento militar.

Convoca tambem .todos us 'iitcr-
essados a apresentarem esclarecimcn-
tos 011 reclamações a bem de seus
direitos* afim de que a junta possa
bem orientada ficar da verdade c
dar as informações precisas a escla-
recer o juizo da Junta de Revisão
que tem de apurar este alistamento.

iA Junta fuiiccioiiãrá em todos os
dias- aleis, das u ás t<( horas, na
sala da arrecadação -do Corpo dc
Bombeiros.

E para conhecimento de todos
manda lavrar o presente edital,, por
mim icilo e assignado, rubricado
ptlo presidente c que será fixado

! junto ao edificio em que funeciona
esta junta, na praça da Republica, e
publicado uo Diário Official. — Ca-
pilão Arllmr Lui. Teixeira Campos,
sccretàhio;

Capita! Federal, 15 dc julho dc
ioiti. — Major /. A. de Souza Ti-
mentel, presidente.

MJNISlElUO DÀ GÜGBKA
»• MU-5' REGIÃO MILITAR

Ní-GIPIO
o alista-

lixa do bacon, a P. S. Mçolsonj
j.-l cainas dc azeite, a Carvallio Kocha 1
eoo caixas dc cebolas, a Ramallio lprrcs,

I ditas, a .. Vieira dfl Silva; ioo d.tas,
ci Coelho Duarte; ssilitas. a Marti la-
clieco; 71 ditas, a Ribeiro da Cruz; ,80
«litas, a' Marques; so ditas, o AUnçiaa
CbaVcsi 50 dita... a II. Santos; íoi. dia ,
n Vieira da Silva; 50 ditas, a Santos Fon.
tes: 50 ditas, n V. Caminha; so ditas, a
Constantino Comes; .10 d tas, a Mi-cç. o
Silva; 100 dilas. a Ramallio forres; ioo
caixas de aiüoü, ao inesnw: ioo .ditas, «
Ifetrclra Irniüo; 84 ditas, ti Macedo S1H.1
so ditas, a 1'ring, Torres; cs. ditas,
Vieira da Silva; as ditas.
tc; 15 ilitas, a Almeida Chaves,
n Sarainafio Fonseca; 13 rtita».
luiião; 84 ditas, a U. Santos;
„ \ieira da Silvar 130 dua-',
Silva; 30 ditas, n II. Santos; 1
Gulniurãci Pinto; 30 dita-
tiuiyrano; 30 ditas,
«alves; 81 ditas. 11
eaixas do cereias, ao iiiesmu; 1

Iiináu; 147 caixas de
79 caixas do maça-,

75 caixas de trutas, _¦ de frutas, a f
Itmão; 153

MANTEIGAS FINAS,
analysadas, marcas do. inteira garantia
. superiores, na casa Pinto, I.opcs Sr
Crmp., depositaria dc importantes fa-
bricantes do listado de Minas. Rua Ma-
rcclial Floriano, 174. Telephone, 300G.

ÍUXiSTIIltlO DA GLllHIiA
;» REGÍAÒ MILTTdR - 6o MU-

NICIPIO
,'erda- i Edital d: convocação, poro o alista-

niento militar
O capitão l-Vancisca do Rego Mon-

teiro, presidente da Junta de Alista-
incuto Militar:

Faz saber aus que o presente edi-
tal lerem pu delle tenham conheci'-,
mento que, nesta data, foram instai-
lados os trabalhos desta Jtv-nta c.
portanto, convida a todos os jovens
dc '.io annos completos 110 anno, de
1915 . domiciliados neste municipio
a virem sc inscrever até o dia 14 de
setembro do còfrcnta anno e, bem
assim, totlos aquelles que, tendo ,21
annos ou mais, ainda uão estão in-
scriptos uos rcgistrps militares, como

Ia Taquara, morro | determina o regulamento para a exe-
cução da lei <Uralisliutienlo militar,

SE

UJáAO BlilNBPIOBNTB DOS

•DE SOCIAL: - UUA DA QUI.

TiLutrmiAS
VArOKI-S BSPKBAD03
cses,. "Leão .XIII". . -.

uriiny". . .

Icrreira
snesmo
-•3 CC5103,

cestas e 3" caixas uc 11 uu.», ¦• ¦
volumes dc frutas,1 elra

Viso .
Portos ilo norte, " t,': .
Sanloj. "Rio tlc Jaiictro ¦
ltio tí- "rata. "Cnrilova" .. . . -.:

•rto*. • 1 norte, "Paru _ » o a & o
Inglaterra e cícs., Oronsa". , „ •
Portos do norle, "Oyapock", ....
GiitlicraburKO e-eses., "AnnOc Johnson"
ltio da Prata, "Amiral Ntclly', • »
Pòrtoa do norte, "I'iauhv", •••'••
Portos do r,ul, "S.ililrno"

I Nova Vork . escs., "Minar. Ocrai-s" .
f, I Kio <la Prata, "Desna". ......

tocÍíw'-DiiaN Uinstçrdam e çses.. 
"lfrisi:.". . . .' Kio i!:i Prata, " Araattnya '. 

,. . . . .
Kova V.nk c cses., ''Vcstriã'*. . , • «
ltio ila Prata, "Verti:,". . ., . . . .
Xovn Vork c escs.; ".Waltcí d'Xoyes", *
1',-tt-j.. do norte. "-Ualiia"
Uio da Prata. "Desna". ......
Nova York, "Tnpv,". . * ....-.' •
Hordíos c escs., ",Se<nirinri". .')•'#•
Inglaterra e cscsii *• nirii«:iar^***. o o »
Uio da Praia, "Carinia.-.". . . « . .
CadÍ2 o escs., ".Tactiliv1. ,....,.Rio ilr. i*ratu, "Luisiana ...te
Korfoll: c cses., "Titagy*, • > • • >

•¦'APORIiá .'1

,11) tUtná
Perreira

Bi, iliiaa,

, ditas, a
l.-.iii Ça.

,. Manoel ;-Josc <¦',.::¦
Hainalho Torres; 2.0

1 dita?, a
peras, ao

TANDA N* 16.
Aascmbléa geral extraordinária para

tratar do interesses sociaes urçentes, no
dia 8 do corrente, ás 1. i\i hOtM. -
,-1 Directoria. LL _L _
l0CIK0A.>I^0ÇCO^OS|IU.

XUOS Ml/' Dl.Vt>TÍ.(ríKSi
RUA-LUIZ m CAMAUS,. 36

Sessão do conselho administrativo
hok ás •/ horas da noite,

lüo, 7 de agosto dc 19.16. -~ A. J.
Rodrigues Pereira', secretario,

_ 
OAV.!* DO 1UTÒ
MO01CUNO .
:., ás horas 00 costume.

11 eleiç.:. dos
—Ticiano Daemor.,

GR.

Hoje, sess.:.. a
Posse dos ífuucc;
35CCÇ.:. ppercu.:. -
Gr.;, tícer,;, Ger,:. da Ord.

Dolianti;

Jo caiaas de
; 531 eaixas

81 .liias. a
Je tolhas.

17Ó7 ]

CONS.:.
Hoje, ses.

Secr.:. Gçr.

OER.i. DA Olfü.:.
.:. ord.:. — O Cr,
:..- Daciiwn, 1766

•S001EDADH MARÍTIMA DK
]JI5NI3FIOI5\OfA

I-dificio próprio
m.\ 1)0 LIVRAMEN'10 IN. 60

Expediente, da 1 ás 3 horas
•Sessão do Conselho

vo, terá logar hoje, as
noite. ,

Secretaria, 7 dc aposto de
Io secretario, Dias Moreira.

Papagaio, morro
da Marinheira, ilha. dò Ribeiro c na
direcçâo sul até á praia; contornai;-
do esta até ao pontal de Sernambe-
liba; deste ponto, por uma recla; uo
encontro do rio Vargcm Grande, e
subindo por esse rio até as suas nas-
contes, dahi por uma recta ao alto
do morro dos Caboclos c pela -dr.i-
soria -das águas, qnc passa sticccssi-
vãmente por este morro, morro da
Pedra Branca, morro do Barata ale
a garganta onde passa o caminho .do
Barata; seguindo este . o rio Pira-
qtiara até o ramal da estrada d.e
ferro de Santa Cruz, e por este ra-
mal e Estrada de terro Central dò
Brasil até a estação de Cascadura,
no principio da rua do Campinlio,
ponto inicial, Confina este districto
com os 15", io1, iS", 10", 20", su" c
23" 'districtos . com o Oceano Atlan-
tico. Nos sabbados serão af fixadas
na porta principal do edificio em
nue funeciona a junta as relações de
todos os alistados durante a semana.

E para conhecimento de todos
manda lavrar o presente edital, por
mim feito e assignado, rubricado pelo
presidente c que seri afiixado junto
ao edificio em que funeciona esta
junta, e-publicado no Díai-io Offi"
ciai. .

Capital Federal, IS de julho de
iqi6. — Tenente rirailio Lopes
Vieira, secretario. — flodnardo da
Cl- Martins, capitão, presidente.

Administra'.*-
7 horas da

io;ü. -—
M 1794

1<,

Santos fontes; as ceslos e
Ifrutás, a Joaiiulra Mí lerç
ile frutas, -a Terrena Irinu
Gonsiantlno Bcssa; " saçcoi--
ai. Ccrln; m-l saccos dc "litas, .. !• ¦¦
aulrn M. Pereira; 10 saccos _do
A. G. Savedra; 17 diios.
40 ditor., a Albcrti
iGoncalves Xeiilia; s
,s 1 saccos de rolhas

Central do Urasil
..le manteiga,
IruiAo; i.
bo. a*í8. ao mcsnío
baspar Itibeiro;
„ A. Monteis ... .^...^^ .

¦ cairão 11 I.eíteria Modelo; 104 latas, a
VWr Monteiro; |C, a João da. tunha; -8

rolhai.
Sliyn Arau|o;

Comes;
ililos. a
a Pinto
(S. Uio:-:»):

Uoitto S
ordem; .io.

dit. .
Cii/oni;

1'onsecai
14 latas

Ci 14. R Ah-eb
r. liasaar Ribeiro;

__ I, <t UH.Il-l"! .1'-. O *• " '* [••1,,*.

A. Monteiro; a; a Ihoinaz ia bil%a,
,., ,',ll!S„,oi 10, :. loão da tunlia: C. a

A. U. Uitveira» *4-'¦MoirtcTroi iC. a Hvand5o Alves;, 2. a
'hiiõco Machado: 8 a.I. Ferreira

-Vives Irniao; 0. a Uuiiiiaracs iriiuu, j. „
Haspar Ribeiro: 6. a M. I-.Al. ¦• ¦-, •'

' 
«osT^V.SfD^rie^.t?:
^reir^rí:^AIves.lrináo: 6d,:.ou:,..o

:, Nazar Irmão; 6. a ordem, b .1 Ireitas
,%....-„., .o i ordem: 10. a ma_"'g .,

SAIR
Laguna c cses., "Planeta"
Victoria e c:._->.. "IMãlailelDhÍa'\ (. fl
líio da Prata, "I.eon XiH". .¦.,,-,
MontevMéo c e.,ea., "Satcllito* ,. • .
U.ihiíi c PcrnnmlíUCA, "Capivary". _ a
Laguna c escs;, "Mavrink". . * •; m
(íenova c esca.. "Cordova,\ , . . t. »
Portos do norte, "Kuv Barbosa'*» . .¦
Aracaju c escs., "Itaituba". .... , . o
Culláo e escs., "Oronsa". .-,...
r^agiina o c:-:?., "Ar.nr,'*, .,..».
Xova Voil: c cses., Guahyba". , _ , .
Nova Vork c escs., "Uio dc Janeiro'¦•
S, Fldclis c escs.. "CaratiRola". . •
lluvre e c-!c5., "Amiral Nicliy". . . .
Portou di sul, "Itajul,.':".., . , . . ¦ c
Recife f ci>__,, "Itapuhy", 1 • • • •
llhéos c cses, "Arassnahy", * • • •
África do Sul. "Oronsay". . . . , •
Kio da 1'r.ita, " I?risia*. •*••&*
Iiajaby ¦: eic.*., "Itapacy". ¦ . S . ¦
Knv.i York c escs.. " \'t:rJi".. » • ¦
Kiii d.i IVatíi) í*Veslris',i . . • . * «
Incíaterra c l.c...j "AraKuayaM. • , .
Portos do norte, "Maranhão". > . .
Ilajahy 1 íí..., "Ita;'acy"

-a2-+-_t>-+-__i.''•'• ¦ 1 ' ¦'¦

-. ^f uis m 1'ttBGABOa 1)0
l\ .oves"io porxo uo mo dm
«I .(Axy.ino ,, .
s Assembléa geral wírueiwtwri»
8, _" convocaíão

Não tendo comparecido numero siit-
ficieiite de associados n 1" convocação,
a commissãò tlireetorn convida os srs,
associados quites e «o gozo de seus
direitos sociaes liara a assembléa geral
extraordinária (2" convocação), a rea-
lizar-se 110 :..---*:»o dia 9 (quarta-

S lioras da noite, na loja du
afim de traiar dc

? .

Duarte;
a '_. ordem; 8. a
Ascenção Santos; ,
ti M. V. Aragaoi
»Ic batatas, a t.
Carcia; -j camas,

li. AHHWiier.il!> .
d Pereira Almeida; ..

I á ordem; soa saccos
1'eiOz: 171,. a Anlonio

liias Ramallio: :;:
Arlo^ho Schmidl: 3S,,» J°."°

P«",'?:1„íiff^mie1,,aa1^4.m;S<ne
, Ara-
{ardos

dc re.
1 qumlola dc
uio c 6 caisas esta!
cestos de pre- |ij.

Almeida s.einaim;
ii'. í'i Alves; .1 de alhos.

ra Almei Ja; 10 fardos ue carne a
aioorci 1 iacá dc carne, n M. 

j-dio; j de racuilos, ap mesmo;. 1.1
_. 

'.ame. a V. Sçj.ra: '¦'
.iu.-ij.iu. a V. D. Metano
tanino. a \'. Senra;..i engra
cie baiilia.

feira), as
praça Mauá n. .1.
asstmintos tlc interesses sociaes.' 

Rio dc Janeiro, 6 dc agosto de 1016.
.... A comniissão direclora. M l?0"çojiiimijfio

11EX

Hoje,

,:. ixi.T.:. CAI'.:. IiVlZ
DI-: O^VMOES .

sess.:. Econ.:. —O

Convoca tambem todos 05 inter-
essados a apresentarem esclarecimcn-
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 escla-
recer o juizo da Junta de Revisão
que tem de apurar este alistamento.

iA Junta funecionará cm todos os
dias, no edi iicio da agencia da Pre-
feitura, á rua Aqueducto n. 70, das
12 âs 15 horas.

E para conhecimento de todos
manda lavrar o presente edital,, por
mim feito c assignado, rubricado
pelo presidente c que será fixado
junto ao edificio em que funeciona
esla junta, cm diversos logarcs pu-
blicos e publicado no Diário , 'Offi-
ciai, Jornal do Comnicrcio, Correio
da Manila . Iiíipnrc:al. — Paulino
va» Iirveii, secretario.

.Capital Federal, .11 de julho de
1916. -- Capitão Rego. Monteiro,
ptcstdcntc,

Ruas
Aqueducto - Silva Manoel, dos

ns. 48 e ,|Ç) inclusive para cima, —
Francisco Muratori — Chefe Divi-
são Salgado -- Senador Cândido
Mendes, dos us. 88 c 117 inclusive
para cima --- !¦•' mm . Constant,
dos ns. 10S c 113 •: ,..::;sivepara cima
-- Sanla Christina -— «Ciirvello —•
Maririlio -- Hira-MSr —'• Joaquim

, Murtinho — Corrca de Sá — Vicio-
ria — Santos i.ima — Triismpho —

I Philadelphia -- Fonseca Guimarães
I — Mana -•- Juhquilhos -- Aprazível
i ._ Moiile Aleg)'o — Francisco de

Andrade — Pelropolis -- Áurea —
Jardim —

Cruzeiro - Augusta — Oriente —
Progresso — Cosia Uastos — Valea-
<;a — Cunha — José Cerriardino —
Magalhães -- Eleonc de Almeida —
Padre Miguclino -- Miguel de Pai-
va — Er-melinda -— Vista Alegre —
Concórdia —- Latira — Idalina —
Gonçalves — Paula Mattos --- José
d,o Alencar — Santo Alfredo — Nc-
ves — Fluminense — Paraíso — Sil-
vestre — Lagoinha -— Barão dc Pc-
trõpolis, até o :i. i.;6 — .Navarro —
Prazeres, até a travessa «Jos Praze-
res _ Sumaré — Marco do Inglez
— Pico de D. Martha -- Paineiras
—- Corcovado c Cerro Cora.

Travessas

H'dit.1 de convocação tara
mento militar

O capitão Alfredo Flor Çantalicr,
presidente da Junta de Alistamento
Militar:

Faz saber aos que o presente edi-
tal lerem ou delle tenham conheci-
mento que, nesta data, foram instai-
lados os trabalhos 'desta Junta c,
portanto, convida a todos os jovens
dc 20 annos completos 110 anuo, d«
1915 . d-omiciliados r.este inuuicipiu
a virem oe inscrever até o dia 15 de
setembro do corrente anno, e, bom
assim, todos aquelles que, tendo ..
annos ou -mais, ainda não estão ui-
scriptos uos registros militares, como
determina o regulamento para a exe-
cução da lei do alistamento militar.

Convoca lambem to.los os interes-
sados a apresentarem esclarecimen-
los ou reclamações a bem de seus
direitos, afim de que a junta possa
bem orientada ficar da verdade é dar
us informações precisas a esclarecer
o juizo dá Junta de Revisão que tem
de apurar este alistamento.

A Janta funecionará em todos os
dias no edifício do Tiro 102, Rcalen-
gu. das 11 ás 15 lioras.

P, pára conhecinsenlq do 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, e publicado no, Diário
Official, Jornal do Comnicrcio, Vais,
Imparcial. — ¦-" tenente: Arthur Se-
nites Guimarães, secretario.

¦Capital Federal, 28 de julho de
uno. -- Capiláo A. '¦'. Cantaliir,
presidente.

I,imites -do __° municipio de alis-
lamento militar do Districto Federal.
— Da passagem do ramal de Santa
Cruz, com o rio Piraguára, em linha
recta ao principio da estrada de En-
genho Novo; por esla estrada e pela
dò Cabral, até o rio do Cabral (prin-
clpio do limite com o listado do
Rio); dahi eiu linhas rcçtas suece-
sivas ao ponto denominado Cancella
Preta, ua estrada de Agua Branca,
ao alto do iiwrro situado em frente
a Géricinó, na serra do mesmo nome
ao alto da serra de Géricinó ao alto
do morro do Guandu, ao cume do
morro de Manoel José, ao pico de
Marapicú, ao rio Tinguy ou Guandu-
mirim, ponto em frente ao morro d.
Bandeira; dahi, pelo citado rio Tin-
gtiv até o começo do rio Itaguahy
(fim tio limite do municipio com o
È. do Rio), deste ultimo ponto por
uma recta ao marco limite na ostra-
da dc S. Cruz; deste marco por ou-
tra recta em «direcçâo sul, á ilha dc
Guaraqiuv.aba até ao ponto em fren-
tc ao extremo occid.ental da serra do
Cantagallo, deste ponto,por tuna re-
ela tia direcçâo do. oriente até cn-
contrar a linha divisória das águas

| da serra de Cantagallo, seguindo esta
divisória á da serra ilo fnhohayba
até a parte .mais oriental; dahi, por
uma recta que vae ter ao .marco li-
mito da estrada do Monteiro, próxi-
mo ao entroncamento das estradas
de Magarça c Morro Alto, deste
morro por uma linha recta ao alto, do
morro do Cabuçii; dahi pelo divisor
das águas 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-
minho até o rio Piraquara c por este
tio alé a passagem, fio manai dc
S. Cruz, ponto inicial; confina este
municipio com os sò", ¦24', '.f c ^i°
municípios c com o listado do Rio.

MlXlSfiatlO 1)A* GÜEBItrV
QTJINTA REGIÃO MILHAR

DÉCIMO OITAVO MUNICÍPIO
- M-EV.HJR . .

Dc convocação para o alistamento
militar

O capitão- Ascendino Homem de
Carvalho, presidente da Junta de.
Alistamento Militar:

Faz saber aos que. o presente eoj-
tal lerem ou delle tenham conheci-
mento que, nesta data, foram instai-
lados os trabalhos desta Junta e.
portanto, convida a todos os jovens
de 20 annos completos no anno, de junta dc alistamento
1915 e domiciliados neste municipio -ij

(iUl.VTA 1IEGU0 MlLlTAtt
DÉCIMO PRIMEIRO DISTRICTO

MUNICIPAL - GAMBOA
Dt convocação para o alistamento.

¦militar
O major Francisco Álvaro dè Sou<

za, presidente da -Junta de Alista-
mento Militar deste districto muni-
cipili

K;u saber aos-que o.presente edital
lew.ni ou deile civerem ccmhccmicnto
qu. prosegtiem os trabalhos desta

mitiUiv, cujos
imito são os seguintes :¦

a virem sc inscrever ate o dia 1; de,
anno c, bom

Ilaiafactt M t?S8

ler sempre a3 ultimas
na casa Braz Latiria,
ATL.WT1D.V.

KUA OOX(>LVES 
"DIAS. 

7.
l**n t rc* OtiyMor e Rosário

Quem qtiizer
novidades é sú
-..gente gei»! da

Btoltí.
sunüP, ,1, Ferreira; 10 caixas do pai os. a
,;. Aifonso; .1. n I. 1 '• '¦"'} • í. \-t _|„s .lc caiu*'. .1 Antônio Caninsi . - laça.

laias n te xc ra HorKcsi 4 « .,.'"¦>¦,''".?.
a latas dc manteiga a J. A. ftraubcck!

i&dc ma«lcSga a Hotel; . eiiRrada-
mailteiia a ordem; 1 Lua d.' ."""

C C-.vC-, 1 eaixa ile manteiga a
V-ro; 

'-• 
a Carvallio; 13 'atas d

t,i-a a -\. Am.-íttc; 1 a ordem; 4 lacis
a ,M. 1'. Alves; 3 » Cn.iral: -I a

Aires; 2 ao mesmoi (, :: a.
>. - L'. Carneiro; 10 a A.

C-.ir.ha; .', a Kibeir
T.i\ril» i': 11 ' « A- ¦"• ¦'

O "IMPOSTO UNICO'

llllilS ll|llllÍCÍl>!llÍ(lllilCS
íim* o estudiini

Forlú Aleore, 6 (A. A.) — O» mu-
nicipios dc Garibaldi c C-.xíaa estSo «v
l-.iclanlu o "imposto unico". afim de

ecel-o naquejlas prosperai ro-

M0V1T.IM0 DO CIiUB MIL1I'AI>
WíjCiiifcíéii '/er.ii e.vli-ffoi-rfiiiiinfl

1) ordem do sr. major direcior con-
vido 05 srs. 50CÍ03 a sc reunirem 110
edifício do Club, as 4 horas de quarta-
feira, o do corrente, afim dc tratar de
assumpto de interesse serial urgente.

Rio ile Janeiro, 4 de agosto de mio.
— Capitão Luis de Gonvèa Rmasco,
secretario. j __}Zi' — fioJ_tOm__t*&&"*_______
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feijã
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ft1 mefino; ii.no iiiesnío; ,.l,.a 
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Ji. Rocha-, 8 a Martins Saraiva; -• a U;
l.vl: .- a Guimarães Irmão; 3 >io..n

'• —ira Almeida; i eCílo -
a Mrreirs. ,

,„„] 35 saccos di
','., "llnaiu-: 

8 
"a 

Fcrmitide
„' CwMio D-aortc: m" n !-i;"o.soarri,: v>a
n Itordeaux; seu a A ycs traao. 9 - A-;
c-,.-i.!.i Si-mann; il a Barbosa AHianuerque,
ao a Cãsemiro 1'ini'o; aí a A. liei'iai.n,
as a Co-uo c C: 30 a Corn-a Uiln r... -a
a 'U.3.H1Í0 Pinto: 3 a Ura:: lio Alves; 1.1
. CaWas tljstos; 40 a 1'jii* Ramalhi
iSin.òcí M.ic.-.lo: tu a l.arrapaio,s.o
Ko .1 Viciei Anliio; s>"> " Ajeíjmi

a .Victor Ar.liio; 40 a .l.iíi- OaPr';«'
a Macedo lun or: 16 a Albano de la--

Car*,., Tavciroj ç.i a Con:0.
¦. mesmo: *1>j a Aívts Irmão;

e airoz
Duarte;

& vis n 
CORREIO- fe
Hoje '.
íianiij mira V:\i\

Sul. recclicpdo im
tia manha, 

'

partição expedirá m»>

ra r.iraii..f:jj c lii-i Grande do
uio ímpressoá até á? il. horas
cartas paru o interior oté •*«
com ponc duplo até ás o e'tirar até i; li 110:03 dr.

MINISTÉRIO .HA GUERRA
V REGIÃO MI-LITAR - tf-MU-' 

NICIPIO—ENOENHO VELHO
Udital dc convocação para o alista-

mento militar
O capilão do Exercito Epaminon-

das Teixvini Ouimarãcs, presidente
da Junta de Alistamento Militar.

Faz saber aos que o presente edi-
tal lerem ou delle tenham conheci-

nesta dala, ioram instai-

ÓUINXA 1MXUÃ0 JIIÍilTAIt

16" MUNICÍPIO •- TIJUCA
Hdital de convocação para o alista-

monto militar
O -major Olivcvío de Deus Vieira, j Tlierezlnã — Constant

presidente da Junta dc Alistamento
e Sorteio Militar, de aceordo com a
cotnmuiiicaçfio do sr. coronel presi-
detite da Junta de Revisão, cm vir-
tudo dc autorização do sr. general
ministro da Guerra ao sr. general
commandante da 5* região e :," di-
visão, faz publico o edital publicado
no Diário Official 11. iõS, de 19 do
fluente, á pagina 8.108, deste teor: ,''Va-i saber aos que o presente «li-
tal lerciin 011 delle tenham conheci-
mento mie, nesta data, foram instai-
lados os trabalhos desta junta, c,
portanto, convida a todos os jovens
de 20 annos completos no anno de 1
1915 e domiciliados neste municipio

a virem sc inscrever até o dia 14 de I
setembro -do corrente anno, c, bem.
assim, iodos aquelles que, tendo ,2i
annos ou mais, ainda não estão in-
scriptos nos registros milhares como
deteaitina o regulamento para a exe-
cução da lei do alistamento militar.

Convoca lambem todos os interes-
sados a apresentarem esclarecimentos
ou reclamações a liem de seus direi-
tos, aíim ile que a Junta possa bem
orientada ficar .Ia verdade e dar as
informações precisas a esclarecer o
juizo ila junta de Revisão que tem
de apurar esle alistamento.

A Junta funecionará em todos os
dias, das 11 ás 15 horas, «a sédc tia
agencia da Prefeitura Municipal do
ió" districto. K par;> conhecimento
de todos manda lavrar 1. presente
edital, por mim feito . assignado,
rubrkado peln presidente, e que será
lixado junto ao edifício cm que fim-
cciona esta jimla, á rua Pinto Fi-
gueircdo 11. n, e publicado no />àí-
rio Official.

Capital Federal, 15 de julho ,1."
1916. — Abcilard Gomes de Almeida

MIXISTKRIO DA .GUERRA
5" REGIÃO MILITAR.-- 26o MU

NICIPIO
Hdital de convocação, faro o alista-

t mento militar
O -major Julio Canavavro de Ne-

greiros Mello, presidente da Junta dc
Alistamento Militar:

Faz saber aos que o presente edi-
tal lerem o-u delle tenham conheci-
mento que, nesta dala, foram instai-
lados os trabalhos desta Junta c,
portanto, convida a todos 03 jovens
dc 20 annos completos no anno; de
1015 . domiciliados neste município
,1 virem sc inscrever até o dia 15 de
setembro do corrente- atino c, bem

1

Francisco Muratori --Santa Chris-
tina -- Cassiatió — Bandeira —- Ali-
ce — Oriente - Occidental — Con-
stante Jardim — Vista Alegre —
Fluminense — Barão dc Pelropolis

— Prazeres e Navarro,
Ladeiras

Santa Thercza — Castro — Mei-
rclles — Durão -- Senado — Vian-

Pci-

incuto nue
e,

o
ll.ati

JO

t'.
Ado!-

Cnniq»; '/
aG :i Vieira Momeiro; ?z saccos
a AJulflin iSchnii-lti, 53 a Coelh-
ao a Antônio Carch; 2Z ao ntc?
n Antônio Carcia; 3. n l-o;«l:i 1-
50 saccos iU- niillio a r.uinví-ne» l'
.«o o Deis Garcia; ir, a FrancEco Jai.
il-- a I'. Olival; SO Mccss dr -a.ii.n.1.
Vieira iln bilva; 50 a M:ir.|iios c v,.;¦R.-.n-.allio Torres; i„ í.iccc? ie inb.i a
ro, |l3«os-, 26b 01-as n<- Cfrveja i
jintarcúca; 10 fnrJos d.- xarque a
•nli.i Schiniilt; 'i-' a smin-ira Veiga
«asas .le liolaclias a iioui.i \a!le:
IMariiiho Pinto: so o .\3j*nQ.'-o Sanlos-
farilo< de iraniue a ti.. Mlmuutrnue:

¦Coelho Ilin.ric; 3<) ca«a? «^ .«olaeliu
:lr\nutidio Plutoi 35 a ,Jom tnrricla: is )i-
eii de tfliicmho n Thqnia: Pereira;. 10 a
Aiiotplio Selimiilt! 4 caixas de lonc-íilm a
Maseilo Itbelroi S lotas de U-fcomas a

1 u ,S. Passos; 1 caixa dc lmenuus a'<ó3:a Fernandes; 30 a M,.A., Lopes i ;o o
l-.-anca Onmes; *oi,f. Moreira; r.a «••
.-.* de xarope a Alvlar e ..: 7 «wa«™
d-ces 11 Marinho Pinto: -• a Muncs I-iHio,
,',S, Urasa; 3 a A. Bebiano; 30 caixas
,t- 1,0'aelias a A. Bcbiana: 5 caisas ile anil
_ Viera Soare»! 5 " C. Perez; ?.":xa3 de
.' ws a C. Soultseii: 4 volumes de _(_**?
Â. Pestana; 115 caixas <I.oaS»a;
Marlin»; US «ecos <ie feijão » '¦
:¦¦:-¦ jS fardo» de íili-odno .1 l..
: i Pinto: 4: saceo» de .h-"-- •'. '
r: ;:: Mais; .(. .p*rt;. v **''" a

fíSjcct'.):) p.iri
larde de hoje.

Ledo XI)!. para Riinlo? c Elo da Prata,
ttci-ijcinlo impressos até ás n lioras, car.
tas para o interior até ás ri i|.\ dem cin;
porte duplo o cartas para o cxVrior ate |
in nicl.i-ili.i e o!ij«to5_ para registrai- ate;
íi'_ 10 horas <ia nianlia.

lispiríto Santo, para Itapeinirini. Piunia,
Heiievcntc, Vicrana e S. Matbeus, recebendo
i:i'lire=i.is alé a-i melodia, ciirias para o
interior alé Ss i*'i|:, idem coai porlc du.
pio e cartas |>;.rj o exierior alé ri ,1 l.or.i
da tr.r.i.' e o!i'ec!os paia registrar ale ns ::
lioras da inaiilii.

Amanhã! ,
Jfayriiifc, r-ara Angra, Paraty, portos dc

S. Paulo, Paranaguá, S. rrancisco, Ilajahy,
Vlorianopolis o Cngiina, recebendo ímprçs.
f.os alé ao meio-dia, certos para o interior
até :'-s 1= ila, il-» com poi-le duplo ate a

1 hora da tarde c objectos para registrar
até ás 11 luvas da nunliri.

Salellitc, paro Parauasuá c Montevidéo,
recebendo i-.nprcisos até .'is_ li bons. car.
i.ik t»ara o interior att* ás iaiU* rKlem

, I con: porte duplo c pr.ra o exterior att- á 1
, 

^j 
{hora da 'aríe c objectos jnra registrar h\c

,i0 ; 20 meio-dia.__-_] —. ^^>>acs<!»-*c>^&*gj" ———¦ ,.¦¦¦—

na — Ascitrra -- G-uararapcs
xoto.

Largos
Guimarães e Neves. tDeceo
Salgueiro,

i 'roço

ü. antonia,
O secretario. í'.m /:*;vn

UllNf-V REGIÃO JI.II.ITAK

assim, todos aquelles que, tendo i
annos ou mais, ainda não eslão in-
scriptos 1103 registros militares, como
determina o regulamento nara a exe-
cução tia lei do alistamento militar.

Convoca tambem todos os inter-
t essados a apresentarem esclarecimen-

tos ou reclainiaçõcs a bem de seus
direitos, afim de quo a junta possa
bem orionlada ficar da verdade e
dar as informações precisas .1 escla-
recer o jni*:o tia Junta de Revisão
que tom dc apurar este alistamento'.

_. Junta funecionará em todos os
dias uttis, das 11 ás 15 lioras.

li para conhecimento de, todos
manda lavrar o presente edital,, pu'
mini feito è assignado, rubricado
pilo presidente e que será fixado
junto ao edificio em '|Hl- funeciona
esta junta, á rua llarroso 11, l'i
(agencia d.a Prefeitura), e publicado
lio Diário Official e transcrevei; abai-
xo os limites deste municipio,
Achillcs Marianno de Azevedo.
pitão secretario.

'Capital Federal, 15 de julho ue
jç)i(5, — ¦í.Iíijor Julio Cauavarro de
Ncgreiros Mello, presidente.

LIMITES
O 20o districto compreliende todo

arrabalde de Copacabana c estende-
se da ponta do Leme, pelas vertentes
dos morros desse -nome, da Babylo-

I nia, nle S, João, íla Saudade, dos
j Cabritos, até a ponta do Pires, se-
'guindo dahi á margom da Lagoa Ro-
I drigo de Freitas e desta em linha

recla até a rua da Barra, e por esta
; exclusive ao mar, na praia, do Ar-
I poa-dor'; — Major 

'Julio Cauavarro
de Negrciros Mello, presidente".

setembro do corrente
assim, todos aquelles que, tendo ei
annos ou mais. ainda não estão iu-
scriptos nos registros militares, como
determina o regulamento para a exe-
cvçãp da lei ndo alistamento militar,

Convoca tambem todos os inter-
essados a apresentarem «sclarecifncii-
tos ou reclamações a bem <le seus
direitos, afim <le que a junta possa
bem orientada í.icar da verdade e
dar as informações precisas a escla-
recer o juizo ila Junta de RçvisSq
que tem de apurar este alistamento.

iA Junta fttneeionani em todos os-
dias, das 11 ás 15 horas, lia agencia
da Prefeitura, á rua Dias da Cruz
ii. 185.

O ícV' muiiiçipiò tem os segjtuiHcs
limites: rua Miguel Ângelo (.exçltl-
sive) a começar ur. Estrada de Santa
Cruz, seguindo as ruas Baldraco
(exclusive), Ferreira de Andrittl
(exclusive), antiga Mauá
Rozendo (exclusive), Propicia, (ex--
clusive), Souza liarros (exclusive)-,
e praça do Ehgciihp \'uvo: e desta
inclusive e:n direcçâo á rua Barão do
Bom Retiro (inclusive) e rua Vis-
conde de Santa Cruz (exclusive I : e
do encontro deita com a rua Bella
Vista por uma linha nela na dire-
cção S. lí. no alto da serra do,. Hngc-
tilio Novo; deste alto pela divisória
das águas que passa pela Serra dos
Tres Rios e vae terminar na rua
Doutor Dias da Cruz pelo conlra-
forte comprchendido entre as ruas
Camàrista Mcyer c Maranhão; cou-
tiuuaudo pelas ruas Dr. Dias da Cruz
(inclusive) até á rua do Engenho
de Dentro; seguindo esta (exclusi-
vc) á do Dr. Manoel Victorino (ex-
clusive) até ao começo, atravessando
a Listrada dó Ferro Central, do Bra-
sil eni direcçâo á nia Padilha; por
esta ('inclusive) e Estrada de Santa
Ciuz (inclusive) até o encontro du
rua Miguel Ângelo, ponto inicial.

.', para conhecimento de todos
manda lavrar o presente edital,, por
mim feito e assignado, rubricado
pelo presidente c que será fixado
junto ao edificio em que funeciona j
esta junta, á rua Dias da Cruz ji; 185,
c publicado nó Diário Official.

'Capital Federal, .. de julho de
kjiO. — José Feliciaiio do Silva Mor.-
litro, secretario. — Ascendino Hor\
mem Ae Carvalho, capitão presidente, j

M1X1S1HIMO DA GUERRA
5* REGIÃO MILITAR , , ,

O" rmmicipiú -do alistamento militar.,
fühccipnando no edifício, da agcu-*
cia da Prefeitura Municipal do ()"
districto da freguezia da Gávea,

Edital de convocação pare. o olki.-
mento militar

O capitão do Extrciio Tito Con-
rado Nicincycr, 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 n todos os jovens
dc 20 annos completos no anno, dc
1915 c domiciliados neste municipio
a virem se inscrever até o dia 15 de
setembro do corrente anno, c, bem
assim, todos aquelles que, tendo 21
annos ou mais, ainda não estão in-
scriptos nos registros militares, como
determina o regulamento para a, exe-
cução da lei do alistamento militar.

Convoca tambem todos os interes-
sados a apresentarem esclarecimen-
tos ou reclamações a bem dc seus
direito;, afim dc que a junta possa
bem orientada ficar da verdade c dar I
as informações precisas a esclarecer j
0 juizo da Junta dc Revisão que tem
de apurar este alistamento.

A J unia funecionará cm todos os
dias úteis das 11 ás 15 horas., na j
agencia da Prefeitura do '/ di=t;ieto 1
municipal.

E para coilliccínii; nto dc, todos j
manda lavrar o presente edital,, por j
mim feito e assignado, '".ibrieado ;
pelo presidente e que será fixado 

'.

junto ao edificio om que funeciona j
cia junta, á rua Jardim, Botânico;
n, i?.5, e publicado no Diário Offi- j
ciai, 

"r.o 
Imparcial, no Píjic, 110 Jornal ]

do Commercio . 110 Correio da Ma-1
:il,õ, _. ;>" tenente secretario, Amado I
3/eliMfl Barreto. ¦

Capital Federal, i? ds julho dei
1016. — Capitão Tito Conrado de i
Niemcyer, presidente,

pr, j;, _. o tf município eompre-j
hende as seguintes: ruas: "Ruy Bar-
bosa (amiga de S. Clemente) dos
números 355 e 3S8 até ao final; Vo-
Unitários da Pátria, dos números 341
e 322 ao final; Real Grandeza, do
principio até aos números 229 . 2l8j
Marechal Hermes, Conde tle frajá,
Visconde dc Caravellas, Marques,
Huretylá, Viuva Lacerda. Maria Eu-
genia, Capitão Salomão, Macedo So-
brinho, Visconde Silva, Dionysio
Cerqtfeira, Pinheiro Guimarães, Jar-

Traça Municipal («KtfHisive^) se-
guindo pelo Çá-ês dí; Porto, faual de
MangitCj leito da Estrada dç Feçrl
Central do Brasil, csiação Central ii!i
mesma estrada ' (ekchisive-)^ rua Dr.
João Ktcanlo (eKdwiwi) até á <iy
Marcilio Di;rs, esta iuetu.--ive; r-u*i
Visconde da L-lavea (-exelustyej até
á rua Senador Itoníiiieú, o por ési!i
(•e.xchisive) até á rua Ser.u.k>r 1'ojri'-*
pene por esta (fesclusive) á rt;a *'a-
Mierimi (>;-Kcluvi.vi c pr-aça Mutuei-
.pai, jiDiito inicial.

Convoca, pprlaoí.v, .a ¦.todl^s .i?s'.;'ju-
¦voirs da «lade de w aniws çojniíK'
tos tio ,;miu) {indo dc isn--, . Iloirüéi
Uadès neste 11" districto miiíiieijia) v;
vir<'iu se irtóercwr até o dia 15 d<
setembro üo corrwire anuo c. ben-
assítii. todos .aqucíksi. quo, iciuln r:i
annos eu TOai>, .ainda nio"? estão ii)-
scriptos no. regiúír-íís inUttorés, come
determina .. rcgiilãniírrto para a exe-

Capitão' Clll<"'0 da lei do alistamento milhar.'; " -Convoca lambem a iodos os inter-
essados a iipresçiUarcm esclarecimen-
tos ou reclamações a bem de seus
dirêitoSj afim de que a jíiutn possa
bem, orientada ficar da verdade e dar
as informações precisas a esclarecer
o juiz., da Junta dc Revisão, que tom
de apurar esle alistamento'.

iXos sabbados serão af fixadas na
poria, principal do edificio em que
funeciona esla junta as relações dos
alistados durante a semana.

.A junta funecionará todos os dias
lltçis no quartel dò Corpo de Bom-
beiros, no Cáes do Porto, (estação
Marítima), das 11 ás 15 horas.

lí, para conhecimento de todos,
manda lavrar o presente edital, que
será affixado na parle externa d:i
entrada deste quartel c publicado nc
Diário Official; por mim feito e as
signado, e rubricado pelo presidente.

Rio de Janeiro, quartel do Corp.:
de Bombeiros, rio Oáes do Porto, _•
de julho de 1016. — _' tenente /,rn-
iiiidas Hermes, secretario. — Major
Álvaro de Sousa; presidente.

RODA DA FORTUNA
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GRANDE HOTEL
-. LARGO DA LAPA -

Casa para famílias e cavalheiros dl
I tratamento. Optimos aposentos rica-

mente mobilados de novo. Aoccssorc*.
•entilndores e cozinlia dc 1* ordem.

Eud. Telcar. "Grandliolel'

Phosporos A, B C,
Compráni-se coupons destes idiosalio

ros. Rua Senhor ilos Passos 188.
 J ii_6

Mas La-dim Botânico, Maria. Angélica, Maria \ fy 
-w- *** 

fiT S . ",,lb ' j4l"
\melia Faro, Lopes Quinta, D. Lati- V è l/l I banca&G.
ra Stclla, D. Emma, Vicente SõtizàJ. __^ I VI süoosquo
Marque/ de S. Vicente, Duque Es- \*-S-¦*••*• 

T•-*• fi 9 . S tôm nne;o

VIGÉSIMO QUINTO MUNICÍPIO
.- ILHAS

. larqu —
Irada, Dr. Dias Ferreira, Pau, Quin-
ta e Doze Escola, Velha do Jardim,

lAccr.cia, Oitis, Maitnolias, Jcquitibá,
Opet.a rio*. 1" de Maio, D. Castorina,
Saneamento, .Henrique; travessas --
llonorina, Leandro, Lagoa, João Af-
fonso, Fernandes, Floresta, Ponte da
Sautlade. Praia dà Fonte da Saúda-
de, do Pinlo, Leblon, Estrada da Ga-
via Vargcm da Tijuca, Vidigal,
Lareo da Memória. Praça S. Jero-

PI
mnis prêmios o quo mnis vanta-
goiis offcroccm a seus frngue-
zoa Lnrg'0 de S. Francisco dc
Paula, 36. A casa mais anlisrn
ti esle pen oro. S Kif)'J

cum mmmi
Da G0X0IIR1I&1 CltUOXICJ oii

Idilàl de alista-

.•iGdttas Virtuosas
heino
uru;

de Ernss.
lo .o-e.t.a

do utiro

Vede.
. Ra.
Çmi. I

li.
í.

1? íardis v

PÜBUOAÇÕES h_ PE010Q
DEUiE .MATTOS

MANICURE
lÍ3peci,ilid.id?s i-ru pr<i>aro» jura

cnhas.
Si-tt df* íeferribrn n. ;S (2-' àiidorl

iDhiatili.V MERIXü
f't «ii:,Ci> exMcrínAiior vi;., ícmiigas,

y.<Í!_. & M4'.iry. r"a O-iíricr a. jCj,

lados os trabalhos desta Junta
portanto, con.ida a'todos os jovens
de 20 annos completos 110 anno dt
[915 e domiciliados neste inunicipio
a virem se inscrever até o dia 15 de
setembro tio corrente anno, e, bon
assim, todos aquelles que, lendo 21
annos ou mais, ainda nao estao m-
scriptos nos registros militares, con:..-
determina o rcRulamento para a exe-
cucio da-.lei do alistamento militar.

Convoca lambem todos os interes-
sados a apresentarem esclarecimen-
tos ou reclamações a bem de seus
direitos, aíim dc que a junta possa
bem orientada ficar da verdade e dai
as informações precisas a esclarecer

juizo da Junta de Revisão que tem
de apurar este alistamento. ,

A Junta funecionará em todos
dias ua Avenida do Mangue

impeza Publica dc São Christovão"liste 
municipio dc alistamento i li-

mitado pela fôrma seguinte: Linu-
tes. _ Seguindo pela Avenida Pedro
Ivo fexclusive), Quinta da Boa Vis-
ta (inclusive), ruas Paraná (exclu-
sive) Uirtbelina (exclusive), lama
e Silva (exclusive), travessa Alice
(exclusive), rua Chaves Paria (ex-
clueive) até ao encontro com a rua
Matto Grosso; por esta (inclusive)
até ao fim; deste ponto em linha rc
cta até ao alto do morro do

03
I46.

tr-.nl-apbo; por outra recla
rua Visconde le

1 desía r-or outra

Ccnl
leito da *

.;,. Hrasil,
> fio J.>.;!'.

ú..}?rua Had'

ale ao fim
Nictheroy; do
recla que. atra-
.strada de
vá ter 110

vn 1-; por
!ock Lobo

Feijõ, secretario. - ?¦!. Lavrador li-
lho. presidente."

As ruas c praças que fazem parle
deste município militar:

Ruas de S. Francisco Xavier alé
a esquina da rua liarão de Mesquita,
Pereira de Siqueira, Club Alhletieo,
Alzira Brandão, Visconde de. Figuei-
redo, Barão ile Amazonas, Salgado
Zcnha, Prolongamento da Mari,' e
Barros, Conde dc Bomfim, , Pareto,
Piralinim e praça lida, Aguiar. Pc-
lis da Cimha, Valparaiso, Dr. Rego
Lopes, Araujos, Santo Henrique,
General Roca, Bom Pastor, lies-
ttiibargador Izidro, Barão de Piras-
sutuinga, Silva Guimarães. Baião de
Pillar, praça Saenz Pena. mono -do
Trapiclieiro, travessas Araujos. Bani-
bina, Soares da Costa, Magalhães, D.
Matíiilde. Beceo Dehoul, ruas Major
Ávila, Pinto de Figueiredo, Anlonio-
dos Santos. Dr. José Ilygino, _ Ita-
ctirtissá. General Andrade Neves,
Dclpliina, Visconde de Cabo Prio,
Uruguay, Pinto Guedes, Vinte e Oito
de Setembro, Garibatdi. Rademaker,
Gratidão. Alves de llrilo, Leite de
Abreu, Natlialina, Santa Carolina,
Agostinho, S. Raphael, S. Miguel,
Boa Vista. Açude, Ferreira dc Al-
meida, Cascatinha, Vista Ghineza,
Ilha do 'Ribeiro, Mussenia, Gávea
Pequena; travessas: Affonso, Boa
Visla, Morro do Cotiomby, Estradas
Nova e Velha da Tijuca c das Fur-
nas.

Inata de Alistamento c Sorteio
Militar do iC" municipio, Tijuca. 31
de julho de 1016. — João Maximia-

¦. _ no Serra, ~" tenente secretario.—O/i"
c?ta Iverio de. Deus deira, major presi-
(in. I dente.

on;'íH'bi'iio para
mento militar

O nrajoi' Daniel Ferreira Vaz Ju-
nior, presidente da Junta de Mista-
mento: ,.

Faz saber aos que o presente cm-
tal lerem ou delle tiverem conheci-
mento que, nesta data, foram instai-
la-los os trabalhos desta junta, razão
pela qual convida, uão só n todos os
jovens de 20 annos, completados em
o anuo de 1915 e domiciliados neste
municipio, a virem se insere', er ate
o dia 15 de setembro do corrente
anuo, como lambem aos que, tendo
c-dadó superior aquella, não eu.-r.prt-
ram ainda aquelle d.cvçr, inscreveu-
do-se nos registros militares, como
determina o regulamento para, exe-
cução da lei do alistamento militar.

•Convida, outrosim. a todos os iu-
para • apresentarem escla-
0:1 reclamações a bem de

direitos, afim dc que a junta,
o senhora da verdade, j'irnracões 

que escla- tes mas e, 1
juizo da Junta de Revisão co (inclus-iv
dc apurar est..- alistamento. 1 twnoru, <li,s

ndas, I praça Quin

MIXISTOTMO DA GITBKRA
OUINTA REGIÃO MILITAR --" 

PRIMEIRO MUNICÍPIO
De convocação para o alistamento

militar
O tenente-coronel Raphael Clemeil-

te Telles Pires, presidente da Junta
lie Alistamento Militar do, 1° muni-
cipio, districto da Candelária:

Faz saber aos que o presente edi-
ta! lerem ou delle tenham conheci-
mento que a referida junta funecio-
na todos os dias úteis, das 1/
horas, om uma .ias salas
Arsenal de Guerra, onde
aquarteladú o 3" rcgimenl
teria.

Convida todos os joven
nos completos no anuo de
mieiliados neste município
se inscrever ate o dia 15 de ag
do
que

RKOKNTE, em pi por prc

IHMHTKIUO li t (IlDilíKA I tratamento
INSPECÇÃO PERMANENTE DA | App. 606

cesaos mod^nms, sem <Iãr, f*arrttite-sc

REGIÃO MILITAR
àlUNiCÍPIO —
- GUARATIBA

Hdital tle convocação Paru o alista
monto militar !

O tenente-coronel Alfredo Carlos ;
da Luz, presidente da Junta de Alis- j
tamento Militar: , \

Paz saber aos que o presente ^di-
tal lerem ou delle tcnluwi conheci- j

do antigo I mento que. nesta data, foram instai-
so aclia I lados os trabalhos desta Junta e |
de infari- portanto, convida a todos os jovem; 

'

de 20 annos completos 11.1 anno, de
dt 20 an-11915 e domiciliados neste -municipio

toiõ e do- i a virem se inscrever até o dia t.l de
virem I setembro do corrente anno, e, nem

todos aquelles que, lendo ,^1
linda não estão in-

-_,Ç '\sf-mlilea. 54. das f* :'.5
DISTRICTO¦ BlülUICO NOOTüTOTO, S ás

Xratnnieitln d:i synliilis,
91.1. Vaccinau ds Wriülit,

fo iS
10-

R í?5-|.j 
— Dr. Pedro Mngalhães.

MIE, JOSEPHIU
P.ii.i. ifjr.-.s. a sim

rua da Alfândega 1,1:. M iSi.l

1 = ¦3*0' a u___a_______f_w_ã___t<w>_vt_rsTm: sa Ttrm wwnr*I IHPflTFNriA
sio assim,

teressauns
recimento:

biaii

Tele-

Per-
env

luuicipio abrange a= seguiu-
e praças; avenida Rio Bran-" t-i até á rua Sete de Se-

ceudo por esta inclusive;
7e de Novembro (inclu-

st-xtas-feiras. uo I s 1 até ao cáçs, «guhido por esta

Htado-waiur do quartel do Asylo de 
Inválidos da Pátria, re^u.do^,^ 

,mio c todos aquelles annos mi mais,.'tendo 
21 

"nos 
alé y>, ainda não scriplos nos registros militares

ttnlV-nddõ inscriptos nos registros determina o rnubirrento para a, exe-

m litares como de"ermina o regula- cução da Íoi do alistamento nu ,Uir.

ilo rara" a execução da lei do Convoca lambem todos os inler
•;....',., 1;,,,. essíidos a apresentarem esclarecimen

alistamento mimai. . , ,. «,„-.,. „ ,„,,„ ,. ..-,,,

r,>Tí-'.i:ir.!i)A!)i
XEürtASTríH.VIA,

i;srKÍOi.\TOI!í!lii':.\ |
certa, rnillenl o rápida, B

rientada ,
possa prestar in
rcçatn o
que tem

A junta funecionará as
terças, quartas

alisn .1 recla..lições a bem de seus
direitos, afim <ie que a juilla possa]
bem orientada ficar da verdade e dar;
as informações precisas a esclarecer,
o juizo da Junta de Revisão que tem.
de apurar este alistamento. uio Pas'-

\ funtà fimccioiiatá am tolos os dos cães.,
.Ha, 

"das 
>i horas da manhã ás r6 

j ç.^-ern-ira; 
.1

lioras da t.iriie. !
todos' ;

Cura
Clinica electro-iiieilica esneeiiil

DP.. CAETANO .IOVIXI
das Pactildades de Mcilicuia"apoies c Kio de Janeiro,

Da; e :'.s 1: e das 2 ás 5. |
Lnrso dn Carioca, 10

Ti. c

sob. \_i-_-_-e_:irF

Veteiisiaíio
Cons- e i

1 mplcslias
;. Pharma-'Ccli-pliom

¦! co ponto inicial. Confina este mu-

ouintas-feiras , os ___*__<* P-a nicipio com os 2»-3^ 4» municípios ™^^^h(ídmc|ll0 dc todos I TT^ ""d^íos, 
c.mi.en,,

acorrer as ilhas que consfituen, o, e o,,, ••¦^'^'^ 
t0iloSi ma,„,a lavrar o. presente «liia por Pnm|Aha(| ««ema», freiras

,m!i"cll)UJ- • •„„,„ 1. iodos manda àvrar o presente edital, por mim fe. o e assignado, .lu>»?™<? UUlIllwlIaU ctc desani ?e««__jB^_ÍÍ%.s_H_)T^
netarin.' * tenente Roberto Alc.ran- c:c> dclQ f. ,„ .v,-,.,... ,„,,-:,, -Cartomante ~^ 

^i"^

)'a: JurJ

blicado no Diário Official.
n etário. 3o tenente Robert
dre Hcs.ctts.

Capital 1'tdcral, iá de
O major Daniel

or, presidente.
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BANCO LOTERICO
B. Kosario 7-1 c It. OuTldor 76"O PONTO"

ISO — lt. OUVIDOR — 130
¦fio wt casas que off.rec._i M

maiores vantagens e caran-
tias ao publico.

AO MONOPÓLIO
DA FELICIDADE

BJI.IHOTISS DE LOTERIA

líeniettoui-so bilhetes para o
Interior mediante o porte do
Correio. — FRANCISCO * C.

Rua Sachet n. 14

IA CASA FELIZ
ioS

Rio
ME. RUA DO OUVIDOR,

Filial S pri-a li dc Junho n. $1
4* Janeiro

COMMISSÕES E DESCONTOS

Bilhetes de Loterias
Aviso i — Oi prêmio* lio pagos so

¦Kmii dia da extracçüo.
FERNANDES & C*

Teleplione 2,o{! — Norte

TERRENOS A PRESTAÇÕES
NA ESTAÇÃO DA 1'RATA

Vende-ae grande área de terreno di-
vididos em lotei de lom por som de
fundos a pequenas prestações mensaes
de (io$ooo), logar salubre, com pouca
•distancia de estação de Alf.-edo Maia
(Linha Auxiliar). Preço de passagem
i*. ida e volta i$ooo; 2", ida c volta.
.6oo$ Trata-sc com a proprietária, d.
Mauricia Borges de Macedo, na mesma
estaçüo. J ti8.-

SALA
Precisa-se dc uma para consultório

dentário na praça Affonso Pemia o u
adjacências. Cartas ao dr. AgneHo,
largo do Rio Comprido, 14. (J. 1380)

AO PUBLICO
O oleo do cabello, cm geral, suja a

gola dos casacos; para remover este
mal basta applicar o Electric Japonez,
que além disto tira toda e qualquer
mancha de oleo. piche, gordura, «tc.
Vidro i$5oo. Õm Bazin. A. Cen-
trai 131 e nas perfumarias. (J. 812)

Cadella fox-Terrler fugida
da rua Barão do Flamengo 18. Typo
grande com 2 manchas pretas 11a cabe-
ça. Gratifica-sc a quem -cr informa-
(,'ões, M 1816

CqMPRAM-SE MOVEIS"
Casas mobiliadas, avulsos, objectos de

arte, antiguidacles c moveis de escripto-
rio, etc, casa A. Lion, rua do Uosario
11. 1.5. M 1821

ESCRIPTORIO
Aluga-se um, grande, exceliente, hy-

gienico, arejado, com salas dc espera
e telephone, por módico preço; na rua
Uruguayana n. 3, sobrado, lado da
sombra. M 1228

GONORRHEA - IMPOTÊNCIA
Por mais antigas c rebeldes que se-

jani, curam-se certa c rapidamente por
meio de plantas medicinaes, infalliveis
e inoffcnsivas. Milhares de pessoas se
têm curado por intermédio destes me-
dicanientos. A' venda i*'A Flora Brasil,
largo do Rosário n. 3, teleplione 240S,
Norte. M 1784

QUER GANHAR DINHEIRO?
Uma pcsüoa que lerii uni mcthotlo infa-

livel para jogar 110 bicho por meio de
unidades, prop__-__ a ensinar o mesmo,
provando-sc que jogando por este methodo
recebe por cada i$ooo q$aoo eiu cada uni-
dade mais que 03 banqueiros pagam actual-
mente, que é _$__-_ por i$_o_ em casa
unidade; cartas ao "Jornal do Brasil", para
Sebastião.

N. S. — A explicação só pôde «ver pes--oalmcnte. _. (J 134?)

A6NELL0 CORRÊA
Pede-se ao fi .10 do fallecido Agnello

Corrêa comparecer ao Archivo Nacio-
nal, para negocio de seu interesse.

Rio, 5-8-016. 
814J

V. Ex. nio pr mobilar sua
casa sem gastar dinheiro ?
E' o que pôde conseguir facilmemt,

per aluguel memal c módico, todos oi
moveis; ma do Riachuelo a. 7, Caaa
Progresso.

CAIXAS DE PAPELÃO
Fazem-se para pliarma cias e perfil-

marias, taes como ampolas, vidros, ga-
vetas para papeis, redondas, pós, sabo-
netes e ouitras, ludo com perfeição ad-
miravel. Rua General Canabarro n. 21.
C. Lemos. J. 16S0.

MECÂNICO
¦Precisa-se de um ajtvslndor; ua rua

Silva Jardim 11. 15. M. 1782.

CONSULTAS GRÁTIS
'De 11 ás i. e de 5 ás 6 da tarde.

Pharmacia Americana Hoiuoepathica.
Rua do Cattete 11. 300. M. 1778.

ALTO NEGOCIO
•Vende-se uma avenida, com cinco

casas, rendendo 26o$ooo, por 12:000$,
tres minutos dos bondes dè Cascadura,
próximo á estação do Rocha, rua _r.
José Felix n. 36; para informações,
na casa n. 2, na mesma avenida.

M. 1774.

Companhia de Loterias Nacionaes do Brasil
Extracções publicas sob a fiscalização do governa federal

és 2 lj2 _ aos sabbados às 3 boras, á
RUA VISCONDE OE ITASORAHY N. 45

HOJE HOJE
3_fi-3*

25_O0O$00O
for l$4UOominelo_

Amanhã Amanhã
-336--12'

15.000$000
Por t»SOO, em lut eir o_

Ss».»,t»l_.ac_o, 1_3 do corrente
A _¦_ 3 lioras da tarde— _ tO—lS-ooo$ooo

CURA DA TOBÜRCSLOSS
I)R. A. DANTAS OE QUEIROZ
Moderno» aicíhodos de Iratamento

medico e cirui fico. conforme a melhor
indicação. Consultas, das 3 ás n da
manhã. Rna Uruguayana ... .13.

VÊR PARA CRER ?
Quereis comer bem e gozar saude?

Só 110 Café e Restauram Rio Branco,
rua Marechal Floriano li. 195, aberto
dia e noite.

OVOS DE RAÇA
. Vendem-se de diversas raças, garan-

tidos, trocam-se os claros, mostra-se a
criação, a 81.000 a duzia. Barão de
Mesquita 58. Andarahy. (S .24)

DINHEIRO SEM COMMISSÃO
1'arlicular empresta directiiiiiéntê;

sem commissão, ao juro annua! de
10 o|o, qualquer quantia sob sólidas
garantias dc predios bem localizados.
Com o sr. Leonardo, á rua Sete de
Setembro n. 130. J. 1670.

DR. SOUZA VARGES
ADVOGADO

Causas eiveis, commerciaei c onpliano-
lógicas — Kua Sachet, 4, telephone,
Central, 3.460. J. fi.»..

2S_'ta ¦•*_., __<_-_,__.

GONORRHÉAS
cura infallivel am 3 dia», iem
ardor, usando "Gonorrhol". Ga-
rante-se a cura completa com
um só fusco. Vidro, 3$ooo, pelo
Correio 5$Soo. Deposito garrl;
Pliarmacia Tavares, praça Tira- fâ
dentes; 62 — Rio de Janeiro. fjjj

__¦___.

LENHA E CARVÃO
Vetidc.se na Praia das Palmeiras 46,em boas condições', (J"34)

QUARTOS MOBILADOS"
Alugam-se dois com ou setu pensão,

em casa dc familia de tratamento e de
todo o respeito, a rapazes ou .senho-
ras, exigindo-sc prova de condueta, á
rua Moraes e Silva 150, quasi na es-
quina da rua S. Francisco Xavier.

(918 J.)

CACHORRO
. Dcsapparcceti mu, pequeno, raça Car-.

lindog, còr clara ou café com leite,
com a cara escura, tendo dois signaes
dos lados, da rua Visconde d.i Gávea
n. 24, loja. Sendo de estimação c a
dona estando inconsolavel, pede a
quem o tiver, de joelhos, Irazel-o á
dita .asa, que será recompensado.

S S40

Aütos-.a_!i__õ9s Saurer
Vendem-se cie 5 tonelada., chi per-

feito estado, á praia dc S. Christovão
11. 140,

CURSO DE HARMONIA
MAESTRO I.UIGI MARIA SM1D0,

diplomado pelo Real Conservatório dc
Leipziç, ensina harmonia, contraponto,
fuga, instrumentação e alta composição
pelos tratados mais modernos baseados
nar. llleorias de üalmssy e Slrauss.

Casa (Arthur Napoleão, nos sabbados,
das 8 ás 10 da manhã.

CHA DA CAMPANHA
Esle chá tem o vii-H-.li* ile tornar a

pelle macia, r<i_;Ia e linda; evita aa es-
pinhas, manchas, ruga.-, clc. Excelienteuris doenças rios rin». bexiga e urinas celimina e evita o acidn urico. A' vendacm todos armazéns confeitarias e pliarma-cms. Depositário: Pedro Martins, rua 13
de Maio 11. 13. (J 7480)

MACHINA DK ESCREVER
Vende-se "Mercedes", nova, pela

metade do custo; na avenida Passos
n* fiS. S 683

IPINARIAS
.Syphilis c iiiolojtius cit-

senhoras

1)15. CA_TA.\0 JOVINE
Formado pcln Fnculdiidc do

Medicino dt. Xh.miI.s e linliili-
tudo po. titulos dn do Rio do
Janeiro.

Cura especial e rápida de es-
ircitaineiitos uretlirae.' (sem opera-

chroliicas, cysti-
.tumores, impoten-* ij ás 11 e das 2

ás ... l.ariío dji Carioca 10, sob.
iM_---M-itaegB_--__^

Double phaeton "SPA"
bis i.,;.o iip

ende-se um, cm perfeito estado,
preço limito vantajoso. Traía-se á

ção), iionorrhéas
les .hydroceles
cia. Consultas 1

por
praia de ••• Christovão u. 1.40.

ATERRO
lU-se dc lerra muito boa para jarlim

ou horta, á rua Bt.hj_m._- Constant nti-
mero 1 2.1 II. _ i_._

CREOSGENOL
Moderno tratamento das tosses e

bronchites. R. Quitanda 50, sobr. Vi-
dro 2$ooo. (R 544)

ARMAZEM
Vende-sc um com bom contrato e pa-

ga pouco aluguel, 5 i_2 annos de con-
traio. Traiar, rtta Acre 11. 30. J* 438

Sellos para consegues
Compra-se e paga-se bem qualquer

quantidade de sellos nacionaes c es-
trangeiros, assim como moeda-; e meda-
lhas antigas do Brasil. Kua i" dc Mar-
ço 11. 39, rasa de cambio. S 667

ALFREDO MACHADO
Precisa-se falar com o mesmo, para

negocio dc familia . Natural de Ce-
lorico dc Üasio, Portugal, José de
Souza Campos. Rua Archias Cordeiro
11. 33S, Meyer. 613 J

Garage - Gocfieira - Fabrica
Aluga-se unia esplendida c grande

propriedade com grande chácara e abun-
dancia d'ap*ua. Acua nascente. Serve
pa™ grande garane, cocheira ou parafabrica, sita á raa Itapiru'. a poucos
minutos do centro da cidade. Para in-
formações, á rua de S. Pedro n. o,
3" andar. (T 020)

ALUGAM-SE
Lindas salas mobiladas; na rua do

Rezende 104. bondes á porta. Luz ele-
ctriea. Banhos quentes e frios. Tele-
pho ne.., S 9116

Grande casa na praia da Lapa
..'iiga-sc uma, na rua Augusto Sc-

vero 36, própria para grande familia
ou pensão; as chaves acham-se na mes-
ma. durante iodo dia, onde ha. 111111
pe .na para mostrar. Trata-sc á rua
Frei Caneca 35. (R ... .

Pensão e commodas
Aíugi-5c á casa_3 dtccrui : c cuv-i.he.-

tos sérios, excellentcs _,posei-(o_ u-obí*
lide-; ou nfto. cnm ou ccm peusno, nn
CiB de famüia, _ rua do Rezende 154.

R --65

Í.AS

Feridas, ulceras, cliuiía.s, ec/enuis
e todas a*, moléstias da pelle,
por mais antiitas <iue seiam.

OURA KADIOAL PEtÓ

"Unguento Santo Rrasiliense"
Rua Marechal Floriano 173
— Esquina Tobias Barreto

PROFESSOR DE INGLEZ
Lições praticas e tíiéòricãs_ duas

vezes por semana, s$ooo mensaes. Rua
Mariz c Barros n. 346, casa 5.

J- 7813.

J. or _ S* OO O, ein décimos

Sabbadoi 19 do corrente
A'e 3 lioras da tarde--300—31'

100:000*0
Por S#?OÜO, em décimos

Os iw-.üa-i.s do bilhetes do interior devem ser acompanhados de
mais 700 rs. oiiva o norte do Correio o dirigidos aos njientes tteraos
NA_ARE__t Ci O.i RUA DO OUVIDOR 94, CAIXA N. 81T. Teleir.
LUSVBL, o na casa P. GUIMARÃES. RUA DO ROSÁRIO TI. esqui-
ua do beco da. r.incellas — Caixa do Correio n. 1.273.

Xarope Peitoral lie Desessartz
6 Aioaírão dataga

• FORMULA DE BRITO
A(,piovado pela Inspeciona dc Hy-

giene e premiado com medalha d: ouro I
na Exposição Nacional de 1908, Este jmaravilhoso peitcil cura ridicaliiiente
bronchites. citarrhoy chronicol, coqu_ _
luchc, itthma, tosse tísica pulmonar, \
dores dt peito, sntumonias. tosse ner-
"asas, conttipagies, rouquid.o. sjííoci-
ções, doenças de garganta 'jryngc, dc-
fluxo mthmatico, etc. Vidro 1.500. — '
Depoiitoi: Drogarias Pnclieco. Andra |
das n. 45; Carvalho, rua Primeiro d: ,
Março 10; Sete dc Setembro -1 e ;.
c á rui da Atsembléa 11. 34. Fabrica:
Pharmacia Santos Silva, rua Dr. Ari-
tidea _oho u. 320. Telephone 1.400,
Villa.

AVISOS MARÍTIMOS
"~ "JU ¦ Ml IIMH«NI«aM|_«<^«|pM«nMM-«Mn^H-_H«K

mAÇR M_ ___i_.lJ.iiAS
ENTKH OUVIDOR fi ROSÁRIO

ij.
Compra-se uma machina dç escrever

teclado Universal, ultimu moilelo, fun-
ccionando_ perfeitamente c sendo muito
barato. Iiscrevei* a A. R. C, neste es-
criptorio. R 1246

DR. AGENOR MAFRA
Medico parteiro c especialista em mo-

lestias dc senhoras. Consultas na phar-
macia Mallett, de 3 ás 4 horas. Rua
Frei Caneca 52. Teleph. Central, 1052.

211 J

g Nofre-Pame de paris
GRANDE VENDA com o desconto
de 20 °|0 em todas as mercadorias

MADEIRAS
Para construcçõ-s dc predios e mar-

cenarias, vendem-se muito em conta.
Neves & Comp. Rua Senador Euzebio
n. 83. (J 918)

BOTEQUIM e RESTAURANTE
Traspassa-se um bem montado c bem

localizado. Contrato longo e em logar
central. Para informações com os srs.
Delphim Coelho & Comp., rua da As-
sembléa 11. $3, 60. J 769

PENSÃO ENGLISH HOTEL
Para familias e cavalheiros de trata-

mento, tem todo conforto, grands cha-
cara, preço muito reduzido, tudo recon-
struido de novo, rua do Cattete n. 176,
telephone 2.008. R 503

GISELIAU
Nova lintura, que está prodiuin-

do real suecesso. Unica que dá a
côr preta natural c lustrssa, ..111
conter nitrato de prata ou os seus
sáes. Vendem-se em todas as per-
fumarias. Deposito geral: Bruzzi
Sc C. rua do Hospicio 1-3, Rio de
Janeiro. ' (R. 853)

SATOSIN
í um remédio unico pela sua ef-
ficacia curativa era todas as af*
fecções pulmonares;

SATOSIN
cura os catarrho.-i agudos e cliro-
nicos dos bronchios e dos pul-
mSes nos diversos períodos da
moléstia;

LINHA DO NORTE
O PAQUETE

Ruy Barbosa
•Sairá qiiarla-feira. o do cor-

rente, ás 12 horas, para Victoria,
Bahia, Maceió, Recife, Cabedello,
Natal, Ceará, Ttitóya; Maranhão,
Parmtins, Pará, Santarém, Obi-dos, Itacoatiára e Manáos.

LINHA AMERICANA
O PAQUI.VE

nio de Janeiro
Sairá no dia io do corrente, ás1. horas, psra Nova York, esca-lando na Bahia, Recife, Pará eSan Juan. '

AVISO*  ___

&_i£~j!_^ "^

LINHA DE LAGUNA
O PAQUETE

MAYRINK
_ Sairá terça-feira. 8 do corrente,
as 16 horas, para Angra do»Reis, raraly, Ubatuòa, Caragua-
tatuba, Villa Bella, S. Sebaijão,
santos, Cananéa, Iguape Para-
íiaguá, S. Francisco, Itajaby, Fio-
rianopolis e Laguna.

LINHA DÊ SERGIPE
O PAQUETE

OYAPOCK
Sairá quinta-feira, 17 do cor-
rente, ás 15 horas, para Cabo
Frio, Vicloria, Caravellas P.Areia, llhéos, Bahia, Aracaji.

Penedo. Maceió e Recife.

SATOSIN

«le ingresso na seccüo «o solicitar cattfics

uo tratamento da tuberculose
comprovada icxercc cffeitos tre-
troai-vos sobre a infecção até
um limite tal que paralyaa o des-
envolvimento dos bacillos de
Koch até supprimil-os com o cm-
prego prolongado;

SATOSIN

cias

é recommendado por tunnnida-
des médicas braiilüras c estran-
geiras.

venda em todas as boas pharma-
e droprarias do Brasil.

SYPHILIS

COFRES
Novos e usados, nacionaes c estran-

geiros, dos melhores fabricantes c de
diversos tamanhos, vendem-se, dc 100$
para cima; na rua Camerino n. 104.

M 9402

GRANDE VECiDA DR DISCOS
È (iltAMOl-HONES

por todo o preço; na Nova Figura Ri-
sonha, á rua Ourives 58. S 7857

PINTURAS DE ÇABELLOS
Mme. Ribeiro particularmente tinge

çabellos com um preparado vegetal in-
offeu_vo, de sua propriedade! á rua
Rodrigo Silva, antiga dos Ourives 10,
i" andar, entre as mas S. José c As-
sembléa. S 448

Artigo solido, elegante
simo. só na A .'•laia Chints
rradin 61. '..v ¦

barall»
Rua La-

Pomada ánti herpetica
FORMULA DE L. R. DE BRITO

Afprovuda . premiada com medalha
ie ouro

Infallivel nas üiiipigeus, uarthros,
sarnas. lepra, comichões. ulceras, eeze
ma*, pannos, ferida., frieiras e todas as
moleslias :1a pelle Pote i$soo. Depo.
sito: Drogaria i.icheco, rua dos An-
drsdas 11. 43 e Sele de Setembro. Si.

(R ._)

AUTOMÓVEIS
Na casa de penhores á rua 7 de Se-

lembro, ¦!,¦).., rendem-se dois automóveis"Berliet" "landaulet), e um "Pope", 110-
vos. Preços vantajosos. (9429 J)

AGENTES
Para vender um artigo dc primeiraordem preeisn-sc de ..gentes activos

em todos os pontos da Republica. Lu-
cros certos de (io a 80 por cento.
Cartas a Antônio M, dc Souza, La-
fayettc Minas. 130 J

Bibliota de Obras Celebres
Vende-se uma collccção dc livros,

completa, inteiramente nova e de quali-da„e superior, por 200.000. E' enca-
di rijada .11 lioxbiirgh. Custou 45o$ooo.

por caria a Antônio, postaProposlas
restante do Correto dn tVnnhn

TRASPASSA-SE
o contrato de uma casa de seccos c
molhados, situada num dos melhores
pontos dos subúrbios, tem moradia
para familia c grande chácara. Infor-
maçõe» com os srs. Teixeira Couto
& C. Rua Uruguayana 99. (B 871)

ÍR0 A 1$800 ÃÍÍMa"
VLAT1XA C$200

Prata 30 a 60 rs. a graimna, bri-Ihantes, cautelas do Monte Soccorro ede casas de penhores, compram-se árua do Hospicio n. 216, hoje Buenos
Aires, unica casa que melhor paga.

OUR011800 A GRAMMA
Platina, prata e brilhantes compra-se

qualquer Quantidade, na casa "M-eridia-
no", rua Unigiiayana, 77. S 850

ESTABULOS
Vcndem-sç lote» de *crrcnos á vista

ou cm diminutas prestações, em Viga-
rio Geral. E. Ferro Leopoldina, sendo
as passagens 300 reis ida e volta, c 35minulos de viagem. Os terrenos cstho
cobertos de grandes capinzaes e muito
sc prestam para estabulos. Xo local se
encontra quem mostre os terrenos e pa-ra traiar á rua S. Januarw;. 11. S« das
t__2_ R .153

GATA ANGORÃ
Fugiu uma cinzenta ,'l- gmnde esthua*

ção da casa, 3S9, ra rua S. Christovão.
Gratifica-se a quem restituil-a,

(U 1227)

-PIÁ! S0H1EOMAYER
V. ;uI---__' nm maíintílco, em caixa Je

jacaranda ciré c 'ma.-O «,-
Para ver c Iratar á raa S,'na>.
11. 4.1. torre 1.

metal.
Dantas

MACHINA TJ.P088APH._J. *
Vcn.lc =.* uma ri;.-. -':"-.:.> Vicióiia nu

mero .. com ..S >' .;-,. rc.»: .cr.tü, ¦'•¦:•-
friio estado; rua Penr.dor Eoz.bli nu-
mera 109, preço 1 :£os>$oao. 413 j

EXAME DÂ VISTA GRÁTIS
Óculos, pince-nez e vidros para to-

dos os defeitos da visla, no Instituto
Óptico. CASA MADUREIRA — Rua
7 de Setembro. 95. -Teleph. 4250 C.

Machinas para funileiros

adquirida ou hereditária em todas as
manifestações. Rheumatismo, Ecze-
mas, Ulceras, Tumores, Dores museu-
lares e ósseas. Dairtliros, Furunculos,
Escrophulas, Dores de cabeça noctur-
nas, etc, e todas as doenças resultan-
tes de impurezas do sangue, curam-so

infallivelinentc com o
O mais poderoso antesyphililico O mais enérgico depurativo.

Unico qtie com um só frasco faz desapparecer qualquer manifestação
Uma colher após ás refeições. Em todas as pharmacias e drogarias.

Fabricante; — Pharmaceutico Álvaro Varges — Av. Gomes freire, 99.

/__ 1 * ¦ *Sfilis II
MOVEIS A PRESTAÇÕES

V. S. quer comprar moveis a pres-
tações por preços baratissimos, entre-
gando-sc na 1a prestação, sem fiador, é
na casa Sion, Senador Euzebio, 117 e
110, telephone 5209 Norte. (S 3304

ADVOGADO COMMERCIAL
Fallencias. concordatas, cobranças de

contas e notas promissórias, minutas
de contratos e distractos, penhoras,
despejos, etc..Com o dr. A. Leal. Rua
da Quitanda, n. 50, sobrado. S16 J

BOULEVARD S. CHRISTOVÃO N. 10
Aluirn-sc este predio com todas ns depeiiileiidns. completamente

reformado, em locm- de urniide movimento, para botequim, bar ou
restauriuit. Trata-sc na Companhia Cervejaria Brahma, rua Viscon-
tle Snmivah.v n. _00.

MOVEIS
Vende-se uma mobilia de quarto com-

pleta, de estylo inglez e pequena guar-
nição de saía de jantar; para ver e
tratar á ladeira da Gloria n. 124.

(J1117)

VENDEM-SE CALDEIRAS
_ Para cozinhar sabão a vajior, com

disposifivos automáticos para misturas
assim como uma caldeira communi.
trata-se na rua da Quitanda.h; 147,
Rio dc Janeiro.

Vendem-se diversas
na rua da Quitanda 11.
neiro.

isàdas. Trata-se
147, Rio de Ja-

A ULTIMA HORA
'Chegaram os figurinos das ultimas

creações, ast-int como revistas nacio-
naes tí estrangeiras, livros diversos,
etc, etc. Avenida Rio llranco 11. 137.
junto 00 cinema Odeon.

Soria ®. Boffani
"ANTISEZONIGO JESUS"

CURA EM 3 DIAS
Febres intermittentes,

sezões, maleitas, imlustres.

Rua Marechal Floriano 173
— Esquina Tobias Barreto

Guimarães & Fernandes
Encarregam _e dc cobranças, papeis

de casamento, recebimentos de rendas
de casas, licenças, ele, garante-se sé-
riedade. Traiar no largo dc S, Frári-
cisco de 'Paula n. 36, sala 11. io, 1"
andar, teleplione 11, 2770, Norte.

J. 125.

Sobrado á rua do Ouvidor
Alugam-se

Ouvidor S9.
andares á rua do

(J 0543)

Pensão Paulista Familiar
Rua do Carele, o.|,

quartos bem arejados
niobiliados, para casal
tratamento. A comida

1" A. Salas e
c decentemente

: cavalheiros de
brasileira. —

Fornece-se pensão a domicilio e accei-
ta-se pensionista para mesa. Anseio e
hygiene. Preços módicos. Teleph C,.
2.814. J 907

ÇABELLOS BRANCOS
¦ Usae Brilhantina Triumpho para acas-

lanhal-ps, Frasco. *$ooo. Vcndc-se nas
seguintes perfumarias: Granado 8: C.,
Bazin, Nunes. Casa Postal, Garrafa
Grande, Cirio,
drogaria BarcH

Hermanny!
los.

Nictheroy,
S 120

CASAS

_sr_a__R

ESSÊNCIA DEPUKATIVA COV-
CENTRADA DE CAllOBA MIÚDA

(Formula de Brito)
Approvada e premiada com medalha

de ouro. Cura: empiges, boubas, sar*
nas, doenças do nariz e dos ouvidos,
borbulhas,, comichões, darthros, pannoi
eezema, erysipela, syphilis e rheumatis-
mo antigo e recente. Preço 2$eoo.

Depósitos. Drogarias Pacheco, rua
dos Andradas 45; Carvalho, rua 1" de
Março 10; á rua Sete de Setembro
81 a 99 t i rua da Asscmbléa 14* I'**-
urica: fharmacia Santos Silva, rua Dr,

¦- l.nho 320 Tel. 1.400. Villa.

SYPHILIS E MORPHEA
A quem desejar a cura destes males

do sangue, moléstias da pelle, eczeraas,
cancros, ulceras, manchiV cjipliiHllioas
e da morphéa, escrijfulas, ulceraçôes,
tumores, enipingens, oorrimentos, fistu-
Ias, rheuiiiatisinos, envia-se a receita,
fórmula nova de um sábio estrangeiro,
coin os verdadeiros signaes e sympto-
mas dessas doenças c attestados das
curas brilhantes; enviar endereço e 200
réis cm sellos a César de Moraes. Cai-
xa Postal 1431. Rio dc Janeiro. J _••

Elixir de Pepsina Com-
posto

(Catnomilla. Rhuibarbo, Calumba . Pt-
psina) Fórmula de Brito

Approvado e premiado com medalha
de ouro. Efficaz nas digestões mal e'i-
boradas, dyspepsiau, vômitos, eólicas do
figado e intestinaes, inappetencias, do-
/es de cabeçk. e vertigc.is. Vidro 2$o.o.

Depósitos: Drogarias Pacheco, rua
dos Andradas, 45; Carvalho, 1° d«
Março, 10; Sete de Setembro ns: 81 e
99 e Assemblea, 14. Fabrica: Pharmacia
Santos Silva, rua Dr. Aristides Lobo
n. 229. Telephone n. 1.400. Villa.

(30 .)

^^^^ «o Trafego. _

GRANIIE HOTEL MILANO
Dirigido por Üario Del Pauta. Ele-gantememe mobilado, Cozinha italiana••franceza. Acceitani pensionistas avul-sos a Ia carte. Avenida Gomes Freiie,

__"'o. Central. S 1237, teleph.

SALA PARA AULAS
."Aluga-sc uma, jierfeitamentc áppare-lhada para cursos escolares, podend.funccionar das 8 ás 12 horas, todos oidias, a rua da Assemblea 123, 2- andar.

J 108.
GRANDE ARMAZEM NO LARGO DaTSpÃ

*n___UrS5. pXriot2a.rSnu.itad___" T.V,S.0nde de »•"»'
cinema ou outro negoX iimno íwi s^r;ia 

bí.'e<-u-m,'1 «onfcltari..
Brahnw. rua Visconde de S_p_c„h. ii! 2OO. 

Compauh,a 0_n_J«ri»

ARMAZEM
,__lra-Spassa"se "'?• *•''*• <-s ."ina de ma,próprio para qualquer negocio, e.n rua
o ir 

'W ,*-°rdem„ 'í»™"' con. |.em fiadoro sr. Joríre,_ a rua da Assemblea nu.
•"J*1* B. 1324mero 16,

MOVEIS A PRESTAÇÕES
Querem comprar moveis 1 pioiiei, entregando-ie na i* preitaçío',' 

I «¦"_ * _*i por pi'eç0*1 ¦-•"¦¦tiiiimoi, <1- na Ctsa Sion, rua do C»tt.tr, », ttU-. Iiihont J790 Central. (ijo*(3308

Banco Mercantil do Rio de Janeiro
67, Rua Pimeiro de março, 67

Presidente— Jo&o Ribeiro de Oliveira Souza
Director —Agenor Barbos»tfaiico de Deposito*, e Descontos

FAZ TODAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS

Loja na rua da Carioca
no melhor ponto da
o contrato de um pre-

Traspassa-se.
rua da Carioca,
dio, com magnifico armazém. Trata-
se na rua do Hospicio n. 120, loja.

B. 1044.

SELLOS DO BRASIL
'Compram-se por 50 mil réis os ttíeá

feitos ? ' SCnd° mait0 1,er"
nados.

SO
e por I5o$ooo a série dos incla-

_ . . Sanlos Leitão <S* Comp,, ruaPrimeiro de Março n. jg. S. 436,
E' CA_VO QUEM QUER.PERDE ÇABELLOS QUEM QUER.TEM BARBA FALHADA QUEM QUERTEM CASPA QUEM QUER ">-¦ 

*••¦-•«

porque o

PILOGENIO
(ai niscer novos çabellos, impede a sua ouéda¦ ilu__._f.ll_ 1- n_r__Í» __ J- „„U_   _ ** . extingue coinpletamtaia » eMp_

djo. ,Vu, e P/H,mTan_r Í™í," d. pSI^ROCARIA^IP. OnÍ" "^
_?____?____?• RI° DE JANEIRO.

.quaesquer parasitas da.;cabeYa. b_rbV"e''s.brâncelK;'."""' «nia nas bo.imi cias, drogarias e pcrfiii"-"-!-" • »- _--—1.-..__!_*. .*_.._ rS0_.__l.*'jí_»t
PRIMEiRO DE MARCO SUA

TERRA NOVA

Abaixo as injecções
Com o 606 e 914 gastaes um dinheirão

e não ficaes curados
As injecções de mercúrio vos debilitam

Só o "3_DI_rES-RG.ll_" remédio ve-
getal é que cura realmente a Syphilis.

GOSTOSOME UTIL
A' venda nas drogarias : S. M. Pacheco, Graiindo

& Comp., Araujo Freitas & Comp. e todas as bons
pharmacias. R1194

MA_
!¦..

PENSAO FAMILIAR
Rua Corrêa Dutra ti. 3, esquina da

Praia do Flamengo.
Aluga-se um quarto com pensão a

casal de tratamento, com todo o con-
forto. (S 1749)

Escriptorio e Armazém
Aluga-se um soberbo, independente,

Serve para escriptorio ou para pequenoarmazém, no novo predio á rua S. Pc-
dro n. 5. Trala-sc na mesma rua 11. 9,
3" andar. (T 9i9)

RUA 00 SENADO N. 35 - Esquina da do Lavradio
Alusa-so este predio no todo ou em parte, completamente

reforma jo, com bons accommodnções no sobrado r? grande loja
nos baixos, eom instnlla.ão própria nara bar, café o rcstaii-
rante. Trnta-se na Cnnipanlüa Cervejaria Rralimn, rua Viscon-
de dc Supucaliy li. 200..

3IIVI
NASCIMENTO

são sempre os melhores,
KUA URUGUAYANA, 143
(csíjilinn da Theophilo Ottoni)

MOLÉSTIAS 00 CORAÇÃO
Pessoa abastada, tendo-se curado nos

listados Unidos por um sábio, depois
dc desenganada. com os pés inchados,
falta dc ar. hydropsia, palpitaçõcs dolo-
rosas, cansaço, lalejamento das artérias
do pescoço, envia a receita a quem man-
dar endereço e 200 réis cm sellos a
Anselmo Canabarro. Caixa postal nu-
mero 18.15. Rio de Jineiro. J 630

Vendem-se dois cachorros e unia ca-
delia, com doi9 mezes de edade; rua
do Cattete n, 104, 1" andar.

| GONORRHÉAS
• Flores brancas (leucorrhéa)

Curam-se radicalmcnie em pou-cos dias com o XAROPE E ASpílulas de matico fer-ruginoso.
Vende-se unicamente na phar-macia BRAGANTINA, rua da

Uruguayana n, 105,

ÕURÕ
Prota, ¦jrniiim.es, cautelas do Monteoe Soccorro, compram-sc; na praça Ti-radeuics 64. Cojd Garcia.

GRAVIDEZ
Senhora elegante, que usa firmula

infallivel oara evitar, de grande voga
na Europa onde a mesma sempre eslá,
e de cffeitos inoffensivos; indica a
quem nedir, enviando endereço e uni
sello de 400 réis a ninie. I'any Garcia,
no Correio da Manhã. Rio de Janeiro.

J 629

COLCHÕES
Vendem-se para solteiro a 3$, 4*.. 3$*

e 6$, ditos para casal a 7$, 9. e 12$"
na officina e deposito de Colchoaria da
rua Frei Caneca 3091 próximo A n,a
de Catumby. S 1743

PENSAO TORINO
Boa pensão, variada c farta, tempero

para todos 03 paladares, fornece-se
para fora ás exmas. familias. Preço
módico; á rua do Cattete 11. 104, so-
brado.

QUEREIS SER BELLA?
Usae o EPIOEf-MOL

Verdadeiro amigo dã pelle — Vende se em todas as 1
perfumaria», pharmacias _e drogar ins

VI ___*._ 4?ftOOO

PÂQUETÁ
AIllga-5C uma casa próxima

dos Frades; na rua Luiz de
a praia

Andrad-
n. 6. Trata-sc á rua d'Alíandega n. ;S.

inwr. anar-p""*-
Vende-se uni grupo do casas, na rua !

Dr. Silva Gomes us. 15 e 19. cm
Cascadura. Informações com a .proprie-
i.iria da fnz_i'.l.. líolriíof-o, n.i estação
Cosia llarros. subúrbio da Linha Auxi-
liar, da Central. J. fim .

INSTITUTO P0LYGL0TIC0

1$000 e 21000
Applicam-se injecções hypodermicas a

domicilio; trata-se com Mattos rua São
Francisco Xavier n. 134. (.146 J)

Beneficência Espirita
TRATAMENTO HOMOEOPATHICO

RACIONAI.
Fornece grat-vwta mente n=* indi caçoe, pirtratamento de toda a moléstia, M .r '

informações necessárias ao *r. lia li u <
niann,
P05U.

Postal 3S llio. Scllo para re,
IR 94Q .

Estão funecionando os seguinte
.'ursos dc.ie in-stituto;
TURSO NORMAL', URSO ANNEXO
CURSO PRIMÁRIO
.URSO COMMERCIAL

CURSO DE TACHYGRAPHIA
I URSO DE LINGUAS
CURSO DE VIOLINO
CURSO DE PIANO
.URSO DE DACTYLOGRAPHIA
CURSO DE PRENDAS FEMIMI

NAS

IMPORTANTE DESCOBERTA
Usem o AL1SIL, produeto

descoberto para nliznr o cn-
bello por mais crespo, onilu-
Indo ou t*ii('ni*npinliii(lo que
seja. — VimtO 2$000. —
Vende-se: Armazéns Gnspnr,
praça Tiradciitcs 18; Perfu-
ninriii Lopes, Urucunynna 44,
c 110 deposito: Drogaria Rodri-
mies. rnn Gonçalves Dias 59. I

'.) corpo docente
rieitu e mereci? a

A discipli
-'CjHetu'11-v've.

cscoll. do a ci
hita confiança

da cstabcicelmen-o ¦

irenero c . unico cstabel.

TÜOEÜGULQSE

ícli*c.
Fspeps

no
íi peito,
eccita a
rt-is t:rn

sellos _o coronel sylvístrc C_'_iiHova.
Caixa postal ?, i?.'.. Uio .ie Janeiro," 

J «ji

ipiul.

Av? Uio Branco IOO o IOS
tsi_^_2íS__I______l!_________S___

PHAefiGEOTICO
Precisa

O cnpit.il
a direcçã
situai
tida

no

dc um pl.ariiwc_u.-CO com
t: 15 :oooAo.'0," pani rumar
cchiiica dc ;;i«.i\ phantiactã,

o da cidade, hem sor-

da

c i.frcj_ucznda, Quem estiver nas
li-,..ts dirija carins n J. de Almti-
p-ira á Caixa deite jornal, S Í6t

DENTES e DENTADURAS
ÇoillDra-se ciualquer trabalho velho da

boca. Rua da Assemblea 16, loja.
OM J

SOFPRBS?
Teades alguma coisa que vos encom-
mode ? Perdestcs a esperança de cura

ou de melhores dias ? 
. . «*;irc já a FLORA INDISINA —
ACRE 69, rjuc encon tra reis immedia-
to allivio. Consultas GRÁTIS por me-

ij dicos c espiritas, c _ qualquer hora
í] soure todos •:.¦> assumptos, — Aberta
f das 7 ás íS l:oras. '! n ¦-'•

MACHINAS
Vcndcnt-se duas compleiamcntc novas,

seiulo unia de serra circular, plaina e
apparelho de furar; e uma outr» de
serra de fita combinada, com tupia e

lc 7 cavallos; trala-se na:».o.-
¦a do Senado n. 62 (J «.5

CAPiLINA
CURA

- CONSTIPAÇOES —
IN. LUENZA, TOSSES, ETC.

A 997

MPOTENCIAií ?
NEURASTHENIA?

Velhos, moços e risonhos, moços for-
tes e felizes só depois do uso do STE-
NOLINO, formula descoberta receule-
m.nte por um sábio suisso; náo falli-i
uas fraquezas genitaes, neurasthenias.
cansa.o physico. magreza. tuberculose
convalesrenciaj, anemias. Vidro,
__t _.__!_ __. T__ "~

5.1..„ Jicias, aueiiuaa. v iuru, 5*1
pelo Correio. 7$5oo. Drogaria Granado
_ Filhos, rua Uruguayana n -• lí;"
de Janeiro.

o», Rio
J 628

FACTOS E NÃO PALAVHAS
O que as imitações perigosas pro-

metlem, mas não dão — o Vermifugo
"Tiro Seguro", do dr. H. F. Peery.
garante, porque e o unico genuino, pro-
priedade exclusiva da \Vright's Indian
Vegetable Pill Co. 4

O Vermifugo " Tiro Seguro", do dr.
H. F. Peery n5o contem "santonina"
em sua composição. A sclencia medica
já demonstrou á evidencia o grande
p;rigo da "santonina" sob qualquer
fôrma: como xarope, em medicamen-
tos. ou como Vermifugo.

Convém tomar cuidado, porquanto
tem õccorrido numerosos casos de en-
venenamemo por "santonina", mesmo
tomada sob conselho medico. Minis-
trada já creanças, ás vezes causa a
cegueira, t outras vezer até a morte.

Mão compre nem empregue outro
Vermifugo-senão o "Tiro Seguro", do
dr. H. F. Peery, unico genuino. pro-
priedade exclusiva da Wright's Indian
Vegetable Pill Co., garantido para a
destruição das lombrigas e solitárias, e
completa destruição do foco donde ellas
geram-se.
Vende-se em todas as drogarias e prin-

cipaes pharm«cias do Brasil
Wright's indian Vegetable Pill C».

37- Pearl Street.
Nova York, E. U. de A.

No. 1.

áiISl_
m ú f

__*___*__ í* __________
_**__?^^®^_^_r__i»i

Menino José'
Filho do Snr, Manoel Antônio do

Espirito Santo — residendente em
Acr.ioly—Esn. Santo.

(.unido de grando erupção de
pelle acompanliudo de cocem-, com
o Elixir de Nogueiia do I'lice.
Cuco. Joio du Silva Silveira,

Agencia C__»i — tiít

CASA
Precisa-se de uma, para moradia, nasimmediações do Cattete ou (.ornes

Freire, consirucção moderna. Resposta
para este jornal a S. C. S 17*6

G9NORRHEA3.
. ,mt coinpliciçaea. Cura rudieal poi
ABREU. Daa 8 ia 11 . d„ ,, j, ,|«orai: e__ ruj g, g. pa(_r0- 5t

S CATARRH08 ^^

lAdaptado palaa as Heipiten}.
A .anda em tod_ as Phnrmn-Ins a Drogiu-iM,

B em Pari», 20, Ru« de* Orteaux.
hiareçeli-rbriichDr* gntis, ilrljlMn Robert F-rlools,

Catai .» Cirrili Ittl, Hli-diJinitir:

GABINETE DENTÁRIO
Aluga-se um, muito decente, no cen-

tro, com tclcpliõne, Para mais infor-
mações com o sr. Ca*;.-*, na casa
Cirio. D. 610.

FORMULAS
.endem-se -ires de grando acceltoçío,

on tm aqiarado. R11-1 da Constituição
Ia. 34, com o er. Lemos, R. 130.1.

.LOTERIA DO ESTADO DO RIO
GRANDE 00 SUL

AMANH4

-00:000$. 00
por ao.000

Unica loteria que distribuc 75 °|° ca»
prêmios, sort-.and_.os em globos decrystal, BOLAS NUMERADAS, por in-

Jocam npenns 18.000 bilhetes dl-vididos om décimos do 3$000
iPLANO BB

1 prêmio de ... ,
1 prêmio de ... .
1 prêmio dc
- prêmios de _iooo$.

21 prêmios de 1 :ooo$ ,
46 prêmios de 500. . ,
59 prêmios de 200$ , ,154 prêmios dc 100$. ,1.717 prêmios de 60$ . . ,18 p. dc ifc_$ para os „últimos algarismos do

-° PMmjo.  2:880»
l-o p. dc 80$ para ob a

últimos algarismos . , 14:400$

100:00o$
10:000$

5 :ooo$
4 :ooo$

21 :ooo|
23 ;ooo$
11:8oo|
15:400c

103:0209

2.2QQ prêmios no total de . . 310:500$
Bilhetes ft venda cm toda a nnrto

Fabrica de Escadas _ Vapor
Casa fundada em 1880

.Novo systema de ferragens privilc-giadas, e que obtiveram medalha deouro na Exposição Nacional de 1908.

Temos sempre grande stoclt de todos
os formatos; são as mais sólidas c por-lateis. Rua da Constituição n. 32 —
Rio de Janeiro. B. 1312,

PETROPOLIS
Vende-sc um bom terreno na Aven.

da Central, pouco adeante da casa do
dr. Alccbiades Peçanha, tendo 50 me-
tros de frente e 180 de fundos, ex-
celleme ponto, distante da estadão da
Estrada dc Ferro quatro .minutos, de-
vendo passar pela frente a linha de
bondes; vende-se todo ou cm lotes.
Para informações, com o dr. Hcnri-
que_ Paixão, em Petro.iolis, ou ncsla
capital, á rua Senador -iirtado 11. ..-.' 

J. 1321.

APÓLICES
Perderam-se as apólices de 1 :ooo$oo_

de n. 278.0S3. de 500$ dc ns. 584 e
641 e de 200$ de ns. 2.33o, 2.-,.7 e
2.473 todas de juro de 5 emitiidas
em 101? para liquidar os compromis-
sos do Thesouro. em papel, anteriores
a -915. averbadas em nome da Compa-
nhia da Estrada de Ferro nordeste do
Brasil. Rio dc Janeiro, 27 de julho de
10.16. — O presidente, Joaquim Macha-
do de Mello. R SR.m

Alugam-se aposentos
com bella vista para jardim e mar ii_<
rua do Cattete n. I, pensão Cloria.

(R 872.

FAZENDA A VENDA
Vende-se uma grande Fazenda no

E. do Rio, E. F. leopoldina, disian.
te desta capital apenas 1 hora e meia,
com meia lema de frente e uma le-
rua de fundos, atravessada pela mes-
ma Estrada e com estação á 20 mi-
mitos. A Fawmla possue extensas var-
aeas tiherritnat. maltas, .c-poeirõe-
próprios para 1 exploração de lenha,
nascentes e um grande rio navegável
• __ ao mar. Infor-na-se e traií-se k
ma do Hospicio n. -8 i* andar, es-
criptorio do sr. Villela. das 4 e mei»
il 1. com o »r. Almeida. (1*4 J)
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BUENOS AIRES (ANTIGA RUA
BUENOS AIRES, N. -S

Telephone n. 1901. Norte
lieilões a realizar-se na semana ue ;

_ ií de agosto de 19'*! .
TERÇA-FEIRA, 8, ás 12 horas:
Leilão de terrenos no Cáes do Porto.
OUARTA-FEIRA, 9, á 1 hora:
Leilão de ferragens â rua do Hospi

tio, 85, armazém.
QUARTA-FEIRA, 9, ís 4 boraf:
Leilão de predio á rua Visconde <1<

'Abade n. 86.
QUINTA-FEIRA, 10. á 1 liora:
Leilão do grande predio á rua ao

Hospicio, 285.
SEXTA-FEIRA, 11, á 1 liora:
Leilão de dois predios á Estrada Kcal

ile Santa Cruz ti. 1878, massa íallida de
Martins _ Ramalho.

SAISBADO, 12, ás 12 horas:
Leilão de ic-rrenos no Cáes do Porto.
SABBADO. 12, á 1 |. hora:
Leilão dc moveis á rua do Hospicio

n, 8í armazém.

>ENHORÊT
Leilão de pàni

li\l o DE ACOSTO DE 1916
GUIMARÃES & SA.\__V_.«lílü
TKAV___,. .0 iil-ATKQ N. 5 E

LUi_ DE CAM.ES N. 1 A
_U_ cautelas vencidas, podendo ser reforma-
dás ou resgata fias ate á horn ri-*- u '¦*

LEILÃO DE PENHORES
315 —¦ limi Luiz de Camões —- 36

CAMPELLO & C
Kizem leilão 110 dia u de agosto dc

7916, das cautelas vencichis, e previnen*
nos senhores mutuários, que podem resg.i-
T.al-r.D ou reíormal-as até á hora de come-
çvir o leilão.

IMPLORANDO A CARIDADE
Por intermédio desta redacção. appeUam

para a caridade publica, as seguintes se
nhora 5:

VIUVA ANNA DO AMARAL, cega, e
além disso doei,'** e sem ninguém para iuo
companhia, reco'!*-da _. um (íinrto;

VIUVA ANGULA PECORARO, con,
85 annos dc edade completamente cega e

VIUVA AMANCIA, cora 68 «nno» dt
edade, quasi tr-ja;

ANNA EMILIA ROSA, pobre »elhi-
nha. viuva, com 70 annos de edade;

ELVIRA DE CARVALHO, pohre, ei„.
t sem amparo de familia;

FRANCISCA DA CONCEIÇÃO BAR
3R0S. cê?* de am'o* os olho*- e aleijaila.

JOAQUIM FERREIRA CHAVES, en
trevado, itm recursos;

VIUVA LUIZA. cora oito filho* mr
flores:

VIUVA MARIA E-GEi"."-,, pohre re
lha sem o menor recurso p. . o sm iuh-
•istencin;

SENHORA ENTREVADA. Ae rua Se
rtVhor de Mattosi-nhos. 34, doente, tmpossi-
blHtada de trabalhar, lendo ditas filhas•sendo uma tuberculosa;

VIUVA SOARES, «lll», tem poder
trabalhar;

VIUVA SANTOS, com f.3 onnos Ae
edade. gravemente doente de moléstia in*
curavel:

THEREZA. pobre ceguinha lera alai.
lio iic ntnjçiieh:

VIUVA BERNARDINA, eom 78 «m-
r.os.

Grande liquidação por motivo de obra*.
Calçados por todo o preço

CA.SJL BMAeZIL
_R.-ue* 7 de Setenatoro _XT. 135

TI___i_PHoiME 543-.-Cer.tral

EMPREGOS DIVERSOS
A LUCA-SE uma moça de nacionalidade

..—italiana, sabendo laiar portuguez, para
copeira e arrümadeira, dando boas refe-
ciicir.s da sua condueta; tratar na rua da

Alfândega n. 120, 20 andar. (1807C) M

A LUCA-SE um moço de cõr, para pen-*~j__ão. ou hotel, como lavador dc pratos
ou ajudante tle cozinha. _uem precisai
lirija-^c ã rua Silva Jardim -n. 13, Pensiu
.0 Lopes. Teci.lione 1491 C. (6oji li) J

ALUGA-SE 
uma .perfeita lavadeira e en-

gommadcira para casa de fami ia de
tratamento; na rua Ü. Carlos 1, a miga
Santo Amaro n. ioo, ordenado, 7o$uoo,

(1801 D) M

VfA rua Dr. Souza Lima n. 40 Cop.i
-i cabana, precisa-se de uma empregad;.

inca estrangeira, para serviços leves de
uma senhora* (1308 S>B

)PFEIÍECE-SE 
uma moca para e_rc-

ver em machina, condueta afiançada;
11:1 S. Pedro 11, 267, «obrado. íi?22S)S

J_üKECIS<\-SE dc um empregado com
i pratica, para volante de plantas, ni*
meira da rua Mauá n. t-, cm Santa

Thereza. (US* D) .1

PRECISA-SE, para casal de tral-mcnio
, d*, uma hoa copcíra e arrümadeira de
embaraçada c com pratica do -serviço;

i eíeríndu-se que saiba costurar e dardo
clcrencla*; á rua Valladarr- n •- '

.'e de ípinema __________

ALUCA-SE 
na rua Senador Dantas 8j,

unia magnifica sala a moços do com-
mercio. 0-59 E) R

A LUCA-SE por 100$ mensaes, nma. ma-
xXfinifíca sala para escriptorio ou offieirra*
no Io andar do predio do largo de São
-rancisco de Paula n. 44. l'Q3- E) J

A LUGA-SE um quarto mobilado, inde-
-Xpenilenie, em casa dc familia; na rua
Silva Manoel 134. ("3* E) R

ALUGA-SE 
somente -para casal sem fl-

lhos o a0 andar do predio da rua dos
Ourives n. 85. As chaves acham-se no
armazém. ('798 E) Jt

f.lRA O FSluilACU B ÍN ¦
TESTINOS _' UM REMÉDIO j
SEM EGUAL |

Guaranenia 1
iiíii_i;:iiiEiiiBi:i,i_iii:i**3iii«aJ*B!íi:iiüi:iai_aiíii

ALUGA-SE 
um maunifico quarto para

um rapaz solteiro, cm casa do máximo
asseio c soccro; na rua General Câmara
n. 3:7. sobrado. (1780 E) M

ALUGA-SK 
a sala dc frente-com duas

iane las p.-.ra o laruo do .apiiii, inde-
i.iideillc; na rua de S. Pedro 11. 168. j".

(18-1 E) M

1)REGISA-SE 
dc .1,1,1 e„... ..

lave c cozinhe bem o trivial, e.n luga
1 ga?; quem não souber lidar com íogãu
, gaz, não «c n|ircseute. i rua Senador
Corrêa 11. 15, esquina da praça S. Sal-
nador. ("745 B> S

ALUGA-SE 
por 351,$ o 1" .in.lar do i»re-

dio do largo de S. Francisco dc Paula
11. a$, por cina da Perfumaria Nunes,
.iioprio para familia dc tratamento.

(«777 E) M

ALUGAM-SE 
«lois quartos c iiinu s.ila

de frente, a um casal de tratamento, 110
sobrado da run General Caldwe 1 n. 1U0.

(1803 E) JI

un um ia
(NOM!. RKGISTRADO)

C_si«a a inflanimaçâo e pu^ga-
ções dos olhas

_E3__n. to-das -e-ls z_)l_L-airi_--.abCiOjS
«e ci.ro__;«_a<rl0.s

IJUECISA-SE 
dc lustradores, á rua Vis-

conde dc Itauna n. 105. (1159 D) S

JJIIIICCISASE 
de uma rapariga de 12 a

15 annos. para serviços leves, a rua
14 «le Maio n. 315—Estação do Riachuelo.

S'-«:.,:-*Hf,!!*Ki*il-HI.I,IWI.l!l_B!*!li!WIII*HI-ll[__l,ll!_Bnil!W,i"W
OS QUE SOFFREM DO ESTO 3

MAÇO DEVEM USAR jj

GimranPBia 1
WiniiüBlllüSIlUBül»

AMAS SEQGAS E DE LEITE
1_>UiX'lSA-Sl_ 

dc uma ama secea de 12
a 14 anno. que dê boas re^rencias

de «ua condueta, á rua General Bruce n.
287. casa de bom tratamento. (1104 n.J

raugcira,
PRECISA-SE 

de arrumadeira e-tra
boas roíerencias. Canele li. r

fiS,- «1 M

PRECISA-SE 
de uniu creada |, .. i-

nliar e mais serviços de casa «le uma
pequena família, em Catumby; tra* ¦" »*i
iraveísa «le S, __________ 

"

PRECISA-SE 
«I- «mu. b'«w ,*....... , .

c copeira, para c.,sa dc nm casa', sem
íilhos, preíere-se uma moça branca c que
seja bem activa. Trata-sc na rua liarão
ile Gu.ir.-ityba n. 55—Cattete. (iuo --.fl T

ALUGA-SE 
a casa 190 da rua Jtcne.

zes Vieira, com jardi mc muito boas
accommodações' pára familia dc tratamento.

(163Ú Iv) J

ALUGAM-SE 
dois bons quanos. t nm

povão, a moços: ua rua do Uiachuelo
n. 317. <n8o E) S

ALUGAM-SE 
uma sala dc frente c ura

quarto bem arejado, com pensão; no
largo da Carioca n. 16, a" ttn-iaf.

(1091 E) J

ALUGASE 
uma sala e quarto dc frente,

a pessoa decent. ou a casal sem filhos;
na rua Monte Alegra 35. (1080 E) J

"SUL AMERICA"
SECÇÃO DE 1»R0PKI1SI>ADES

Rua do Ouvidor 80
ALUGAM-Sli

Os seguintes predios 1
(Aa chaves nos mesmos ou conforme

indicação dos respectivos cartazes).
LARANJEIRAS — Rua das Laranjeiras

n, 433» com magníficas accommodações
para Iamilia de tratamento. Quintal, etc.
as chaves na mesma ma n. 410. Aluguel
300*000.

GLORIA — Rua Senador Cândido Men-
des 18, casa 4, com 2 quartos, 2 salas, luz
electrica etc. Alugue! izo$ooo.

MATTOSO — Rua Campo Alegre, 89,
com raagiiiiioas accominodaçõos para fami-
lia de tratamento,' ^orão habitavel, lu*
electrica. grande quintal, eto. Aluguel
500$ooo. **¦*, .

VILLA ISABEL — Rua D. Maria
Romana n. 17, casa 9, com a quartos, 2
salas, luz electrica, etc. Aluguel 80*000.

BOTAFOGO — Travessa Honorina a8.
casa 5, com 2 quartos, 2 salas, luz ele-
ctrica, etc. Aluguel 100S000.

ALUGA-SE 
uma loja. no beco dos Bar.

beiros; trata-se no sobrado. (1157 IJ

ALUGAM-SE. 
na rua Acre 06 (sobrado),

optimos quartos, para rapazes, todos com
ianellas para ar livre, com ou sem pen-
sâoj casa de família. (84.1 E) a

* LUGA-SE uma casa. com cinco quar-
Atos. duos salas, «rande ouintal luz e!<*-
ctrica. água em abundância; rua Senado
120; trata-se 318. <'7'o E) S

ALUGA-SE. 
a um Senhor do commer-

cio. um arejado e independente quarto,
mobilado, cm casa dc familia sem creanças;
á rua Riachuelo 214. {1604 V.l ¦ b

» LUGA-SE i ma «naenific.i sala dc fren-
_M.te. a moços do commercio ou a senhor
do todo respeito, em casa de familia; ua
avenida Comes freire ll. 154. ('<3.»j E).--

A LUGA.SE uma sala de frente, a moços
/Vou casal sem filhos; rua S. Pedro 264,
sobrailo. (1070 E) b

A LUGA-SE o ." amlar do predio n. 205
-ida rua Th. Oltoni: as chaves eslão no
i" andar; tratar, á mesma rua n. 14.1.

(1678 E) S

A LUGA-SE. por 117. uma casa. com duas
¦ÕLsalas, «lois nuartos. boa cozinha, área,
grande terreno. luz electrica; rua dos Arcos
26 fundos; trata-so no 25. <8í6 E) S

A LUGA-SE um ncquono sobrado, para
ÍXfamília; rua da Constituição n. 64*^aiu-
guel 120$.

CAMISARIA FRANCEZA Roupas brancas parasanhoras 0 homens.
Roupas kie oama,mesa0
oamlsas Berthotet 0

Í33-AVENIDA RIO BRANCO-133 S^íííf""
(_ES2E.CEílVT_51A___) Unh0f ^^ a ^

Todos os artigos desta casasão vantajo«.amente co* Ihado.
nhecidos náo somente pela nua superioridade como Punhos o oollarínkos,
pelos seus preços, que desafiam toda concorrência* etc, eto.

AI.UCAM-.E 
uma sala e quarto, inde-

pendentes, com luz electrica, em casa
de .familia seria, a um casal sem filhos ou
a unia senhora só e seria; á rua Marechal
Hermes ti. 42. Botafogo. (.146 C) b

Ai_U.GA.SE. na rua Correa Dutra 39.
xXsouraiio. uma boa sala de frente, com
todíía as commodidades; trata-so na mesma.

(1174 O) s

A'LUCAM-SE 
magníficos quartos e salas,

j praia de Botafogo 11 • 186, tendo le-
lephone n, 2194. Sul, a pessoas ile trata-
mento. C416 G) }

ALUGA-SE 
a casa da traves-a Janu-arla

n. 15, entre Senador Vergueiro e ave-
nida Ligação, está aberta das 9 da manhã
ao meio-dia; trata-se ua rua do Hospício
11. 23, loja. (1090 Gj J

tk%'traete

ALLGAM-SU 
bons auartos, a moços sol-

tetros; preços módicos; á rua das, La-
ranietràs n. *;, (0142 G) S

A LOGAM;Sü üala cauarto com ocnsão ou
^í-scni, a casal ou rapazes dc tratamento, á
rua do Catcte, 105, sob., tem telephone.

A Ij[TGA*SH1 um ouarto bem mo*
¦f^-bilmlo. Indejioiideiite, nara ca-
sal; run Bum-quo do Macedo 41.

dl 1292)G

-EME, COPACABANA,
IPANEMA E LEBlfF

Tira os cibellos supérfluos do rosto.
collo e braços. Encontra-se nas cisas; Ba
zin, Mírmanuy c Cirio.

ALUGA-SE 
por itíoÇ o predio novo da

rua Rea Grandeza n. ..28, com sete
quartos," duas salas, luz electrica, banheiro
c todos os me horamcnlos precisos; a cha-
ve i-or favor no n. 336 c trata* e na ave* -
nida Central u. 153, cinema Avenida, com
o -crente. (ojl G) )

A LUl.A-Sl. uma boa casa por t.|o$, 4
.-"ÜlTiui D. Marciana n. 5, com duas ?a- .
Ias," tres quartos, luz electrica, gaz, etc. I
_'; :¦ (1059 G) J !

A I.ÜGA-SE a casa

ALUGA.SE 
por ioo? boa casa com duas

sala'., ires quartos, ga*. electricidade e
tu-:.is as dependências, á rua Pereira Pas-
so_ 11, 38, Copacabana. informações a
avenid. Ailaalica 71.2. (845 H) B

ALUCiA-Sb. 
a confortável casa da travessa

Cruz Lima, 29 casa 11 próximo aos
banhos de mar. as chaves estão no armazem
di esquina e trata-se na rua da Candelária
22 com Paulo A. dc Souza. II

V*3CiX&ieZ*&3^

VfV."'-'":'V." "' 'r ':-.V"\,\-'':'"::;--, ''\"' ' ';.:'¦¦. ¦'¦¦%:-¦' '."'..' •' " '" ';-''^"'V- .• 7 'ú&ix?i\%xM
———— 11

¦''Vi- -'-'Vi•;1
' T'-'Ss

m
"¦ "¦"'

*-:¦'¦!: '.:%¦ ''M

¦¦-;-':'?•

¦ ys

¦ '¦íi
'•?*^_S

• fll
¦¦!$

¦¦0$m
' .'¦VíííSf

.1 *T«Í.

¦**

",íi_i'• 'l
s

"**-__*

¦.-.í«l

ALUGA-SE 
a casa da rua oroncCl Pe-

dro Alves .185 orouria oara família «lc
tratamento, com banheira fogão a gaz. luz
electrica c todos os requisitos dc hygicuo;
tem tres quartos, duas salas c tres áreas,
sendo duas cobertas; ahijruel tôaS; acha-
se aberta das 2 ás 4 hora?; trata-se no
Mercado Municipal, & rua V lo a tó.

(1673 I) S

PO' DE ARROZ «DORA»
Medicinal, aatieranto e periumndo

Luta 'li UO. Pelo coiTfli.i *S")l»
Perfumaria Orlando Rangji

1. ... GAM-Sl: dois auartos. com electri-
_Í.ci«lade. a pessoas decentes e sem crean.
ças, casa do iamilia; rua do Livramento 173;

(1700 I) s

ALUGA-SK 
.1 casa da traves _ do Aguiar

n. 21, com duas sa as, dois quanos, co.
zinha e mais dependências. Aluguel. 80$;
a chave no n. 19.  079' I) M

ALUGA-SE 
o predio da rua de S. Fran-

cisco da Prainha 11. .1. (1765 D )

EXTERNATO NORMAL
108 — Rua da Alfândega — 108 — i° andar

DIRECTOR i DR. DRUMMOND ALVES

i LUGA-SE uma boa casa as-'obradadii A
¦rt.r*-*n Visconde de Figueiredo n. 71, com
«luas entr.ildas. duas salas, quatro quanos,
despensa. cozinha com foiiio a riiz e mais
dciie-ilcncias c .rande quintal, preço enoS;
as enaves e tão no esrabulo cm frente c
informa ViVano Caldas, na rua «lo Hospício ,
n .84, sohradn. ('277 > n

_..„, _ . ._ 6 da rua Bento
(ti73 E) J ' -rt-I.islioa n. 79; as cliaves no n. 81,

— - I res quartos, duas saias, cozinha e
(105' G) Jquintal.

A LUCAM-SE dois quartos juntos ou sc-
jCILparndos e independentes, bem mobila,
dos á rua liarão de Guarãtiba u. 27- Cat-
lclc__ Í911 G) J

A LUGA-SE o sobrado «lo predio i rua
x*do Cattete n. 183, com íts «n'as. fc*.

* LUGA-SE uma easa com in'ta lação clc- quartos, cozinha, etc, e grande quintal. Alui'
Actrica. á rua General Rnccn n. •_" \ (ine: _.',!$ iiitiisr.cs. \s

Cursos CKuaes nos da Escola Normal. CUIISOS DE ADMISSÃO A'
ESCOLA „XOF{M,AIj. Cursos Commerciaes. I ursos de Preparatórios pnr-
exames 110 Collegio redro II, preliminares ã matricula n;ra Faculdades e Escola--
Superiores da Republica. Curtos especiaes para candidatos á exames de admissão
aos Collcgios Pedro TI, Collegio Militar, Escolas Naval c Militar, Cursos espe
ciaes de Physica e Chimico e Historia Natural com --uias praticas. Corpo docente
oimo-Tnie. - Tcleph N'o-te uoo. — PREÇOS MÓDICOS. (M ''.-«zoi
_____________________________«

(cnsa III), por 811$: trnia-se na rua da
Carioca ti. 16. sobrado, com Balthatar.

(4JÍÍ K) ^

!.1M Í:iflT'i'."CÕf!S. í 1113 Gi J

A! 
UGAM-SE ns prédios da praça Ter*

reira Vianna fIpanema) ns. 70 a 741
com todo o conforto; trata-se na pharma-
cia. (10.15 H) B

A LUGA-SE uma casa 3 ladeira do Le.
_M.inc n. 12, duas sala- e dois quartos,
coiiíitruc.ão moderna; ínforma-se no n. B.

(10S7 in i

A DUGA-SB snlu «le frcnti' i»»*>i
•fV.ijidn roín elCRimcla o roíifòito

;asa da rua de N. Sc-'opacabana n, 1012 (casa I);Hii-iaiiasiaiiiiiwiiiiiwiaiini^s^aiiiiHisirai ««»- aí»»«.'«. ti?-», -n--"»?, ¦»««>-!». -ij-».«<>
com lianhetra. esmaltada. W.-C. e quintal;

A LUGA.SE a
xxrihòra de Co

j Sühl-RUlò IJU ESTOitACÜ,
DOS INTESTINOS E Dn™« 

mòbill» cm i CORAÇÃO t USAE Aouurtos oom ...
casii de familin. só ti cavnlln-irns:
tr>m luz electrico e telenlione
.-í.-JIB. Aveiiiila Gome. Frlr 13S.

nmlr.. (S S57) E

im E SANTA THERBA

i

DAS1ISE COMMODOS, ühNiKU
A LUGA-SE uma snla «lecentemen-

Ji\w mobilada em easa ile rniuilin
estrniineli-a: nu rua Silva Ma-
n«...| d. Tifí. (S -t:tO) K

\ I.UGAM-SE cm casa de familia estran.
•íltieira, dois quartos moliilados e com t^
lephone, á rua livaristo da Vcifia n._^*o
proxinio á Avenida. (1270 L) J

TJ) 
li IÍC1SA-SK de uma ama secea c «cr-*.':.<;os leves; á rua D. Cecília n. 2 —

Kio Comprido. (1C63 A) )

PRECISA-SE 
de uma raQaríga de 12 n

tf» anno-, branca, para ama secea;
General Polydoro n. 194. {1136 D) J

I.llECISA-SE 
«lc uma ama secc.i ile cor

dc 15 a 17 annos, na rua Club Atle-
tico 11. 85, casa 4. (i_is A) J
prm-ppPA%^e%memAt i»nm« . ¦ ¦ —O—B»W¦—MP——M—

COZINHEIROS E COZINHEIRAS
I AILUGA-SE uma moça para cozinheira do
«C-Ltrivial, prefere-se Cattete ou cidade; tra*
ta-se na rua Voluntários da Pátria n. 87.
Tclophone 587 Sul, das 7 ás O da tarde.

(1666 G) J
unliciras c moci-

Rente honesta C ila roça. Pedido,
n Agenor Portugal, nu estação de Vnssou-
ras. (línvieni selos). (10,14 R. R

AI,U()AM-SR 
boas cozinln

nhas. sente honesta e da

A I.IT.A-SK uma lina cozinheira; na rua
__.I-uii.-io l-'eriiandC3 o. 65, casa 3.

(1101 B) J

OFFEl-KCE-SE 
um cozinheiro dc forno

e (og.io, «íuc «J.i referencias de «ua
condueta, Quem precisar, diiija-sc á rua
Cnn*i)os da Paz 11. Si, «juarto 7. — Rio
Comprido* (1874 C) M

PRECISA-SE, para cozinhar e mais ficr-
viços, para easa de pequena familia,

dormindo no aluguel. E»!gc-se que seja
limpa e séria; rua do Rozo 11. 31 — La.
ranjcir.-is. (1850 U) M

1>KI'nSASK 
dc uni.- cozinheira dc con-

dueta afinuçada c qiic durma em cisa,
para cozinhar e copeirar para um casal;
«nua- e ua rui General Mcilna Barreto
11., 1.5 — llotaíouo. (6iq H) J

1_tltl-X*lSA-Sl_ 
de uma cozinheira; á rua. «Ia l_s3agcin 11. 226 — Boiafogo.

 («Oi- B) J
. uma cozinheira de in
usai!o apresentar sc quemnão estiver nas condições; rua da AHan-

ik-,-.i 11. 1C5, 1" oudiir. (iS.S llí M

1)RBCISA-SE 
.1

ordem, é esc

1JUKCISA-S.E 
de uma cozinheira, na ave

niil.i Salvador de Sá 11. 1S7, sobrado.
(«773 lll M

1JREC1SA-SE 
dc uma boa cozinheira

para casa de familia; rua Aqueductp
(1650 in j

A IjIIGAM-SE 2 escriptorios jiin-
jt%tos ou separados, 110 1" iiiiilnr
do livaieiiieo nredio «lu rua Sete
du Setembro 200. T.i. 1«5. C.

(A 15-12) lí

A 
LUGA-Sli o 13 da ru,-, Uni o -Jo llio
Branco, com qiialra dormiluiios, «luas

salas e dmais accoiniiiodacõi para familia.
(if>37 E) J

AOS 00£ÜTES
CURA radical da eonorrhéa chro-
nica ou recente, em ambos os sexos e
cm poucos dias, por processos moder*
nos,semdôr;i;araiite-se o tratamen*
to. Impotência, cancro synliilitivo,
darthros, eezemas. feridas, ulceras.
Appl. 60G e fíl-% — Vaccina dc
Wriglit—estreitamrtnii de urethra; appl.,
do poderoso especifico contra moléstias
venereas, etc. Pagamento após a cura
Consultas diurias, 8 ás 12; 2 is
10 da noite—Av. Mem do Sá 115.

ALUGA-SE 
em casa dc casal uma cs-

plendidn sala mobilada, para casal. ou
um senhor do todo respeito; na rua Uva-
risto da Vcitra. Al- O039 1-) R

A 
«LUCA-SE o =° andar «lo predio, á rua
do Uosario n. 115, próprio para atelici

lia. Trata-se na loja. (ij|l 10 Jou famlli

A LUGAM-SE as casas da rua Visconde
__.S,ipucaliy ns. Jji c *:í. casa XV pinta-
das e foi radas de novo; as cliaves acham-se
na avenida Salvador dc Sii 18. (11-4 10b

A LUGA-Sli a espaçosa loja com mura.
LAAia i-ia família da rua «lo Lavradio
n 174, chaves nu sobrado; trata-se na rua
Iluarouc de Macedo 50. (84- 

"' K

A li UGA-SE o predio da rna Con-
^l.ilu l.náe n. 5«; trata-se nn í-mi
do H«is«iicii) 88. 1" andiiiv coni o
sr. Jortro Pinto. (ltl255)F

A 
LUGA-SE um quarto eom Ianellas, cn.
irada inde'endente, nioliilado ou nno.

com ou sem pensio; ua rua Ta/'?" n. 47;
(166«i 1-1 J

A Lt.'GA-SIÍ um ou dois quartos, com en-
i'l.tr3da iink-cijii lente, só a nio.--i soltei-
ros on a casal sem filhos; nn -o do
Rio 11. 25, Perto do largo da GL ...

(«6)4 I') )

A LUGAM-SE as casas da rua Joaquim
IfVSilva ns- 92 e 04. t.aiia, compleuiuen.
te reformadas e modernamente preparadas,
contando cinco magnificos ouartos. luz «-.e-
ctrica c gaz, para luz c cozinha; tratar na
mesma rua, canto do becco do Império,
venda, com o sr. Valcntim. (1797 '•)¦«

A LUGA-Sli cm casa dc familia estran-
__.grira, confortável quartoí recentemente
mobilado, muito nr, uz electrico, banhc.ro.
só a casal sem filhos ou cavalheiro serio;
na rua do Rezende n. ifii. 17795. '."

A' LUGÃ-SI! erande s-.'a com visia para
LAo mar c jardim da Gloria, para i.essoas
soiciras; ua ladeira da Gloria n. 37.

(130Í F) J
¦• -• tev 

^——_-__.

liailo
_&_.ViS!l__2. >--•- ISmm^msmmmietame.  .....__ao-.-,<".

lilanch, alfaia ária «le primeira ordem, córte esmerado por. alfaiate premir,
com diploma e medalha de ouro na Exposição de Paris dc 19.3. Preços módicos. Condições liberacs. M. 

(Blanch.
Rua do Ouvidor, 68, sala 3, sobrado.

!____, ___,vaoKlii*s*','
Faícm-sc sob medida na Casa

A LUGA-SK uma boa sala de frente, a , A |TjUGAM-S13 optimos aposentos,
i-Viuoços solteiros, na travessa das Bellas; | ÍT.S1_« cie frente, «'tf., «'lll cnsa «10 A 

LUCAM-SE dois bons quanos-, na rua
da Lapa n a8;

Artes 11. 5. í 11-18 10 S

ALUGA-SE 
o 2o andar, com cxcellente

terraço, ú rua Senador Euzebio ia».
(íuS iv) S

I. \ UGA-SE um lindo cômodo com janel-
i\la nara a ma, tem electricidade: na rua
Sele do Setembro n. 15S. esquina «a Ira-
vessa do S. Francisco. O317 E) u

A LUGA-SE n loja da rua Tlieoplitlo Ot-
Xluoni 11. 101; ns chaves estão por favor
no 103 c trara-se na Sccrciaria da Pcnl-
tencia, largo da Carioca 7* ___*^*1

A «LUGA.SE a loja do ,prcdio da trrves.
ji\.-a Ao Commercio 11. .o: a chave por
favor «10 -'i c truta-se na Sccrciaria da
lV-iiitineia no largo «Ia Carioca 7, [__)

A LUGA-SE o grande predio da rua Ita-
x\rão dc Ladario n. 0. com dois so-
brados todo ou separado, com entradas In-
dependentes, para ver as cliaves estáo por
favor no 12 c para tratar no largo da Ca-
r*i-c_ r, Secretaria da Ordem da Penitetv
cia. Oi)

A LUGAM-SE uma sala c um quarto, mo-
___l_bi!ado; na ru-j Paysandu' n. .17.

(¦031 E) !

ALUGA.SE 
n sala <le frente, no (iriniei-

ro andar da rua Theophilo Ottoni 85,
Trata-se na loja.

(13.1.1 E) J
«própria para escriatono.

31. .149—Santa Thereza.

PRECISA-SE 
de uma boa coz;nhctra do

trvial; prefere-se de cor. Tratar ,. rua
Visem.le de Abactc _H (Villa Isabel) de
fí á*- 10 da tnanhS c dc 3 horas da »arde
ctp deante. C-t-o H- S
"DRECISA-SB (lo unia cozinhei*
ra; nn run Dr. Dins tia Cru/.
11. 389. Jleycr. (S S5S) C

CREADOS E CREADAS
"DUUOISA-SR 

de unia crendn para* lavar o passar rouiia: nu rua
Dr. Dins iln Cruz 339.(8859) C

uma creada para 1,v
... em casa dc 3 pessoas;

rua Itacurussá n. 62 — Conde de Hom-
fim. (1071 I!) .1

A LUGAM-SK os fundos de uma Icja, um
xXquarto, uma aala, cozinha, quintal, ha-
nheiro, tanque11 tudo muito espaçoso e lim-
I o; na rua l-cueral 1'cdra n. 6-3; trata-se
nj mesma. (io.*j lí) B

familia de tratamento; na rna
Primeiro de Marco 20. 2" andar.

(M 1846) B-,

ALUGA.SE 
uma sala para moços sol.

teiros, com pensão; na avenida Passo"
n. n8. IS-5 e.) M ;

trata-se na sapatarla
(185!) E) M

ALUGA-SE 
uma casinha, com

.unia sala, cozinha; á rua Petropolis.. n.
113 (avenida); aluguel
reza.

1lS: Santa Tlio.
(t.lí.1 

**) J

ALUGA-SE 
um quarto dc frente, em

casa de familia; na aveniila Uio Bran.
o n. 27, 2" andar. li'» W J

A LUGA-SE uma grande sala do frente.
__um pequeno quario mobilado separado a
rapazes decentes, casa de família. K. Tay.
lor. 1. Lapa. (18-10 t') M

1 Gufiranptrtft 1a ¦ ______ _._ _ g
¦U«KI|__;!í;IHa^^^

A LUGA-SE em cnsa tle família estran-
¦¦LJ-ccira, uma sala dc frente mobilada, a
casal ou cavalheiro* entrada independente;
na rua liarão do Guarãtiba n. -'9. Cat-
tete. (1720 G) S

* tTJG.-Wf-SE esplendidas salas, arejadns,
JÍ"Vcom bellissima vista, mobiladas; na' rna
Fia ho n. 20, Pensio Kio Branco. Tel.
3731 Central. Gloria. (1731 G) S

A LUGA.SE a casa da praia dc Botafogo
/"in. q_. com 3 quartos 2 salas cozinha,
despensa, iardim. etc: trata-se no 78.

<lai7 C) R

A |,rfíA-SM um palart.c. oon-
¦^Vitriiccâo nova. eom todas ns
(•«iiiiiiioiliilades e nielhoriiine.ntos
modernos, pura erande faiiiilla
de tratiunento! centro <1«* terreno,
entrada para automóvel, ete.: ua
rua Voluntários dn Pátria 143.

(J 102) O

illuminada á luz electrica; as chaves retão,
por favor, na casa IV; aluguel ia.'$ooi>.

(140 II) S

A LUGA-SK o nredio n. ^ da rua Kgre-
_rt_.itnha; 4 ouartos 2 salas etc. clectrici*
d;»de. foiíão a ca?., ete ; as chaves, por
obsequiu á rua EsreÜnha n. 28. armazém;
trata-se â rua da AlfaiHcea n. ..o, 2a and.

(0181 H) M

ALUGAM-S1Í 
2 nuartos. cnm ou sem mo-

veis: rua Gustavo Sampaio 137.
()027 H) B

A LUGA.SE uma boa casa í rua Guima-
JM..-.1C5 Çnipora n. 148: trata-se na mes-
ma rua n, t.6, Copacabana. (1280 II) R

ALUGA-SE 
por 142? a casa da rua Bua!*

que n. 43, no Leme. com duas salas,
tres auartos. etc; chaves na pharmacia.

(H73 II) «

.Alüillf, ESTÁGIO
E RIO COMPRIlir

ALUGA-SE 
a casa da rua Dr. Rodrigo

doa Santos n. 29, com duas sala- qua.
tro quartos, ver o tratar na mesma. Ma*
cliado Coelho. (1651 J) J

ALUGA-SE 
oara ,15$, em casa franceza,

com luz c café, um pequeno quarto
mobilado, serve 60 para moço ou senhora 1
<4, rua Barãu dc Itapagipe. 0,_jJ)R

A LUGAM-Sli boas casas, em conta, no
Ã.Catumby; trata-so á rua Macalhaes aa.

(ii.li J) J

ALUGAM-SE 
por preço medico, as ca-

sinhas. novas na rua Campos da Paz
na. 124, 128 e 130» com optimns accom-
modações. clcctricidadf, quintal, etc. Tra-
ta-se na rua Uruguayana n. 41, Rcstau.
rant Paris. (1639 ]) J

ALUGA-SE 
u casa da rua Visconde de

Sapucahy n. .uo, tendo duas salas, tre»
quartos, e mais dependências. 'As chaves
esuio por favor, no n. .1J2 e trata-se com
Jacohina, no avenida Hio Branco n. 103
1" andar, das a ál 4 horas. (314 J) R

ALUGAM 
SK boas ca-inhas. assobrada-

das, pintadas e forradas dc
A LUGA-SK a casa da :Ha Araujn Gon*

-rViÜm n. 64. «Leme, por 263$, \s chaves
esl5o no n. 66. 0-J73 II) R na aveniila Salvador de Sá 114. (1250 J)R

novo. bon
de-- de cem réis. próprias para familia re.
pular: na rua Frei Caneca 2 ..2; trat ase

SPPW"--.l,W-i^ât'T____-_BiMJ--|-

A LUCA-SE. cm rasa de familia. a ra.
jtVpaitas. esplendido aposento, mobilado,
enuí 011 sem ocnsão; rua Silveira Mar.
tins 149. (1701) C,) S ,

A LUGAM-SE, a 30S e 40S. 2 bons 
'<

XMuortos. independentes, em casa de fa-
milia. com lu* electrica c teletilionc: hnndc
á nona e perto «los banhos de mar: Todro j
Aim.ricn 80 (Cattete). (iu3_0_

DENTES ARTIFICIAES
IXO\rO SYSTRMA

PR. SA' REGO
ESFF.CIAÜ-TA

Pronunciii clara e perfp.ita ilus palavras. M isligaçâo (--.uai ádos
dotiles naluraps. Stifíurdiiçi a ioda a prova.Commodidatle absoluta

UVA DO CARMO 71 - CAKTU OA RUA OUVIDOR

ALUGA.SE 
o predio da rua ltapirú n.--0. pelo preço dc 160S tendo 2 pavimentos com 5 quartos ; salas c mais de.

pendências; as chaves encoiiirain-fe na mes-nu. c trata-se na rua Sen.dor Furtado 78.
(843 J) S

A 
LUGA-Sl. por preço módico, a casa da
rua dos Coqueiros n. B-t, Catumby, pin*tada de novo; chaves 110 sobrado. (i.'5ÓUR

A LUGA-SE unia casa icira casal, na ru¦AXde Sanla Alexandrina n. iíj-IV.
(86; J)

ALUGA-SE 
a bou casa d arua Nova de

S. Luiz n. 63; trata-se 110 59. Alu-
guel, 100S000. (1730 I) S

ALUGA-SE 
a casa da rua Gonçalves

n. 10, Catumby; as chaves estão no
armazém da esquina c lrata.se na rua Had-
dock Lobo n. 67. (1817 J) M

ALUGA-SE 
por 45S metade «le um pc-

queno chalet (sala e quarto com ser-
ventia cm toda casa), Iur. electrica. cte.
Xa avenida Paulina n. 2, junto da egreja
do Estacio. (1795 J) M

HAUDOCK-LOBO E1UUCA
ALUGA-SE 

uma casa com sala, tre»
quartos e cozinha fora, 72$; ua rua

Delphina n. 59, fundos; as cliaves estão na
rua Conde de Iionifim n. 6d*. Trata-so
na rua Uruguay n. 3"6, (86li K) R

4 LUGA-SE uma easa elegante, em es-
-CXtylo moderno, tendo as nccommodaçfle.
precisas â pequena família de tratamento;
lia íua Haddock Lobo ti. 333; ns chaves
estão na padaria, t mesi.ia rua n. 337; trata,
se cotn Jacohina. na uvenida Kio Hrauco
ti. 103, 1° andar, das a ás 4 horas.

(331 K) R

A LUGA.SE casa da rua Silva Guima.
XA.rf.e5 14; as chaves, para ver. c maia
informações, no armazem da esquina, eom
o sr. Malheiros. (1065 K) J

A LUGA-SE um quarto de frunto, cm
«TXeasa de um casal sem filhos, a uma
senhora só; na rua Santo Ilcurinuc n. 80
(casa 4). (411 K) J

ALUGAM-SE. 
4 rua Haddock Lobo 4-..

bons aposentos, com ou sem pensão, o
cavalheiro do tratamento;
domicilio.

dá-se comida
(Ó7J K) S

Ifmi.nBcianiKraciaKUBnotiiiaDn
MDOIS CÁLICES DESTE PODi: jj
I ROSO ANTI-ACIDO EVITAM Sé
¦ AS MAIS GRAVES DOENÇAS |I Guaranesia i
H ______==_=_=_==_=r B
.iiBiBiiiiiHiHiiiiaiiElíiiaiiiiSiiiiBi!;»!!:"!

ALUGAM-SE 
bons o lirnpot commodos;

na respeitável casa da rua Haddock Lo-
ho n. 36, desde 25$ a 4"$. tem Kraudc
largueza. IMg K) S

ALUCA-SE, 
á rua dos Araujos n. 75, a

casa ti. 2\ as chaves no porão. n. 6, c
trata-se & ma Conde de Bomfim n. 117.

(1-S.1 K) K

A LUGA-SK. com contrato de um auno,
_í"Vnr> mínimo, a esplendida cnsa da rua
Dr. Campos Salles n. 117-A. Haddock
L0I10. com todo conforto, para familia ^detrataniento; as chaves no n. 11.,. (t2isK)J

ALUGA-SE, 
por [60$. o predio á rua

Valparaiso n. »8, Conde de llomfini,
com duas salas, tres quanos, banheiro e
mais dependências, com rm e eleetricida-
de; as chaves catão por favor, no n. 30,

A LUGA-Sli uma casa nova. com cinco
__>6inparlimcnto». InstillaCcs electricas,
fouio a lenb.-i ou gaz nor mo* sita a rua
10 (lo Fevereiro n. í6. Botafogo: trata-se
na tua Sele. «Ias 4 .ás .. (6;n G) b

A LUGAM-SE bons coiumodos com mo-
jrt.|,ilia, a mocos «io coninicicio-, ua rua
II. Luiza n. __ Gloria. (9-t8* . V'2„._

* l.iT. \M-Sli mnsnificos cômodos a ca-
JA'vaiÍieiros e moços do commercio, na
coi.rortavel avenida Coniniereio. na rua
iChiistovão Co'ombo 11. 33. próximo aos lar-
go «lo Machado: trala-se com o encarrega-
do a quakíuer hora-.  (8284 G. J

A !.tT,-\-SE por 45$. em casa de fami-
X_!ia, um quarto de frente, mobilado, gaz

ALUGAM-SE 
dois bons quartos, com ou

sem pensão c sem mobília, a casal ou
ten hora, em casa de casal sem filhos; na
rua Goulart 74 Leme. ('-54 fl) R

A I UGA-SE uma casa. na rua Nossa Se-
-íinhora de Copacabana o. 959; as chaves
estão no n. 1040 (padaria). (1024 II) J

A LUGA.SE unia casa com tres quartos.
jMü.anhciro. fogão a gaz; na rua Sanla
'Cara n. ,1.1, Copacabana proxinio ao mar.
Aluguel 180$. As chaves na rua Nossa
Senhora dc Copacabana n. 66-, padaria.

(1743 11) S

A LUGA-SE a casa da rua dos Tonelc.
X3.ro.» ii, 170, ti-çs quartos, duas sala:

c rou;>a de cama; na rua D Carlos I jardim, gramlo lerreno, está oberta desde
n. .4. Cattete. (7180 G) J

ALUCA-SE 
cm casa de familia. um bom

commodo de frente na rua Senador
Dantas. 27.

A L̂UGAM-SE uma esplendida sala dc
-frente e um quarto com luz electrica,
lhos quentes e frios e todas as commo.

(1838 li) M | «lidades; rua da Lapa 05 (1705 F) S

mnços do

ALIT. \M-SE desde 150$ mensaes. opti-
-fVnias salas «le frente e quarlos. para ca-
saes e cava lu-irns de tratamento, ricamtn-
le mobilados cnm pensão dé primeira or.
dem, garauiindo-se todo conforto,, a ru.
Buarque dr Macedo 11. 7'. próximo «los
banhos do Flamengo. Teleplione 11. 4.159
¦Central.  

1

A"" 
TUGA-SE optima sala dc porão habi-
tàvrl e tambem tun bom quarto com

iauella, ambos -cm mobilia, a ««"•'•'J
moço de tratamento; na rua Correa Dutra
n. 17.¦

AI 
UGA-SE. em casa de senhora de res-

peito, predio novo com todo. o. confor
to moderno. 2 quanos sem mobilia;nouc* **v- - h« 1 ----- - ,

alho do Si n. 3.1-A. mnto ao largo doCnrv
Machado.

ALUGA-SE o sobra-lo n. .6 da rua doi A LUGA-SE um quarto .para moços ao. .™S____£

GAMAHA
Mocntlo sempre

(C;6 G) S

^Ê^&yitm^iMm
doA'LUGAM-SE os ." e 3" andares

/-\;.redio da rua de S. José n. ?-\ tendo
espaçosos, chi ros c bem arejados commo-
dos uara família de tratamento. As chaves
eslão na loja e trata-se com Jacobina. na
avenida Rio Branco ti. 10.1, i° andar, das
2 ás 4 horas, (3-9 Ê) R

A LUGAM-SE commodos esppciaes « -*>o$,
i~V.tn predio novo e. de esquina, todos
cnm janellas de írente, á rua Senador Pom-
peu u. 24-j, em frente á estação Central,

U.n Ei )

A LUGA-SE o nredio n. z8 ó rua The
/.nio Regadas (Lapa): trata-se á rua
Theophilo Oltoni n, 76. 1" andar: aluguel
zonS; a chove está no Grande Hotel.

ff,62 !¦) S

CATTETE, LARANJEIRAS,
BOTAFOGO F %W

ALUGA.SE 
a casal sem fi'lios on a duas

senhoras, sala e quarto de frente, com
pensão; na rua Ypiranga 11. 37. Laranja.
ras.

'(166. 
G) J

ALUGA-SE 
.1

deza n. 24.
Bota f oro.

casa da rua Iteal Grau.
casa Ilt: lrala-sc no 22.

(1657 C) J

nosentns oom nen-
.......veis. ii«vsili> iiüono

nor illa «• 100$ mensaes, lua --H-
ctrlrn. teleiihono, ctc.c int-ti Iiella
suin ile- fronte. Pensão P/imllliir
Prjica José do AíencaV(14.5Cattote

AIUGAM.SE 
magníficas casas na. aveni.

À. n-lla Vista com accom-iiodaçiies hy-

^S^t^mm^M
i,5$; tratase com o encarregado-

(818 G) .1

Al 
UGA lli. ein casa de familia distineta,

,., bem mobilado quarto com luz ele
ctrica todo conforto c -amar po 100S,, «
fim moco distineto on a >¦"'-• senhora que
ri* fora; rua Paysandu ,6" casa S-j
Villa Pacheco. "*" ' '

A

PltECISA-SE 
de ü

v.ir e cozinhar cn

\LIH.AM-Sh 
bons confortáveis apo*

Bentos, p. casses ou rapazes distinetos,
á rua da A*..tt.!v-i f" 2Ü andar. (1762J-)

11 ifi V\l-SI? magnificas e amplas casas
na avenida 1>. Luiza. com. boas accom-

A LUGA.SE a ea-a III ... ViU- S. Cio. I modacOes e hutalUcio «lectri»; m

Amcnte, á rua «le S. Clemente n. 08, 1 £">¦««? 
Correa 4 1 

encarrcBado. Alu-
com ires quanos, duas salas cie. 1'raia-se Ma liado trata-se com (giH_ C) .
no 01. Aluguel no$ooo. (165S G) J guel, 130S000. _.

•™~Om~__t_SS' "*w

PRECISA-SE 
de un

niiar e lavar em
uma creado para c.*?;-

caía de pequena ta-
milia, 11a rua Duque de C'axi.15 11. 111. I
\ illa Isabel. (!l)

uma creada para o?
.1 dc familia -. na rua
• 22. (1280 C) R

E MOLES fiUiS DO PEITO usem sempre o"v***.^ $q Çrindelia"
t_G> OLIVESIStA JTJTCrZO^S.

Poderoso CALMANTE, TÔNICO _B3 ESPBOTORANTBPoJe5 oso o ax_boa£ 
^^^ „CTRmDELIâL OLIVEIRA JTOIOB»

A' vaiua em qu.lquaf pharm.cia e úroyana Araujo Freitas & g. - ma ae jjnsiro
lis — agrr..., _^__<___tM___|()»____WM____M3_Wgaaoa-M **¦>?-¦- a^-rirtaf*

5 da tarde. Aluguel i6o$ooo
(85, II) S

A LUGA-SE parte do sobrado da rua N.
__"VS. Copacabana n. 66o com bons com.
modos para família e cavalheiros. (t..4.H

"*r

A LUGAM-SE as casas da Villa Ediih
-•_.n. II e III. á rua Coronel Pedro Alves
n. .179. com foyíio a eaz, electricidade e
«ieniais re«iuÍ3iios dc hygiene, próprias para
pequenas familias de tratamento; aluguel
i-,2$; trata-se no Mercado Municipal, rua
V io a 16; chaves no n. II. (421 I) S

A LUGA.SE. na avenida da rua Curuzu
X_Ln. 62, a casa n, III. tendo duas salas,
dots quartos, cozinln, norâo. luz electrica c
bom quintal; a chave na casa li: trata-se na
rua Mariz c Carros igi: ahiRuol 80$ men-
saes. (4.1" J) »

ALUGA-SE 
em casa de familia. uma boa

sala de frente e dois «luartos, a pes-
soa decente. Travessa Navarro n. 52.

(818 J) R

TOSSE
Tomo rEITOUAI/ MAfRINH'
Rim Sete du Setembro 18.1

e trata-se na rua Junqueira Freire 45.
(io__ Ko

< LUGA-SE o predio da rua Conde di
¦f-Homfim 567; lem carage; preço yoí;
trata-se no mesmo. (1142 M J

ALUGA-SE. 
oor 250$. a casa «Ia rua Ge-

neral Roca us, Fabrica das Chitas;
tem 6 quartos, porão habitavel c vasto ler-
reno na frente; n/io sc aluga para casa da
commodos. (n«j7K)J

» LUC-A-SE uma casa, com InstallaçSo
/_LelectrÍca, á rua Gciicra' Üoca 120 (casa
III). por 80S; trata-se á rua da Carioca
n 16 com Tlnlihazar. (t.t-;? Kt J

* LUGA-SE uma boa casa. para fomllil
jtiLde tratamento, á villa fios Araujos n.
05;a sc haves no 74. annnzein. (1182IOJ

i LUGAM-SE casas na chácara da rira
jfxltapiru' n. 327, com doii quartos,
duas salas e o mais necessário, pelo alu-
guel de 7"$ a 85$ ndeamudo*. (1066J»

A LUGA-SE o predio da rua Padre Ml-
Üguelino n. 19; as chaves eslão no
n. 21 e trata-sc na rua Primeiro de Mar-
ço n. Q", sobrado. (107? J) J

A LUGA-SE um chalet. limpo, com en-
_£_Ltrada ajardinada, casa bom nreiada, com
installação dc luz c fogão a caz e carvão;
serve para pequena familia; na rua da Luz
001 prceo barato oara bora Inquilino; está
aberto todos os dias. (440 J) S

PARTOANALGINA
FODEROSO PREPARADO PARA SUPPRIMIR AS DORES DO PARTO

VERDADEIRO ALLIVIO DAS PARTURIENTES
RIGOROSAMENTE SCIENTIFICO

NENHUM IMínifiO

*** * Laboratório Paulista de Biologia * *

RUA QUINTINO B00AYUVA N. 24 ~*— SÃO PAULO

c em iodas as pliarraacias. drogarias, casas de cirurgia o no deposito do Rio de 
f

Janeiro : - RUA DA ASSEMBLÉA N, 7 - SOPRADO

Jb__b_____8__-B-_--_--^^

A LUGA-Sli a cara da ia Coronel Pç-
__.dro Alves n. 385 oroi.na oara família
tratamento, com banheira, fogão a eaz. uz
luz electrica c todos os rcouisitos de ">'•
bítoc; lem .1 i.uarios, 2 salas c 3 áreas,
«¦•ido 2 cobertas; aluguel if>2s: acha-se
aberta dns 2 ás 4 horas; trala-se no Mer-
cado Municipal, rua V 11. 10 a 16.

A LUGA.SE a casa da rua Sara n. 72.
i-_iem bons commodos amplos e arejados, a
ten' bons coaimodos amplos c arejados,
chave Cita uo u. c trala-se na rua

Ourives 54. Aluguel, 130S000. R

A 1 UGA-SE por preço barato, boa casa.
.«Lconi dois quartos, duas sala, e bom

qi.imal. Informa-se na rua Cardoso -Ma-
rinho n. 7. escriptorio. Praia Formosa.

(901 l) .'

PRECISA-SE 
de

serviços de ca.
Ilarfio de Sertorío i

1JRECISA 
Sli .le uma creada, de bora

comportamento, rara serviço dc um
casal; á ma S. Francisco Xavier 556.

1JR_CTSA-S_ 
de uma empregada moca,

para serviço doméstico em casa de
pequena familia; á rua Conde de l.copo'.-
dim. 11, u8, cisa n. 8. in

A IUG'\M-SE. Para escriptorios, boas sa-
XVlas. com sacadas para o iardim d, praça
i« dc Novembro; rua Claon i. (3<><> M f

PIÍ.ECISA-SE 
dc uma crcida para iodo

o serviço, para casa dc um casal sem
¦fiílio-s; rua Fonseca Telles n. m. casa 1,
S. Chrislovão. (1823 C) M

l LUGA-SE a casa da P-a« «Ia Republl-
Aca «1. 0.1. loia. á= chave*, estão no so-
brado e trala-se na rua da Candelária .2
cum Paulo A. de Smiza^ i____i_

ALUI". 
\-SE. a rapazes do commercio. uma

Mia ,le (rriiie. .-om ou sem mobília; rua
do Riachuelo «--o. sobiado. (410 II) J

A LUCAM-Stí commodos. co mtodo o con*
iÃ forto c ac.eío. na Vílla Fernandes, rua
Luiz Gama 4-r. antiga do Rsoirito Santo.

(724 li) I

\ LUGAM-SE boas casas, pintadas de
JrVnnvo, com cuintal c imitia muni; na rua

ÇJREOISASE de unia pejuena p.r\ ser. | Viscndc dc -.imicahv 11. «in. (68j Ii)S
JL viços leves, em casa de fam.Ha
rui Senador Dantas n. 27. (18300 M ¦

PRECISA-SE 
de uma

lodo o serviço de

3ue 
dê referencias

o Senado n. 313.

A. 
UGA-SE um

casa de familia
emp-ecada para f n.t rua
pequena família. Jde sua cond-cta: rua!

(1803 C) M • I IV. \M-SE cor sn!

pala de frente, em
a moços do commcrcto;

dos Andradas _?. _» andar.
(1756 li) s

11:11 bom commodo, em casa \ _UGA-SE Ctll CtlSO lio familia
familia. a um casal sem ] __,_el_n um» boa snlu ile frente.

mohilitila; nu rua V. Carlos 1. ü'.l,
Outtctel (lt 1288) O

A LUGA-SE
-f\do pequena lamina.
filhos; na rua dos Cajueiros n. 70.

(1744 E)

A LUGA.SE unia sala de frente e dois
--.ouartos. ca mou 'cm mobilia. muito in-
dependente, cm casa dc uma senhora; na
rua Larira n. 181, 1" andar. (1744E) S

A LUGA-Sli em conta, bom ornia-cm,
Acom moradia; na rua Gcnural Caldwell
n. 227; tr.ua-sc na rua Sachet 1 2" andar.

(11.15 I.) J

ALUGA-SK, 
perto da avenida

um quarto,
Central,

iicin" mobilado, tendo tele-
plwne e luz electrica; á rm Ncua n. 150,
cm frente ao theatro Phi.ix. (7U8I'<)J

LUGA-SK um quario mobilado, com ou
irn pensio em cnsa de familia cs

av Gomes Fr.-irc 44. (ii.mil
A'-ris

PU.CC 
ISA íHl de uma moça ou mentia,

de bom corpo! amemo, para serviços
Ie\e-j de um casal sem üllios; á rua Ki.v |
**uelo o. »3_.

>$. quartos mo-
conforto! na avenida
andar. (1731 <i) S

A LUGA-SE um quarto Rrailde e c,:ir'_i
(i68a D) Si _\na ru» Larfia u*. «o!». C«í«» ») s

_T\.!ii! idni, todo <i
líír líraocii n. ti,

. Ll.«..
tXrto 2'
se traia.

-Sli uma sala. u..ra cscnpl.uio
andar da rua Sachet 11. 3, onde*

(1147 I.) J

A LUGAM-SE um miarto e uma salda.
_l\cui casa iL? familia a moços decemes
au a um casal se mfilhos, nue não lave;
iiau-so *ua Prainha s8. armazém.

(1701 t) S

ALUGAM-SE 
auartos e salas de frente,

próprias para dois c tres rapazes, com
ou sem pensio: na praia do Flamengo 10a,
csiiuiiia Corrêa Dutra. (i-'M __) _\

A LUGA-Sli a casa da rua D. Mananna
A\.n. «_t; traia-se no 117. Aluguel 100$.
lioUfogo. _.'f_ói _•_ _

1 LUGA-SE um quario pequeno por 20%,
lAa pessoas oue traba liem fora; na rua
Payandj' n. 170. ____________

? I UGA-SE pnr 400$ o predio á rua dia
XiiUranjciras n. 250. defronte «io Insii-
mini Surdus-Miulos: as cliaves no armazém
d. esquina próximo, onde se truta.

(if>j; (>) lí

* «LUCA-SE na rua General Polydoro 2c,
Aavcnlda, uma casa; a' chaves na mes-
ma e para tratar na rua da Passagem «v -B.

(ui; {.>) i>

A LUGA-SE por 2S0* o nredio n. 53 da
Arua Buarque de Macedo; trala-se na
riu Almircme Tanuulaic b. 68. (n,6i..)J

A 
LUCAM-SE barato, bons commodos e
casinhas; na rua Genera! Severhino, 7-1

Tratar com o encarresado sr. F.lizeu
(320 G) J

A LUGA.SE por preço barato, boa casa
l\.ro~ trrs quartos, duas falas e bom
guinai. Infortnn-sc .na rua Cardow Ma.
rinho n. 7. escriptorio. Traia tomoti.

A LUGAM-SE duas casinhas com sala,
Àouarto, cozinha, lamine e chuveiro pnr
4.$ cada uma; rua da Paz 63. (n86J)S

t LUGA-SE uma casa limpa, com duas
ÜLsalas, dois qu.uio?, quinial c luz ele
ctrica tudo por 112S1 na rua Dr.. Mala
Lacerda n. 30 easa 5 (listacio de Sa); a-
chaves estão na casa petrada c irala-W na
mesma rúa 66. (1295 D l!

«i LUGA-SE por 130S o predio moderno,
.-".assobradado á rua de Santa Alexan-
drina n. 241. com quatro salas Ires ')»ar-
tos. banheiro, cozinha, installação electrica
e a rriz. -—

A LUCA-SE a csp'endida casa da rua Ita-
Aplru' 11. 348, em frenie á rua RarSo
de Petropolis própria para pequena tarai-
lia de tratamento. As chaves na pharmacia
próxima. (1031 d j

\ LUGA-Sli a esplendida casa da rua
/iltopiru' n. 34S. em frenie, a rua Ba-

le Petropolis, própria para família de
chaves estão na pharm*.

(1033 .') J
rao ti
tratamento;
cia próxima.

S. CHRISTOVÃO, ANDARAHY
E viu.» \%m

A LUGA-SE o nredio da rua Rarão de
i"ü_CoteRÍpe n. qo oelo alunuel mensal da
100S. tendo 2 salas 2 quartos, despensa,
cozinha c mais dependências, luz electrica
o iardim; a chave na mesma. (426 L) S

A LUGA-SE, em S. lanuario 185, 1, a
__j_ou 3 commodos independentes, luz ele-
ctrica tardim a roda, a pessoas dc bom
tratamento; c casa dc familia. e uilo d-
commodos. (427 L^ o

A~ 
LUGA-SK uma casa. com trrs quarto3,
3 salas, na rua Rarão dc S. Francisco

Filho o. 204! aluguel noj: Villa Isabel.
(1158 L) S

» LUGA.SE o bello sobrado da rua São
--.Christovão n. 204-A. com boas accom-
modações para família dc tratamento, as
chaves estão na venda, cm baixo; trata-se
na nta Candelária zfl U31 L. S

• l.l'1'.A-Sli o predio «Ia rua Conselhdro
/—Pereira Franco n. 62; as chaves no n.
66; lrala-sc na rua Candelária n. 28.

(432 D S

A LUGAM-SE os nredios da rua Hella
Ade S. João us. 00 e 02 muito confor-
laveis, para familia; ru* chaves estão, por
favor, no n. 88: aluenel iSn$; trata-se *
rua Genorai Câmara n. 45. (040 l.) J

A LUGA-Sli. nor 100S. um predio ocaba-
Ado dc ocnstruir; serve para qualquer
nejwcio; i rua Mana Luiza 7.1. ponto dos
binil-s de Lins r Vasconcellos. (1102I.IS

A I.UGA-SE a casa de construcção mo-
jTVdcrna. com Ires nliartns. duas salas, eo-
pinha banheira esmaltada, chuveiro, luz
electrica. entrada independente, com boa
Área. tendo ouarto oara creado; á rua Ba-
rão de Coteeipe n. 08; as chaves nn n.
roo e trata-se no mesmo; preco commodo.

(10.57 L) Ií

ARMAZEM
Aluga-se o da rua S. Fr.incirco Xa-

vier. 404, cscniiia da T. Dcrliv-CIul),
acabado de construir. J icoS

ALUGA-SE 
o sobrado da rna de São

Francisco Xavier n. 404, acatado f.e
construir, com (minta. ea?. c elcctricMadCi
duas salas, ires quartos c mais dependen-
cia' cnm todo o conforto moderno. A»
chí-vp. nn •ni*. f'o*.i I-) j

4. LUGAM-SE ns casas «Ia r"- Visconde
i"VS. Vircnie ns. i e -. c - ? quartos,
2 salas, cozinha, banheiro, rtc. enlrnila ao
Indo e l"z electrica: chaves na avpni.ln. cm
Frente; trata-se á avenida Rio Branco 4».

(0.171.) j

* LUGA.SE. nar ito$. boa casa com 4
J~\ quartos, boas accnmmodaçnc.**, !»z rle-
ctrica; na rna BarSn dc S. Francisco Pt-
lho 31; as chaves estáo no 33', trata-Sc na
rua Io de Março n. 8. com o sr. França.

(801 I.) J

•TXZtZtt&Jm-^-VV-*™

4 LUGA-SE, na rua General Severtano
jt\iHó, cnsa de família, uma sala de fren-
te com pensão o mobília, uor 110J. e mais
dois quanos. a «inS; so a pessoas de trata.
mento; pagamento adiantado. (f.6i 10 !)

A LUGA-SE a casa n. 24 da rua Tavares
Aíia-K.s, com dois quartos «luas salas,
um grande porão, fogão a eaz e nida «>
irais necessário; as chaves cs:Jo 110 arma-
zem do esquina, onde se trata. (11.7.GI I

A LÜGA-SE um bello commodo. comple.
Atamente independente, com luz o imlas
as commodida.les; rua dn l altete 85. esoui-
.. _a rua liarão de Guarãtiba. (148 l.l S

». 1 UGAM-SE optimos quartos e suas,
Acom 011 sem mobilia. com nu sem pen-
são em espaçosa casa em centro de jar-
dim: tratamento de familia estrangeira; na
rua das Laranjeira, n. 275. (1802 l.l

ALUGA-SK 
uuu esplendida casa cnm

iodas as commodidades para fa-nilia de
tv.-tamcnto, á rua Euphr-sia Correa n. 2*.
autua Marquez ado. Santos, com gaz, ele-
stricidade « porão habitavel. (1815 G)M

UTERO—OVARIOS E ANNEXOS
O lClITHVOLOIi, de Alfredo de Carvalho, e ile effeito seeu*

das moléstias desses orefios — InflnmmBCÕes. cor-
ro na cura"¦" -'-. ..,,...1.,^ ,,,i 

"phronicos. 
A' venda em todas as pharma*

cZt Bl^ê d«.s Esffis!'Depositários: Alfredo de Carvalho"s 
c.. _ Ruu V dc Marco n. **"10.

4 LUGA-SK uma boa loia com j portas
__.* neileiiamcntc moinada: \isc n!<
nucahy 176.  .

V 
LUGA-SE o orm
b.

azem da rua da Gam-
41. proiirio nara qualquer, ne-

A LUGAM-SE bons comniodtis. alguns in.
independentes, desde 10S a 40$, estas sa-

(410 1) S las dc (rente; na rua MniiuS Rodrigues
iS. antiga do Leste. (S61 J) b

* T,Uf!A-«T.1 nne 71? s cn<«n HX
fitin i"«n .Tnsf Vicente !•-!. A "'Ia-
rnhv. ri«"ve«i nn rnc T; fvof-so
na Avenida Central 128. s«i'>"n«1n.

(11 1051 VM
4 LUGA-SE uma casa. na Villa Snns.

/\Potici; ¦ nuartos *. salas, quintal; n--.ii-
lm-r.l 28 de <!f«..nibro 11R. foaf. D R

s LUGA-SE uma casa. e"m Ires au-rrns,
f\ditas salas saíetn cnrinlin t mais nc-
nendr-npias enr r acua cm abundância: rua
r>r. Ferreira de A'r"ulo n. í.i a< ebaves
„„ ., '<; rt,ri'stn.-","i. (m;o I.) R

mais algunsoa n. .
encio. tem armação, baleio .
uiensilios, próprios para botequim; os ena-
v-s estão na rua da Gamboa n. 79. arma-
te- c trata-se na rua do Cattete n. 49, «o-
brado. Lü__ ]__

A LUGA-SE o predio de construcção re- ,
/-cenie, com duns salas, quatro nuartos,
copa. banheiro de anua qnenlc c dc cliu-
veiro, cozinha com furões a «ml c de ser.
pentina. jardim e bom quinial arbonsa.lo,
orde existe um pequeno quann para crea-
dos: na rua de Santa Alexandrina n. 60.
As chaves ao o. 66. Preço, j-oSooo.

(068 J) oA LUGAM-SE boas salas c nuartos. de
Xl.25 o 70S; na rua Joio Alvos 12.

('-1" R) n
| A LUGA-SK. por 140Í. a casa da rua Ua-

A It'0\.SF. o srnnde armazem da ru» | JA.no de Petropolis n.^ioíj as chave, »

A-Visconde dt Itauna ns. jj e Ml
I.-K ao "Flt—titicme Hotel*.

tra* 1 tão no
(1) ' iundo-

a ni; lrau-»e Cuviaor 7Q. sobrado,
». (u« 1) J

* 1,1'f! * M.*-"! no «¦»»"« dn rna
-^.1). tf-rln 71Í.M(leln r,».«nittn*t.
trnnoversnl ií rna Pereira Xnnes,
noras, rom doi* onnrtos, duas
snlnsi. eo.lnlm. hnnhelro e tnnnne
rle Invacrem, toiloi ns ponimoilng
illvnilnndns n In?, electrica. As
c.inves 110 Inrnl. Trata-se nn riiB
Gonçalves Dins 31. próximo «In
cidade, a poucos passos do.s bon*
des de Aldeia Campista, cuia nus*
anuem em duas accçües é de 200
ri-!-. Almrueis 100S e 90S0OO. I

ALUGAM.St, 
por 64$. boas casa», toda»

reformadas, na Villa Esperança, i tu»
lítopoldo o, *a, Andatahy, (1076 i.) è

' -íi
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CORREIO DA JMANHà — Seguiida-íeira, T de Agosto dé 1916

SCIATICA
-limo. Sr. Or. Sandcn.
Certifico que com o uio do Cinturão Elcclrlco que vos comprei em io

de agoito de 1901, fiquei curado atí hoje da aciatR-. doença esta que soffri
durante dois annos, « ijue ma incomniodava tasto que quasi não podia andar.
Tanto assim que, deveu estar lembrado, dão me foi possivtl subir as escadas
do vosso CKriptorlo quando vos fui procurar.

Agradectndo-vos todo o interesse pela minha saude e o beneficio que
recebi com o uso do Cinturão, sou com alta estima e consideração.

De v. s. am-*0,, cr_", ob-jd1" — Luia Mattkso. Setembro de 1915.
Residência: Guabiroba. Estado de S.o Paul».
Illmo. sr. dr. Sanden.
Só hoje posso responder-lhe «obre o assumpto de sua ultima carta, que

em saber dos effeitos dos CtaturSea que me foram enviados por v. a.
_ Tenho notado um augmento de forças, e, i noite, dá-me um somuo tran-

quillo, prolongado « reparador.
Quanto ao colono Frcgones Doraenico, foi surprehendcntc o effeito do

Cinturão n. 8: com, alguns dias de uso começou a sentir melhoras e ellas
foram dc tal maneira se accentu&ndo que antes de dois mezes de uso ficou
completamente bom. Elle julgava-se incurável, pensando que a tal sciatica
jamais o abandonaria, de sorte que hoje, como « de ver-se, se acha conten-
tissimo.

Sem mais, subscrevo-me — José Raymundo da Silva. Julho de ipií.
•Residência: Mineiros — tinha Paulista, Estado de Slo Paulo.

18-7
Prospectos grátis, verbaes ou por carta, das 9 da manhã ás 7 da noiter>R. a_c. t. sabo-djeict - Largo da Carioca 12 - 1 and.. - Rio ds Janeiro. (M1827)

-ittM H___í_--__ ...O*

ALUGA-SE 
o sobrado da rua da Liber-dade 36, S. Christovão; as chaves estão

ao porão; tratn.se á ma da Quitanda 36.
(1083 I.) J

k IaUGA-SE um» boa casa. com doi» quar-Atos, sala, illuminada a luz electrica; na
Villa S. Januário, 1 ma S. Januário 11. 26o:
trata-se sa mesma villa, casa 1; aluguel,
?6}ooo. (1048 I.) R

A LUGA-SE a boa casa da rua Es-
«.perança n. 14. em S. Christo.•mo, com 2 «alas o 2 quartos, po-
rio habitavel, lnz electrica, ba-
nheiro a grando quintal. Aborta
das 12 ás 5 da tarde; para tratar
* rua do Ouvidor 162, com o sr,
Duarte Felix. L

AlaUGA-SE 
a casal ou a cavallicrio so

um niaRniflci, aposento, com pensão, a
nu D. lauiia, 6.1. (1837 Ia) M

AH.UGAM-Slí 
tres casinhas, na ma dc

8. Christovão n, »86, preço 43$ .por
cada unia. (1779 1,) M

ÁI.UGA-S1.. nor 
100*. casa moderna, com

.1 quartos, electricidad», gaz. etc.; run
Itípcrança 55; chaves no n. 53; bonde ile
S Januário. (1300 L) lt

ALUGA-SE a casa da rua de S. Chris-toyâo n. «o, com quatro grandes quar-tos. duas salas, cozinha, ilespensa. banheiraesmaltada, installaçâo electrica e grandequintal; trata-se na mesma rua n. 557.
,,, (1-81 í) R

ALUGA-SE, por i_o$. a casa 4 rua Fe-
, lippe .amarão n. 115; as chaves estão» rua .anta Luiza n. 54, onde ae trata.

(*9Q Ia) J

ALUGA-SE, por a6oí. a casa da rua Dr.
Josó Hynino n. .6'; as chaves estãona rua Antônio dos Santos u, 50, onde se

trata; telephone 1131. Villa. (711; I.) J

SUBÚRBIOS
ALUGA-SE, 

em louar saluberrimo, a
familia de tratamento, luua bella casa;

chácara, jardim, abundância d'agua. 6*z,etc; i rua Dr. Joaquim Meyer n. 85; nara
tratar, na mesma rua n. 78 onde esti a
chave. (1031 M) R

ALUGA-SE, 
.por preço módico, predio

novo, - rua Condessa Belmonte 103.-A
(Engenho Novo), com 3 quartos, 2 salas,
quintal, jardim na frente, gaz e electrieida-
de bondes á porta, 5 minutos da estação;
as chaves na mesma rua 105; trata-se rua
13 de Maio 43, armazém, em frente ao
Lyrico. (864 M) R

A LUOA-SE por 80$ boa casa
af_.com Dttrüo, na Villa Sylvia. rua
Carolina 51, estação do Rocha.'R 120t») SI

ALUGA-SE 
uma casa, por 50$. na es-

tação dc KamoB. 2 minutos da estaçüo;
trata-se com Arthur, rua André Pinho XVI.

(1054 M) R

ALUGA-SE, 
por 100$. o predio assobra-

dado, com sac.id.iB, varanda ao lado,
iatrdlni, gradil de ferro, elcctricidada, ío-
mão a gaz e lenha, água em abundância,
bom quintal cercado, com 2 salas, 3 quar-
tos, copa, cozinha, etc.; cara ver e tratar,
_ rua Coronel Ilorjii Reis 89, 15. de l)cn-
tro. bonde de Piedade. OotJo M) K

UM SENHOR
0»e •"•'.¦• -Ut--o -jor imu ftrte

tutirtulo» « de «rtrrma gr-ri._.t, •(-
feri-M-ie pam iediear grat-ltuntntt a
todo* «im toffrtn. 4* «nftra_<U4i. ho-
yiraMríw, _híb como imm«, bfttxbi-
tei. tosse ceavutw, M._m_. tahircaloN,
patunoaii, et«,, um remédio que •
curou ces-fleMne-tf. Kita indfctçSo
paia o bem da b-mi-idadt, < cdqh-
qotacia dt am vote. Dirigir-it por ur-
ta ae ir. loteai. /.Tellar, Caia» d*
Cerrai» i..lt.

ALUGA-SE 
um sotão cora dois «luar-to» e um» grande sala para ura casalserio, na rua Dr. Mesquita Junor n. 7, an-tiga travessa da Saudade. (341 M) J

A'LUGA-SE 
um quarto dc frente comluz cectrica; na rua .Marechal Machado

Bittencourt n. 94, casa 3, estação do Ria-chuelo. <ie5-j M) J

ALUl»AM-SE 
duas casas, á rua Vinte

c Quatro uo Maio n. 237, casa dentro,Villa *3S. ti655 M) J

ALUGA-SE por 85$ a casa nova da run
. Padre Roma 11. 2, tendo duas sala»,

dois quartos, cozinha, despensa, luz cectri-ca, fogão a gaz, etc., própria parn pe-quena familia de tratamento. Local bonitoo saudável, aconselhado pelos médicos, O
bondo Lins de Vasconcellos passa na cs-
quina próxima da rua Cabuçu': as chaves
estão em frente. (:61o M) J

TfEXPE-SE uma casa nova, asso-V bradada, para familia de trata-
mento, por 18:000$; para ver e
tratar na mesma, á rua 0. Luiz
GonzaK» 11. -04, bondes & porta.

(R 265) N

ViKNDiE-.E 
uma cisa -ora, eyateroa rna-

derno, tendo ogua encanada e um bom
terreno, medindo 60 metro» por iijooíooo
outra por 1:400$, na rua Maria Benjamim
o. 39; trata-se com o sr. Oseu-, Terra Nc-
va, L111I13 Auxiliar. (oo'o X) J

VENDE-SE, 
era S. Cbrirtorio, num doa

melhores pontos, com bonde» de Jioo
perto, o» predio» assobradados, quasi no.
vo», da rua Francisco Eugênio na. 114 e
118; trata-se i nia da Quitanda, 8], (obra-
do, da» 11 á» 5 hora» da tarde, com o
ar. Roque. (. 649) X

VBXDEM-SE 
ai casas da rua Dr. Silva

Rabcllo ns. 56 e 58, Meyer, eom doie
quartos, duas salas, cozinha, jard m e quin-tal arborizado; trata-te na» mesmas.

<J J38) N

VENDE-SE por -17:000$ a propriedade
4.15 da nta Voluntários da Pátria; trata-

se, na rua da Alfândega, 12. Peixoto e Cia.
(9|o N) J

ALUGAM-SE 
confortáveis casas, dc 41$a 61$; tratam-se com Alberto Rocha,

rna C. Bonieio 502; .lacarépaRuá, i34M).l

ALUGA-SE 
uma casa, com duas salas,

dois quartos, cozinha, água c quintal;
Pa-ra ver e tratar, a rua Sylvio n. 100; 45$;estação de Olaria. (134 Ji) S

ALUGA-SE 
a easa nova, da rua D. Ma-ria ios, na Piedade; 3 quartos. 2 salas,

quintal, luz electrica; aluguel Sijooo;carta de fiança, (564 M) R

A laUOA-SB a boa easa da rua Es-
^"x-peranco n. 14, em 8. Christo- j
vio. com 2 salas o 2 quartos, po-
rio habitavel. luz electrica, ba-
nheiro o arando quinta]. Aberta '
das 12 án 5 da tarde: para tratar .
* ru» do Ouvidor 162, com o sr. '
Duarte Felix. L

ALUGA-SE, 
por 8o|, a tloa casa da nm

dr. Garnitr 19, Jocltey-Club; as chaves
na casa 11. I, da villa. (1293 L) 11

Bi IHDI BHlü

.'ALUGA-SE o predio da rua 1'elippo
./-.Camarío 60; as chaves estilo no arma-
sem. esnuina dn Boulevard 28 de Setcm-
bro (Villa Isabel). (1335 L) K

ALUCAM-SE 
casinhas, com bons com-

.modos, na ruii Ricardo Machado n, 52.
avenida; aluguel iis$. (laia L) B

A 
LUOA-SE o sobrado, á rua do Mattoso
34. muito espaçoso. ca_a com 5 quartos,nova; a entradas; esti aberto. (1334 L) lt

AI*UGA-S-Í 
esplendida caso. com a salas,

.a quartos, cozinha e grande quinta!;
rua Souza Franco 117. (1180 L) J

*. IiUÚA-SB a boa cas» da rua Es-
•"•lic-unça n. 14, em S. Christo-
vio, com 2 salas e 2 quartos, po-
vão habitavel, luz electrica, ba-
-heiro e crundo quintal. Aberta
das lil lis S da tarde; paru tratar
á rua do Ouvidor 102, com o sr.
Duarte Poliv. L

4 LUCA-SE uma linda e espaçosa sala
.__.du frente, com entrada independente,
luz ele.lricíi, honde a portn. banho. frio.
i ninrmia c cafó nela manhã; preço 35$;rua Jocliey-Cluh ,.|. (auo Lj J

ALUGAM-SE 
coníortavics salas, com ou

«cm mohilin, a «enhorog de tratamento,
».m casa de respeitosa familia, na travessa
ila Uuiv-raitku!'. 50, oroximo ao Collegio
Militar; bondes ie Andarahy e Aldeia Cam-
pista. (1384 L) B

A LUGA-SE uma casai a quartos, i sala
Xj_.fi mais dependendas; á rua,Amaral 56,
nor íío$; Andarahy. (1271 L) K

AI-UüA-SK 
tini bom quarto, com janol-

. Kl para rua, cm casa ile pequena fa-
wllia, oom ou sem pensüo; Matto») 204.

(laHUÜ||
A LUGAM-SB casas quasi novas
^n faiuiliiiK do tratamento, tendo
quatro quartos, optima installaçâo
aloctricu com tomada do corrente
em todos os compartimeutos, ba-
nheiro com nicna quente, dois fo-
üões, sendo um a gaz, dois W. O.,
Jiidct. etc. Avenida l'i-«tlro Ivo 01;
trata-so nn cnsa n. 3. Ihi-sn um
mez do bonificnçno depois do doze
mezes dn residência. (S 137)L
1 ¦¦¦ -- i ¦¦'IM -— '

A I.UGAM-SH duas boas casas, com todo
-aVo as.rio, com tres ouartos. boas Balas,
visitas o jantar, W.-C., líiiiihiíirn dentro, de
casa». ..orao àc arrumação, «a?., electrieida-
du, ã "Villa I.uuríi" ns. 7 c 8, da rua
.rorKc Rudge n. 40; sò se alüRn a pequena¦família dc tratamento; aluguel 90$; trata-sc
na rua do Hospício n. 73. (I)

ALUGA-SK 
uma casa, com 4 quartos, a

salas; na rua ll.ircclloó 11. 1. S. Chris.
fovüo; as chaves estão na rua Lopes Üou-
2.1 14, (8.t8 L) S

ALUGA-SU 
hoa casa assobradada, com 3

quartos, .í saln?, i>f>rã.ir Rrandc terreno
arborizado, etc; nluRticl ri-*?; as chaves U
rua Chaves L'aria yc, arniazem Canc_!la,
S. Christovilo. (1160 1.) J

¦t"  —_—¦__-.-.-¦_..,_. „.,.,- ,,.,.. ,.,.

A LUGA-SK o prcOio da rua Torres Ho-
-tx.u..m :». a,*8 (ca.ia da frente); as chave.,
p-tüú 11a --,.9:1 dos fundos, e trata-sc á rua
do Ros-ario 11. i-.<), Baneo Alliança. (D

VLUGA-SE 
um magnífico nrclio, í rua

1'ereira Niinep, a\lileia Oainnista; lem *
salas 4 ouartos, copa, despensa. cozinha
oom íogão a Rar, tattouc com clnveiro,
W.-C, porão habitavel na parte interior c
algum terreno; para in formações, ú rua de
3, Josó n. \ú6, i° andar com o dr. Mel-¦iiiileí, das 1 4-; 6 da tarde. ("5.1 1.) S

.4 iVUC-A-fíK a casa III da rua Visconde
ÃVde itamaraty 83, com I112 electrica c. to-
Ü0i\ os melhoramentos modernos, is chaves¦fatão na casa VIII com quer.. ?o trata. Ij

i IjUOAM-SB us cnsns ns. 1 o VI
ií*Jda Villn Murinlié, sita á rua
General Silva Telles n. 60 (União
do Mesquita),com 15 salas, 3 auar-
tos, H \V. C, cozinha, banheira
esmaltada, Inat electrica rt auintal;
as chaves osüto nn casa n. II, onde
so informa,Preco 101$ cada uma.

(S 346) h
' A í,Ul*«AM.SK quartos n .'-n$, 35$ e 30$,
-/ii rua Bon.fim _>8P tom muita agiu c
muita terrena. (5''7 L) R

A LUGA-SE o predio ile sobrado, eom 4
^"j_nuartotj, jardim, entrada ao lado banhei-
ra. Im eleetrica, 110 Drolongaiiieiito da rua
Maria c Barros 517, fim da rua llarfio de
Aniaionr,»; irala-se co c,i4. onde estão ns
clianes, (.lS.t I.) .1

1 A LUtiA-SE a casa d» ruo flene-
•<*-"*al Hllva Telles n. 5-í (Barão
do Mcstiiiita). com 2 salas, _ bons
quartos, áS \V. O., dispensa, cozi.
nli.-i. luz electrica o bom iiuinliil;
as chaves estão uo li. 60 (casa áS)
ondo so informa. l*reeo 172.S000.

(S «47) Ií

t LUGA-S13 unia caía. por o°$. na rua
X— Argentina *o, S. Cliristovão. tSjt L)ll

A LUOA-SE. por 150$. o armaicm, cem
__.mor;idia, a rua S. Chri?tov.*o n. 513;
è próprio para negocio decente; as chaves
cfitSo no sobrado; trata-fe A rua da Quitai)-da no, Manufactura dc Fumos e Cigarros
Penna Fiel, (300 L) J

A 
LUGAM-SK, por 110*. os predios da
rua Araripe Junior ns. 13 e 3.1. esquina

da rua Barão dc Mesquita, com .-. ouarto-*,
o salas, instaliaçiíQ clcctrica b-inheiro?, com-
Blctamente novo.; trata-sc noa mesmos. (L

(4.15 L) S

ALUG.\M-SK 
uma sala e ouarto. em ca.*ja dc um casal, casa liinoa e socegada;

* rua Luiz Uarlcsa n. 7.5. Villa Isabel;
sluKuel -o*. (117.1 L) K

A LMGA-.S1-' nor l)_ü! a casa 06'/i-dn rna .Tone Vieento (Andara-
by), Clláves uo 11. 92, cnsa I.
Triuii-so na Avenida On+rnl 12S.
«.obrado. (-T 1028) h

,4 LUGA-SK per 80$ uma 'jo:i casa ;-.-.ra
-lí-e-nu-na famjlla crr.n electricidade c
grando quintal; na rua Flack 11. -S: a
dluvo está no 11. *l, PCrlo do honde de
Cascadura,  _

AI.UGA-SE 
por 7=5 o predio do rua

Tonei Homem 216, Villa Isabel; ns
chave, estâo por iavor no açouguo íron-
tt-io. Acceita.bu sj caria de fiança, dois
nuartos, iliiai sala', despensa, cozinha. .W.
C„ taiuiue, et--. O?'" D S

-- -¦¦¦¦ --—
• i LUGA-SI! o predii n. Ue.i da rua Ba-
i A üo do Bom Ketiro (Andaxahv). com
esplendida, accommodações para familia c
grande terreno; cstA aberto; trator, na rua-Senador -íuxe.io n. ijo. armazém.

0.K- 1.) n

AT.IJGA.SI* 
o nota casinha, n. IV da

avenida » rua Fellppe Camarão n. oi.
Kit» do Boulevard í!l de Setembro, por
Oj*. tn.:»-»» nt BM-na íu* n- ;oo.

(UM Ll '

QUEM PAGA O PATO ?
-M-_H_a-H_BMM-_MM__*«_a-_a_HBr^^

Áquelle que não compra a

que é indiscutivelmente a melhor
lâmpada I

A' venda nas melhores casas de
electricidade do Brasil!

A JJUGA-SE boa casa com 2 sa-•"iliis*. 5 quartos, porão habita-
vel, .rando terreno, etc.; nn rua
Fiuclc 134, Riachuelo, nor 1608.

(J 1174) .M

ALUGA-SE 
a casa da rua Bon Vista s.t.Riachuelo, pelo aluguel mensal de 5.)$;as chaves estão na rua Flack, esquina darua Perseverança. (755 M) S

A LUGA-SE uma boa sala dc frente, com-Xltiz electrica, a casal sem ÍÍH103 ou ra-
na-ies, em casa dc familia dc todo respeito-,na rua Monte Alegre n. 17. (io^9M)J

A 1,-UGA-Slí um predio novo. com 2 sa---.Ias c 3 quartos, loRar alto. perto daestação; preço 80$; rua Teixeira Franco
io6. Ramos. (i.ij M) .1

ALIJGA-SH 
a casa da rua Tavares Fer.reira n. 35, Hocha; as chaves no n. ;o:i-1-.igtn-l 14-g. (1334 M) B

A LUGA-SE .1 casa da rua Paraguny n.
-I.70, antiga Matheus (Meyer). com 3
quartos, 2 salas, jardim c quinlai; loanr
saudável; chaves no n. 81. (i.Oü JI) li

A LUGA-SE a casa, com chácara, da rua
Xilnilicrial n. 130. Meyer: trata.rc na
mesma rua n. 166. (1*4* M) B

VLUGA-SE 
uma boa casa, com 1 quartos,a salas, cozinha, banheiro W.-C. liom

uuintal; na rua Conselheiro Jobim ,'J. E.Novo; na chaves ao lado 44-A. (1326M)/
AIjUGA-SE uma sala para umo

¦íj-enliora só; na rua Anna Gui-
marães 77, casa 14, Rocha.

(S 8701 M
,4 I-UGAM-SÇ boas casas novas, com a

Xi.quartos, 2 salas, terraço, lavatorio, co
zinha W.-C, chuveiro, bom quintal, etc,
nor '0$, 63S c 70S; trata-sc 110 armazém
Jacaré, Riachuelo. rua IJno Teixeira, es*
quina Viuva Cláudio, bondo Cascadura.

(1150 M) J

ALUGA-SE 
o grande predio. sito á rua

24 de Maio IJ.1. oroorio oara numerosa
faniilia de tratamento ou collcgio dei 1*
ordem; ver e tratar, no mesmo, das io ho-
ras em deante. (io_6 M) B

MOLÉSTIAS DA URETHRA
Cura rápida «om a

INJEOÇAO DB MARINHO
Rua Sete de Setembro 186

ALUGA-SE 
a casa n. 4 da rua Particular

Dulce, com boas accomodliçõcs pai-
familia de tratamento; trata-so na rua Pe-
reira de Siqueira n. 10 (padaria), onde se
encontram a. chaves. Í1070 M) J

ALUGA-SE 
a easa n. 131 da rua Itália

de Tncaii, oro.iiiuo íi estação do Cavai-
canti. Campo dos Cardosuii. (1067 MJJ

AMJGA-SK 
um ouarto com janella para

rua, com luz electrica. com ou sem mo-
bilia, por 30$, a pessoa du tratamento', rua
Dr. Ferreira Nobre 1, esquina .Marques
Leão, Engenho Novo¦ (Cu M) .1

A LUGA-SE, »,r 6o$ mot.sae*. a casa ila
__-rua Albnno 11. *oo, cm Jacarépaguii;
tem tres quartos, duas salas, saleta. CO--Í-
nha, tanque, latrina c tirando terreno; as
cliavcs estão ao lado, o trata-se na rua
Intendente Stagalhães 11. 3, Campinho.

(03 < M) J

,i LUGA-SK a casa n. _íí da rua Dr.
_A.Silv.-l Rabcllo, Mcycr; as chaves ostão
no n, 43, c trata-se na rua i° dc Março 7.

(n."6 M) J

ALUGA-SE 
a casa da rua Barros Leito

11. 30, Quintino Bocayuva, com * salas,
3 quartos e mais dcocudcncías, luz electri-
èa, grande quintal, todo arborizado; chaves
110 11. 1, onde sc informa. (1119 M)J I

A H.'GA-SJ-I uma boa vivenda. com qua--»"*'*" "Martos. tres saias, cozinha c cran-fr-.|'..--o 4 rua
Aquijaban n. 177, Boca do Malto; para».., .,._.-. iua n. 10,*; preco
!.-...¦. (1357 M) J

_»____-
4 LUGAM-SE os predios a rua D. Anua

aíiNery ns. 40 e aa. com -i espaçosos >
quartos, duas salas, cozinlia, banheiro, w.-l, ,
tanque, quintal; por 1*5$ mensaes; as clra- .
ves por favor, no n, 28. (1017 Mí J

A LUCA-SK, por 70S. um chalct; tem 2
-"-.salas, 2 quartos, quintal fccliado, luz
olectríca c terreno; travessa Dias Pe.reira
32, li. Encantado; Irata-se rua dos Arcos 25.

(S57 M) S
A LUGA-SK. por 71$. unia boa casa, na

XArua Imperial 271 (Meyer). com 3 quar-tos, u salas, cozinha, írrande quintal c mais
necessário; as chaves estão na casa l;
trata-se á rua dc tí. Pedro 307 dias utois.

('.154 M) J

TrENDEM SE em* Maxambomba, su-
burbios da Central,
22 casas, rendendo
340$ por mez, por
preço de oceasião. Lo-
tes de terrenos a 60$.
120$ e 150$; os com-
pradores de 5 a 15 lo-
tes têm desconto de
5o.o, os de 16 lotes
para mais desconto
de 10 oto; os terre-
nos de 120$ e 150$
têm água encanada.
Chácaras de 2,5oo|
a 5.0001 ooo. Andrade
Araujo, subúrbios da
Linha Auxiliar, lotes
de terrenos de 50$ a
loo$ooo. Chácara com
120.000 ms. quadra-dos, mais ou manos,
construcção livre; pa-ra mais informações
com Corrêa. Dias, á
sua Sete de Setem-
bro n. 29, sobrado, das
2 ás 3ída ta>.-de. 8 855
Vll-'.\"J>IvSl-' 

um predio recentemente cou-
struido, sendo um confortável sobrado

uma hoa loja, próprio para negoc o, uni bom
quintal; para ver c tratar á rua Paula Mat-
tos, 30. (noü N) J

LlIDIC-O FIG1DA
- DA CONHECIDA CASA "MAI80N ACRE"

Travessa de S. Francisco de Paula 18
Por motivo do falle-ineiito do chefe desta acreditada c«~a, resolvemos, para

pagar aoa herd-ro- e a um sócio que se retira, vender por preços abaixo do
custo, todos os artigos dc que sc compõe o "stock" deste tiem conhecido eotabdç-
mento "Maison Acre", com grande, completo c variado sortimento ae todos arti-
gos próprios para homein», senhoras, creanças e uso doméstico; com» e*}"*»* "*•
roulas, camisas, punhos, coUarinhc*, gravatas, saia. brancas, K-dao*. e boro-das,
cx>rp«Ttea, meia-, lenços, ro_pas para banho, toalhas para rosto, banho e meia,
g-ú-anapos, fronlias, lençòcs, roupas paia_ creanens de 4 a i- anno-, e uma ._&•
nidede de artigos que deixamos de mencionar.

Todas a9 mercadorias existentes serio vendidas sem reserva de presos, para
rápida e difinitiva liquidação.

Aproveitem a opportunidade
— TODOS A' "MAISON ACRE" —

TRAVESSA DE S. FRANCISCO DE PAULA 18

«^P%
?V 7'

m__m_r*rrr!rmxrimV!i-.__-

\7_lvXD_-Plv por preço Je óccasIJo tu>» bom terreno, na Piedade, próximo d e-%taçüo, 11 vista ou a pi-cstaçücs; trata-se írua do Riachuelo 11. -tod, pbaruiaca
ffl 5-3) -V

\7VKNI)_-SE 
u:n «üiilcndido tt.-reno de11X4.1, na rua Uruguay ns. 241 c ^41.Preço módico; trata-sc com o prcp.-ictarT--« rua Visconde dc Itauna, 341. <Kj3j5)N

VFNDÜS DIVERSAS

Vi-NDU-SE 
uma caS3 com terreno me-

düido 10 de frente por 40 de tinidos,
preço t:8oo$ooo entre as estações de Ra-
mos c Bomsuccesso; trata-se na rua do
Kngenho da Pedra u. 164, cm Homsucccs-
so. (i*.10 N) K

GATHARRO DOS PULMÕES
Oura rápida com o

PEITORAL. DB MARINHO
Rua Sete do Setembro 18«

VENDE-SE 
por ióioooíooo um bom ter-

reno, eom algumas arvores de frutas
com unia aveni-dá Ue 3 casas nos fundos ç.
uma na frente rendendo rüoÇooo, nesta
quadra já renderam 2111*000, tem losar
para fazer mais caías, o terreno tem 2.000
metros quadrados, pouco acima de Ramos
uns 4 on 5 minutos dà Estrada Penha;
1310; para tratar no mesmo, com o dono c
livre e desembaraçada dc qualquer ônus.

(I2IÚ 'a\) J

VENDE-SE por 6:000$ um bom prediocom porão habitavel -» bastante terre-
uo com plantações. Logar alto bonita vis-
ta e muito saudável; na rua Roberto Silva,
109, csíoçàit) de Ramos, para tratar com o
proprietário, a rua Vasco Ja Gama, 150,
loja. (1,-47 N) -

\T1E.\TI1E-SE 
o predio da rua Souza Si-

queira, n. 62. Piedade com quoiro
quartos, duas salas, cozinha o varanda
grande lerreno; a.-» chaves estâo por fa-
vor n. (q c trata-asc rua Ceneral Ciitnara,
11, 100. armazem'. (1141 N) J

[¦"--M111-.-.-.E um automóvel 14x30, ur.
v gente; rua Uruguayana íaj, (S 641)0

VEd-m-EM-SE pkntís de tod»» as q;ml!.,dade», para pomares e jardin», 110 cr-
Ubelecmento de horticultura de A. A. P»..
reira da Eontecai; na rua Torre» lioinen,
fl. a;', Villa Isabel. (-7,*8;) Kl

VENDEM-SE 
um- bancada e utíi lava.

torio tudo de mármore e mais moveis
para barbeiro; na rua Anna Barbosa, ali,
«Meyer. - (R 34») O

VENDEM-SE 
üvros em diferrer.te* liu«

^uas, duas columnas <ie faiance com jar-dineiras, dois mastros de bandeira, uni cs-
pelbo p.ira sala, um oratório c um fogão
á gaz com quatro roscas c forno; i tra-
vessa io Soledade 11. at, bondes do Mattos,.
e .praça da Bandeira. (J 711) O

VENDEM-SE. 
á rua Haddock I.obo, 417,

lindos canários dc raças frã/iceza c bcl-
ga, capííes nanícos criadores de pintos et
c-Ses Fox-Terrier, puro sangue. (K3is)0

ViENDE-SE 
tini terreno com um barracSo

com dois quartos, duas wlas e cozi mia,
independente; o lerreno mede 11X50 fren-
te para duas ruas no campo do Braz de
1'iiina n. 3-1, onde se trata com o sr. Ro-
riz. <ii.l7 «) J

Acaba de sair á luz e já se acha á
venda a nova edição de 1916

O HÈ Piii
--- ¦-.. QU —t—.

\7''EN4)E-SE 
um piano Pleyel, quasi nOTO

e perfeito, preco ultimo 750$: traui-sei
por favor com o sr. Silva. Traça Tlradentíjjo. 29. (11S7 O) S

VIÍNDK-SIS 
um bom piano do celebre au-

tor C. Bechstein, ainda uovo e perfeito-rua Riachuelo, 433, sob. . (1165 O) 'S

VENDEM-SE 
* foques a gaz com õ bi-

cos cada um quasi novos i rua do Or'«
ente, 35, S. Thercza. (1175 O) S

VEXDE-SE 
tuna boa banheira dc ferm

esmaltado cem a competente válvula,
completamente nova, Para ver e tratar iv.
rua Haddock I.obo n. 413. _____?' '*¦

\TlKNDEaSE 
ura rico piano allcmio, cor-

das cruzadas, cepo de melai c armação¦» una .iiiMiuaa, \.v,«« viv. "niui »• miii«-|in-
de aço, peça cliio, preço, i:soo$ooo; rua
Senador Josó -onifaclo o. 104, Todos om
Santos. (10-3 O) J

ViENDE-SE 
11111a machina de costura ii-

teiramente nova: na ruo Francisco BcU-
tario, 1 antiga dos Arcos. (1107 O) JI

\71ENDEJSE por 3:700$ uma boa casinha,
perto da estação dc liamos; trota.se com Ar-
thur 1'iuto, rua André Pinho XVI, Kamos.

(1055 N) K

\JENDEUSE 
uma bonita chácara na Boca

do Malto, toda arborizada, tendo o ter-
reno 4.-IJ5 metro.*, quadrados, bon.Ui casa
com muitos commodos. Preço dc occastâoj
trata-sc á rua do Ouvidor, 108, sala 3,com o sr. Cândido. (ioji X) B

VENDE-SE por i3:ooo$oooo o prtdio da
rua Antônio de Padua n. 11, Raehuelo,

próximo da rua -4 dc Maio, co--! * gran-des salas, cinco bons quartos c mais depen-
dencias, tendo bom terreno; trata-sc no mes-
mo com a proprietária. (1047 N) J

VIv.ND1-.jSE 
um bello sitio, tendo casa

nova, grande, forrada, assoalhada, bons
quartos, salas, cozinha, fogão econômico,
água encanada e grande terreno, jardimhorta c criação. 1'reços 7:500*000; tratar
na venda da rua Pinto Telles, com o sr.
Henrique. Moranga, Cascadura. (584 N) J
TT-EJa-tEt-SE um grande terreno cercado e» limpo a pouco, promp-.ò a idlflcai, á ruu
liai a dc Incau' n. 15. -ntre Thoin.u Coelho
c Cavalcanti, l/ii!ia Auxiliar; trata-sc a mr;»-mi rua, 27, com Domingos l.iuo 1 :o;8 N) J

A tndos ós qtin s if-
frem de qualquer -no-
lestia «sta socledatle
enviará, livra de qual-
quer retribuição, os

(19,.. 
p,«, H.-' meios da curar-so. EN-

V1EM PELO COl\'ai"IO, am carta "cohadi.-n.'..e.nwi'-d i, sympto iws ou
.-nt.nifastaio8-.da nnestia-a iello para a resposta, que receberão na'volta do Correio. Cartas ao* INVISlVEl--Caixa Correio lf*j.

os in visíveis
A T.UGA-SE a boa casa da rua Imperial

/Vn. 174. com duas salas tres quartos,
etc., jardim e quintal; chaves no 11. 210.

(1075 M) J

Corrimentos
\ curam-se em 3 dias com

.Injecção Marinho
; Itun, 7 do Sot.iubru, 1-G

V LUGA-SE
__..Í5 - 154 ra-,

uma iniDOrtanto chácara :
jv m .i * ._., ....| com muitas arvores frutt-
feras horta, jardim, urande easa dc morada,
casas' para creados, abundância d água,
prosinio de 4 linhas Jc bonde c dn estação
do Engenho Movo; rua General Bcllegardc
n. 68. ("'8 M) J

\.SE unia is» t«sa, com dois
X-quartos, duas _i:.-. iiraiiuc chácara; na
rua Adriano 8.1. Todos os ..mios; a»Jt*»>y
¦ioSooo. ¦¦, (H53 M) S

* LUGA-SE o predio á rua losé Bonifa-
Acio n. 3.1 (Todos os Santos): as chaves
estão no predio vizinho, o trata-so na run
dc Rosário n. i-ió, Banco Alliança. ÇM)

A MJGA-S15 uma casa. com 3 quartos c
m£\.i saal», na rua da Matriz do Eng-jnho
Novo n. 103; a.=í chaves no iot; alugiicl 100$.

(ioo M) J
,4 LUGA-SK um bom terreno, com ba*

_n.tat.tc capim, projirio para um ou mais
estabulos, na listrado de Santa Cruz; cn.
tre an estações Dr. Frontin o Cascadura;
para informações, ua rua S. Pedro n. Co,
armazém. (552 M) R

NICTHEROY
, LUGAM-Sl* as casas ns. i c n da praia
Ldc Icarahy; trata-se 110 n. si; moderno.

(1070- T) J

A LUGASI-SI-i casas ua Villa Kdmundo;
aC-a quarto;, * salas, lus electra-a; nlu-
cuel ít; rua José Douiiiigucs 113, na.He-
dade. '.•** 

*') 
_

ALUGA-SK 
a easa da rua T). Anna Nery

n. 365, com a quartos, 2 salas, bom
quintal e lua elcclrka. por 100$; tratr-se
ua mesma rua n. 404. i U' o Mj i

ALUGA-SE, 
nor 160S. o Iludo predio 110-

vo, á rua Francisco Manoel ri. Ki do
Riachuelo; 5 quartos. * salas, Iu* clcctrica,
grande quintal; trata-so i rua Vivtor .Mel-
Pelles 3*. .(:,'':*_.Ji.A!

K LUGA-SE a casa da praia de Icarahy
j.Xn. 137, com todas as commodidades
lera familia dc tratamento; trata-sc u.i rua
AlV"»-< -I" V'1-V.vln ¦, ?..- (11,11 '\'l 

J
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COMPRA E VENDA DE
PREDIOS E TERRENOS

CÜMTUA-üE .11111 terreno no Districto
federal, ut_ 5Iaxaniboii-bai dc ioo a

150 mil metro», com água correnle; indi-
caudo preço c logar, cartas ncsla reda-
cção. o J. P. Santos. (1031 \) J

COMPRA-SE 
um terreno nau immedia-

jões da rua Ari«tiilcs Lobo, Estacio
de Sá e Uio Comprido; trata-sc ua rua
Uriiguayana 11. 8. (12S2 N) I)
/*>ASA pequena perto do centro, com-
\J pra-se uma, negocio com o proprieta-rio c por preço dc oceasião. Offcrtn*. n
Uarbosa jc.iix.i postal 1814. fiSia N) M

C10MPRA-SE, 
cm Botafogo uma cnsa

> até I5;ooní, que tcnlia quartos. Ne-
gocio urgente. Carta, nestj rcdacçiio a
A. F. (1770 N) )

PRÉDIOS 
— Compram-se ainda que

prectzem dc concerto, na. rua l)r. Iin-.Trijii) dus Santos n. 71Í, dc 10 òs ia o de
17 ás 19 horas. (1019 S) S

ALUGA-SI-* 
a casa da travessa do Rio

Grande do Norte 3-, Meyer, prosimo a
CStaçi.0, com duas salas, tres nuartos, cozi-
nha,' jardim e bom quintal; as chaves no
n. ?q. (.130 M) S

ALUGA-Sli 
o predio da rua Iguassii n.

156. cm Cascadura, com quatro quartos,
dur._ sala?, despensa, cozinha, pia, ^ fogãc
econômico, tanque oara lavar, W.-C. uo
centro dc uma (trand? chácara; trata-so na
rua Dr. Mesnuitn Junior ti. 7, antiga tras-
vessa das Saudados. (.140 M) J

A LUGA-SI' o magnífico e confortável
jtVpredio, com porão habitavel, da rua 24
de Maio 37; as chaves estão no n. 4.1!
trala-se ua rua Industrial n. *4. (io6-iM)J

ALUGA-.13 
o sobrado da run Lconço de

Albuquerque n.t Ti, tem duas sabá. tres
quartos, saleta, quintal c água com abun*
daneia; aa chaves no armazém dofronte c
trata-sc na rua do Ouvidor -n. 2, bote-
qiiim. -* (i;qô ) W

ALUGA-SK a casa da rua Minas 46_x(Sampaio), tendo duas saias, quatro
quartos, eópj, cozinha, electricidade e mais
pertences. Aluguel i.|--Sooo; trata-se na
mesma. (1S48 it) M

Á LUG.VSK a casa nova dn rua Dona
.CVl-Vancisc.a n. ;, Cabuçu*. Bondes I-ins
dc Vasconcellos. com dois quartos, dua.;
salas, cozinha c. jardim cor., grade dc fer-
ro u grande quintal, G6$ooo, ((3840M) j

ALUGA-SK 
a casa n. 51 da rua Gui-

marães, moderno, perto do prado Jo-t-kej-Club (bondes dc Cascadura), com
Ires bens quartos, copa, despensa, banheiro,
jardim, electrici d.ide. etc; as chaves cst5o
110 .,3-1; trata-se na rua dc S. Christo-
v5a n. 603, aluguel t--$. (177a M) J

\ LUGA-SU, uma casinha com sala, quartoXVc cozinha, pelo aluguel de 30$; na rua
Carimundo de Mello n. =34, rasa ',; a
chave no n. 232 a trata-se na rua 1*1-
nueira n. .-07, Rocha. (1804 M) M

OS VISIONÁRIOS S: S: B: rjua tem por fim
300-i-irrer a todoq os neoassi-
tados. Quem aoffror do q uai-
quer moléstia esta S: S: 13: en-

íratiiitamonto ot rocursos pira a oura oo-npleta .
Oirijs n-se ei» carta fecliadi aos VISION\RIOS. Caixa di

Correi.) 19Í7, declarando 03 sy nptomas, ns maaífestaj.es da mo-
lestia, o no.ne, -tr *osideuoi;\ o o sello para a resposta.

via 1

IyREDIOS 
— Vçndctu-sc barato, dois

pequenos predios no Mcycr; trata-sc
com o sr. Torres, á rua do Kosario 107,
da3 2 boras cm dcílnlc. (N)

IJALACETE. 
no Leme, barato, trata-se

na trav. S. Francisco dc Paula ti. 26.
Lemos. (n-o S) J
rpiiHRKNOS — Situados á rua Barão
X. de. Mesquita, lotes 10 X 40 mti. a

dinheiro 011 prcstaeõei. Tratar, dr. Meira.
Uruguayana n. 3. Tel. 4654, C. Preço 10$
a 15$ metro quadrado. (3100 NI J

\ri.NDl;-*SK um predio novo, aMÒbraiJa-
V do bon.ta apparencia, muito perto da

t-Ueio do Riachuelo, com duas grandeslwI_5. tro espaçosos quartos, despensa. co-
rinlia, banheiro com egan quente e fria.
N*o rcr-(i..-chão os mesmos compartimentus
que no «obrado, tanque dc lavar, grandeterreno, etc; trata-se ua riiu úa Consti-
tuição n. s9. charutaria, (S 9351) N

*mmm^

\rmm\i-S?. bons lotes de terrenos na
> rua Lopes dn Cru?, e D. Claudina. 'Es.

taçJo do Meyer, capital dos subúrbios. Pre-
cos módicos; iníorma-se na rua D. Clainlí/ia
n. «3. _ ('34 

**) S

^ENDEM-SK bons lotes do ter-» renos de 12X50, lo_iu- nlfo e
«nudnvel, a 100.S, em prestações
il« IOS: é bom nmpi-cco dn caui-j
tflli o locni' 6 do _i'nntle futuro, I
iinssairem tio ida o volta, t\ flOO
reis; LI nlu» Auxiliar, estação ile
S. Mntlicus, eserintorio ein frento
fi estarão. (T! 9028) N

VI-.-MDlE-SE 
uma boa casa. dois quartos,duas salas, cozinha, tem água lerreno,muito grande, e arvores frutíferas, rim An-

gclica n. i6t>, Olaria, li. 1». Lcopoldina.
Í1096 N) J

MANUAL COMPLETISSIMO DA ARTE DE COZINHA
Verdadeira encyclopedia culinária onde bu receitas para todos os goi-

t0?' !.0.S£.",,.<.l,.P„!*1<lar"s- AUm d"s receitas estrangeiras, como FRANCE-
n'íi,,c?9RT*.G"E,ZA' 1NGI*EZA, ALLKMA, 0HIN1ÍZA. POLACA, TURCA,
RUSbA e de todos os paizes da terra, com as suas especialidades, ba Umbeina cozinha veruadeiraniente brasileira.

Ciuirados mineiros, quitutes baliianos, gênero paulista, iguarias do nor-
te, manjare» do sul, principalmente do Rio Grande. Tudo quanto se quizerllMuqu-ca,, c-ruru'8, angu's, feijoadas á bahiana, com leite de coco; zo-
ros, sarapateu, cangiquinha, etc.

OBRA DIVIDrDA EM OINOO PalRTKS A SABER :
PRIMEIRA PARTE — Cozinha estrangeira — Coltenção -O-ipUt» t-armda de centenas de receitas das mais afamadas c saborosa» iguarias
t0n , ,,: Por'u?'>""a. Italiai», Krtinceza, 'Ingleza, AllemS, Ru_sn, Tur-

e» e Polaca, precedida de um vocabulário dos lermos fiancezeí nutis empre-
fados na cozinha, nos< restaurantes e nos banquetes.

SEGUNDA PARTE — Cozinha brasileira — Centenas de variadissi-
mas receitas pnra se preparar com perfei"5o, qualquer prato da cozinha
brasileira, tanto de comida» do trivial, como dc iguarias finas e d. prepa-ro pouco conhecido. E»pecialidades da arte culinária fluminense, cearen-
se, nnneir», paulista, nortista e do sul do Brasil. Não exista; nenhum outro
!lvro:. 9ue ,ra,e ,5° desenvolvidamehte e 00111 tanta cxnctidío da Cozinha
Brasileira, como O Coiinheiro Popular — Todas as receitas são verdadei-
ra», garantida», experimentad-s.

TERCEIRA PARTE — Manual do Pasteleiro — .'ormulario completo
par» se preparar qualquer espécie de massa, pastei., pastellinlio-, icmpa-
d»», empaJõcs, tortas, croquetes, "vol- ani-vcnt", dariolal», nugis, panque-cas, poços de amor, etc, «tc.

QUARTA PARTE — Manual do Copeiro — Arte dc bem servir c pôr» mesa, tanto em «ia» de familia como om banquetes, . franceza ou 4
americana, «eguida de uma collecção de "menus" n européa c n brasileira,
em francez e porltiguez. de fôrma a facilitar os "maitres d'hotel", a org«-
mrjrem qualquer banquete; arte de trinchar os assados, distribuição doi
nnhos, nas differentcs partes do banquete, etc, etc.

QUINTA PARTE — Inteiramente nova — Accrcscida *. este «diçlo.

O LIVRO DOS DOCES
Contendo iiiimniera» receitas dc Pães dc Lo!, pães leves, gstejux, pu-dius, petits gateaux, tijelinhas, btinnuel os, bolos. Innclis, inajioiiiieises, galet-tes, toruis, toninhas, babás, manjares, doces de fruta* cremes, geléas, mar-

meladas, bolinhos, mães bentas, bom boceados, fatias da China, bolo branco,trouxas de ovos, fios de ovos, tabefes, baba de moças, queijadinha», Bolo
dos Alliados, bolos de amor, Vaes não vens, doce de queijo, conipotas dc
melão, de caju'», cidras, laranjas, ananaz, morangos, pecegos, coco, ameixas,
etc; biscoitos de vinte qualidades; pudins, de vinti- qualidades; cremes de
vinte qualidades; doces dc frutas dc todas as qualidades; uvas, piras, abo-bora, limão, figos, marniclos, etc, etc, etc

VI'.'**Dfc.'-S.lv 
uma excellente chácara, comboa casa para familia de tratamento,

temh quatro quartos, quatro silas c mais
dependências. 22 ms., de frente por 105
dc fundos, lindo pomar, frente para duasruas, na Iloca do Matto, bondes á porta.Kua D. Adelaide 11, 103, onde pódc ver e
tra-ur; informações, Uosario, uo, com o sr.
Netto. (1041 **) li

YK*-1>K-SR por 2;5008 a cnsa
T (lil rua Auuelica 11. 51, estação

da Piedade, com S quartos, 3 na-
Ias is boa coslnha, medindo 11
por «.'*. Trata-so íi rua S4 du
Maio S71. estação do Riachuelo.

(J 09f>) N

^7',K^TDEJ*.I•; 
um terreno com u nielrns de

Ircnte, por 40 de fundos, á r-.m Inaqul-
na Rosa, lote 2, estação do Meyer, s mi-
nutos da estação para tratar na pirada <lo iSapí-, rua Paulo Vianna n. nj, coai d. |
Jul». !o.ta .M) lt

5$000

Um grosso volume encadernado» de1
500 paginas, contendo as cinco
partes reunidasAVISO

A Livraria Quaresma rcUberepv?dr.de0 "S0: ,Tvremat-Jespesns com o Correio, bastando, tão somente, enviar a sua imnorlancia
í.«-.00aoelÍV-H1??.?""-SVÀ1?0.^8.'-,•iícelta,•í,. 

*»?»os). em CARTA REGISTRADACOM O VALOR DECLARADO e dirigida a PEDRO DA SILVA QUAKES-MA. rua de Sao José ns. 71 e 73 — RIO DE JANEIRO.

VlvNUE-SlS 
unia avenida sem reserva do

preço e neccita-se qualquer comb1 nação,tem água, esgoto, terreno 100 metros. Rua
Carol.1.1 Machado, sgii. Rio das Pedras.

O*'- N) R

\^ENObM-SIS 
os scgiumcs predios Anda-

raby,. u casas novas; Tijuca, íi casas
novas; Copacabana i oasa nova; informa-
eões e tratar á rua liario de Mesquita,
8-0, eom a proprietária. (41- X) S

Vll3XDE-«Sív por .j:-oo$ uma boa casa de
systema moderno Acabada agora com ^

salas, 2 quartos, cozinlia, tanque, latrina, eu-
trada ao lado. passeios em volta muro c rira-dil na frente bom terreno, fic-i aol ado alto
distante 1 minuto da estação de Itanius; tra.
ta-se na Padaria Central, cai (rente .1 es-
'ação. (-(40 N) S

VENDEjSE por 4:300$ uai predio, ita
rua Borges, na estação do Mcycr, Ca-

ebamoy. Tambem se faz, qualquer negocio;ver c tra'iir; rua tle 1). Claudina n. 1, Ave-
lino, Doca Jo Matto, i6.-i M) ,S

\ri5Xl>E-SE um 011 dois nredios,~ cujas construcções (tstão ii fiu-
dar; estylo niotloi-no, com 3 sa-
Ias e demais -epenilciiciiis oailn
«111, em rua nova (Pirnliny), a
aum-tii run do começo do Condo
do Bomfim, clles são um bello
(Miiin-t-so do capital. A' venda é
nelo nreco do custo. Tratai- á rua
Iblttiriina --"*. (J 10G_( N
TTiENDIÍ-SK um bom sítio, com pomar _

v mais plantações, água nascente e logar
salilberrinio; Estrada Cabuçu', Campo Grau-
ds, Cbristiano Silva, i I-t 588) -à-I

'opjputi^ 'jj o.*• t-Sd 11)

\Mv.\*lJi;M-5l* 
seis nrc.Iios, rendendo 486$mn'itõ; trata-sc á rua Vinte e Quatrode Maio n. jio, com "Neves, das 2 ás s

da tarle. (H *;i) N
"fTI-.NDH.Sl-; 

poi- 4;joo.$ o solido prediot da. rua daa Mangue-ras ti. 50, Est. do
Piedade, com 2 quartos, 2 salas» cozinha,
água e esgoto; trata-sc á rua Gomes Sor-
PO n. i-5. (1059 X) J
¦ÇJMSNDEM.-SIS * casa; na 'Fabrica das

T Chitas, com 2 quartos, 2 salas c quin-tal, rendem i6o$ooo as dua?, preço o con-
tos, Ouvidor n. ioi,' sala _, coai o sr.
Cândido. (j-64 S J)

^7''^^^*I>I^¦SJ¦; 
i cosa na rua Capitulino em

Cascadura, com água, esgoto c electri-
cidade, com 3 sala;, 3 quartos, gradil Pia
frento com bondes e .rt_ii_ á porta, paraver e tratar no mesmo o motivo ú.\ venda,
6 o dono ter q-.ie se retirar. (tr.|i N) li

TTENfTH-J-SE um magnífico predio paraV familia de tratamento, cm terreuo de
í3X_í63i a ao minutos do centro; tra.
tn-_c á rua Visconde Níctlieroy, 40, esta-
cão dc Mangueira. (1243 X) R

ALUfàA-SE 
na estação dc Estiva. Liuua

Auxiliai' unia esplendida casa de mora-
da, com todas as accommodaçues -para fa-
milia dc tratamento, é [Iluminada a luz ele-
ctrica o a um minuto da cstaÇÍo; trata-se
na rua Buenos -\irci n. :oj, sobrado.
Capita! Pederal. (1800 M) M

b -UCA-Slí a casa da rua Braullo t.or-
-Ci-dciro 11. 69,. uma bca easa acabada de
construir, por preço barato, cstsçSo Ho-
redra -lc Sa ou Uiaoliuelo; trata-se no 7'.

(i7-)t> 
M) -M

i LUGA-SE a easa da rua Franci.-co
X_r.-.-.(.o;.) n. ,,v Encantado, tres o,a-"-
to?, duna caiu, cozinha, despensa; iv. cha-
vc» estSa por favor uo n, 55 a irata-.c
na rua Camüio de SS u. J2. Cattete.

ti8-J M) M

.4 T.UCA-SK bom commodo em casa de
XXfiamÜia; rua Auffusta Nunes n. j, 1—:«Mtn /í4 tsXâtAft de Todos oí. Santos*

(10.- M) J

A LUOA-SE um bom sobrado com
•íXdims boas salas, ountro quiu*- •
tos, (jiiaito nara criada, terreno o
nutis dopondencins. Kiui <Io l,u-;
vi-adlo 118; trata-so ua loia. Pote*
270S000. (JI SOO)

ALUGA-SE eu vende-se unia grande cha-
-JCara, em Merity. lem grande chalct,
pintado -le nove; aluguel 80$; trata-so com
M. Lomba. (Ç91 M) .1
A1.l*GA-SE um bom porlo forrado e

XÜparte as_.iaih.ido, -com bom quintal, es*
30to. »ig;:a, s6 se aluga a pequena fani.Üa
sem crear.ÇQíi p3ra vor e tratar do meio-
dia ás 5 horas da tmdei nu rua Orcfror.** jNcvcí n. 30, próximo *¦ estação, 0/33M)M

AJ.UGA-.SIv 
uma ca.a. cori <foÍs guar- !

tos. duas salas, coxinha. bora quíntaljtanque.e banheiro: aluguel ;ií; na rna tlr-
t-.ilio 141. Villa dc S. tíeraldo. Tod"* oi
Sintni: trata-se na casa n. 11. tina >t>J I

^f^ií^TDK-SK 
um bom predio, cm lacaré**ia*uâ, á rua Dr. Cândida Benicio

n. 360, eom 6 quartos, ialaj, banheiro,
W. C, luat clcctrica e porío habitavel, no
cent/o de gran-le eliaesrn ar!jorirad.i; raraver ç tratar no ínfimo. M
'V_rEXr>K5r-SR 

na erande venda» fluo ora so inicia, esplendidos
lotes do terrenos, distantes da cs-
tação do Ancliietai 10 minutos,
a \i(; a ÍOOS, cin peoueiuts nres-
tacõos mensaes, tomando o com-
urnilor posse na 1* prestação;
construcção A vontade e livre de
impostos o licença. Terrenos fer-
tels, lio 1* ordem, para chácaras c
liellos locaes, muito saudáveis pa-
ra morada. Passcem de 1*. S500.
Tem aiíun encanada e ln„ clcctrica
em Ancliictn, cm fronte ao«i terre-
nos. Os lotes medem 12X50. In-
formações nn Plinrmacin. Romário
em frento íi estação. (J 87 )\

7"'iNt»!-'-*-E o 'asa da rua 34 Jc -Maio, .it
com 3 nuartos, * 5,-,!aç, iatrinu, cozinliae (luintat; Ir.ita-.-e com a í-r. Couto, na rua

As-cnMi», 'R, i° a*.lar, d.s u ij -.7 !:o-¦s.- (1155 K) S

y

TTESDEM-SE por 7:800$ duas caí,i$, cn:
fV Villa Isabel; rendem iSo|o livre de
impo Pt os. n.ío precisando dc obrei; têm
cntr-ula independente e arca (não icin rjuiil-
ta!); informe?, «rua Souza Tranco n. 19;.

(M iSk) N
TT.íiiNDiIC-Si-J um terreuo na rua Teixeirae Souza n. 71, cstiCão Vi-rario Cera'.•Vrcci barato: tratase á rira Presidente liar-
roso ::. 61, Cidade Nova. iM i"io)M

TTEXDH-ST *or 3:0011$ um predio C-.-.I-,
novo e bonito, 2 quartos, 3 salas ¦¦ «ais

dependências; a venda é devido ao duito ter
que se retirar, situado em centro dc ter-
reto -Jo ioXí3, rua Armando, Engenho
dc D-vtrOj distttutc dos bondes de úi>c..-
dura 5 minutos; r. Ja Alfândega. 130. i"
andar, Jas 2 áa (>. (S S...-Í N
TTENDEM-SE terrenos eei Copacal.ana,

nas ruas No=>i Senhora dc Copacaba--Kl, Dr. Domingos Ferreira c outraj, prom-
pios a edificar; r. S<líc de Setembro, i.n.
sob., cor.-, o proprietário. (J i;;ij ?"
"•STKívDK-SK <um cxccllente predio, com-

V b'-.-i.iíi'.wiIo na^i, na Tiit-ca: trata -fe
na Ca;a Vianna, á raa do Ouvidor o. st».

\V"V^iCXDLvSí- "i^i excellente terreno de e_-V quina, medindo 3- metroa de frente por",; oe extensão, uo r.i.lüor ponto d.i ruaitark u liarros: trat«-íc i rua do Rosaria
n. St. jobrada. d-_ 4 i.i t .'i.irai. tyiiiiclM

GRAVIDEZ .-S";
velas an*

t is enrica s. São inoffcn6h»as, com moda 9
c etc eííeito seguro. Cai-ta com 25
velos 5Í000. Pelo Correio mais íúoo.Depositário: pra,a Tiradentes n, 6.-,
pharmacia Tavares.

(1504

VKMWvM-SE 
' barracões, o Ja rua Ta-vares 206 e o da rua Bírnardn, 164.

A onde se trata, Encantado. (1C40 iN) R

\i ENDE-SE ttm bom predio por ;.j con-
V tos em Copacabana; tratar com Pelle-

gr'<io; rua Uruguays-na n. 8, (':_3j N') U

VIENDE-SE 
o lindo e solido predio asso-bradado da rua Youiiíí 3.1 na estação d»Uamos de cstylo moderno, portio habita,vel cm centro de liom lerreno, todo mu-ralo, com jardim na frente, portão e

grnJil Je ferro mmtro quartos, qua-tro salas, lianlieiro, dispensa, água, cana-lizado, etc., local muito saudável. Facul.ta-se o pagamento dando o comprador me-tade a vista. Preço de oceasião, i.:7ooí;trala-sc no alludido predio. (Sn N) J

VEMíl-jC-a 
na rua Caminho do Sacco,16, liamos, perto da estaçüo, um pre-010 novo, de ottracntc fachada, 2 quartos,3 salas, cozinha, preço barato, devido aodono ter que se retirar com urgência. Al-landega, 130, 1" anjar, a ás ii. (SÕ4 N) S

V?NDJ*SE na na <¦" America, Cida-» de Wova, 11111 predio, 2 quarto?, 2 ío-Ias, dispensa, gaz. gallinhclros o bom quin-tal de 48. dc fundos, todo murado. Preço,tlc negocio, urgente, s^oo-Jooo. Alíande-•o, 130, 1" andar, * ia 6. O»,. N) s

GABNBTB MfiERlffl
Magnetismo curador por D. Mont

dn? moléstias pelo Magnetismo pessoal.
Aviso aos meus clientes e ao publi

vel descanso, inaugurei meu novo gabi
da rua dns Laranjeiras), ondo continuo
dias. AOS DOENTES POBRES: darei

7 ás 9 da noite.

ero, primeiro e unico no Brasil, a cura

VENDEM-SE predios no r.ngcniio Novo
011 Engenho dc Dentro, desde 4;ooo$

i -15:0011,*; trato-sc á rtta Dr. Archins Cor-
deiro 11. zoS, Jas 8 ás, i* horas. Emygdio.

Ú.150 N) J

\riJN'l->K-SE 
110 E. de Dentro por ,1:500-5r uni bem predio novo, com 3 quartos, 2

«Ias, eciuro dc terreno muito bem piau-tado. novo; trata-se i rua General Cama-
ra, 396. (.ju -N) J

co em gera), que depois de indispensa-neto no largo do Machado n. 9 (ladoa dar consultas das 8 ás .1, todos osconsultas ás terças c scxlas-fciras, das
lS(i-l

VSSW ÍJõinrs»5Õs Uln tei-.* icno uwumlflcq ncendo ií cs-quinii dn in.a liarão de Mesquita,sorvido por bondes, nivelado omurado do nm lado. Xouocio como dono. Trata-10 á run Io deMarco «G, üasa do Cambio.
(.1 1320) X

VBNDU"'.!-: 
um terreno -.!-.- 10 do frente

por 33 òe fundos; trata-sc á rua Souto
u. 12 cm Cascadura. 1'rcço i:ooo$ooo.

(n;s Nj j

VUNDK.-K 
por

Ceneral ' '-..-_... y*. ._:oooí uma c.ifa A rua
. _...ral Argolo, i. Christovão. -Perto

do Campo; trata-íc eum o B;i;to; rua Cto-.u
çal_vcs Dhs 85, sobrado. í'--.j8 N) R

VIíXDE^-SIC por 3 Cintos as casa3 da
travessa Castorina ... ifi,, Meyer; v-c-r

c tralor á raa do Hospicio, 1$*. I-38 .N1) d

\, BNDE SE por ;.- contos cm Botafogo,To bom predio da rua D. Carolina. 18.pode ser examinado o qualquer hora dodia; trata -se á rua T.cophüo Ottoni. 83,i" andar, fundos. (s_ \-) à,
¦yivNDE-SI- 

por 710,10$, no Engenho No-T vo, um predio, com 2 quartos, 2 sa!u3 es:.-/iJe terreno; rua Jo I-.us.irio, 115, Cur-tono, coni Carvalho. (10S9 N) J
XTiENDE-SE

V Irajá. 13.1,., . ca 5.1 áa rua Conde dera-a, 13.1, eom bons eommodos; ver ctratar a rua do Uospicio, 138. (438 Nj S

AGIDO SÜLPHUROSO
PARA MACHINAS DE GELO

VIS-V-JDE-SK QüA-_QrjfOr< QU A NT1DADJD
GASMOTOREN PABRIK DEUTZ

Succursal Brasileira
RIO DE JANEIRO

Cai.vji 1304 Avenida Rio Branco u. 11

\riíNDEM-SE 
porto» e janellas usada»,

canella para tapainentos e andaimes, te-
llias, manillias, dobradiças e parafusos; r-n,
rua Duque de Caxias n. 88, Villa Itabel.

CJ858) O

Tr-ENDE-SE 
um cão. legitimo dinani_r-

quez, com 4 meies ¦ue cJade. Preço 60$;
rua José Bolirfaclo n. 104 (estacio dc T. o»
Sanuw). (R .Ijn) O
-^_«mmm ¦ i». ,-—-,....— ¦--—¦¦ ¦«—¦— -¦¦,¦¦ .,-1 — _

VENDüM-S-ly 
lindos enxenos dc làran-

jeiras de diversas qualidades o ifsoo »
pé, c limoeiros « i,$ooo o pé; rua Sal-
vador Pirer, -Io 'Eít. de T. dos Santos,

(ijog O) J'

VISNDK-Sli por 6oo$ooo um bom piano
alleinSo; trata-se com o sr. Odiüo, "8-

Ped'o, 14-, i» andar. (1718 O) è'-

\riíNDE-\SE 
um« bem montada pharma,

cia em Icarahy, fazendo optimo nego
cio. Trata-se com o proprietário, i rua da
ConMituiçío 87, Nicllieroy. (O7836) R.

\TBNDEM-SE com Krande abati-
mento: Cunias do canella ou pe-

rolm, par» casal o para solli-iroa
a 25$, ao*. 38$ o 45$: dita. d*
arame, a 8$ o 12$; toilettcs, u
45$ e 50$; ditos superiorec, m
90$, 100$ o 120$: enarda rM~
tidos de 40$ a 60$: metas do cn-
beccira a 20$, 25$ e 30$; coiu-
modas, a 40$ o 00$; miarda-pra-
tas, a 30$, 35$ o 50$. cadeira-.
para snla de Jantar, a 2$ 500.
39500 e 5$: mesas para quarto «•<
cozinha, a 0$, 89 at* 20$: dita»
elásticas, dc 508000 a 60S000:
eiiardas-fiiinlda., -1 258000. Mo-
bilias para salas de visitas, tapetei
para quartos e salas, malas para
roupas, ditas para collegio e ou>
tros nrtlcos. Temos completo sor»
timi-nto do colchões para casal et
para solteiro, a 3$, 4$. 5$ até
12$; almofadas, macias, a 1$.
1$500 o 2$000. Fazom-so o re-
formam-se colchões do crinn com.
perfeição, na officina c deposito"TKRROIÍ DOS BAR.1T1-IROS". íi
rua Fi-ci Caneca 309. próximo á
rua di; Catumby. (8 444) O

VENDEM-SE 
gramophones e dis*c-, sem-

pre novidade-, suecesso. Constituição
n. 3(1, .aulb-bcr 4 C. Discos novos a.
at ^c 3J0OO. (J 387) .S

TTONTIÊM-SE nvns n fi$i-'> 1 il>«r'-i dr.
puras raças Orpiuelon, Amarello. Uno.-

co, Plimoulh Roque, Rodaine, tam!i;ni «1
rendem galo?, e galai-ilu.-. das mesmas m~
ças. 1*. .Nova da Tijuca 11, saj.

(1140 ti) ,1

VlENDEM-SU .lindos canários' dc cores
fortes c aifistiçôs oont:idores. '.li rua de-

Santo Amaro n. ija (Catt;te). ÇiC_3 O) R

XntaXDE-SK 
uma cama quasi nova dei' casil. redro Afltcrico, 80 (Cattete).

(11.10 01 r
--—¦-•— —"¦¦-¦ ¦¦*¦¦¦/—— *H

TriiN'1'K-SE uni superior piono .iil^niio,
» garantindo.se o seu perfeito estado, pre-ço mu:to em couta. liua da Alf-indega.

104, sob. (ij5j Oj y.
¦\ri|SDE-_E -ima novilha prcnba; na nT*T 'Dr. Dias tia Cru?, n. 158, Meyer,

(1:11.1 O) X

V,ESDESE de prtrtieulor oue sc reür-,
alguns moveis dc sala de iautar cm

perfeito estado, sa rua Marii e Barros numero 332. (1*33 O) C

V/E-NDlE-iSE 
uni bom granioplio,ic maré.,:ijdeou perfeito na voz, com tk chapas,

perfeitas, esta tudo 110 valor dc'«oo$oii.-
vende-se por áooáooo; lísu-ada da Penlian. 13it,. pouco adoanlc da csiaçío ile Ra-
mos, ande se trat»,  (1811 0) Ji

VENDE-SE 
um torno corn serra dc volt-;

e uma dita tlco.lico; ver c tratar n.*.
praça Rivadavia, 15, E, N'ovo. lon O) K

VEN"DE.\I-S!-; 
varias armaçSe3, lialc.ef.

cóiías, _toui -balcão com 4o gavetas, cú::í
segredo, tres jjrandes mesas, são de Rig«,tuna rica vitrine tod.1 de metal, cuni es.fufa, n qm- ha de mais chie, dita quadrada,dita corrida, ccixillios dc correr cm tod-a volta, com balcip de dito, variaB machina.-
de medicJua( vários mancães, assim comtvários moveis; r, G, C-mara n. 33*.

O 1-68) O

VlUNDiE-Sl? 
uma vacca do raça ingle-.,com cria dc poucos «lias; ver n Iratar.

rua S. Clemente o, 298, Botafogo.
(M 1851) O

"ÜTIENBE-SE 
uni açotijrue muito !).ir.lo,

T por o dono nio poder estar á Mata;
rua D. Maria s. jj, estiçSo da Piedade-

(M 18.IS) O-

ACHADOS E PERDIDOS
T.OaE-.CAHFiNi rua Siha Jordim «. 3.tt Perdeu-se a cautela n, 112.70.1 destacasa. (,„_,, Qj r

TOSE' C/lHENj rua Silva Jardim a, 3.V Pcrdeu.e a cautela n, 114.73?, dc-**.caso. (,,,; Q) y

JOSE' 
CAU EN; rua Silva Jardim n. 3.-1'crdetnse -> cautela 11. m.30.1, dcsUc"*--1- (17.1.1 u) S

PBHDERASI-9E 
duas cautelas. dc~n™..-C.875 c c'.?;*, do Monte rie So-, ¦

corro. (,,„¦; o) y

PERDEU-SE, f-e.vi1---.-3. 4 do corrente.'X a 1 i|a da tarde, na esquina ila tra-vessa Sorocaba com 11 rua S. Clementeum guarda-chuva de neda, com cabo di
praia, para sénliora. Queni o achou q-.ici-ra cntrcgal-o ua rua S. Clemente, -*8u
lie.o ij-ae scr.t gratificado. (1304 O) ]i

y.lv.VDEM-SF. ni Boca do Matto, pontoV final dos liondes de l.ins i: Vasconccl.
ms. 4 lotes de leireno, muito baratos. Al-fandega, i-o, i» andar, das - 1Í3 6.

(17.-0 N)
¦y-ENÇlE-"-" na rua Gomes Braga n. 4i,V Andaraliy. um prcd.io em centro de ter.
xeno, bella estetliica j varandas, jardim cura excellente pomar, apropriado p~ra uma
pequena familia de trato, tt:-.i todas or,
commodidades necessárias e acceita-se of-fertus razoáveis; trata-se, Alfa/idega, 130,1* andar, * is 6 ou no mesmo predi.,

(855 >N> S

\l 
E-íIHJ-SE na rua Valentim da Fonçe-
ca Ritachuelo, uma casa. com j quarto-,* salas, cozinha, dispensa, tauque, W, C,agun, cm quantidade, gat e luz elecírica,em terreno (jue :-:eJe tiVii6, esti todo

pintado c forrado local, saudável, distantedos bondes 3 minutos. Preçu C:.io.-J. Al-f.iih!c;j, :3o, i« andar, das t i-, '.
(8*j Ni S

*jri-.Npi-..„i.. 
Oo rua Da-inatina BJa-V chuelo um excellente predio, situado cmcentro de terreno. 3 quartos, 2 salas, cg-

jtnha, tanque, \V. C, c outros, pomar,jardim, gradil •: r/ortüo de ferro, d stanteUa ma ai de Maio, 5 minutos, Alfândega• 30. 1° andar, 2 us 0. ultimo preço ....
Ii.:-!2^r_-. (a-3s X) s
•TENDA, 

compra e hynoiheca de nrediosV e tcrr.«ioj bem local&adoí, para todos*.so negócios sc.-ios. 1 ruan. 198, antiga r, do Hospi
.. Aires

U -5) N

^!-..-pi-.-SE a casa r.cva da travessa Cer-» Oncira Lima n. 9, r.a estoçj,, do Ria.cnueia, com 5 quarto*, - cüas, co-anlin,u-K„a, mstallaçBe- sanitárias com bidet,quarto para creadoí e gnnde terreno; -.-Cr'- tr_,ar no me»aio, a fiualnuer bora i« dia.
(J -o.) X

y-i-WDi:-SE uma colida cru.!y Ia3' iJi-W-o'- " C'.*-;»ia_ 1
eom 2 sa-

ia 4 <Ie r.o-
(ioo, XIJ

PER 
DEUS Ií a caderneta n. 174.546 <]„

3" -suric da Caixa liconomica do' lt; -
de. laneiro. (12B1J11) R.

I)ERDEU-SE 
a spoliee .eral, antig,-,, J»

.500Í, eniittid* no atino de iSOg e cor.vertida em ouro em 1890, de 11. .i.3Ír.averbada cm nome de (Jenoveva Maria deAlmeida, solteira, maior, brasileira.— Rio daJaneiro. 2- ,]- julho dc 191'. P.p., !•*,;.ilio
Edgard Ilokel. (1 n05)
"l)l.Hl)KJ'-si: 

a caderneta n. 14.536, do-J. Bnsth ll.-.nck, pcrtcnccnto ao s-.
(18:1 Q> MBelmiro jo.-e Ro lrigut

DIVERSAS
A FIXADOR ,t_ piano —Hannoniáa henux_. o piano e mata os- Mclu» ec -.iver:

cora t'ire-.t.) a pequenos reparos, tudo 10$.Concertos geraes baratiasinios; pr.-nvi Ti-radeutes 87. Tel, 4131, Cent. (9ií" S) I

At t • ^ ll1Ji Eslíiiios, acceitam-ie r.». K-bri-.;*. <Ifl carimbos o g.nvi.rns -srua Saciiet ,n. 18—Rio. Peçam c-jndiçOcna Josr Xáv.cr. Opiima commissão.
(7:2 S) V

APARTAMENTO 
-- Aluga-se unl Iin-

tr>. sem mobilia, arejado boa i-ro-r.-).eni casa de íoiniHa respeitável; rua Ma-n.: e Birros _, _oo. (1717 S) s

fWaLETES DE SEXROIÍA SOB ME-*"_' DIDA a lã-» — M-.ue. «irie l.emo-.colletcira -Splomada ueh Academia c»
Paris e com oas-a eu Paris, montou se»
*ic.i«r i r'tá. d- As:íi.i;í* 35, 1" jr.dii.

do SI i

'_K:.



*-V -_

í./íti»-,.-,: *:._.
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COJREEIO DA MANHÃ — Segunda-ícira, 7 dc Agosto de 1916 9

i» PROV12ITE1ÍI suas lâminas de navalha
LA. Gillette, mandando afiai*» na traves
¦» S. &MC.CO do ftulfl n. ti. Dwia
•iJsoq. t'74 o'
'*?W_fp5--SE 

ouro e pam-se b«ro:r-»|a
¦l. 

jc-ll.eria (Casa de Confiança)! * rua
Goníalvei Dt« n. 39- Tcl. 4127. C«tl.

v«i_ m__m_se~es_____' gjgg

/*»OMPRA-SE qualquer quantidade -dc
lv jóias .«Ilia», com ou sem pedras dc
qualquer Talor e cautela» do Monte í
âoecorro; ps(_ >e bem; . «ar "» G°nS£
vea D ioi n. 37, Joalheria Valentim. le
telephone !>.¦¦ Central. («4» gj >

OMER -0M? só ni p:ns3o, rua.:T.ue-
nos Ai.» n. 158, loja., tratamento es*

jecial a ¦?-% por refeição; «iW»"
_ mesa Cot. fira 70?.  (35Q.S) S

CONSTHUCÇOES, 
reforma» de predios".equoíos rcpaíos e píntnrr.9 preços

módicos; Iralar com o cotistroctor Mlclials-
S? rui Urueue-yona n. 8; telojtac «36,
Central.  <-S<2 _\ 

"

CARTOMANTE 
Mme. Nl.coletti -¦ r«*

di_ o presente e futuro com c>are*a,
eonaultas todos o» dlaa ">.:! '. '¦
pira senhora»; Buarque de Macedo 11. 51.

do linho, s poi
2$0OO C í$500 —

Vendem-se na fa-
brica Carioca, rua
da Carioca 22.

CARTOMANTE 
e faz qualquer traL,.-

Iln> para o bem, não usar dc cen
monias em falar no que desejares e tra-
t» de ferida» elirtmioas e outraj doenças;
,-u» Oliveira o, 38, fundos da capella. do
Amparo — Candura, 1__L1___

C 
ARAUJO — Pintor decorador, pari

. cipa aos seus amisos e fregúezes que
_it_ re.dtHndo 4 rua Matriz do Engenho
Xovo n. a. (581 S) A

CURA 
com agua fria qualquer cncotii-

modo da visla, licmorroidcs, prisão
do ventre, sypliiUs, cegueira, etc.; ir.tt.v
monto nua casas dos doentes, que íor
,'lutn-nlo. Cnrtaa a S. C.J rua Nogueira
n. 3? — I':st Dr* Fronlin. (rc- SVJ

/. OHPRASR qualquer quantidade de
V. laias vnslas de gazolina ou kcrozene.
Para " '' * ""* ""' """* xn--^~--A' -'-

Sapuc

CIIUMIIO 
— Compra-se qmilquer quan-

tldailc, & rua 7 de Setembro n. 1Ç9
com o sr. Gomes Junior, çnsa_ de _ pia-
nos.

atas vnsiae ae gazolina ou, Kerozene.
•ne fii« coda uma; rua Visconde dc
eahy n. Tf. ("SS S) J

MOVEIS 
— Compram-»» mobilia», pia-

nos, quadro», tapete», trens de cozi-
nlia, roupa» de cama, etc., rua S. Luiz Gon-
z.ga n. 20, (8509 S) R

MOVErS 
usados em perfeito catado

vendem-se muito cm couta; rua Se-
nhor dos Passos n». 14—16. (430 5) S

MOVEIS 
— Alugam-se, compram-se e

vendem-se na Intermediária; rua do
Cattcto ia, teleph. 537. Central. (349 S) J

MOVEIS 
— Compram-se, avulso», casas

mobiladas, planos, objectos de arte,
metaes, crystacs etc., etc. Chamados ao
becco da Carioca n. 28, com Fernandes.

(S)

MADAME 
Torre. — Cartomante; rua

Constanç» Teixeira n. 61 — Estação
Meyer. (1038 S) R

™n!üom|íem6Ítarí
SKÍhVQOR \\.Vr.yffvt

Moveis Bb^i .g*!-ar atos t
~ a dinlieircyeTi ^-firestacóes Bjj,

GM^AS < ONOTÇÔESi.

EUZRBlÒ^m\sf.na.ci
IftCROSCOriO - Vende-se um do _..

ITA clict, por 250(000; á rua da Har-
tnonia it. 95, loja. (i7S9 S) s

OVOS 
,lç gallinhas Orpington pretas c

Wyaudottes brancas, a dúzia GSooo.
Irangos c frangas. (412 S) J

PKECISA-SK 
de um companheiro decen-

te e socegado, para unia sala dc es-
quina, mobilada, com pensão, perto do
Mercado c banhos dc mar, ra ruo da Mi-,cricordi« n, 157, sob. (428 S) S

Callista
Miguel Braga, especialista em extracção de

callos c uuhas encravadas, sem dòr, etc., r.
Ouvidor 165. sob. T.N. 1505. Aos domingos
attende chamados á domicilio. Tel. Norte 2659

npi.VTUREIRO — Era tinta» vegetaes
A offerece os seus trabalhos aos srs.
tndustriaea tle tecidos, dando boas provas
dc .'-eus tt^l|f!|ioi; qucmi desejar, peco
por favor escrever para A. D. _ , — Va-
tença — E. Uo Rio. (1781S) M

TYPOGRA-HIA, 
a mala barateira —

Reine ttem-ae preço», peto Correio, a
quem enviar sello para a re»po»t>. Caia'turrei, r. Senhor doa -«um 9I, Rio.

(1918 S) I

UMA 
senhor» da fina educação e dc

tratamento, eem comprot_is»o, deseja
tomar conta da casa de nm senhor ou tle
família de tratamento, não faz questão tle
:r para fora; quem precisar pódc deixar
carta no escriptorio desta folha, para —
Amélia. (0S.1 .1 I

UMA 
senhora seria e lion.-ta deseja

collocaç&o em casa de familia de 'ra-
tamento. Pôde dar pequenos lições •'-
piano, leccionar creanças o ensinar traba-
Ü103 de_ costuras e outros serviços leves.
Não exi(.e grandes ordenados. Cartas na
administração desta follia, a E. lr. fi.

(«1

UMA 
senhora discreta, aluga um» sala

de frente a casal dc tratamento ou
para descansar durante o dia. Cartas a
G, H., neste escriptorio. (4.73 S) S

ÜMA 
pequena familia dc respeito, alu-

ga um bom quarto, á rua S. Janua-
rio n. 253. (1.116 S. B

Pyjames grande sortimento e para
todos 05 preços —Ven
ilom-se na F",DR"" .
CARIOCA —RUA DA
CARIOCA 22.

<!*'•<

Colchas |
brancas c cor para ci-
sal. artigo baratissimo,

esde 9?oco para cin tu."elidem-se na Fabrica
:arioca — RUA DA

CARIOCA 22

CORTINAS, 
cortinados, colchas, etc, de

renda filo ctumlne, lavu-sc e prepa-
ra-se, ficando como nova., systema fran-
<-_z; |ircç.:_ baratos; rua Carolina n. 30
Dotafogo, entro _olyxen„ c Marciana.

(1315 S) J

DESEJA 
CLAREAR SUA CUTIS ? —

O [iA dc arroz "A".reii_" é muito ad-
lierenie, perfumado e dc superior qualida-
de, Cakíi -'f^í'» eo esic mez; tio, run
Marechal Floriano, 119. (toS S) S

OlNIIüIltO 
— Kiii|ircsta-se sob hypo-

lheCftB dc predios, no centro ei tios
sithurbiiw; rua dos Ourives n. 52. leiloei-
ro, dc 1 is .; horas, com Freitas. (307'S.R

HVVOTIIECAS 
no centro e subúrbios,

fazem Se com módicas eommisr.úes,
ua rua ArcliLis Cordeiro n. 163, loia. de
ferragens, com Freitas, das -8 ás u bo-
ras. (.108 SI R

DINHEIRO 
— 50:000$, emprestam-sc

cm tioas condições son uma ou mais
liypDtf-coas de preílio*; rua do Rosário n.
1-2, fim do corredor, com o sr. Julio.

(83a S) R

Ij"M 
casa ri. senhora só, aluga-se aposen-

,j to indetiendente. mobilado, a pessoas
de tratamento; rua 2.1 de Maio n. 10 —
Rocha. (555 S) R

PÍÍECÍSA-SE 
de um sócio ou sócia cotn

3 coutos, para um armazém de sec-
003 e molhados. Cartas nosta redacção,
paro Roclia, (12-8 Si R

PENSÃO 
a domicilio, torta e variada;

ttata-se na travessa da Gloria 11. 85.
Meyer. (1049S) It

D. NSAO de i» ordem, larta, variaila c
X com toucinho; dú-se á mesa e a du
micilio; na rua Aristides Lobo n. 23. Tel.
2582, Villa. (8048 S) R

e m p 111-
I gens. dar-

thros, eezemas, surdas, pannos, co-
michões. etc., desapparecem rápido

mente usando Pomada Luzitana.
Caixa i$ooo. Deposito: Pharmacia
Tavares. Praça Ti-adentes 11. 62.
(Largo do Rocio). (A 4030)

PENSAO — A tia rua Frei Caneca 10,
mudou-se para a rua Riachuelo 215,
andar. 1202 S)

T>RATA, ouro, cristoflo c metaes* finos em obra, comprn-so nu
.loiiIliiMin -Auilorlnlius, ú run, Uru-
uuiiriuin n. KM. (733) S

IT1 
M casa dc família, aluga-se um bom

J quarlo cOm pensão pura a moços de-
contes, nn rua Sete de Setembro n. 113.
S'> andar, O760 S1- (

TOCOL,.A MASCUIJNA Curso pri-
ILí tnario e doméstico de portug,, oritli..
liist, e cliorog., do lira.ü; mensalidade:
S$ooo; tiutft-HC á rua i° de Março 123 —
.Sr. .Marques. (1841 S) M

IÍENSAO 
boa e variada 55S000; avul-

so, i$ooo; avenida Passos n. ri8.
(1826 S) M

de linho, par i$ooo, i$soo
e ?$ooo — Vendem-se na
FABRICA CAR OCA —
RUA DA CARIOCA

N. 22,
Punhos

UMA 
moça bonita * noiva declara qnc

coi-Scpr.iit! estas felicidades, com o
'isp do Crcospenol,'-m moderno tratamento
das tosses e moléstias pulmonares, porque
tossindo c .nugra, üã,o encontraria can*
Hnlat.. (1721 S) S

U1IA 
respeitosa viuva deseja encontrar

senhoritas para leccionar piano em
casa das próprias. Cartas a mme. C. M.,
rua do Hospício n. 25Ú. (.12 S) J

UMA 
senhora de mci.-i eilade, deseja

uma easa de família, para serv-ços
leves, não dormindo no aluguel j quem de-
>cjar dirija-so ã rua Clarimundo de 

"Mello
n. 77, estação do Encantado. (1149 S) R

.7ESTID0S, blusas e saias, com gnst',
V e elegância, fazem-se nos segtt-u.es

preços: saias. 5$; blusas. 4$ vestidos,
tsSooo. Apezar de tão barato, garante
nue tudo <: bem acabado e muito chie.
Voe tomar medida, e provar á casa dos
clientes: Avenida Gomes Freire n. 14..
casa 23. (1.18 S) 11

DENTISTAS
MR. Blh VDÍO MAW09

TOS?
I.iuresdo com grande» prêmios e meJo-

lhas de ouro. em exposições universte» e
iniernacionaes a iiue concorreu com treb»*
lhos de auti profiiaão.
•¦xlracçõe» de dentes, sem dor, a
Dentaduras de vulcanite, cada den-

te '.'oròas de ouro de lei, de 15J a
Obturações de dentes a. . , . .
Bridge Work, cada dente u. , . .
Concertos em dentaduras ,....,

Trabalhos garantidos o .asaniento» em
preitações. Todcs os dias. Ru. Uruguaya-
na, 3, canto da r. d» Carioca. (1281) J

5$ooo

Sjooo
25Í000

5?ooo
I0500Ü
10.1000

DENTISTA 
a 2?ooo mena»« para obtu

ração a granito, platina, curativos
desde o primeiro dia. Trabalhos de cha
pa, coroas, pivot, etc, por oreços mini
mos • trabalhos garantidos, na Auxilia-
dor* Medica, na rua dos Àndradas n. 85,
sobrado, esquina da rua General Câmara
•-'iph., Norte 3157. (3»43 6) J

DENTISTA 
— Coroas de ouro a St,

6$ e 7$; chapa» de vulcanite a 0$;
no Ulioi-atP- ' ->• rua Uruguayana n. 3,
s-hrado. O^0 S) )
'T_EN'riS'l'*.S — Vendem-se coroas de
1/ ourr, 3 05, 7$ e 8$; chapas de vul-
eauite a :o$, na officina da run 7 de
Sei»mbro n 205. 06fi. S) J

DENTISTAS 
— Chama-se a attençio

dos profissionaes, para o optimo rc-
sultado an puliiectomia e cxtraeeões coni
o ooileroso Lo-I Ancstheiico "Idelson .

U.fi7 S) J

DENTISTA
li. Baldas Voa IManc. cnstclu
Usp. em obturações » ouro platina,

esnial'e e exlraeções completaiuent»
sem dôr; colloca dentes com ou sem
chapas, a preços reduzidos. Curante lo-
do e qualquer trabalho e acceita paca-
mentos parcellados. Das S da manha,
ás 6 da noite. Aos domingos só até as 3
lioras. Rua Marechal Floritmo Peiixolo
n. 41 (Sobrado), proxino á rua Uru-
guayana. ._

PROFESSORA 
lngle.1 leccíma seu idio-

ma, em casa e a domicilio; rua Sio
José,, n. 18 1,» andar. (425 S) S

PROFESSOR de mathcmalicas e -outras
JL nntenus, lecciona em coP.egio» e a
domicilio, prc[\irando com segurança can-
d .datos aos- exames de admissão e concur-
sos... Endereço: Dr. Bandeira, rus Cora-
memlador Pinto n. 104^-Jacarépagui.
f_., . (1251 S) R

PROFESSORA 
franceza lecciona piano

e francez, as dua. matérias 2o$i .0
por 111c/., 2 lições por semana; informa-
so na avenida 1'assos 25. (1650 S) J

TplíOFESSOR de latim e lógica, prepa-
JL ra candidatos a exames por um me-
thodo rápido c fácil, na rua do Mattoso
n. 33. Desde ioj mensaes. (1736 S)S

PIAXO, 
violino e bandolim — Proíus-

sor. Cartas por favor nesta tedacçüo,
pira Arion. (30 S) II

PIANO, 
solícjo e fheoria, lecciona em

casa ou fora (methodo do Instituto);
preço módico; rua General Câmara, 40,
3a andar. (351 S) R

PrnfíMicnr — MARIO REZENDE,x-iuiesbur da Escol;l Nornu| e __
Escola de Aperfeiçoamento, prepara para
exames no Collegio l"edro II, veslibula-
rea -nas Acudemiaa, oonc>irsosi, admissão
ao Tcdro II, Collegio Militar, Escola Mi-
litar, Escola Naval, etc, Asscmlll-a, 123,
de 12 ás 4. (1276 S) H

flr.fi leireües Doenças fit-
tiTinil ecre,
ancas Vias
urinarias.—'
Appãi elhos

microscópicos, clcctrico3, de illumlnação
iwra exames _ tratamento das doenças; urc-
llira. bexiga, rins. recto, intestinos, eslo-
mano, etc. — Trat. rápido da oouorrliéa,
syphilis. liyilrocele. Appl. 6u6 e 9M—R.
Sete de Setembro 96, das 3 ás C—Had.
I.ohn "8. Tel. 1:04. Vila.

DENTISTA 
— Aluga-se 3 dios por sc-

mana nm gabinete com boa installa-
ção, electricidade e tclcpltoiie . cm o|> 111110
ponto; informa-se na Casa Cmo, cimi o
sr. Catão. (1724 S) s

ÜM 
rapa^, sú, tendo uma casa de hervai

medicinaes. deseja encontrar uma se-
nhora de preferencia cartomante, com ai-
gum capital, para se associarem. lnfnr-
mações, avenida C,, Freire to. (1S15 S) M

U^IA 
senhora discreta .tendo sua c;:sa

no centro, offerer<_ um commodo para
descanso, Cartas a Viriata, neste jornal.

08.|4 S) M

TTMA pessoa de tratamento e discrição
U deseja alugar uma sala n cisai em
cgimes condições, para descanso; cartas a
esta foll, .. 11 !•'. II. Cl 18 SI S

50 máchinas si^' lÍ_f^-%l
-•00$, rie uma a sete gavetas; um moinho
de café com motor; motores et cc tricôs dc
1, 2, 5 c t2 III'. Preço baratíesimo; pra-
ça da Republica n, 195» <i^.>ó S) M

MÉDICOS
PENSÃO 

a domicilio, comida variada,
f.irta e de tn ordem: trata-se á rua

Dias da Cruz n. 363 — Meyer. (12-6S) lt

IPREPARATÓRIOS 
— Curso completa

dc accordo cum o programma do Pc-
dro Ií. Au.a-8 particulares ou em turmas.
Collegio Sylvio I.oÍtc, rua Mari/ e Bar-
ros n. 238, Tcl. V. 1232. (3.15 S) S

IrVAMÍl.íA 
que parte, vende um jo,eo tle

sala de jantar, completo, um dormi-
lorio du peroba, fogão a paz, plantas e
outras coisas; rua llcnto Lisboa 151.

(1835 S) M

(1K..MOI'110. 
ES e dunas, trocam-se,".. 

de $.nó a £$. Vendem-se de $500 a
3$, Cnmppnm-fic usadaa. Concertam-se
gramopliones c vendem-se a 20$ e 25$.
Compra_n*se á rua Uruguayana 1.15.

(;3.aJÍ)_ J

I.TVPOTIIErAS — Qualquer quantia 
"ã

fil juros modloos; com J. Pinto, rua do
Rosário, 134, (abe!Hão. (81 SI J

TJYPOTHBCAS na cidade e subúrbios.
11 grando* ou pemteoas quantias, rapi-

dez c juro módico. Informa Q sr, Pimcn-
ta, rua do Rosário u. 147, Bo1)rado, fim-
,los. («1.1 .> It

HYTOTI1ECAS 
— Fazem-se sem com-

missão, «a rua Dr. Rodrigo du» San-
tos 11, 70, dc 10 ás 12 c dc 17 ás 19
horas. (1200 S) S

HY.OTIIBCAS 
dc predios, 10 e 12 "1".

Conimi-sGo módica; Alfândega 130.
1" cindar. N. U. Sobrado, com o sr.
-\. M. (1727 S) S

T !'• MADEIRA JUNIOR, sticcessor
*J. de t Mme. tlcnriqueta & C.1, atelier
•Ic chnpéos para senhoras e creanças; lar-
go da Carioca n. 6, i° andar, próximo á
rua de S. José. (536 S) B

ÍEMIA, 
h,_iece-=c qnaliiiicr qilantidnde,

J ..z-fie contrato; tratase com João
Teixeira, rua do Rosário n. 172, das ia
m_ 11 horas, Ciops S) J
r AM1NAS Gillctlo — Afiam-sc bem.—
IJ Duzin iS-.no; travetísa S, Francisco de
1'auhi n. .'" (273 S) |{

TITASSAOENS I _.l_! í, .|-;s - Mme. Ma.
il— rictta — Processo , -.ccial garantido,
das 7. á» o 1i9.. n:i Sam.i Casa dc Mise-
ricordia, Das _• ha. em deante, na aua rc*
sidencia, run lítachuelo n. ,183, solirado.
Accodc a cliiuirnlíiF. .iQ* t" T

MOVEIS 
usados — Coinpram**e mubi-

li o rios completos, avulsos, objectos
do arte, antigüidades, ornamentações, pia*
nos ,le bons autores, etc.; na rua Sena-
dor Dantas li. .15, tetico, com E. Ri-
beiro. (oia-t S) S

.YTOVF.IS — Compram-se avulsos, casas
U.TX mobiladas, pianos, objectos dc arte,
rry-i,ies, metaes, etc. etc., chamados ao
l-ecco da Carioca 11. 28, com Fernandes.

(434 
S> S

MOTOCYCLKS 
— Vendem-se dois n

t preço dc oceasião, nn casa União
Cyclista, ,í riu-i Sete dc Setembro n. 1S2.

(1708 S) S
t_ir_,*íf:*.-t;#TT.ui'..'.

1)1 
ANO de particular, vende-se um por
•150$, á rua l.upes da Cruz n. 2$ —

Meyer, para ver até ús 10 ile da ma-
nli». (1330 S) B

t-ms_wms——m—mmmmmmmmm———-a—mr,mmm
Tome PEITORAL MARINHO
Run Sete Aa Setembro 18G

PENSÃO 
— Fornccc-so liem feita, de

casa de familia; ua raa dn Cattotc
n. 287. (n.t SI n

OR. ALHO MM»
MOT/ESTIAS T\TERVAS

ESTÔMAGO — FIGAD"~ — IN-
TESTTNOS — RINS — '. U1M6ES,
cte. Consultório; rua Rodrigo Silvai
n 5. Teleph. 2.271, C. Das 2 ás 4
hora.. Residência: travessa Torres n.
17. Teleph. 4.265, Cent.

Consultas nratís

QUEM 
TEM CABELLOS CRESPOS E :

. ÜESPENTEADOS? O Maciol alisa, j
perfuma e (az cresc-r. Produeto de crande 

',
acceitação e sem egual. Poie _»$. pcln cor-
reio £$500; 119, rua Marechal Floriano.

Por me-
ilions

operailo-
res espo-

cinlistps em moléstias dos OI.HO.ouviüOs, íi. iiiivnir* o rc. uiz,
enferiiiitlndes das senhoras, pellesyphilis, %'eiifire,is, blonnrrhagitts o
díis vias genitnps e urinarias ao ho*
tnoui e da niiillior. Todns ns di.i.
das Has 6 horas ria tame. Rua Ilo-
drigo silva n. 20, l* andar centre As*
seinblea o 7 do Seteinlirni. Constilio-
rio peroitauionte apparelhado cnm
lodo o inutofiiil pr.cisp parii os exa'
mes o ns ti'.it;itiieiitos eunstiintos des
sas especialiilailes } 306

üt»f~"—'*wniil. tmiMlwwwmiGonorrhési
cur;ira-se em 3 dias cnm

injecçao Marinho
líua 7 ,lo Satombro, l,S.">

UNS K

SILLI.OS 
novos e usado,: pa'a*Jcollcccüo,

comprara-fie e vendem-se á run Sete
dc Setembro 53 "Centro Phllatelico".

(360 S) J

SALA 
para escriptorio ou consultório»

alllga-se excellente; á rua Sachet n-.i-
mera ti. (10I1 S) J

SENHORA 
branca, já com ctlade, ten-

dn uma menina de i. annos. deseja
(foltocação cm casa dc pequena familia ou
senltora séria; entende tle todo3 ecrviços,
só uão lava # casa, nem roupa- pesadas;
é pessoa muito socegada e de confiança,
sem luso; iuíormaçõe. á rua da Flores-
ta n. ..-•— Catumby, r.ão faa quc-táu de
crandc ordenado n eim de boa casa.

fino SI J

SALA 
— Em casa dc íam lia de trata-

mento, aluga-se uma a uni pu doU sc«
iV.iore... ou a casal; só ^e . dtnitte jics-íoa.
dc lodo o respeito, e que dem referencias
querendo dú-sc pensão. Informa-se: rua
M.. rí? c llarros ti. 248. (!2g(í S) II

Talhas lpara rosto, variado sor-
imento desde .ynn pnra

cima — Vendem-, e t.a
ABRICA CARIOCA—

Rua da Carioca 22.

para o diagnóstico <¦•
tfatamentq das doenças
¦lo estoniagi), intestinos,
figado, ^ ptiliiK.es, cora-

 ção, rtns, oãsos, etc.
pelo DR. RENATO DE SOUZA LO-
PES. Preços módicos. Rua S. José.
.19. das . ás 4 (menos ás quarta-feiras).
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ODR. 
EDUARDO DK MAGALHÃES,

ilá consultas c applicr, o " Radium",
das 10 ás it c das 14 às 17 horas, â rita
7 de Setembro n. .16. Doenças da pelle,dí) estômago, pulmão e nervosa?. Trata-
mento efficaz da syphilis, arlhriti.mo c
morphéa. A's 4".s e sabbados dá cônsul-
ta 1: auplica o "Radium" a preços reilu-
zMos. das 10 fis 11 horas. Cura com o
melhor e:;ito as ulceras cancerosas e do-
cosa. rebeldes da pelle. (Sn S) S

«A AMEKICA. .
DR. C. FIGUE1
REDO eppeíiali-,
tu em extraeçõe.

completa, i- ¦
«em dAr e outras trabalhai s»ra_tidos \
...vaiema aperfeiçoado, preços modiooa. e
em prestaçõ. 9, ias 7 da minha ia _ da

oilc, rua do Hospício a aza. cautoda
.cuida Passna

PARTEIRAS
e molcfitías de

mulher, o DR. B
DE. ANIJRADA,

cura, corrimentos, ¦ liemorrhaçias e suíoen-
aôe.; de modo «dinplcs, evita a gravider
nos casos indicados, fazendo apparecer o
incommodo, sem provocar hemo.rhagia,
tendo como enfermeira mm. JOSIÍPITÍ.
NA.-CA. UNi)0, parteira ilo Hospital
Clinico de Barcelona; consultas diárias
grátis aos pobres, Acceita clientes em
penião. Consultório e residência: rua dò
I_vradio n. iii, sobrado. (304 J) S

PARTEIRA A verdadeira
mme. Palm.ra

-- Com longa pratica, traia de moles-
tias de senhoras e suspensão, por tini
processo rápido e g_r.inticlo._ Acceita
liarturientes em sua residência, á rua
Canieriiio 11. 105. 103 J

Mme. Francisca
tieis, diplomada."az 

apparecer a
ntcnsníi.iç

Zumbidos dos Oa? dos 2.Õ
pelo lir. Noves da Rocha, com
exilo spguro, dos zumbidos dos
ouv.ilos, peln massiigeni vibra-
toiia, pelas correntes continuas
e pelas correntes de alta frequen-
cia. Os zumbidos diminuem Ioro
na primeira iipplicaoâo e acabam
desnpparecendo complotamonte.
Consultas de primeir,i classe da
1 as 4 lioras da tarde. Consultas
de segunda classe das 10 ús 12
da manhã. — Avenida Kio
Branco 90 A 1127

ACTOS FTJlíTEBRES
Anna da Conceição

Jansen de Lima No-
vaes

ÍDr. 

Carlos Maria ile Novaes,
senhora c filhas, capitão-tcaente
João Paiva dc Novaes, senhora c
filhos (ausentes), Sylvia da Glo-
ria Novaes e Julieta Galathéa dc

Novaes, communicam o íallecimento d«
d. ANNA DA COX-Ci-.-.aO JANSEm
DÉ LIMA NOVAES, c convidam os
amitios c parentes para assistir o seu
enterramento hoje, ás 9 horas da manhã,
saindo o feretro ila rua N. S. de Co-
pacabana ti. 710, para o cemitério dc
S. João Ijaptista, M 1789

Marietta Mesquita de
Gouvéa

+ 

0 . rimeiro-tenente João de
Noronha Gouvéa e seus filhos,

.. os barões dc Mesquita c seus fi-
Jk lhos mandam rezar amanhã, ter-

ça-feira, 8 do corrente, ás 9 ho-
ras, na egreja de Santo Affonso, á rua
Major Ávila, á missa dc trigesimo dia
pelo descanso da alma dc sua saudosa
esposa, mãe, filha e irmã, MAR1KTTA
MESQUITA DH GOUVfiA. M.J7M

Corone^ãniSoõse
WemecK de Carvalho

Í 

Cândida Silveira Wcrncclt de
Carvalho, dr. Aristides Werneck,
sua mulher e filhos, Edgard Sil-
veira dc Souza c sua mulher, dr.
Alynthor Silveira Werneck de

Carvalho, Irlsval Silveira Werneck de
Carvalho e Ulzimar Silveira Werneck
de Carvalho convidam os seus paren-
tes e pessoas de amizade para assistir
á missa de setimo dia que, por almn de
seu finado marido, pae, socro e avô,
coronel DAMASO JOSÉ' WERNECK
DE CARVALHO, mandam rezar no ai-
tar-mór da egreja de S. Francisco de
Paula amanhã, terçafeira, 8 do corren-
tc, ás 9 1I2 lioras; desde já sc confes-
sam muito penhorados ás pessoas que
xoniparecercm. J '3S8

riMATTRTA ~" Cllra resinados,
.Uinimiíl constipações com fe-

bre, bronchites e asthuia. Preço, i$ooo.
Deposito; Pharmacia Rodrigues, rua
Marechal Floriano 11. 99. (S062 S) R.

YPHILISi suas conseqüência..
Cura radical, injecções
completamente INDO.

LOREB, de sua pre-
paração, App. 606 e

111.1. A.aemMéa n. 54, das t. ás 18 ho-
ras. Serviço do Ur. PEDRO MAÇA-
í,lifl.ES. Tclrrtilioue 1.000, C. (8548 S)R

trata-se com
brevidade.

mesmo sem
certidões, ci

Casamentos
vil, 25$, e religioso. 20$, em 24 horas
ua forma da lei, .nvetitarios e justifica-
ções. etc, com Bruno Schegue,n .ua Vis-
conde do Rio Branco, 32, sobrado. To-
dos os dias, domingos e feriados. At-
tendetu-se a chamados a qualquer hora.
Telephone ti. 4.542, Central. S 1964

ieni fôp

PARTEIRA!
processo sciantf*

nco e sem dor; trabalhos garantidos e pre-
íos ao alcance ile todos, sem o menor pe-
rigo para a Mude; 'r.-ita de doenças do
tite.-o; rua General Cintara 11. 110. Tel.
:'¦ 3..Í-8, Norte, próximo da avenida Cen-
tal. Consultas __iti_. (itS S)

Aluga os moveis na"I.tiinuidudora", 55
rua ilo Cattete 57-
CompM-se, vende-se
aluga-sc e troca-se

econômico ",ovcis- Gmde -"'
formam*!

lírica de colchões, rc-
se colchões usados. CC. 6439)

Parteira Mme.Barroso
Com pratica da 'Malciiiidade, trata

,las moléstias ilo mero e evita a gra-
vide.-;. Acceita parlurienlcs cm pensão
e attende a chamados ú qualquer hora.
Telephone n. 45S9. Central. Rua Ge-
ncral Caldwell 11. 223. S. 470.

Ml;

TM... TEIXI.niA COIMBRA <>
-l^AIíELAKDO MARINHO I'ele,
syphilis, vias urinarias c mola. venc-
rea« do homem e da rmilhcr, Go6 c 91.1 e
clin. medica, mol. dc creanças; rna Sete
Htí Setembro 209, das 4 ás . c i ás 4.
Tel. 165, C. (634 S) J

rpAPETES, cortinas, pinturas a oleo e
X movei* de residências ou e. criptorioi.
Compram-se etn hom estado, na rua da
Alfândega 134. J- ] Martins, (o.tí.i SI M

Clinica de moléstias das
senhoras e syphilis Ten|?nr; fâ
tencourt, parteiro, enra oi. tumores dos
seios c do ventre, aí moléstias das vias
urinarias, gcnttacs, as metrites, os corri,
mentos uterinos c vagínaes c rcgularisa
a menstruação por processo seu. Applicn
o 606 c 9.4. com ou sem injecçSo e esta
sem dor, trata _ tuberculose c hérnia
(quebradura) nem operação. Consultório
perfeitamente aparelhado; rua Rodnjjo
Silva zO, esqui tia da rua da Assembléa,
das 10 ás 3 da tarde. Telephone n. 2.511;
residência, r, Senador V.nt :b:o ti ,-1.'
Consultas grátis. fijSi S) J

Partos. Moléstias dns
Tratamento dos
abortos e suas con-
sequecias, do3 cor-
rimentos, das coll-
'"-is utcro-nv.irian.-is c das regras iircgulares
e prolongadas. Assembléa, 54, dns 1. 'n 18.
Serviço di, dr. redro Magalhães. Telcp.
1.009. Cent. (S547) R

-Professores e Professoras
\ IiüMJíOS — Portuiiuez, ffnn--í"V'i>z, iiiiilc., iillmiino, latim,

tireao, etc Miitlii.-iniitlfits, scluu-
cins, cliiiiiiiui-nliysii tis ti nntitfiios,
(ln.sdc J.O$O00 iiit-nstifs. Run du
. liserlcordiíi 57. 1" iiiiilni".

(S 425) S

Gravidez ?: ^l
jector — Naulorro. Fácil
com modo e liygienico.

Arma. Pin "~ AlH8a's<i- ura, h*m ei'•ri*-*-llc*í,v-1* mado. com dependências
para moradia de família, ú rua Prudente
de Moraes n. 8, canto da praça tle Ipa-
nenw. (415 S) J

G0N01EÜ ihronicase
leccn t es.
Quereis fi-
car radi-

ciilhiente curado em puucos Jias? Pro-
enrae informações com o sr. Feijó, que
gratuitamente as offerece, não conhe-
cendo caso nenhum negativo; rua
Thcophilo Ottoni 1JÍ7. R_S4

Ponto a jour, M Ti.1^.
bro n. 95, in andar. Cn. S) s

COLORINA, ««»" id-al

\ prof. c o prof. de portuguez, fran*
x".V cez, arithm., álgebra, etc, quc esta-
vam á rua 7, 109, _.>", mudaram-se para a
rua da Carioca 4.1, 20. Ii' dofronte do j.;,
onde moraram mais de 1 iji anuo. Pre*
ços desde 10$, não em curso, C1093S) íi

IjpRANCEZ 
— Uçõcs tlicortcas e pratí-

cas, em casa do alutnno, informações
uo consultório do cirurgião dentista Syl-
vio Travassos, ú rua Clule ^;, i°, ás se-
gttndas. quartas e sextas, das 2 ás t> hs.

(136 S) S

fia-
rantida, para res-

tituir ao cahello a sua cór original pre-
ia ou castanha. — Preço to$ooo; pelo
Correio, mais .'$000. Deposito peral. rua
- dc Setemhro 11. 127. — R. KANITZ,

Mandac
executar

Mourão; rua U.
d.le.i SI II

Quereis uma casa ?
a planta pelo Tenente
X.-ilmira n. 40.

Dinheiro Kmpresta-sc sob iiypo
th ecos de pretUos, qual

quer qtiaiiti.i, ti juroí e condições que se
tratarem; rua Thcophilo Ottoni n. S.i, i»
andar, fundos. (8Ga S) S

PêroHna"Èsniirtê"|'Ír^
adquire e conserva a liellc-" Ha pelle, np-
provado pelo Instituto de tlelic^a de Pa*
ri< premiado na Kxposição de Mtlfttto
Preço ,i$ooo. PO' PE ARROZ PURO-
LINA, «lave e embellezador. Preço 4$.
Exijam e.tes preparados, á venda em to»
dás as perfumariás c *o depo'ilo deste e
de nutros preparados, á nu Sete de Se-
tembro n. 200, sobrado. Ü5'0 "

INGLEZ pratico, Mr. Pc-
ter garante ensinai
em seis mezes, 10$

mensaes. Largo de S. Francisco ,.6 c rua
da Carioca 52, 1" andar. Vae a domicilio,
por preços módicos. (S1S0 tí) J

INGLEZ, 
tr.mcez, portuguez, aulas e li-

ções particulares (metltodo lterlitz) j
preço módico; riu da Alfândega n. !_.•.,
sobrado. (9480 S) J

IXGIjKZ 
— Professora inglesa, com opti-

tna-s referencias, dispõe ainda *lc ,1 Im-
ras por din para lecetonar o . cn idioma
em sua residência. Pensão Uella Vista,
rua da C.lori.i 11 10, fjlll SI "-

José A. Rodrigues
Carmo

.INESQUECIVEt,)
i" anniversario

ÍA 

viuva Nocmia P. Amorim¦Carmo, com a mais profunda sau-
dade, far. celebrar pelo descanso
da alma de seu cxtrenioso e ido-
Urrado csiposo JOSÉ' A. RO-

pniGUES CARMO uma missa na cerre-
ja de -S. Francisco tle Paula, ás 9 ho.
ras, amanhã, terça-feira, S do corrente.
Confessando-se eternamente (trata paracom todos ipic comparecerem a esse acto
de religião. M 1840

Luiz BoM

ÍA 

familia de LUIZ _n Ul
manda rezar uma missa amanhã,
terça-feira, S do corrente, seu-
mo dia dc seu fallecimento, ás o
horas, na egreja ile S. Rita, e

convida os seus parentes e amisos _ as-
sistirem á mesma, pelo que antecipada-
mente agradecem. M i_h

j_s»aimm_arm__um
Viuva Maria do Nastí
| mento Mendes Gui

marães
(SEXTO MEZ DE SEU EAUECI-

MENTO)

t 

Tenente José do Nascimento
Mendes Guimarães, senhorita Tho-
rentina do Nascimento Mendes
Guimarães, lume. Narcisa de
Andrade c dr. Siqueira tle Ali-

tirado, filhos e Retiro da pranteada fi-
nada, a viuva MARIA DO NASCIMEN-
TO MENDES GUIMARÃES, convidam
por este os seus parentes e amigos para
assistir á missa que, pelo descanso eter-
no da sua alma, mandam celebrar na
egreja de Saut'Ànna, amanhã, terça-
feira, 8 do corrente, ás 9 i|a horas,
pelo que antecipadamente se confessam
gratos. (R i-ns)

Alfredo Vianna Drum
mond

Í 

Alice Drummond Gonçalves e
seus filhos convidam todos os
seus parentes e amigos para a
missa que mandam rezar ama-
nhã, terça-feira, 8 do corrente,

ás 8 i|a horas, na egreja de Santo Igna-
cio, por alma de seu irmão e tio AL-
F.REDO VIANNA DRUMMOND.

(M 178S

Godofredo Fidelis
Barbosa

tScus 

filhos convidam parentes
e amigos para acompanhar os
restos mortaes de seu pran-cado
pae. GO. OI''REDO El DELIS
BARBOSA, hoje, ás 10 lioras,

saindo o feretro da rua dos Inválidos,
37, dcIo que sc confessam pratos.

(M 1776

Domingos Soares da
Costa

t 

Carolina Faria Soares tia Costa
c filhos convidam os demais pa-
rentes c pessoas de sua amizade
para assistirem á mis. 1 do 6o mez,
por alma do seu inesquecível inn-

rido, pae e avô DOMINGOS SOARES
DA COSTA, amanhã, terça-feira, 8 do
corrente, ás o i|_ horas, na egreja de
S. Francisco de Paula, pelo que se con-
fossam agradecidos. M 1S.13

Ignacio R. R. Goulart
6' MEZ DE SEU FALLECIMENTO

ÍA 

viuva e filhos fazem celibrar
amanhã, terça-feira, 8 do correu-
te, ás t) lioras, na matriz dc São
João Baptista da J.agôa. uma
missa cm suffragio da alma do

seu sempre lembrado e querido esposo e
pae IGNACIO R. R. GOULART, para
cujo acto de religião, convidam o. pa-
rentes e pessoas de amizade, antecipai,
do seus agradecimentos. iSúo

Coronel Oscar Magne
Curty

Na matriz do Engenho Velho,
rua S, Francisco Xavier, rezar-
sc-á uma missa, ás 9 horas c
30 minutos.

M 1818
t

'< Luiz Bohi

Í 

Cario Parcto Sc C.°, extrema,
mente eonlristadò pelo falleci-
niento do seu sócio LUIZ BOHI,
mandam celebrar, em suffragio
de sua alma, uma missa de sétima

dia, amanhã, U-rça-tcira, 8 ilo coi.eiue,
ás 9 horas, na egreja de Santa Rita, s
para_ assistirem a esse acto de religião
convidam a todos os seus amigos, aos
n,uaes sc confessam sunimamcnte gratos.

¦in,!,.».,.',-'," .

Julieta Iracema Mi-
randa d'0Mveira

Í 

Francisco Gomes ({'Oliveira •
filhos, viuva Maria Miranda Lou-
reiro e filha, Eimira Miranda
Limiares, seu esposo e filhos, c

Annibal da Costa Miranda, sua esposa
e filhos, agradecem peiiliuradissiiuos a
todos os parentes e amigos quc sc di-
guarani acompanhar os restos mortaes
ile sua e.-treinosa esposa; itiãc, irmã,
cunhada e tia, JULIETA IRACEMA
MIRANDA D'OLIVEIRA, « de «ovo
os convidam para assistir á missa de
7" dia que, pelo eterno repouso dc sua
alma, mandam celebrar hoje, segunda*
feira, 7 do corrente, ás 9 Imr.is. na
egreja de S. Francisco de Paula, cou-
fessahtlo-se desde já agradecidos.

*WB8' l«lM««J_W4nsnP8(_S8i_sii»'!
Armando Pereira de

Figueiredo

_%^i__W_m_W_\_B_^^^SSi

CASA LOUREIRO

Tenente Augusto Ma-
chado Mendes

ÍA 

viuva Nocmia Ferreira Men-
des e .filhos convidam os paren-
tes e antigos ,para assistir, á mis-
sa de 30" dia, que, por alma do
saudoso AUGUSTO MACHADO

MENDES, mandam celebrar amanhã,
terça-feira, 8 do corrente, ás 9 horas,
na egreja de S. Francisco dc Paula.
Antecipadamente agradecem a todos
quantos se dignarem honrar este aco
eom sua presença. (M 1786
_tmi*m_%mmmmHmmmmmw> mm
João Antônio Sancho

(ALMENDRA — PORTUGAL.
Avelino Aiigusio Sancho e fami-

lia, Maria Bordallo Sancho c filhos,
(ausente), Antônio Augusto San-
cho e familia, e Francisco Al-
fredo Sancho, comtnunieam aos

seus pnrcnli-s c amigos que, tendo re-
ccbiilo o noticia do fallecimento de seu
sempre lembrado pae, irmão e avó
JOÃO ANTÔNIO SANCHO, pedem
nara assistir á missa que, cm suffra-
gio dc sua alma, mandam rezar ama-
nhã, terça-feira, 8 do concilie, ás 9
horas, no altar-mór da egreja do Sc-
nhor Bom lesus do Calvário e Via Sa-
era. o aue desde jú agradecem. (Mi-87

TlüA DO PASSRTO. 63
Tuleiilione. Central S93

Cordas ile liiscult:
Curfins du píiiino:

Coroas do floros naturaes
desde ÜOSOOO.

Acceita cnconinicndns.
1'istiiuro o nroimilidno.

(lt 840)

Idalina de Brito
(4° ANNIVERSARIO)

Í 

Major José Gaspar da Cunha
Brito convida a seus parentes e
amigos para assistir a missa quc
manda rezar por alma de sua pre-
sada mulher Idalina de Brito, na

matriz do Engenho Novo, amanhã, ter-
ça-feira, 8 do corrente, ás 9 horas.

1321 R
in imiiiiiM ii 1 n—BBB—8a—a
Major João Frederico

de Araujo

tAgrippina 

Pinto de Araujo, fi-
lhos e mais parentes do finado
JOÃO FREDERICO DE ARAU-
JO. convidam a todas as pessoas
amigas para assistirem á missa

de ,-50° dia que por sua alma mandam
rezar amanhã, terça-feira, na egreia do
Sagrado Coração de Jesus, na Piedade;
confessando-se desde já suminamente

t 

A Associação dos Empregados
110 Commercio do Kio de .lanei-
ro, representada pelo seu Conse-
Iho Administrativo, agradece a
todos os Seus consocii,., c amigos

que se dignaram acompanhar os restos
mprtaea do seu sócio grande-ibemfeitor,ex-presidente e vice-presidente; A'K-
MANDO PEREIRA DE FIGUEIREDO
c de novo os convida paru assistir á
missa de setimo dia que, em intenção ásita alma, manda celebrar na egreja dnCarmo, hoje, scguiiíla-feira, 7 do cor*rente, ás 9 11 _ horas.TmmEXsmmmmKmmmmtmmEtasGBi
Armando Pereira de

Figueiredo

Í 

Thereza Ramalho de Figueirc
do. Leandro losé dc Figueiredo,
sua senhora e filhos; Wiiliam
James Mc. Clelland, sua senho-
ra e filha; Arlemisia, Uejanira,

Tliermutis. Artnanilo, Jair, Riith 
'c 

. y-nesio de Figueiredo, agradecem penlio-rados a todos os patentes c a.uijtus,
bem cotno á Direetoria da Associação
dos Empregados ,11o Commercio do Hio
de Janeiro, que os confortaram 110 do-
loroso transe por que passaram c acom-
panharam o enterro de seu queridoesposo, pae, sogro e avô, ARMANDO
PEREIRA DE FIGUEIREDO, . cou-
vi,Iam para assistir á missa de 70 dia
que, nelo descanso eterno de sua alma,
fazem celebrar hoje, scgundaícirn', .7 dc
corrente, ás o (a horas, na egreja dn
Carmo. (S 1,50

Creme de Amêndoas ¦—
O legitimo está registrado sob o n. 1.0.011,

_ tra;; impresso o nome do fabricante
pjíarniaeeuuco Santo». Silva, etc.

Indispensável na ' ,uelie das damas ele
cante:, Emi» .Ws o rosto, tirando-lhe ai
rugas e as mancha». Tóte e$ono. Vende.
„- nn rteno«ito Drog. ria Pacheco; á rna
dos Àndradas 11. .;. (1007 S) R

PRISÃÕDÊ VENTTííT—
Doenças de (Ijtado, estorna.*- e intestinos,
curam-se com as Pílulas de Bollo Compôs-
tas do pharmaceutico Santo* S:lvi. Vidro
tí-oo De|,o-iio: Drogaria Pacheco, a rua
ri»? \n.-lrailas n. 1.. l1""** "'

MB_8BEnS_mRBBnUn. -,_.,--—
Arthur Pereira de Sou-

?,a e Sá
(FALI.EG1D0 EM PORTUGAL)

ÍOs 

seus filhos Antônio Porei-
ra dc Souza e'Sá. Jayme Pereira
de Souza e Sá e Américo Porei-
ra de Souza e Sá c sua esposa
Zelia Rosa ile Oliveira

zem celebrar á missa dc trigesimo dia.
pelo fallecimento de seu idolatrado pae
e sogro, na egreja do Sacramento, ama-
nhã lerça-fc-ira. S do corrente, ás 9 i|a
horas, c para esse neto participam as
pessoas de suas amizades e aos seus
amigos, antecipando seus agradectmen-
tos. •>- ,s9°

Armando Pereira de
Figueiredo

ÍOs 

empregados -da firma A. I*.
Figueiredo, penalizados com 11
morte do seu saudoso chefe AR-
MANDO PEREIRA DE FI-
GUEIREDO, convidam os sem

parentes^ e amigos para assistir á miss»
de 7° dia, que mandam rezar na egrej'
do Carmo, lioie, segunda-feira, 7 do cor-
rente, ás 9 i\-> horas, pelo quc antecipa-
(lamente agradecem. 1 167J

gratos. M 1820

Frederico da Costa
Feuchard

Será rezada hoje, ás o lioras,
na matriz do Engenho Velho, rua
S. Francisco Xavier, uma missa.

M 1819

Cuidado com os intrujões
Os proprietários da Casn
dns fazendas Preta», ten-
do sabido nue continua a
exploração do credito do
1101110 do sen estabeleci-
niento por parto do indl-
vidnos suspeitos, avisam
no publico do oue 11 Casn
dns Fazendas Pretos não
tem ostentes de lutos o não
num. n seus empresados a
domicilio — som receber

pedido pnrn tal fim.
Meras exploradoras e tam-
oem suspeitas são notiellas
ano se apresentam como
míticas coiitm-niestros dn
Casn dus Fazendas Pretas.

PEDRO S. OUEirtO.
& IRMÃO

Tel. C. 101.

B8B9
Maria Rodrigues Ca*

sanova
"REQUIESCAT IN PACE"

t 

Antônio Rodrigues Casanova e
seus filhos, José Rodrigues Casa.
nova, Antonia Gonçalves e esposo-,
Francisco Rodrigues Cnsanova, se-
nhora e filhos, José Rodrigues Ca-

Bannva Filho, Abilio Rodrigues Casanova
e mais parentes da finada MARIA RO-
DRIGUES CASANOVA, sua idolatrada
esposa, mãe, nora, irmã c cunhada, pe-
nhoradau-cnte agradecem a iodos que st:
digitaram comparecer ao acontpanhaiiicii-
iu ile seus restos mortaes, lhe tributa,
ram ofíerendas fúnebres ou prestaram
conforto e desveles nos derradeiros 1110-
mentos, coiividando-os ao mesmo tempo
para assistir á missa de setimo dia que
cm sua extremecida memória será ceie-
brada hoje. segunda-feira, 7 do correu-
te, ás o horas, na egreja da Immaculada
Conceição, á rua General Camai'a. Por
mais esse acto piedoso confessam-se
eternamente gratos.  J 1077
I' aw.imiftBmt l°~^BBBIBWlHI>'J"^ffl
IsüneMa Vasques Fiu-

za da Cunha

t 

Octavio Fiúza da Cunha e fl-
lhos, Maria de Andrade Vasques
. filhos, Viuva Fiúza da Cunha o
filhos, e mais parentes, convidam
a todas as pessoas de sua amizade

para assistir a missa de 30o dia por
alma dc sua extremosa e idolatrada
esposa, mãe, filha, irmã, nora e cunhada
ISMENIA VASQUES FIÚZA DA
•CUNHA, que a Irmandade rie S. Pedro
e N. Senhora da Conceição no Encan.
tado. fará celebrar ás 9 horas, boje

segunda-feira, 7 do corrente, por essa
acto de religião c caridade sc cimfes-
sam eternamente agradecidos. 1239 B

PENSÃO PROGRESSO
Completamente reformada, magttift ¦

cos aposentos, muito familiar e preçoi
módicos. Largo do Machado, 31. Tele
phone, Central 4-.lSã. J .I66

PENSÃO RIO
RUA SENADOR VERGUEIRO, nj

Alugam-se excellcnte. commodos;
cozinha de primeira ordem, máximo
asseio. sala de visitas, grande jardim
nos fundos. Telephone Sul 1383.

(J. 813)

'«'^fi^^/;?jfS»*'«.'SS3->-<?r-',:Tr,-'*-<,',?r>--^;,T-_--«íaSil8>-*2SB-!**,SfiJ•TM»»» REPUBLICA * |.a _¦ imej tn
l.i_ 1PRESA OLIVRIK v &; C.

-VCXT-3IC-BCA.XÍ"JL_ 3?,.ÍÍ?K-3VEIX_Í^.R
Fllms da Emi» vs» PINi^LDI

Sessões _"¦¦ ar-.IIn-í..as suas 1 ás ü
Exhi):>içüo ilo,- filais

Qtiiindo ti Cornnta dá o Sigiml — Gapozzi.
A <Jiilii<l« do *»|)«zziii — NaluPiií, Ginfis.
Amor ,i«í P ,Ii.iqtteiros —DiMtti i, Skundinavien, 4 parles
A Mão Ac'*us;iii<>ra — D rama, Mil.nn Films, O parles.
A IluIber Advogado — Cumedia, Power.

DfiPPKDinA r> A
THE OLYMPIAN rriíOUPE

Trabtilhos de grande novidade
PnEÇOS-Frlzns, 4§CO0; Camarotes, 3S000: Poltronas, i.OO; Gorai, $300.

Suecesso dõTarÜstas~CO 1'»RETT e SULLIVAN
Jk.-i-xxsixs.fx_i — -3- aiBSOHT'S M1829

IBln iuT.iT, i-ifCii-SW' «rnnnt» .Mm» '*ni_> nrfirnir -niTWtr-«fttllt>--tflttb—iffiTTM

Cinema,--Vheatro $• José
Empresa Paschoal Segreto

Oompanlila Molasso
premas, Comédias NTM*.;rn>_ ** ;' ! . ¦, ¦¦•;.\rii Director ^a nrchcstrá —*

MAESTRO MAXELL... c da qual ... paru- a primeira bailarina
AN \ Iti .lCMSICr.

HOJE 3 SESSÕES HOJE A's 7, ás 8 3.4 C10 ltf

BiBaageSK_íB_jaBBaBaH_5g'8gE-^ BBB__85Ggffig^WiaB8BaBliB
PAliACB-TS-3ATRBI

Cyclo ThButr.il i rnsileiio
Grande Companhia Itnlitinn da 0poreias, orgnnizndn n dirigida pelo

(AV. BI Tt-KH Vi V \l_i_

HOJE Muis um sensacional espectaculo HO«JE|

A celahra nprjrnti etn 3 actos dc . . SUPPE'

j*"*1*^ £****»& J*3*^ t
^tmtom* \k03? ^*_o-'' _«fio

THEATBO 
CARLOS GOMES

Orando Companhia do .Sess_i>s dn Etlen-Tliuatro tio Lisboa -
Empresa Tiiixei. í Marques

HOJE — Dois grandioso-; espectiicn'os —- HOJíj
A's r :ii. e . 'i't DA NOITE

UM OS MAIS RETUMBANTES ÊXITOS 00 TI1EATIIO PORTUGUEZ
.. celebre revista era 2 actos, 7 quadros a 2 deslumbrantes apptheosos

,, . __ ,, ,, iniwii i iii '"iMiW-Ui.ifii. ir .irmuTiiritMintii
Ut,; -__,_nu_UW>:im-V,#-*--'-,r VT.i_r. .._:~: ITOIW *._.¦ _, .. .. _ .._

GRAWülOSO SUCCESSO

i
vecuna . _*j.arirrcpwaita__mm__aii___tmat_m_u_tstisr^.^.vjroem - '~- r i n ihutiiwiiiwwiiiiiiui tfl

rrodiuronUti. . . OIUi.íKTT V OGST1 |
Fiamettit, Maria Luiza Gioana — --caUa, barbeiro, Mirado de T,,rre; H

Princ'pe do Palermo, Cario Clprnndl; Lottoronghi, Atigelo Caves- gtri; Lamheriucom, Pnmpeo 1'ompel. "
Aiiparatosos sconarlos— Deslumbrante "mlso-en-scÍ!uo"

lülhetos á vonda até á - 5 horas da tarda na agencia ilo , Jornal dò
Rrasil,-.

AmanhS— 8* recita de as3l(jnatura. Primeira repteseníacão dai
opereta „MAM'ZI'LLE NiTOU-.lllIC» M 1819 _

EXITO INCOiVIPARAVEL.

,0 cnllvr.M "-ÇAULOS ^^AI1-..Jo^oPo.t^^HI^NI^^n^ALVKS
A Boneca, A FranocKi o A H as punho U por UE Ul HE BAR

TOMA PAUTE TODA A ÇOMPANIilATnnos os nus - O DIABO A QU <TRO - IODOS OS
IDUU- UC Ll','»°. . ,_."'.. ... i.in__.i_._1 . .In llmnlrn

DIAS
hilnotos á venda na bllheiori i do theatro

PRPCOS - Flisas e camarotes do I' ISS001: oainarntes de ?• 10^01--'"'• •--! . cHdeiras de 2- «SOUO - Galerias numeradas,
1 ,;00 - Entra-la geral UüüO W'*

¦ i ^^wa^ffbgwwfew__Ka^i:^-f^

THEATRO S« PEDRO Paschmu Sógrot."COMPANHIA 
DÃ^TRELLASliüNDIAES"

imm - LA FOLLET R ¦ EUSH LING TOY
HOJE — 2 sessões: Ás 7 3/4 e 9 3/4 — HOJE

O GRANDE SUCCESSO DO DIA !
Torí-is as noites novidades Números povos !
foi ó_ do noia- w h n ai i onnrfio
vel illusionista L-irV F \J__âLjEj l 1 a_J

Cem ii.ugrnmma inteira mante novo para cr.ia capital
I.A FOLL'» Tfl na America ilo Morte c denominado o Í.El DOS PKESTI*

GITADOREü
SE."'¦T!,• "".TE:

PROF. DR. M E R M A N
O REI DA ELE.TKICIDADE

O PROF. HERMAN, passará pclu corpo uma corrente electriça ile ico.ooo
VOLTS, força itita superior d nu= i applicada na r._,lei_i ile Sin-Sin, cm Xcw-
¦Hork para executar „; condemnados a in orle. Fíirá mais ilivcrio3 traballioa,
_ ó_-_^_ — Erinas, 12$; camarotes ile i". rnj; camarotes ,1c 2\ C$; distineta-,
f FcÇOS jí-. [loltrona. de I», 2$; pültroí:.,- de ;', 1?; galerias nobres, i$oòo, <

ca.ieirasdo !• 3S0J'J icracs, _,o ruis
Nos theatros _. Jo-é, S. Polro, Carlos

ma.ncc aos domingos, ás 21b.

n.assaut...;. lliStí- ;

('•uii ouiidros d? r,, MOLASSO musica iloHKSUV HOFFMAXS
- drama muni

Jt\ iUB
(tiA PBTITE GOSí=*_3)

C-rs_Bde suecesso Graii-de suecesso
das mai.

-*or d'Apache
As si-.-.-iiu-í principiarão sempre pcl.i exhibU.-O d.- "ti!

reputadas* fnliricis.
Tomam ivirtc nas tres stssãcs — LA FOLLE T^'

AS VIOLRTAfi, ddettistas brasileira».
Xos iheatroj S. Josc, S. IVilro, Carlos Gotif.*. c Maison Modcrnc, lia-

Tri( mxiinir, so. Domingos, is 2 lia M 1854

SIÜJlfinQ '"to " Fhysiothei*. pico
UlâlltiaO f» dr. Gustavo Arm-

l,ntst. Docente dará-
culdade. Doenças do «stomago c intes-
tino, neurastlienia, arthritismo, obesi-
tia-lc, diabete, etc. IV* 7 ás n da ma-
nlia. Run Senador Pautas, .iS.' .45 J

_55B55gs*!!iBggg3^ ¦*-  -----

REO REBO

Gomes c Maison Moderno, l:-,vc_i
(M 183S)

¦*Mr

A's V"3j-i-1
cur_.-i_.7u.

IO
A!_!3S

Í3C OJE
CO RI!?AN ÍUA ALBXAN aWFtE

«annoiria-' ¦ ammm-.---.-»-c,
AZ-VKOO

Cachorrinhos
de

—¦ Sabonete
[itetUcii.nl Dick,

ítxo. Efficaz na
sarna.
pullías.

Destruidor dos carrapalos c
Vende-se á -nt.t ,1o Hospício
Ouvidor 61, Gonçalves Dias,

(7SS SI.

A's 9 3i4-
 .-._..„.,. -, u DI_JI»WB««--_i__El_.*«r-BZ««

Espectaeulos chies, freqüenta do» pela elite cariona
Representação da comedia cm 3 actos, dr A. Oapii.s, traducção do João Lnso

m_______mmmmmmmmmimmmmmmmmm^

MM E. TUPYXA.MUA',
:!.i Casa SiRnnlrll-I. es-propnetana da Casa Se-

laiililIKA lcc!;-, í-12 Publi", achar-se
61i*J-V3UiI novamente a disposição de

run dí
cortadí

s-.ias cxmas., freguezas.
Ouvidor, 14B. Casa Carmo. Moldes

i. sal, medida. (J 5í«) *

m.-'lí..-v«!ÇS?:S!iKas» r_ ^ m

I i:if_) __-
IU._. mim

-i 0 _^ _ íi. s 1 ¦ I IU _% _% 4 €

:ESíÍaffiKraaffi_MBai_3E.B5B_iB!.H3I BWHPBÉBÉ|_pMmW">

'llllfl
Protagonista. Cremilda dOÜveira

IA', rantora < transformista; |
I._l_ÇOS POPULARES

OâfrWA Kste maravilhoso
i.U.VJ.i_i lonico, iinieo que•az nascer cab-llos e sumir a

a_l>a por completo.
Vendi--! na Casa Hermamiy,

íua Gonçalves Dia

Peca consagrada pela opiniriã unanime dc toda a imprensa e do publico.
Grandi: huoceiso de tnilaa companhia 

Brevemente neste theatro estréa fio hiilariante vautleville de grande suecesso o;AGUiA
Mobiliário da elegante Marcenaria Brasileira

j \ ____z__.-i,-xks.ã : A's 7 3i*"e ás_9 314 - JS. lincha, funooionaria (M 1853

límprcsa
Jo-é Loure.-OTHEATRO APOLLO

Companhia do Polythcamn <le I_lsbo.'t

(J^Jl^J (HQJET) ( A'r9 3i4")
A REVISTA NACIO. AL _K GRANDE EXITO

<-&_T^r>ISC*_-_*___!EW_.-5_l_a3*_-^^i ««... r«8!!ia . niL
K"_ S A . ¥

lf_S3S_Kii_i't^_Sa_3_5S5Sifi^-^
Original de Bastos Tigre, Uego Barrei e Carlos Bittencourt — Musica

de Luz Junior
Salvador da Pátria ,....- Othelo de Carvalho
Chiquinho (afilhado)  Antonia Denegri
Grandioso suecesso de IGNACIO PEIXOTO, no Cupidlnho e Ministro d»

Kuquei -ILOMENA I.IMA, no Maxi/.c, Monoculo, Carta Amorosa, Mulher Bra-
siteira. Fado e Sport.
A p,racio-a coupfetisU P.OSITA RODRIGUEZ. no sea variado e bello repertório,

Brilhante exito de toda a companhia
A seEuir — A revista ISSO FOI TEMPO, do Cândido de Castro, Luiz Sil.»

e Octavio Rangel.
Amanhi — A's 7 t|a e 931. - STA' SAI.VA A PÁTRIA, (M i3_
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10 CORREIO DA MANHA — Segunda-feira, 7 de Agosto de 1916

' r- "

ODEOjNT Companhia Cinematographica Brasileira
A maior Importadora de filma, das melhores fabricas mundiaea

de exclusividade para o Brasil
ODEOjM

HOJE # Primeiro dia de apresentação de um trabalho nacional e patriótico -0 HOJ
Com a exhibição deste film, a COMPANHIA CINEMATOGRAPHICA BRASILEIRA demonstra bem que, para corresponder á confiança e preferencia da elite que a

distingue, não poupa sacrifícios - Este trabalho, o mais completo sobre os TR1UMPHOS ALCANÇADOS PELA NOSSA EMBAIXADA NA ARGENTINA - Film inédito, o publico
que o aprecie e julgue.

SSEESa

FILHA INÉDITO !
Não confundir com outro já exhibido

nesta capital

_v^____^__l^_Í^^i__B_________H_l!i
_^íS______S_^__Sil___l__fen __fe<,;._lü i I^f II _PI l^sl
I ' **** Ir-a 1 m xmxW.^^mammxaih k':'l>:.*-'-<tIf.;; mxWmlimm' ¦ '^x\W*m^kWlí

'i Hl Ilfe*;i' -!-sill

Trabalho executado pelo enviado especial da Comp;
nhia Cinematographica * Brasileira

junto á Embaixada Brasileira o hábil operador
sr. A. Botelho

SSSGH

#A embaixada brasileira na Argentina
Alguns tos principaes numeres:

Os membros da embaixada, a bordo do «Júpiter » — Inci*
doutos de vi-ipem — Em Buenos Aires — Des.mbarque — As
I et-t-is <lo Centeni.no du Independeu.*.» Ar_.tnt.na —
Diversas visti-S de monumentos e pontos du capital pliotina — A
lieviata Naval em que sobresahiu o nosso «BARROSO»
— As diversas snlonnidudes — As forças brasileiras — 0
gra..de desfile das forças de mar e terra em continência ao
Presidente da Republica.

Complemento do programma, t

A ESMERALDA
Interessante íilm dramático de ENREDO POLICIAL —

Scenas impressionantes e sensacionaes, pelos artistas da grande
fabrica GAUMONT,

I_$_____$__ 

ft«*-*«¦__¦•£ £ ____ _____P________________B ________%.g_K]lr ¦•?¦__ I Rfl Klv^*c_f___i^_>f_f_____p______vn___i ___k

W^axaxmr/^Kcr^^Ê ^am"'" '^8 P

iwomi*_Í_1 í?*—iihoqjji nim.j ii atw

Alguns dos principaes quadras
lan__«--_----------oan-__-__>

Foot Dali — Match entre Uruguayos e Brasileiros — As-
pectos das archibancadas — O footballer Orlando ferido na peleja— Incidentes da lueta — A grande confusão por oceusiâe- do
match entre Uruguayos e Argentinos — 0 INCÊNDIO DAS AR-
CHIBANCADAS -RuyBarb sa vae A Faculdade de Dl-
reito proferir a sua monumental cnnfer<-ucia — Vi-
sita ao túmulo dos tres grandes amigos do Brazil : MITRB
R0CCA, SAENZ PENA — O regresso.

Prestae bem attenção I!
x*mmxammxaUtm»mmwntV^  _. «t ^^ ____M 

_V _» W

Brevemente: Li 1 DA BOKfciLiLjI»
B magnífica artista da M _•__-•_<__.__ A NUPGIAL, ein um tra__al__o
mais assombroso ainda, mais emocionante e artístico

A FALENA
o maior tru___-li-o cinematographíoo até hoje apresentado I 1 I

_____________.________-«
___ra___Eí-______i __JUW.H1._I1

AVISO: Gs dois saldes trabaEharão alternada mente, para evitar demora "-WI .1
<_-_ -xinta-rolra: O ac NüaRO, grani«080 drama _pollol__i o gggttjnptp preferido <3.o publloo

A SEGUIR " H.S?lS-R.0:ÜEoAMOIl,p(.íFranS,e.s5a Bertlul-MiO TENEBROSA.por Italiajttnnzinl __ Estes films serflo ©xhibidos por ordem alphabetioa, AguardAe este provérbiowxWamU\tA W ahatax, m —AVATAK por Soana Galloiie-FALI',-. A pela rainha da cu.emutographiaI_YDA _-.0ltj_.LLI !no ,,i.-mf.o_ n_»_ii-ob orimeiros»
QS PROGRAMMAS PO «ODEON» SAO INCONFÚNDiy*^^^^^NIMIT^ ! T

Os últimos serão os primoiros>

CINEMA ÍRIS tf..!19 es
HOJE Um novo espectaculo, bello e surprehendente

Em matinée e soirée HOJE
E o ÍRIS na prime.ra l.*iha de avançada da cinematotrr .phia do Rio, offorecendo programniiis ine-

gualaveis pelos films que apresenta, pelois assumptos ü-* colhidos, pelo numero de trabalhos do
eada programma e, lambem, pelo contorto e He-*,uran-.a que offerece aos seus

freqüentadores, vae ganhar boje:•¦'« NOvos louros o novas enchentes v-..__ i.*&

Primeiro film, primeiro triumplio

[n Ae swij

Lnxo e
Conforto CINEMA AVENIDA Flores e

Elegância
f|l_,

EMPRESA DARLOT * AVENIDA RIO BRANCO, -Bi e 1B3

hoje:
Uai» um grandioso fllm gue fará evoca

Drama grandioso— Jóia rnra pela sua belieza e pelo seu
enredo. 5 actos da fabrica UNIVERSAL.

Protapanista :—- A linda, seduetora e admirável artista

CLEO_MADISON
Um pnllicio resumo :
Rethnia é bella e boa : sua alma 6 nobre c não ha quem

não a conheça que não a ame. Simples operaria de uma fabrica,
***_**_*¦_***¦¦¦ r v«.%r-> ¦!•¦__¦ ii n i ii m

ella cae nas vistas e sob as çarras do filho do industrial, rapaz
perdulário que não conhecia outro emprego do tempo que gas-
tar o dinheiro de seu pae. Rethnia é boa e honesta, mas a
«carne é fraca» e a linda rapariga conheceu o caminho da
perdição. Amante do joven rico, conheceu fausto e luxo, teve
palácio, carruagens e lacaios. Mas ah 1—vieram os dias de en-
ganos e ella se viu abandonada pelo miserável que a seduzira.
Mus quiz o acaso que Rethnia, a linda creatura viesse a conhe-
•¦cr o joven procurador geral da Republica, rapaz ainda c já ce-
lebre. Viram-se e no peito dc Burke nasceu o amor sagrado e
apaixonado que o fez levar Rethnia ao pé do altar. São felizes .'
Rethnia quersel-o mas tem remorsos de nada ter confessado .
Burke a.ites de se casar... e um dia ella teve á" confessarão eS'
poso a sua vida. Cios I... e Burke i.uviu que Rethnia fora amante
de seu irmão 1 Também elle era fiiíio do industrial em cuj.i fabri-
ca trabalhara a rapariga, mas elle, trabalhador, recusara viveráí
expensas do pae. Mas o drama vae se findar e R.thnia, depois d.
beber cálices sobre cálices de amargura, tem o perdão que mere*
ce a sua alma bem formada e pura. embora o corpo não o fosse

Trabalho -oExtra» da oiRed Pea-
lher», onde sobresáe pela sua graça,belieza, fascinação e meiguice, a .ar-
tista MARY FULLER, u favorita do
«écran» americano, encarnando o pa-
pel principal do poema em cinco
actos

A IliJIL
MARY
A Rejane

FUliLiER
americana

MARY FULLER, tanto na «robe»
tailleur» como em «loileUc decolettée,
ornamentada de custosos «gnlonsx
tanto no meio de suas inestimaveia
«fourrures» como no seu «deshabillé» ,r*o_-ii.t-** _••--_-..¦._.-.
estudado, denota a verdadeira alma »-uy_j__iTBi*li_
refinada de «grande dame», de coquelte intelligente e de gosto na época moderna.

• • • • © -A- J3E.GXJI.E_.
•

¦___;Ia. -vi_isrc3-.A.-src;A t_r_a.oic.a.
—ii ¦¦¦ -i—m.¦ min -boi _-________K««ww--______-pa__a_Mi ¦¦inmnni iiinmni m m iiim m .t» i  n ¦_¦__¦¦ n  "¦¦ >?_¦__« ¦__umv

jij K*.___Ji_t__i4_a _>_

Tragédia em 5 partes, de grande espectaculo, onde será apresentado o tra-balho inegualavel do Novel.i', do Zaconi da tela americana
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*~ J'f I-Jiitedo de grande sensação e de scenas impresslo-
uantes e bellas
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VICTIMA DE SU.V CUKaQEM

Segundo film, novo suecesso :

Coração de mármore
Dram-. violento—Scenas soberbas.
Film em 5 longos actos da fabrica FOX FILMS.
Drama de ódio, scenas sob-rbas de paixão, de intrigas, de

vinganças. A tortura da consciência culpada, o remorso, o cas-
ligo...

Film grandioso adaptado do magistral romance de EMILE
ZOLA. Thereza Maquin

HOJE
Rua da Carioca N. 60 e 62 - Proprietário M. PINTO - Telephone 1837 ca Formidável programma ^ -.w W novo a.e grandes aventuras • •

Protagonista :—Mais uma linda artista, cuáa fama ficará
nos annaes cinematoe.raphicos:

VIOLETA HORNER
no papol do 'I lioreza Kogor. 

Como extra na raatinéo :

TEMPOS DE ESCOLA l^&ff*" 
fabr,ca L'K0

QUINTA-FEIRA — ??'?

ATTENÇÃO Ul—Na Quinlii-ieira, 17 do corrente :
Inicio do mais soberbo dos filtus cm series, jogado pelos

mais queridos artistas do publico carioca. 15 series da fabrica
UNIVKHSAL

FA.AJNOIS FORO
GKACE CUNAÍID

ItOLLEAUX

'A .-¦*;¦-¦

A KSTRE'A ESPERADA

Depois <lo enorme sufcosso alcnnçado com o memoravol fllm os iMysterios deNew-York, sentiiiios o tlovor ilo apreontur um |irr.frr.'i_mn, cuniiI-*no, para não Inter-roíupermiis a serie dc triumplios. quo tanto destaque têm d-do e darão ao CinemaIdeal, sempre o preferido nutre us casas congêneres.
Na uossa tela boje erão pi ojectuala- dramáticas aventuras deselvagens, condensadas no iinpciiio-o drama camiiestro

HOJE

caça aaaimaes

AS FERAS DE JÜNGLAS
(Miss DA1SY FORD)

lim 5 emocionantes partes
Como descrever sem desvirtuar as sensacionaes scenas

dos inhospitos seriõps africanos, onde aterrador ecoa obrado de tigres e leões ? 0 operador cinematographi.o
melhor que a penna, vos contará as temerárias aventuras
contidas neste impressionante romance, onde existem cn-
mes, caçadas infernaes, fugas, cavalgadas vertiginosas, raptos,
assassinios e o contraste do amor puro e abnegado em toda
sua plenitude. Selecto film da provecta fabrica GLOKlA
FILM, de Turim.
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SENSACIONAL ! . . . INCOMPARAVEL , ... , 
A ^ÍKoSSí ^^

No mesmo programma a delic da obra do arte o sentimentnütmn da .'fainaila fabrlua Eclair ParU .oí. ,. 
'•11.1i.. 

<j_o

realçar o valor artistieo da peç^ivat^ faze,n
A n.la mais no mesmo programma; O conflieto Europeu com os seu ultimo

no mesmo programma a ueuc aa oura o

Vingança k Príncipe Davign
'•olotins

i rx t e r e __ « n.n t e s
tr*-. - « ' ~ partes

DB ACTUALIDADE US Qrpll á,02? d___l CT TH&Y 3"JS,NTA-FEIRA - A Querida e formosa «BELLA HESPERIA. e o famoso -/aTla \lr.nr . .,,«•* **KÍ-M' ** &t>
sacionnes actos : ALMAS TENEBROSAS. O quaternário do crime -CASQUE D-OR. .7a t * 

"\,nn-rmu!jua,rl0 
Sl.f*ma da «"nnlnvitn. em 7 sen-

V^^ ?^.c_1n?ÍÍ° ^.K.^.Abrjoa Tibor-Films, de Roma. _ A &GUIH : A Deu»'Ru^clo^FRANa

GUERRA NA ALSACIA 3
COMO BXll-A NA SIATINB"B O FIJLM _*¦"__,, _«-.___ __ _

qu;

social em 8 partes : NO TURBILHÃO DO VICIO
31 !^s__f^;;_^B"sí>vKí__s__,^H^i^a^_rai
^S3_t_Sf__<__-__-^___~-__- .. ,. ¦¦¦^**™.-*-v*«g*-M_B__11_WTO

Vejam na penúltima pagina os annuncios dos theatros Apollo, Recreio, Carios Gomes, S. Pedro, S. José, Republica e Palace-Theatre


