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EMTORNO
SORTEIO

Mais tinia vez o Ministério da

Guerra vae fazer .ilm «forço para
•cumprir a lei, que -estabeleceu thco-

ricamente o principio da obrigatório-

dade do serviço militar. Não faltam

sccpticos que prognostiquem novo

fiasco do apparelho conscripdonista.

E na faina de encontrar uma cxpli-

cação para os repetidos insuecessos

das tentativas de organizar um exer-

cito dentro dos moldes <la lei 'dc 1908,

lia quem responsabilize os officiaes
•cncarrcga-d-S do trabalho do alista-

mento e 'do sorteio, a cuja negligcn-

t-ia se quer attribuir a impossibilida-

dc dc realizar na pratica os desígnios

do legislador. Mas esta questão do

sorteio não é mais do que ulm, inci.

dente — e um incklentu talvez dc

secundaria importância — no grande

problema da nossa defesa nacional.

Sob esse ponto de vista, o Brasil

está hoje em uma situação sem pa-
rallclo cm qualquer outro paiz civi-
lizado. A guerra, fazendo ruir o cas-

tello de cartas que o pacifismo sen-

timental erguera com os seus trata-
dos de arbitramentos e colm os seus

esforços infantis para dar á Europa

a illusão dc que o perigo de um con-

ííicto armado poderia ser conjurado

pelos pergaminhos decorados com

as assignaturas ttos embaixadores
das potências, trouxe a todos os

povos a noção tremenda da realida-
<le c despertou cm todos os paizes a

preoecupação insistente da organiza-

ção ida d.fcsa. Desde os Balkans até

a Califórnia, na Ásia como na 'Ame-

rica, nenhum* povo autônomo esca-

pou 'á corrente, que ia forçando as

attenções a convergirem para o pro-
'blema vital da preparação 'militar.

Nós 'mesmos, apezar do estranho pa-
cifismo constitucional, que ha um

quarto <l.c século desvirilizou este

paiz ao incluir entre os dogmas da
lei básica a renuncia ao 'direito de
apgressão c dc conquista, que é a

íórma positiva da acção defensiva,
não conseguimos evitar a influencia
da atmosphcra que envolvia o num-

do. iSdtiil esquadra c sem exercito, c,
o que é pcor, sem o espirito nacio-
nalista, que faz surgir as levas de
conscriptos c que crea, pelos prodi-
gios do patriotismo, o material belli-
co requerido pelas exigências da de-
fesa, o Brasil sentiu vagamente o

perigo que o ameaçava. Ha dois
aimo.; que tac.lcamos nas trevas,- pro-
curando encontrar «ma solução ao

problema. 'Emquaútp os críticos este-
reis o os pessimistas incuráveis, de-

pois tle ttm ataque aos homens
responsáveis pelo machmisiiio mi-
litar, sc 'deixam .ficar om uma
attitude fatalista de resignação

perante o inevitável, alguns espíritos
activos c 'batathadorcs appcllam para
a solução positiva do serviço obri-

gatorio, reclamando o advento do
regimen da nação em armas como
unico Wíeio de podermos assegurar
a inviolabilidade do nosso território.

£' 'uma solução lógica e que tem
cm seu apoio a experiência das ou-
trás nações. Mas seria talvez preci-
pitado dizer que a couscripção resol-
verá o nosso problema 'militar. O
facto delia ter dado resultados satis-
íatoiios cm outros paizes é aini ar-
gumento ifortc, 'mas não conclusivo,
sobre a certeza ida sua efficacia no
Brasil. Aqui, o problema militar é
complicado por ulnita longa série de
circumstancias especialissimas, que
não surgiram nos outros casos em
que o serviço obrigatório foi applica-
ilo com exilo. A vastidão do terri-
torio, a ignorância crassa das massas
populares, o enfraquecimento da
fibra guerreira pela politica anli-
militarista do Império, a dissolução
do espirito nacional pelo 'federalismo
c pelo pacifismo cümtista da Repu-
blica, a Iieterogencidade das raças e
a variedade dos temperamentos nas
diffcrentcs regiões do paiz, os obsta-
cuias physicos e a insufficiencia dos
meios dc coiuiiiimicação, a falta de
estatísticas que orientem o poder
central são outros tantos factores
que milham vontra o exito da con-
scripção. Mas as difficuldades que
se oppõcm ao serviço obrigatório,
longe de justificarem a perpetuação
do statit quo em que jazemos, á espe-
ra de uma aggressão estrangeira que
nos humilhe, senão nos despojar da
nossa independência, impõem á mi-
noria pensante deste paiz a obriga-
ção de meditar sobre o problema da
de tesa nacional, afim de que quanto
antes nos organizemos militaranentc
para os dias de ferro e sangue que o
futuro nos pódc reservar.

'Encarado á luz da actual situação
internacional, o problema da defesa
toma boje a fôrma ampla de uma
questão, que circumscrevc, abrange e
absorve o outro problema mais vasto
da nossa organização nacional. Pela
sua própria natureza, o problema
militar constituo sdmprc a questão
máxima da existência nacional, por-
que nas funeções da expansão poli-
tica c da defesa se synlhctizam as
razões de ser da permanência do
Estado. Xas épocas de paz, quando
as relações sociaes c políticas estabe-
lecidas pela força tomam a fórnia

relativamente simples c rudimentar,

em que a questão da conservação

pela .íficiencia da defesa absorve

todos os outros problemas para se

constituir a preoecupação unica dos

povos que querem sobreviver.
iNenhum observador intelligente

dos acontecimentos, que se estão pas-
sando hoje, põe cm duvida que o

conflicto europeu marca uma dessas

épocas de transição, que se intercalam

na marcha alternante das civilizações.

E é a comprehensão desse caracter

critico do momento actual que induz

todas as nações — inclusive aquellas

qtte sempre foram avessas aos assum-

ptos militares — a anteporem as

considerações relativas á defesa a

quaesquer outros aspectos da situa-

ção politica ou econômica. Em ou-

trás .palavras, estamos cm uma época

em que, invertendo o conceito do

poeta latino, a ordem politica e insti-

tucional tem de sc submetter ás exi-

gencias militares. O mesmo imotivo

imperioso, que forçou a Inglaterra

bclligerante a abandonar o parlamen-
tarismo liberal c a sacrificar o livre-

cambismo, eitá fazendo com que nos

Estados Unidos se avolume de dia

para dia a corrente dos que querem
renunciar ao principio voluntarista,

que a Republica Americana herdou

do direito publico dos saxonios, para
transplantar para o seio da grande
democracia o conscripeionismo da

Europa continental. Tanto bellige-
rantes como neutros sentem a pres-
são irresistível da necessidade mi-
litar.

Na analyse do nosso problema mi-

litar não poderemos escapar á acção
dessas tendências universaes. Entre

o nosso regimen politico e a nossa

ef ficiencia bellica existe uma des-

harmonia que, aliás, não data de

tempos recentes. O Império não

apprehendett mítica a natureza exacta
da questão militar e, om vez de iden-

tificar o Exercito com a nação, in-

troihiziu a politicagem no serviço das

armas. Esta perversão da força ar-

mada, desviada das suas funeções na-

turaes, culminou na crise de 1889. A

Republica aggra.au os males do

Exercito c da 'Armada, porque, em-

bora melhorasse a situação material

das officialidades, afastou do serviço

activo nmtitos dos elementos mais

competentes das classes armadas,
apanhados 110 turbilhão da política.
Mais grave ainda, do que esse efíci-

to transitório da implantação do

novo regimen, 'foi a acção permanen-
te da Constituição que, atropelada-
mente, foi imposta ao paiz, como

epilogo da dictadura provisória. En-
féixando todos os males do actual
regimen constitucional, está a des^

nacionalização, que resulta do afrou-

xamento dos laços da unidade poli-
tica e da transformação das vinte d.i-
visões territoriaes do Brasil antigo
cm outros tantos núcleos dc desinte-

gràçãó da pátria cominum.
A anarchia originada na Consti-

tuição, que sc faz sentir no regimen

politico, na rotina administrativa, na

organização da justiça e 110 estado
financeiro do paiz, manifesta-se
egualmente na confusão clironica do'
nosso apparelho militar. E agora

que a União, ameaçada pela bancar-
rota, encontra inmimeras possibilida-
des tributarias cerceadas pelo regi-
men 'constitucional, o Exercito, que
sente a necessidade dc collocar-se á
altura da sua missão, •vc tambem o
seu caminho cjmbaraçado pelos obsta-
culos creados pelo estatuto dc 24 de
fevereiro. Organizar um Exercito
nacional cm um paiz desnacionaliza-
do por uma 'Constituição incompati-
vel com as tradições históricas, com
as tendências c com as condições
reaes da vida das populações, é uma
tarefa superior á boa vontade dos
chefes militares c á ef ficiencia do
machiiii_ii_ administrativo. Antes
de termos um Exercito capaz dc de-
fcinler o paiz, será preciso eslabelc-
cer instituições políticas, que recon-
struam a unidade nacional demolida

pela Constituição que nos infelicita.

A. AMARAL.
i---.J3.gi-

torna evidente. Ella existe tambem
¦do lado- commercial, sendo, como ê,
o mate mais barato.

O trabalho que se precisa effectttar

para intr&duzir o mate nos hábitos
da População européa ê, se assim se

pôde dizer, de ordem puramente do-
mestiça. 0 que se deve i ensinar a
maneira do pre\paro do produeto, no
momento <de ser consumido. Disso,
sobretudo, depende 0. seu suecesso
immcdiato no mieio das classes popu-
lares que o têm <ie incluir entre os
elementos da sua alimentação orai-
naria.

A esse respeito, póde-se recordar o

que suecedeu sempre cam o cafâ, dc
cujo preparo se teve por minto tem-
po na Europa uma noção imperfeita
e inexacta. O iexcmplo 'deve servir
de lição aos que se encarregaram
agora dc fundar no Paraná a socie-
dade ide propaganda do mate no es-
trangeiro. Essa propaganda, devendo
cingir-se ao ensino pratico da prepa-
ração da bebida resultante do pro-
dueto brasileiro é; por 

'¦¦ 
isso mesmo,

simplissima; dispensa, por sua pro-
pria natureza, o concurso de quacs-
quer amanttenses e chefes dc serviço
caros, da mesma familia dos que,
subsidiados pelos governos, ora fe-
deraes, ora estaduaes, viveram na
Europa a fazer a expansão imagina-
ria de não se sabe quantas coisas do
Brasil, ainda hoje â espera de que o
estrangeiro as conheça...

Tópicos & Noticias
O TEMPO

Um dia cheio dc luz. claro e brilhante,
o d. hontem.
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PROPAGANDA DO MATE
Annuneia-se o fundação, no Para-

ini, duma sociedade, de iniciativa in-
tcirqmcntc privada, com o fim de

fazer a propaganda do mate no es-
trangeiro.

Essa propaganda é necessária so-
bretudo vos paizes europeus, onde a
herva brasileira alé ha pouco tempo
era por completo desconhecida. Le-
vada a effeito por uma sociedade de

particulares, a 'que estarão directa-
mente ligados os interesses dios pro-
prios produetores da matéria, desde
logo fica arredada a idéa de que a
obra a ser emprehcndida venha a
servir de prctc.xio a dissipações do

governo e, portanto, da polilica.
Ha tempos, mostrámos como, no

prazo, relativamente curto, ¦de dez
annos, a exportação do mate brasi-
leiro foi assignalada nas estatísticas

por uma progressão crescente que a

fez elevarse além do dobro.
Entretanto, na Europa, só com a

guerra se veiu a dar ao mate a sua
verdadeira importância. Uma expe-
¦riencia realizada no exercito francez
colheu os melhores resultados. 0 me-
dico militar encarregado de opinar
sobre as vantagens do produclo bra-
sileiro classificou a bebida provenieii-
te delle como ideal para o consumo

apparcnte de um regimen jurídico entre a tropa, pois, „_, .„„ 0puüão,¦definitivo, os povos se embalam na | apresenta duas propriedades na appa-
illusão do equilíbrio perpetuo e se ..neta contraditórias, mas reaes:

•esquecem do papel da espada colmo ! estimulante de dia, calmante á noite.
.fiel da balança internacional. Mas, | Isso, ainda no conceito do scientista
quando sc encerra um cyclo 'histori- 

; francez, faz cam que o mate apre-
cc, quandoaas idéas, a moral e o di- 

j sente um grão muito ¦elevado dc su-"reito de uma época são destruídos, ; perioridade sobre o cltá da índia,
para darem logar ás novas conte- j que c, antes, um excitante.
PÇÕes firmadas pela -civilização qtte j ul/_í não c só sob esse ponto de
•e .nicia, as nações regridem á phase | vista que a alludida superioridade se

HOJE
Está de serviço na Repartição Centraide Policia o ,t" ilcVçailo auxiliar.

Paga-se na Prefeitura a folha doa apo-sentados, letras II a Z.

Na 1» pagndori-i do Tliesouro Nacional
.pagam-se as seguintes folhas : delegados cescrivães, commissarios de policia, policia,a* parte; fiscaes de vehiculos, -erventuarios
do Culto Ca.liòllco. aposentados ila Eíucn-da, ponsões, pensões provisórias e praçasdí ,prct.

Serviço dn uiiarnicno
Jixcrctli) — Official de (Ua á piiarníção,capitão Álvaro Guilherme Mariante; diaao Muartcl general, amamicns. Joaquim Mo*retra N.ves. Uniforme. 5°.Urinada Policia' — 'Superior 

Je dia, ca-
pilão Catalão, auxiliado pelo tenenle Ueisjofficial de dia â lírigaila, alferes Domfim.Uniforme, _°.

Coito de Uombciros — Superior de dia,tenente Itaslos, auxiliado pelo alferes Car-valho; ronda, alferes Ailulpho; emergência,ali ere_ Narcizò,
Guarda Civil — . Isca! cie dia, Napoleão

Leal, nimbado ne'05 guardas Vasconce».
los e Nominalo; ronda geral fiscaes Nico.
demos Carvalho, Francisco Veiga. AzevedoFernandes. Raul Simas, Moreira Maia, tuizBarroso, Gonçalves de Almeida c Herminio
Pinheiro. Uniforme, o da tabeliã.

Publicações a pedido
Ao exnw. sr. presidente da Republica e

digno ministro da Viação, Adriano Lopes
Tavare_ Santo... ¦»

A carne
'Para a carne foov.ria, iposta, hoje em

consumo nesta capita! foram afíixados petosmarchantes no entreposto de S. Diogo, os
preços do S.80 a $610, devendo ser co-
bra lo ao publico o máximo de $800.

Carneiro, i$_oo a 1S800; parco, .$100
e .$.i)o e vitella, $fi_. a i$ooo.

O sr. Zeballos pretende ser na Ame-
rica do Sul uma autoridade soberana
cm assumptos gcograpliicos, históricos
c biograpliicos. Sobre todas as questões
que appareccm, o rancoroso inimigo do
Brasil não perde vasa de reforçar as
suas caliimnias contra nós com o peso
da sua erudição, para a qual todas as
minúcias c todos os segredou da vida
continental são factos conhecidos pelo
direito c pelo avesso.

Com essa pasmosa autoridade de lio-
mera, que sabe todas Ias cosas c algunas
cositas mas, o famigerado ex-clianceller,
perante uma audiência escolhida que s1*
reunira no salão da Prensa, foi cxpli-
car á sociedade poitenha quem era Ruy
Barbosa c o que era o Brasil. Mas
desta vez o pregador da guerra santa
contra nós poz á mostra a sua calva
de erudito dc fancaria.

Zeballos, que costuma falar do Brasil
como quem pretende conhecer a fundo
os nossos homens c as nossas coisas,
confunde a actual Faculdade de Direito
do Recife com a que existiu anterior-
mente em Olinda, • onde sc formaram
Nabuco, Saraiva e outros de quem
falou o fanático brasiiophobo. Mas
melhor prova da sua i.suorancia das
coisas do nosso paiz deu ainda Zeballos,
dizendo que Silva Parãnhos (Visconde
do Rio Branco) tambem se formara em
direito na Faculdade do Recife.

•E' característico da leviandade c da
supcrficialidade de Zcballos esse desem-
baraço, com que em uma conferência,
cm que fazia ostentação qm conhecer
a fundo um paiz estrangeiro, elle mostra
ignorar que um dos maiores, senão o
maior, dos seus estadistas era um ma-
thcmalico formado pela nossa antiga
Escola Militar e não um jurista, como
elle af firmou na sua conferência. Não
se trata de um lapso casual, que seria
importinente accentuar, mas sim de uma
prova indiscutível da ignorância de Ze-
ballos, que, sem saber quem era o Vis-
conde do Rio Branco, não pode conhe-
cer, como pretende, a historia politica
e diplomática do Brasil.

Rea:i;ientc, parece que não vale a
pena acceitar o arrependimento tardio
d «e pobre Zeballos em liquidação...

O aggravamento do_ transportes,
tal qual foi projectado pela coimmis-
são de Finanças, por indicação do
sr. Carlos Peixoto, contini'ia< provo-
cando a mais decidida opposiçãp por
parte de todos quantos podem ajtii-
zar de qual será o resultado pratico
da applicação do referido aggrava-
mento.

Vomos, porém, que, se entre os
membros do governo ha quem deseje
a approvacão ide tal medida, ha tam-
bem no ministério qudm saiba ver
com clareza a situação e conheça pra-
ricamente a importância nacional que
se contém dentrq do problema 

'dos

transportes. O sr. José Bezerra é um
desses ministros. Collocado á frente
de 11111 ministério technico, como ,é o
da Agricultura, e tendo de super-
intender soibre serviços de alttf trans-
cendenda, como sejam os que in-
teressam á lavoura, ao commercio e
á industria, o sr. José Bezerra tem
obrgaçãò pessoal, pela sua profis-
são, e official, pelo seu elcvàdq car-
go, dc coimprohender que o problema
dos transportes está vinculado tão
intimamente á vida nacional, que
delle depende em absoluto o progres-
so do paiz.

Ora, no relatório que dirigiu ao
presidente da Republica, o sr. José
Bezerra refere-se aos transportes
pela fôrma seguinte:"'O desenvolvimento dos meios de
conducção dos productos representa
uai dos prineipaes factores de ani-
maçüo da agricultura."Bem conhecedor de tudo quanto
de perto interessa á nossa expansão
agrieola, sensivelmente atrophiada
pela carência de facilidade de trans-
portes, já v. ex., por intermédio do.
Ministério da Viação e Obras Publi-
cas, providenciou sobre a reunião de
um congresso que, certamente, terá
cm breve prazo, resolvido de modé.
satisfatório o momentoso problema
da conducção prompta, rápida e ba-
rata, do qual depende tanto a vida
de nossa lavoura camo o progresso
da industria e decorre a prosperida-
de mesma das empresas de trans-
portes."¦Relevante como é o serviço que
v. ex. assim promove em favor do
desenvolvimento econômico do Esta-
do, deve-se esperar que, surgindo
animadas de vivo empenho em cor-
responder ao appello do governo,
ante ás necessidades imperiosas do
paiz, que se traduzem na oppressora
crise em que se vêm debatendo as
classes produetoras, cedam taes em-
presas, quanto possível om seus in-
teresses c attendam á justa aspiração
de que v. ex. se fez órgão."

A conclusão que se tira dos, tre-
chos que transcrevemos é que o go-
verno, tendo encarado as difficulda-
des com que lutam produetores e
commeráantcs para o transporte das
suas mercadorias, pretende acudir*
lhes com o remodio desejado e que
consiste em obter, coitducçãp Èjjàiil-
/>/(i+ rápida c barata.

. Sendo assim, como poderá o sr.
José Bezerra applàirdir' a sobretaxa
de dez por cento com que se T>reten-
de ferir toda a producção nacional
e todas as mercadorias que hajam
de ser transportadas de umas para
outras praças commerciaes?

Certo, o ministro da Agricultura

dahi a série enorme de disparates que
posterioitmente têm de ser ranedia-
dos, por outras leis, por novos regu-
lamentos, ou, mais summariamentc,
pela simples suspensão das leis.

iDahi, tambem, esse projecto dos
dez por cento sobre os transportes,
destinado fatalmente a provocar as
mais violentas explosões de' cólera'
popular, se se pretende que elle che
gue a ser convertido em lei I

•?
GRAVATAS — Lindíssimas — Só na
Tàsa Manchester—Rua Gonçalrea Dias 5.

NOTICIAS DA GUERRA

A luta prosegue violenta e
tenaz no sector de Verdun

Por acto de hontem, o ministro da
Agricultura resolveu que cessasse a sus-
pensão, por tempo indeterminado, appli-
cada aos lentes da Escola Superior de_
Agricultura e Medicina Veterinária,
drs. Arthur do Prado e Pedro Barreto
Galvão. **lll*Bf

Banco Nacional Ultramarino
S4DE EM tISBOA-FUNDA-0 EM 1864
Rio de Janeiro—8. Paulo—Santos

Capital 12.000 contos fortes
SAQUES A' VISTA E A PRAZO

¦obre todos os paizes e todas as opera-
ções bancarias nos seus variado, ramos
nas melhores condições do mercado.
R. da Quitanda esquina Alfândega

Agencia, Praça 11 do Junho.

Mais um pedido de credito vae ser
examinado pela commissão de Finanças
da Câmara : o ministro da Guerra,
numa exposição que foi lida hontem á
hora do expediente, mostrou a conve-
mencia de se, desenvolverem os fabri-
cas de munições e os arsenaes no Bra-
sil.

Para esse fim, è preciso fazer despe-
sas que o ministro reputa indispensa-
veis e que attingem á somma de S70
contos de réis.

O general Caetano de Faria explica
com clareza as razões que o^Ievaram a

solicitar ainda «te esforço do The*
soiiro Nacional, e observa que os 870
contos não representam quantia muito
elevada, ein relação ás economias re-
centemente feitas pelo Ministério da
Guerra.

Mas, tanto as economias e os planos
^financeiros do momento, como as des-

pesas que agora se tornaram indispen-
saveis, têm uma feição antipathica por
que são o effeito do desleixo e do es-
banjamento de governos anteriores. E,
no3 escândalos desses governos a pasta
da guerra não foi a que teve a menor

parte...
Não seria necessário que, actualmen-

te num periodo como o que atravessa-
moç, se votassem despesas para auxi-
liar fabricas de munições, se nos tem-

pos cm que havia dinheiro este não

tivesse corrido dos cofres públicos para
as algibeiras dos governantes e de seus

protegidos.
Por isso essas despesas forçadas são

recebidas pelo publico com pouca con-
(iança.

É' necessário, para apagar essa des-

confiança, que haja o máximo cuidado

a maior vigilância no sentido de que a

verfm votada tenha estrictamente o

ftBJ a que foi destinada
¦ i> *¦ 1111

CAMISAS—O que ba de melhor e ele_an*
t^-Casa Mancheater — Gonçalves Dias s.

GRAVATAS A LA OAPITALE
OUVrDOR, 161
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Foi hontem publicado que o sr.
Lauro Sodré brevemente se fará de
viagem ao Pará. O fim dessa viagem
nSo escapa, a ninguém: o sr. Lauro,
a convite dos seus amigos políticos,

não pôde anplaudir a emenda acceita vae pôr embargos a que o Pará, ainda
pela commissão de Finanças, antes por quatro annos, continue nas garras
deve intervir com a sua especial e _0 sr. Enéas Martins.
decisiva autoridade, para impedir que I Muita gentc suppon. «.tamente que

a que-seja votado ura imposto que deixará scnador cn3e resolveráem crise toda a producção nacional, ¦-.'¦-', , . „,,
pois os productos da lavoura ou da sta0 de mod°. 

J***™"-*- ^a_vo;!.:l
industria ficarão tanto mais ------onera-
dos, quanto mais distandiados estive-
rem dos centros consumidores, ao
mesmo tempo que a vida no interior
encarecerá dc súbito c de íórma bas-
tante sensivel... "

O alvitre apresentado pela Asso-
ciação Commercial é inquestionável-
mente muito mais sensato e pratico,
não tendo os inconvenientes da
aggravação violenta dos fretes. Uma

nos seus patricios. Pódc ser que assim
seja. Mas a verdade é que o sr. Lauro
não autoriza esse prognostico.

Da vez passada, quando o Pará fez
uma revolução para sc ver livre do
lemismo, o sr. Lauro foi o arbitro da
situação.

O .Estado ficou de facto entregue As
suas decisões políticas.

Procurou-se um homem que o go-
taxa fixa, de dois réis **or kilo, lan-1 vernasse: o sr. Lauro escolheu o sr.
cada sobre os transportes de todas as En(ias Martins e apezar de todos os
mercadorias ind.stinctamcnte, não, coníra „ 5r. Enéas sur.
aggravana cm excesso os preços das' . , .. . _.„,„_.„ _, „
mercadorias, garantindo ao Thesouro K'ram dcinro e fora ã° Estado' ° sn

b prompto recolhimento de uma reu-: L***'r0 manteve o sr. Eneas, responsa-

Foi hontem nomeado auxiliar do ga-
binetc do -prefeito o dr. Manoel Paulo
Telles de Mattos Filhe, que liontcm
mesmo assumiu as funeções do seu
cargo.

ROUPAS brancas — Sortimento sem eg-ual
— Casa Manchester — Gonçalves Dias 5.

O ministro da Marinha recebeu um
tclegramm.i do commandante do vapor
de guerra Carlos Comes, conimunican-
do ter chegado ao Rio Grande do Sul
_ntc-hontem, ás 9 horas da noite.

da avtiltada, sem a necessidade dc
novo pessoal ou de elementos novos
de fiscalização.

¦Se cm geral o relatório do minis-'
troda Agricultura se impõe pela sin-
ceridade e espirito, pratico com que
foi orientado e redigido, em especial
elle nos agrada muito mais, porque
enfrenta um assumpto que está na
ordcwi do dia das discussões políticas
e que tem levantado o espirito pu-
blico cm todos os Estados da União.
O sr. José Bezerra não discute, é
verdade, o projecto -dos dez por
cento de imposto sobre as despesas
de transportes; mas é' sufficiente a
sua referencia á necessidade dc ser
beneficiada a producção com condti-
cções fáceis, baratas e rápidas, para
se comprcheiider que o ministro uão
podo applatidir o projecto da com-
missão de Finanças, 'destinado, sc-
•gundo consta, a ser votado, porque
o sr. Wenccsláo Bra?. faz questão go-
vernamciilal da approvacão daquella
medida.

iNão seria, porventura, este um
caso para aconselhar o sr. .Vences-
láo Braz a que chamasse a uma con-
ferencia o presidente da Associação
Commercial c porventura quaesquer
outros homens práticos, illustrados,
cducados_ na vida laboriosissima do
commercio, da industria e da agri-
cultura, constituindo o que o Brasi'
não tem e aliás devia possuir, isto é,
uma espécie dc .orpo consultivo, em-
bora momentâneo, que com as suas
luzes e o scu patrioíiwnó procuras..*
melhor c mais positiva solução á
crise que tanto magna o Brasil?

0_ grande erro dos nossos homens
públicos consiste cm julgar que
nelles reside a máxima sciéncia a
suprdaia sabedoria na arte difficili-
ma da governação publica I Governar
é um trabalho pratico, que exige
educação especial que se não encon-
tra nos livros, nem mesmo naquelles
que encerrem _ as mais adoráveis
theorias. 'E jamais ficou mal a lio-
¦meus dc governo ouvir os que
trabalhem, os que sabem pela prati-
ca. os que estão habituados a om-
frcntar e a resolver problemas de
administração. Antes, pelo contrario,
os qtte assim procedem dão mostras
dc que desejam acertar e bem des-
empenhar-se '"dos seus difficeis car-
gos.

O que nos faz mal a nós, o qtte
principalmente concorre para as' dif-
fictiMadcs com que o paiz se debate,
é isto: cada homom dc governo jul-
ga-se um sábio; imaginar que o scu
critério não encontra paridade nos
demais homens, _ que ninguém sabe
mais, nem vê melhor os problemas
da admirtistração, do que elles, e

bilizamlo-se d'antemão pela condueta

que elle seguiria no governo.
O resultado do profundo golpe de

vista politico do estadista paraense,
demonstrado com a escolha de tal go-
vernador, ahi está: o Pará é uma
terra liquidada, por quatro annos de
desgoverno encista, Agora, mais uma
vez, o sr. Lauro é chamado " a salvar
o Pará".

Francamente, ninguém de boa fé

pôde confiar na "salvação" que elle
indique ao seu Estado.

O precedento do lia annos justi-
fica muita desconfiança...

BRANDÃO ALFAIATE
Av. Rio Branco,

Aos cofres do Thesouro Nacional foi
recolhida liontcm a quantia de 500 :ooo$
saldo da ultima semana da Alfândega
a. Santos.
-—¦ ¦_-oc •_.. __c. o a?— —-
NAO comprem perfumes ante. de visitar a
Perfumaria Nunes — L. S. Francisco 23.!..¦»» —

Pingos & Respinyos
Pelil-.i-ii da "Rira" :
"Jav«B : Até ha pouco enganei-te. Tu

sô eras merecedor do meu desprezo, Accei-
ta-o.

Lola."
enganou-o até ha

: que merece o gora
pouco
o scu
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O avanço dos russos na Galicia., 'As forças em repouso, após a oceufação de ¦ _ .t.tiiíí»

E* bôa: dia
e o nobrcsínlio
desprezo.

IJ vão fiar-se nas Lol-is !
*

*S "K
Do um íolcgrammii do Espirito Santo ;
"Florencio Schalpes matou a facadas o

cão dc estimação de José Soares."
Sc' desta vez não liouver a intervenção

federal, é que a politica i positivamente
cynica.

Do José Antônio José :
"S. Excellcncia n Ministra Carrasco falia

tambem hcspanliol."
A illustre dama i ministra da Bolivia.
O "tambem" do ehronista serve para in.

formot nos seus leitores que o hespa-
nhol é lingua muito familiar nos paizes
sul-americano:..

E quem não o sabia que fique sabendo.
D* ._

O Br. Octavio Costa realiza hoje uma
conferência no Club de Erigenliarta sobre
a in5UbmcrsibiliJado dos imvios.

Estarão presentes os commandantea dos
nossos stibníersivtis para attestar a veracl-
dade dos argumentos do conferencista.

Cyrano & O.

A PALAVRA OFFICIAL

De todas as linhas de
frente

França. — Paris, 7. — Na margem
direita do Mosa, os allemães bombar-
dearam violentamente a obra de Thiau-
mont e as nossas posições em Fleury
e nos bosques de Chapitre e Chenois.
Não tentaram no entanto nenhum ata-
que de infanteria.

No resto da frente, houve canhoncios
inte rmitten tes.

Um piloto francez abateu suecessiva-
mente na região de Verdun, dois aero-
planos inimigos, um dos quacs veiu cair
nas nossas linhas. O outro caiu entre
as nossas trincheiras e as allemãs. Um
terceiro avião inimigo foi obrigado a
aterrar nas nossas linhas ao norte de
Kstrées. Os dois aviadores ficaram pri-
sionciros. O apparelho. que é do ultimo
modelo, estava intacto.

InowtErua. — Londres, 7. — O ini-
migo atacou duas vezes o terreno que
conquistamos recentemente a noroeste
de Pozieres. Empregando líquidos in-
flammados, conseguiu recalcar-nos mo-
inentaneamente ao longo de uma trin-
cheira, que^recapturainos pouco depois,
deixando cm poder do adversário só-
mente quarenta metros. O segundo ata-
que foi repellido em toda a linha, com
graves perdas para os assaltantes.

Progredimos a leste de Pozieres. Na
direcção de Martinpuich, a artilheria es-
teve em grande actividade, e. próximo
dc Carenchy e Loos, fizemos um "raid"
contra as trincheiras allemãs, com pleno
suecesso.

Ao sul de Saint-Eloi, 03 nossos acro-
planos cooperaram cfficazmente com a
artilheria auxiliando a destruição de va-
rias plataformas de canhões.

Russia,— Petrogrado, 7.— Nas mar-
gens dos rios Graberlti e Screth, o ini-
migo bombardeou violentamente as re-
giões oecupadas recentemente pelas nos-
sas forças.

O total dos prisioneiros feitos alu nos
dias 4 e 5 í dc 140 officiaes, entre os
quacs um coronel, e mais de 5.500 ho-
mens. Muitos outros prisioneiros con-
tinúam a chegar aos nossos acampamen-
tos. Capturamos numerosos lança-bom-
bas c metralhadoras,

O exercito do Caucaso continua em-
penhado em importantes combates.

Allemanha — Berlim, 7 — O quar
tel-general comniunica, em data de 4 de
agosto:"Frente oeste: Os duellos de artilhe-
ria ao norte do Ancre attingiram nova-
menti a grande intensidade. Entre o
Ancre e o Somme os inglezes atacaram
com grandes forças entro Ovillers e o
bosque de Foureaux, sendo repellidos
com graves perdas. Continua com gran-
de violência o fogo de artilheria. Repel-
limos um ataque nocturno francez ao
norte da herdade dc Monacu.

Hontem, dt* tarde, os francezes con-
seguiram oecupar as nossas posições
nas proximidades de Fleury c ao sul de
Thiaumont. Contra-atacando, porem, to-
niánios, esta manhã, toda a aldeia de
Fleury e as trincheiras a oeste e no-
roeste dessa localidade. Ataques a noro-
este de Thiaumont e contra as nossas
posições nos bosques Le Chapitre e La
Montagne foram rechassados, com gran-
des perdas para o inimigo. A nossa li-
«ha foi completamente restabelecida.
Fizemos 468 prisioneiros pertencentes a
4 divisões differentes". Os francezes cm
prchenderam os seus ataques com for
ças extraordinariamente elevadas.

Abatemos sete aeroplanos."Frente leste: Exercito de von Hin-
denhurg: A noroeste de Postawy obri
gamos o inimigo a evacuar as suas trin-
cheiras avançadas. Repellimos ataques
russos contra os nossos postos avança-
dos, nas proximidades de Spiagla. Vi-
vos combates a granadas de mão no
Serwctsch, a leste de Goroditsche e no
Scliara, a sudoeste de Baranowitsçld.
Fortes ataques do inimigo nas proximi-
dades dc Lubieszow fracassaram nova-
mente. No sector dcSitovicze violentos
combates. O adversário penetrou na
aldeia Rudka-Mirynska, mas foi expulso
dali por um contra-ataque dc batalhões
allemães, austro-húngâros c destacamen-
tos da legião polaca. Aprisionámos mais
de 600 russos. Novos ataques inimigos
foram francamente repellidos. Tentali-
vas dos russos de avanço nas proximi-
dades de Ostrow e Swiniuchy foram in-
frutíferos.

Exercito do conde Bothmcr: Nada de
novo.

Exercito do marechal de campo archi-
duque Carlos Francisco José: As tropas
allemãs ganharam terreno nas vizinhan-
ças dc KoDelas, nos Carpathos.

Frente balkanica*. Na fronteira da
Servia, ao sul dc Bitolj, encontros bem
suceedidos das vanguardas bulgaras com,
destacamentos servios."

Berlim, 7 — O quartel-general alie-
mão comrnunica em data de 5 dc agosto *.

"Frente oeste: Novos combates co-

A campanha da Russia
AS FORÇAS MOSOOVI-
TAS PROSEGUE)..- NO
SEU AVANÇO

Londres, 7 (A. A.) — Os russos
continuam avançando na região do Sc-
reth. '

Confirma-se a tomada .pelas tropas
russas das aldeias dc Zvyjm Ratische,
Czistopady, Mendzigury. Gnidava e
Zaoczo, onde foram feitos numerosos
prisioneiros.

Londres 7 (A. A.) — O. ','Daily-
Telegraph" annuncia que. continua tra-
vada uma grande batalha nas margens
do Stochod e do Pripet, desenvolvendo-
se até vinte milhas a noroeste de Tar-
nopol.

A luta continua a ser, ate agora, fa-
voravcl ás armas russas.

Londres, 7 (A. A.) — Telegraphani
de Petrogrado annunciando que a arti-
lheria russa continua bombardeando
Kovel.

Os fortes que constituem a primeira
linha de defesa daquella praça, já estão

auasi 
que reduzidos a ruinas, aguardan-

o-se a cada instante, o ataque defini-
tivo da infanteria, _ que garantirá aos
russos a posse da importante- cidadella,

Nas linhas üalo-ausíriacas
OS ITALIANOS _05t_AR-

DEAM AS RUÍNAS DE
GOKISIA

Roma, 7 — (A. A.) — Os italianos
estão bombardeando as ruinas de Go-
risia e as immediações da mesma, onde
os austriacos continuam entrincheira-
dos, resistindo ao mortífero canhonciò.

No resto da linha de frente, segundo
os últimos telegrammas, está se com-
batendo com egual energia, notadamen-
te na região do Trentino.

meçaram hoje nas proximidades de Po-
ziéres. Um ataque dos francezes ao sul
de Maurepas foi repellido. No sector
do Aisne grande actividade de patru-
lhas inimigas, que foram dispersadas.

Nova e violenta luta nas proximidades
de Thiaumont.

Abatemos dois biplanos inimigos no
sector do Somme.* "Frente leste: Exercito de von Hin-
denburg: Tentativas russas de através-
sar o Dwina, na região dc Dwcten, fo-
ram frustradas. Vários ataques inimigos
a noroeste de Zamoscde, no Screth, fo-
ram repellidos. Alguns destacamentos
do adversário que transpuzeram o rio,
nas proximidade dc Ratysscze, foram
obrigados a recuar. Os russos mantêm-
se ainda, ao sul do rio, nas aldeias dc
Miedzygory e Czystopary.

As tropas do archiduque Carlos estao
avançando nos Carpathos."

Áustria — Vienna, 7 — O estado-
maior comniunica em data de 4 dc
agosto:

Frente russa: Os combates na ala
direita, agora sob o commando do ma-
rechal de campo Carlos Francisco José,
desenvolvem-se a nosso favor.

Um ataque do inimigo nas proximida-
des dc Zalose foi rechassado. Na região
do Stochod, a oeste de Kaschowka, os
russos conseguiram penetrar na aldeia
Rudka-Mirynska, sendo, porém, expulsos
por um contra-ataque das tropas austro-
húngaras, ailemãs e polacas.

Frente italiana: A situação é inaltc-
rada."

Vienna, 7 — O estado-maior commu-
nica. em data de 5 de agosto:

"Frente russa: As tropas do archi-
duque Carlos realizaram novos progres-
sos nos Carpathos.

O exercito do coronel-goncral von
Bochin-Ermolli rechassou os ataques
russos a sudoeste e oeste de Brody.
Tentativas do inimigo dc avançar ao
norte do ferro-carril Sarny-Koweí e no
rio Stochod fracassaram. Nos outros
pontos os russos mantiveram-sc calmo".
devido ás suas perdas, que excedem todo
o calculo.

Frente italiana: No districto de Bar-
cola acções de menor importância, que
nos foram favoráveis. Fizemos 140 pri-
sionciros.

Depois de uraa preparação por parte
da artilheria, que durou vários dias, e
attingiu ao seu auge hontem, cerca dc
meio dia, a infanteria italiana atacou
as nossas posições dc Doberdo,_ espe-
cialmentc no monte de Sei Busi'« nas
proximidades de Monfalcone. Todos os
seus ataques foram infrutíferos. Mais
para o norte o fogo da artilheria ininu-
ga augmentou de intensidade. Rech.is-
sámos o inimigo ao norte de Panevegio
com perdas sangrentas.

Os nossos aviadores atacaram oom
exito a cidade de Bassano."

Varias noticias

O Papa dirige um pro
testo ao Kaiser.

Paris, 7 — (A, H.) — O Matin pu-
blica um telegramma de Roma, segundo
o qual o papa protestou telegraphica-
mente junto do kaiser contra as vio-
lencias. prajicauas pelos allemães 11.
norte da França, obrigando as poptilu-
ções civis a evacuarem os seus territo-
rios,

O papa insiste na libertação das 11111-
lheres c creanças, ao menos, c pede
que lhes seja periiiittid-o regressarei)',
iinmediatanicntc aos seus lares.

• 'Assegura-se no Vaticano, accresccri-
ta o despacho do Matin, que, se nãc
cessarem os actos de barbaria indigno'
de nações civilizadas, o papa exprimirá
publicamente a sua reprovação.

Londres, 7 — (A. A.) — O Chcriífc
Robeldi, da Meca, ordenou ás suas for-
ças que prosigam com toda a energia
os ataques .1 Medina.

Anmincia-se que os turcos enviaram
para a Syria a guarnição que defendia
Medina, por se julgarem impotentes
para resistir aos ataques dos árabes,

Buenos Aires, 7 — (A. A.) — De.
vido A grande quantidade de indivíduos
que percorrem a província de Sanla Fé,
dizendo-se delegados dos "comilés" ita-
Mano dc guerra e realizando subscri-
pções, de cujo dinheiro se apropriam,
o "comitê" central dc Rosário fez pu-blicar em todos os .jornaes 11111 aviso,
prevenindo os seus compatriotas, para
que tomem cautela com semelhantes cs-
pertalh.es.

Santiago, 7 — (A. A.) — Comniu**
nicam de Valparaiso que os comnier-
ciantes allemães daquella praça organi-
zaram um "comitê" para neutralizar o»
cffeitos da "black-list" ingleza.

A LUTA NO SOMME
As tropas inglezas

oecuparam a colina
160i

Londres, 7 (A. A.).— As forças in*
glczas oecuparam a coilina 150, situada
a 800 metros do norle de Pozieres, do-
minada assim o planalto de Bapaume.

Paris, 7 (A. A.) — Redobrou de in«
tensidade a luta no sector do Somme.
onde os inglezes estão atacando rija-
mente as posições allemãs, conseguindo
cada vez maiores vantagens,

Todos os esforços do inimigo para
deter o avanço britannico são inúteis.

A GUERRA NAVAL I
PROEZAS DE UM SUB.

MAl.Ii.O ALLEMÃO
Barcelona, 7 — (A. H.) — Um

submarino poz a pique, á vista do se-
maphoro de Bagur, um vapor grego e
um inglez. A sele milhas do cabo
Stardi, o mesmo submarino afundou
outro navio inglez, á vista do qual ti-
nha sido torpedeado, nas proximidades
de Palamós, um outro vapor de que se
ignora a _ nacionalidade. Este vapor
tambem foi a pique.

Londres, 7 — (A. A.) — Telegram-
mas de Petrogrado confirmam a noticia
de terem os torpedeiros russos destrui-
do em frente a Kerasund, 42 embarca-
ções turcas, tendo bombardeado, com
exito, a baliia de Sansun.

Em outras linhas de batalha
R_-MATS UM ATAOUE

PELLIDO
Londres, 7 — (A. A.) — Os ingl

zes que operam no Egypto repcllira 1
um novo* ataque dos turcos próximo _
Romani.

O inimigo completamente desbarata,
do, fugiu, deixando nas mãos dos inglc*
zes numerosos prisioneiros.

Londres, 7 — (A. H.) — O general
Smuts, comniandame das forças sul-
africanas em operações na África Oiien-
tal allemã, enviou o seguinte coininu-
nicado ao Ministério das Colônias."Occiipámos o porto de Sadani, so-
bre o oceano Indico, e attínginios a
linha férrea allemã de Kilimatinde a
Dodoma e Kikombo. Desalojámos o
inimigo c perseguimol-o em direcção a
M papua.

Após varias operações na direcção
Sindida, a oeste de Kondo-Airangi, um
destacamento allemão, que tinha offere*
cido encarniçada resistência, rendeu-s»
ás nossas forças."

T_
PUNHOS e collarinhos — Especialidade
— Casa Manchester — Gonçalves Dias 5.<»<M •_¦ "

Partiu hontem. para a Bahia o cruza-
dor Tyinbira. •

O ministro da Guerra telegraphou ao
general Carlos dc Campos, que deve
chegar amanhã a Cuaybá, ordenando-
lhe a substituição de toda a guarnição
dessa* capital pelo 54'' batalhão de ca-
çadores, que ali chegará brevemente.

O ministro da Guerra suppõe que com
esse seu acto remove a aceusação de

parcialidade, que actualmente pesa sobre
forças federaes em serviço naquilo -Es-
tado.

Não é bem esse o caso. O general
Faria interpreta mal esse negocio.
Quando se fala da attitude de "forças

federaes", o general Caetano ê bem
intelligente para admittir que se não
trata de ouarniçõES, e sim de 0r.1ciAl.1-

dade. Soldados, cabos e sargentos, des-
conhecem o general Caetano de Albu-

querque e os seus adversários. Cumprem
ordens.

O que é preciso em Cuyabá não í
desfalcar a guarnição, das forças que
ali tem permanecido até hoje, mas cn-
trcgal-as á direcção de outros officiaes
que não estejam ao serviço do senador
Azeredo e dos seus comparsas r.a la-
drocira das terras mais férteis do Es-
tado. E os officiaes que são passivei3
de uma transferencia opportuna já têm
sido bem indicados, não só ao general
Caetano, mas ainda ao presidente da
Republica.

Sabemos que o governo da Republica
não está, "em principio", com o sr. Aze-
redo nessa empreitada dc Matto-Grosso.
Mas 03 factos se incumbem de demon-
strar que até agora, apezar de enviar
forcas para esse Estado, o governo não

faz outra coisa que o jogo do sr. Az.
redo.

Diz-se mc?mo cm certos círculos po-
liticos que o general Caetano será de-

posto 
"apezar dc tudo", e esses eir-

culos são evidentemente inspirados pelo
vice-presidente do Senado.

Estamos deante dc uraa situação de
facto. Ou o sr. Caetano, com a sua
policia e a "guarnição" de Cuyabá, rc-
siste á onda azeredista, ou será deposto.
No ultimo caso, a responsabilidade cr.-
berá inteira sobre o presidente da Re-
publica; Allegações úe evasivas não ser-
vem para circumstancias dessa ordem.

BENGALAS — Ele.antei e retlstcntes —
Casa Manchester — Gonçahea Dia- 5.

O dr. Carlos Maximiliano, ministro do
Interior, assistiu hontem a sessão solcn-
ne commcmorativa do annivcrsario do
Instituto da Ordem dos Advogados,.

.* _

í

*¦••_.**¦[.m

n
mw
¦__!__

I

¦ 

_

- >

>_& tar,

¦.-¦__.>¦''¦¦;-.-'... •¦'... ¦"¦•-



_- >'«t'. '.',¦: ¦•¦-,-.^ey t ~y ri,
"""¦^.«^F^^-^^^

9

—. . -,_..— ,—. . ——™_» | 11 !¦__¦¦ iiii ii | pj""1!!!!!!!!! I.U.MUll_Lll_)_.MJ._l_lllltillft'lBB.LUIll^.J v*-n.v rM'j..*..;:-:".ri-i- rfn—rt-"-*^-.?*<* *••"•¦• * %* '^«p^HBHk'11MijMi-wlphhji_>,i 
j . 

"^v-t'**- 
i^'*.-r .*. .-*• 

-
..•.-¦'-•'..-..¦ _" -.•!:'-.''''• •'¦/'." -'* ",..— « '.._*,. ¦¦¦.;¦¦.,' "P ,¦¦¦¦ ¦ 

;. ...-•:.'

... ....-_- _____^_j-^-. ¦•.-,».

COBREIO DA, MANHA ~ Terga-felrar * fle Agosto de llttò

&_•

fe*

If ¦

r>í*-' -

.•- -

A' MARGEM DA GUERRA

J. morfe de
lord Kitchene.

i

¦ WW ":________________________i__M
..H ____^____' ^

Um 4os vllimos instantâneos
Lorã Kitclmer

de

Pauis, julho de rgi6 — A' hora em
que, apenas aeordudo, Paris começa a
percorrer os jornaes da manhã, foi que(recebemos a noticia da morte de lord
Kitcheiicr. Al primeira pagina de to-
tias as folhas, dois títulos se superpu-
tnliain, em letras garrafaes, por cima de
«una dezena de linhas — o naufrágio do
jllampsliirc, a morte de lord Kitchcner.
JProftindamante surprehcndidos pelo quexle inesperado nos anntmciava o despa-
Jcho de Londres, foi preciso relermos«duas vezes mais o cabeçalho e o texto
ipara nos capacitarmos de que o que ali
tse •continha não era o resultado simples
*le um sonho a prolongar-se pela madru-
«ada: era a pura verdade, comquanto¦triste e acabrunhadora.'Immediatamente, então, ia primeiracuriosidade que despontou em nói foi
o de saber por qtte conjunto dc razões
íôra lord KiMhencr surprelicndido em
fflcno mar, quando nós o suppunliamos
«m Londres, confortavclmcnte installa-
do no Ministério da Guerra. Que fa-
zia elle a _ordo dc um navio de guer-Va ? Para onde o levava o cruzador pos-to a pique ? Na semana que antecede-
ira á catastrophe, o seu nome andara
imuito amiude pelos noticiários dos jor-maes. Mas tratava-se unicamente do
tresitmo de uma discussão havida na
Câmara dos Communs cm torno da sua
(administração ao votar-se a verba para»s seus vencimentos como ministro de
(Estado. A discussão azedára-se por ve-
zes. E lord Kitchcncr fora levado a
«onvocar alguns deputados; a reunil-òs
no seu gabinete para demonstrar-lhes•os benefícios decorrentes da sua obra
administrativa.
,. Mas nada disso podia explicar o mo-
ítvo da sua viagem desastrosa. Os es-
elarecimentos a cila relativos estavam
ma segunda pagina das mesmas folhas
Sue lhe haviam noticiado a morte.
ÍLord Kitchencr dirigia-se S Russia, à
convite do czar Nicoláó. Acompanha-
Va-o o seu estado maior que, com elle,
«naufragara e se afogara nas tostas da
[Escossia.

Satisfeita a primeira curiosidade, queconsistira cm indagar das razões da
Viagem do marechal, subsistia um te-
Bundo enigma, de Ordem a despertar o
mosso vivo interesse. Em que condi-
ções. exactamente, se díra o naufra-
feio i

A primeira Iiypothese, muito natural-
mente, foi a de um torpedeamento pro-
.osital por parte dos allemães. Prevê-
snidos pelos seus espiões de que Lord¦Kitchcner embarcara a bordo do liam-
pshirc, com destino a Arklangel, os ai-
íeraâes mandaram uns tantos submari-
mos postarem-se no roteiro do cruzador
Snglcz. Assim que o enxergassem, era
urgente torpedeal-o. Caso o attingisscm,
o feito seria dos mais notáveis de quan-tos ievára a effeito a Allemanha no
jeorrer de toda a sua guerra submarina.
IO proveito seria duplo. Ao mesmo tem-
Jio em que punha no fundo mais um
inavio de guerra inglez, desembaraçava-
se o Império dc um dos cabeças que se
Mie oppunham á victoria e, com elle,
itambem se desvencilhava de um punha-do de officiaes de escól.

.Essa hypothese, no conceito da maio-
iria dos partidários da Inglaterra e de
seus alliados, pareceu uma coisa perfei-tamente acccitavcl. Não houve jornal
que propriamente a repudiasse, embora
alguns raros esciiptorcs, antes de se
pronunciar dc um modo decisivo, se
cropti.esscm evidentemente a aguardar
o resultado do inquerilo a que haviam
de proceder as autoridades competen-

ROUBOS NAS ESTRA-
DAS DE FERRO

tes. E a imprensa de Londres, assim
como a de Paris, tomando para thema
d»- suas considerações a espionagem ai-
lema, nSo se demorou cm apontar dc
novo o perigo que continuava a subsis-
tir — como fora demonstrado — no
facto de uns restantes dois mil allemães
não terem ainda perdido o direito de,
á sua vontade, perambular pela capi-
tal do Reino Unido.

Fui dos poucos que, desde o princi-
pio, se recusaram a acceitar, sem um
exame mais aprofundado do caso, a
supposição exclusiva do torpedeamen-
to do Hatnpshire. Primeiramente sou
daquelles a quem repugna preslar
á espionagem allcmS a homenagem de
lhe conceder poderes sobrenaturaes.
Acho que ella deve ter limites, como
as demais organizações dessa espécie.
Ella existe, sem duvida. No seu gênero
é seguramente a mais perfeita. Mas,
ainda assim, penso que os seus clcmen-
tos não são outra coisa alem do que
podem ser os elementos de um serviço
de espionagem.

Mas supponha-se qtte os allemães
estivessem ao corrente do embarque de
Lò-rd Kitchcner. E supponha-se tambem
que lhes tenha parecido fácil roubar-lhe
a vida por meio do gesto simples de
destruir o barco cm que viajava. Esse
gesto não passaria, em resumo, dc um
acto antipathico que tanto mais realce
teria quanto a victima era quem era.
No conceito da Allemanha, e no seu in-
teresse, o desapparccimcnto de Lord
Kitchcncr teria a importância bastante
para compensar os inconvenientes das
criticas que o mundo podia levantar
contra um torpedeamento nessas condi-
ções?

No principio da guerra, é possivel
que assim fosse. Naquelle tempo, o
prestigio pessoal de lord Kitchcner foi
um dos elementos mais essenciacs dc
quamtos lançou mão a Inglaterra para
constituir os exércitos que lhe compe-
tia opppõr ao império allemão e aos
seus alliados. Ora. hoje cm dia, graças
á lei, afinal votada, do serviço mili-
tar obrigatório, o governo inglez, sem
se servir de outro meio, dispõe, para
esse fim, de um decreto que obriga
todos os fubditos do rei a prestar-lhe
a assistência precisa,

Resta o segundo papel representado
por lord Kitchcncr, nos primeiros
dias da guerra., ao ser escolhido para
ministro. Refere-se esse papel ao seu
plano de organização do exercito in-
glez, no locante, principalmente, ao
acerescimo que os acontecimentos im-
punham aos seus effectivos. Esse plano
ha dois annos que é applicado — ra-
zão de sobra para que a lord Kitchcner
nio cumprisse actualmcnte senão o
trabalho de fiscalizar a sua applica-
ção.

Quanto _ direcção propriamente das
operações militares, ha muito que lord
Kitchcner não a exercia. E, desde que
Lloyd George foi escolhido para mi-
nistro das Munições, uma parcella. im-
portante das iniciativas que competiam
ao zolo do ministro da Guerra havia
passado para as mãos do ex-ministro
das Finanças dn gabinete Asquith.

Nessas condições, não se vê bem
cm que, hoje cm dia, a morte dc lord
Kitchencr aproveitasse praticamente ú
Allemanha. Subsistiria uma única sup-
posição. A Allemanha tem obedecido
demasiadamente, no correr desta guer-
ra. ao intuito de, por todos os modos,
impressionar profundamente, com a
sua violência, os belligerantcs e os
neutros, afim dc levar uns e outros á
promoção dc Uma paz que, nas condi-
ções actuaes, lhe convém. Só num pen-
samento dessa ordem poderia assentar
o seu plano dc pôr a pique um cruza-
dor inglez, com lord Kitchcncr e seu
estado-maior a bordo,

O próprio Almirantado inglez, po-
réin, acaba de reconhecer que o ilamp-
shire não foi torpedeado.

Quero acabar este artigo de um mo-
do ameno, com .1 narração de uma
anecdòta, cheia de graça, sobre lord
Kitchencr. Gozava o Marechal da.
reputação de não encontrar prazer no
convívio do sexo que era opposto ao
seu e até mesmo de faltar, em compa-
nhia das damas, com a attenção que
se requer de qualquer gcntlcman, por
mais modestamente galante que elle
seja. Essa fama tinha acceitação em
toda a Corte e ganhara mesmo os cir-
culos diplomáticos.

'Conta-se, então, que uma vez em
que certa embaixatriz se decidira a
falar á rainha Victoria do conceito em
que, sob esse ponto de vista, lord Kit-
chener — simples coronel aquelle tem-
po — era tido pelos seus companhei-
ros, a soberana lhe retrucou em fran-
cez:

— Jc crois que vous vous trompez,
car avec moi il est totijours charmant.
— X...

n p»a
S. Paulo e a Receita

S. Paulo, 7, a__ correspondente.) — 0
sr Álvaro de Carvalho teve longa confíren*
cia com o sr. Altino Arantes, assistindo á
mesma o sr. Cardoso dc Almeida, a respeito
da vários assumptos obrigados aos interes-,
ses econômicos paulistas pendentes do Con-
gresso Federal, nomeadamente o imposto dc
liansportes e a quota ouro, tendo o sr.
Altino convursado hontem, cm Cuaraüngue-
tá, com o sr. Rodrigues Alves, com refe-
renda aos mesmos assi_.ni.to_, acoord.m lo
na altitude definitiva do Estado,

Consta em rodas officiosas que a taxa <le
transporte será questão fechada na com-
missão dc Finanças.

Esse consta produziu penosa impressão,
* * è

0 sr. Moniz Sodré na Bahia
Bahia, 7. (A. A.) — Chegou a esta ca-

pitai, o bordo do pao.uete Hollandia, o dr,
-i.niz Sodré, Icader da bancada bahiana
na Câmara Federal.

Ao sou desembarque, que foi muito con-
corrido, compareceram o governador do Es-
t<.<lo, todos 03 seus secretários, altas autori-
dades federaes e estaduacs, "c grande nu-
mero de senhoras.

Devido no luto <la familia Slonlz Sodré,
"úo houve musica nan outras demonstra-
.3c_ de júbilo. O viajante seguiu iiiimcdia-
tamento para a sua cliacara, denominada"Coronel", situada 1:0 arrabalde de Ita-
patfipo.

• ÍITI lli
©

Depois de vários discursos, foi este projecto, a requeri
mento do sr. Dunshee, retirado da Câmara

Na sessão dc hontem
ficou parlamentarmcntc
caso do projecto do sr.

Pflf. frlnl-ini — Chocolate, bonbonst-aie uiodo fil)05 e fantasi__ de cllo.
colale, so de Bliering & C-", r. 7 Sct. ioj,

A' audiência diplomática de hontem
no Itamaraty compareceram os minis-
tros da Itália e de Cuba e os encarre-
gados dc Negócios da Noruega, Russia
e Pcrú, que foram attendidos pelo sr.
Souza Dantas, ministro de Estado inte-
rino das Relações Exteriores.

*
A bordo do paquete Leão XIII, che-

gou hontem a esta capital o sr. .An-
tonio de Mota, novo cônsul -espanhol,

O embaixador de Portugal, dr. Duar-
te Leite, cm companhia dos drs. Al-
berto de Oliveira e Henrique Gabriel da
Silva, respectivamente, conselheiro e
secretario da Embaixada, foi hontem ao
America Hotel retribuir a visita que,
ante-hontem, fez a s. cx. e a todo o
pessoal da Embaixada dc Portugal o
dr. José Roberto de Macedo Soares,
addido á Embaixada do Brasil em Lis-
boa.  m t i_» * _¦

CORREDORES DA GAMARA
N5o erclo mais na queda de Verdun.
Como assim ?
Não visto a retirada estratégica do

Dunshce ?
íi—-. E cm que ficou o caso da lista negra?

Ficou tudo como dantes, no quartel..,
de Abranches,

«.
Haverd numero para se votar o pro-

jecto sobre a lista negra ?
Só so consullarcs a lisla,,. da porta.

Bom Oaffi, Chocolate e Bombon.
— 86 no MOINHO DE OURO.

Pela Armada
OFPIClA|p ELOGIADOS

O ministro da Marinha mandou elo-
giar cm ordem do dia do Estado Maior
da Armada os contra-almirantcs Fran-
cisco de Mattos, actual commandànte
da i* divisão naval, pela maneira por
que soube incutir no espirito dc seus
subordinados o preceito dc economia
110 consumo de carvão, nos sobrcsalen-
tes, durante a ultima viagem dc exer-
cicios da divisão naval de que foi com-
mandante, c Pedro de Fronín, actual
commandànte da 2" divisão naval, pelo
esforço e trabalhos demonstrados na
elaboração do regulamento do Corpo dc
Marinheiros Nacionaes e. tambem, na
organização da tabeliã de vencimentos
das praças.

Cigarros especiaes
para 200 réis. com
valiosos brindes.

—*— LOPES 8A' & C. —iS—

"HVERSAES"

Senador Ruy Rarbosa

Prejuízo ao commercio
Ladroeiras cm estradas de ferro, são

coisas conhecidas, velhas e irremedia-
veis. Não ha força que sc opoonha
nos roubos d. mercadorias nas Ivslra-pdas dc 'Ferro, porque as directorias tião
se ipreoceupam nunca com as reclama-
qões dos que são victimas dos amigos
do alheio.

De S. Pedro do Alcântara, 'Estado
de 'Minas, zona. servida .pela Estrada
de 'Ferro de Goyaz, queixa-sc-no9 um
commerciante, dizendo que constante-
intente as mercadorias expedidas pelaCentral e Oístc de Minas chegam á
estação dc Formiga, onde a Estrada dc
Ferro dc Goyaz as recebe, verificando,
primeiramente, os volumes c pesos re-
spectivos, violados e roubados. Onde é
íeito o roubo ? Emquanto os volumes
.stão sob a responsabilidade da Central?
Quando ellcs baldciam cm Sitio c são
entregues á Oeste ? Em Ribeirão Ver-
melho ? Não sc pôde saber. O que é
facto, diz-nos o nosso correspondente,
é que lia uma verdadeira (juadrilha, da
qual faz parte algum selleiro ou sapa-¦leiro, pois tem-se notado que o autor
ou autores dos furtos tem grande pre-
dilccção .pelos artigos relativos áqucl-
las profissões.

Um dos reclamantes diz-nos cm
caria:"•Os negociantes prejudicados, em
geral, não mais reclamam, pois sabem
que é inútil. Exigem as estradas tanta
informação, tanto auto, tanta certidão,
tanta papelada, jura 110 tini não nt-
tenderem ás mais justas reclamações.
«111 vista do artigo tal do regulamento
qual, das estradas de ferro. Isto, quan-
do não invocam, como no caso do in-
cemlio dc mercadorias, por exemplo, a
tal força maior, pela qual o pobre rc-
rlamantc fioa a ver navios cm mar.,.
de Hespanha.".

Tudo isto i muito verdadeiro. Ape-
nas não lia quem procure corrigir 05
graves defeitos dos serviços públicos.

¦ » — »»'"

MISSAS DE HOJE
Rezam-se as seguintes, por alma de:
Regina Azambuja Guimarães, ás 8 ho-

ras, na egreja de S. Pedro;
iMariclta Mesquita de Gouvea, ás

e 1,2 horas, na egreja de S. Francisco
de Paula;

viuva Maria do Nascimento Mendes
Guimarães, ás 9i|: lioras, na egreja
de SaiifAnna;

Alfredo Vianna Dnummond, ás S 11_
horas, n.\ egreja dc Santo Ignacio;

José A. Rodrigues Carmo, ás $ ho-
ras, na egreja de ,S. Francisco de
Paula:

Luiz riohi, ás o horas, na otrrcja de
Sanla Rita;

Doi-íngos Soares da Costa, ás 91b
lioras, na egreja dc 'S. Francisco do
Paula;

Ignacio R. Goulart, ás o horas, na
igreja de S. João Bâptista da Lajoa;

Idalina dc Brito, ás 9 li.ras, na tua-
triz do Engenho Novo;

major João V. de Araújo, ás q ho*
ras, na egreja do Coração de Jesus, na
Piedade;

João Atl.tor.i_ Sancho, "s 
o horas, na

í.ijrcja do Hom Jesus do Calvário;
¦Arlliur Peieira dc Souza Sá, qsoiJs

horas, na egreja do Sacramento.

DE S. PAULO

GOMO HA DE SER O CHEFE
DE POLICIA ?

S. Paulo*, 6 de agosto de 1916 —
(Do correspondente). — Eis uma per-
gunla que só poderá scr soffrivelmentc
entendida depois que os leitores fica-
rem scienles do que vão ler. Como ha
de ser o chefe de policia? Ora essa...
Quem é que não sabe o que é um che-
fe de policia, no Brasil? As suas fun-
cç.es são conhecidissimas. Os da 'Rc-
publica não tiveram funeções novas ou
novas incumbências, Dcu-sc-lhes o
mesmo papel que tinham no antigo rc-
Simcn. Mesmo cm S. Paulo, cmqttan-
to houve chefe dc policia, nenhuma in-
novação se fez, relativamente ao cargo.

Mas, agora, trata-se dc restaurar um
cargo que já não pódc scr como o an-
tigo. Donde se infere que não é bem
o restabelecimento de uma funeção.
Pretendem, ao que parece, crear umafuneção nova. _E' por isso que o pro-
jeclo, a que já alludimos, a scr apre-
sentado pelo leuder Mario Tavares,
ainda não appareceu. O sr. Eloy Cha-
ves, secretario da Segurança Publica,
teve uma conferência com a comniissão
(\a Justiça da Câmara, sobre o assumpto.
ricou resolvido que s. cx. confabulassc
tambem com a comniissão de justiça e
Constituição do Senado. Afinal, como
Ua de ser o chefe de policia? Pareceu-
nos, a principio, e consoante a informa-
cao de autorizado politico, que seria
um funecionario sui generis, com uma
somma de poderes mais ou menos cqui-valente á que rcunc, presentemente, o
secretario de Segurança, cargo que des-
apparecçria. Quer-nos parecer, agora,
que é justamente o contrario: o chefe
de policia que se vae crear será tam-
bem um funecionario jiw gencris...mas para menos,

E até o nome talvez seja outro. Uns
lembram o titulo de superintendente dc
policia, outros o de intendente da poli-cia e não poucos acham muito a calhar
o de — prefeito de policia. O prefeitoda cidade, ao que dizem, não gosíoudesle ultimo parecer ou alvitre. E' pos-sivel que depois da conferência entre o
secretario da Segurança e a commissão
de Justiça do Senado, resulte alguma
coisa ina's positiva. O que podemosgarantir, porem, é qttc, ou seja prefei-to, ou intendente, ou superintendente
dc policia, a funeção «erá restaurada
e a lei entrará logo cm execução.

•i1 ,.se sa,>e ',c c'ois delegados quetrabalham pelo cargo... E talvez não
fosse estranho a cisa aspiração o pro-jecto que o deputado Ascanio Ccrp.uci-ra. que iá foi deleR.ido. preparava so-bre o assumpto. orovavelmentc para porcm foco seus anligos collegas. fazendo
que o cargo fosse considerado de ac-
cesso ou promoção. Mas o sr. Asca-
nio não apresentará o seu projecto. E'
tarefa que compete ao leader da Ca-
mara.

UMA HOMENAGEM DA PAOUL-
DADE DE DIREITO DA BAHIA

Bahia, 7 (A. A.) — A Congregação
da Faculdade de Direito, deste Estado,
por iniciativa do lente calhedralico dr.
Guerreiro dc Castro, vae se oecupar da
questão dc conferir ao conselheiro Ruy
Barbosa o diploma de professor cathe-
dratico honorário, com assento na Con-
gregaçãio da referida Faculdade.

Para hoje, á uma hora da tarde, está
convocada a Congregação para tratar
desse assumpto.

HANSBATICA noimn do todas !

NO THESOURO

Pasnínontos autorizado-
O Thcsouro Nacional vac cffcctuar

os seguintes pagamentos hontem regis-
trados pelo Tribunal de Contas: ....
37 ;676$020, a diversos de fornecimen-
tos ao Ministério da Marinha, no cor-
rente anno ;

io:n6$930, da folha do pessoal em*
pregado na locomoção cm julho ultimo,

11345?47*5. á Société Álíonyme du
Gaz, dc fornecimentos no corrente
anno ;

3 :'o,_757, da folha de pagamento dc
vencimentos por substituição no Minis-
terio da Fazenda em julho ultimo;

4:4so$ooo, a Firniino Fontes, de exer.
cicios findos ;

io:ti6$9so, da folha do
57'!37$39i, da folha do pessoal em-

pregado no serviço de conservação c
custeio da sede da distribuição; c

11:2.o$-3.., a diversos de fornecimen-
tos ao Ministério da Viação, no cor-
renle anno.

.¦_!-<><-¦»-_.-_.

ITAXSE..TICA acima do todas!
— » q» tt»

O inspector de Porios, Rios
naes tcvo.COini-trnicaçíSo de que

Ca-
. -. ... .. De-

Iogacia Fiscal do Thcsouro na Bahia
está autorizada a designar um funecio-
nario para fazer parle da commissão de
tomada do contas á companhia cessiona-
ria das Docas do Porto daquella «idade,
referentes ao primeiro semestre deste
jnuo.

MnUPÍQ? "'*' *>°c'e vcn('t'r c™ con
lllUluIu 1 dições vantajosas a firma
LEANDRO MARTINS -i C,

rua do Ouvidor 03 e 05 e nos arti-
gos armazéns, r. dos Ourives 39-43.

Maceió, 7 (A. A.) — Alcançou gran-
de exito a festa pro-Belgica, liontcm
realizada no tlieatro Delicia e organiza-
da por um grupo dc intcllcctuaes.

O jornalista sr. Sympltronio Maga-
lliãcs fez uma conferência sobre a in-
vasão da Bclcica, acompanhada de pro-
jecções de photographias das regiões de-
vastadas.

Após a conferência, foi cantada "A
"Marsclhcz-", pela sra. Antoiniette Bla-
chore, despertando grande enthusiasmo
no auditório seleeto e muito numeroso.

Maceió, 7 'A. A.) — O directorio
do partido democrata publicou as in-
strttcçõcs sobre a convenção geral do
mesmo, convocada para 15 do corrente,
afim de proceder á renovação dos dire-
ctorios.

m« tm * ¦

O DIA DO PRESIDENTE
O presidente da Republica recebeu

hontem, no palácio do Governo, á tar-'
de. o sr. Calogeras, ministro da Fazen-
da, com o qual teve longa conferência,
relativamente a questões dc orçamento,
para o futuro exercicio, c depois os
senadores Araújo Góes, Ribeiro Gonçal-
ves. Gonzaga Jayme e Pires Ferreira,
deputados Alfredo Ruy Barbosa, Anto-
nio Martini, Octavio Mangabcira, Paulo
de Mello, Costa Rego, J. J. Palma,
Costa Ribeiro, Pedro Lago. Agapito Pc-
reira, Eugênio Tourinbo c Waldemiro
Magalhães, e o coronel Jesiíino da Silva
Mello, director do "Instituto Benjamin
Constant", que foi agradecer a s. ex.
os pezames que lhe dirigiu pela morte
de sua esposa.

Apresentaram-se a s. cx. os contra-
almirantes _ Pedro Max Frontin e Fon-
seca Rodrigues, por terem assumido,
respectivamente. 03 cargos dc comman-
dnnfc da 2" Divisão Naval . do Corpo
de Marinheiros Nacionaes.

S, ex. fez-se representar, por seu
secretario dr, Hélio Lobo, na sessão
solenne com que o Instituto dos Advo-
gados coniniemoroii o anniversario de
sua fundação.

da Câmara,
liquidado o

, - -- -.- Dunshee deAbranches sobre a black-lisl ingleza. jA .ordem do dia da sessão, .1 listada porta aceusava a presença de 1,34deputados, numero suffieiente para jul-gar da orieiitalultdade do projecto.Assim, porém, que ,0 sr. Astolpho Du-tra annunciou esse projecto, o sr. An-tonio Carlos, como era, de resto, es-
perado, pediu a palavra c occttpou atribuna. •— - ¦

O SR. ANTÔNIO CARLOS
AX-PEETiA 1-ARA O

SIS. DUX-HIOE RETIRAR OSEU PROJECTO
O Icader da fnaroria começou dec'a-rando que o assumpto do projecto cn-cerrava uma questão a propósito da

qual poderia dizer que o interesse doBrasil .consisti- unicamente em afastardas cogitações do pparlanienlo tedos osfactos c iniotdch.es que se relacionem
com .1 nossa attitude em face da
guerra.'O 

governo da RcpuWica entendeu —
e entendeu sabiamente, — apenas ir-rompeu a guurra, que a altitude im-
posia ao Brasil pelas condições de sua
política externa, pelos seus interesse^
pelo interesso do conlinente americano
que a altitude imposta pelos factores á
que ..Iludia era ,. da mais completaneutralidade. Esta tem isido irrepre-hcnsiyelmente mantida. _[_) o oradoracreditava que a nação inteira app„m-de o apoia essa orientação e podia af-firmar que a maioria da Câmara idtn-titieanido-sc com os sentimentos e osinteresses nacionaes, apoiava e aiiplau-dia, convencida c ctttliusiailicaineiüc,
a condueta do governo,

A todos se afigurava qttc as questõesdc ordem internacional devem ficar ua
generalidade dos seus casos, salvo cx-
çcpçoes rarissimas, entregues ao tratodo poder executivo, qu"e pôde conhecer
em todas <as suas mmiiciaa os factos((lie oceorrem nessa ordem dc tão de-hcadas relações. A Câmara, pela suamaioria, apoiava a neutralidade man-
tida pelo govenío. Essa confiança daCâmara precisa de ser integral, «bran-
gendo todos os incidentes que possainoceorrer, entre 03 quaes os de natu-reza daquelles de que o projecto cui-dava.

E' certo que o poder executivo lem
tomado na 4evkla conta as reclamações
o representações que lhe tem sido en-
dereçadas ,1 propósito da black-lislj écerto que assim continuará a agir, 110sentido de defender os interesses do
commercio brasileiro.

Ora, sc esse c o propósito em quesc acha o governo, o orador podia di-
rigir uni appello ao primeiro signata-
no <Io projecto no sentido 'de o retirar,
podendo ficatl tranquillo quanto á
acção do governo,, que saberá conduzir-
se_cin todas as emergências com a dc-
cisão que os interesses nacionaei* rc-
clamarem.
E O SR. DUNSHEE DE ABRAN-
OH-XS ATTENDE AO APPEiLLO

Logo depois do sr. Antônio Carlos
ter pronunciado a ultima palavra do
seu discurso, o sr. (Dunslicc de Abran-
ches occupoti ft tribuna o disse textual-
mente 1"'Dcanlc das patrióticas declarações,
que acabava de fazer o Icader da Ca-
,mara, dilecto e dedicado amigo do ora-
dor desde a primeira juventude, affir-
mando que -o presidente da Republica
não se affastou nem sc affastará um
só ponto do memorável decreto cm quea 4 de agosto de 1914, foi proclamada
a neutralidade do Brasil cm face das
nações em guerra na Europa, c todas
considerando como amigas que são, .110
mesmo pé de egualdade, ç honrando,
assim a linha tradicional da nossa di-
plomacia c ainda mais dcanlc da se-
gurança dada de que o poder executivo
sa.erá repèllir com altivez c energia
quaesquer alheias intromissões ,cm', a
nossa vida interior, (partam cilas dc
onde panlirem — nada impedia que
acceda ao tippello ao orador dirigido
o que, fiel aos ensinamentos c á escò-
la de Rio Branco e' confiante cada vez
mais nas suas idéas o previsões, da tri--
buna formuladas logo ao rebentar ->o
grande conflicto, pedia' que não"_ub-
mettesse á deliberação de casa o -pro-
jecto que. ha dias, apresentara • e eni
que só visava, como .mais uma prova
do nosso apoio e solidariedade, íoita-
lecer o governo fcíderal 11a defesa da
soberania nacional.

E esse apoio e essa solidariedade pao
chefe do 'Estado para que se não des-
vie dessa politica da mais rigorosa neu-
fraudado em face da grande luta euro-
péa, iam todos, ainkla agora, rcaffir-
mar nesta manifestação cm que asse-
guraram uma vez ainda a commum
confiança cm sua acção refleetida. Im-
parcial e pacifica, como o supre e
legitimo interprete dos _çn':'-:rr.;j. c
dos desejos da nação brasil. ..1.

O SR. MAURÍCIO INTERV1.3Í:
NA DISCUSSÃO

O sr. Maurício de Lacerda pediu,
então, a jialavra e discursou. O depu-
tado fluminense começou dizendo que,
collocnda a questão no terreno da con-
íiança, não podia conservar-se silen-
cioso.

. Assim, cm primeiro logar contesta
formalmente que o poder executivo te-
nha sobre o legislativo a preeminencia
no exame das questões internacionaes.
0 poder executivo é o representante
do paiz na pratica dos actos interna-
cionaes. O exame das questões perten-
ce, porém, ao parlamento. A doutrina
do leader oceasionaria, se praticada
fosse, o phcnonicnal resultado da poli-
tica interna do Brasil ser contra as
tendências da sua normalidade, centra
os interesses do seu ppovo, as razões
da sua epoca c os motivos dc seu tem-
po, enfechada a politica nas mãos de
um presidente como manifestação de
um poder pessoal. N'as questões inter
nacionaes, mais do que em nenhumas
outras, que dizem respeito com a paz,
com a s'"!'"" _ e rom a indenenden*

ia c soberania do paiz, o Congresso•in sempre de ser o primeiro ouvido.
_ O orauor era. em principio, contra-

rio aos fundamentos jurídicos do pro-iecto de requisição dos navios allemães
fundeados em águas brasileiras. Assim
lambem era contrario a muitos dos
fundamentos do projecto Dunshee de
Abranches. Os parlamentos não deci-
dem pulas conveniências externas, in-
tertincionacs do paiz. com essa preci-
pitação passional e emotiva — passio-
uai pelas riiliculas tendências que se
transferem da simples opinião provada
nara as próprias deliberações dos po-
deres públicos e determinações emoti-
vas que claramente se manifestam cm
todos os recantos c até em oreãos de
publicidade, pelo espanto que o parla-
mento tomou, em face do paiz poile-
roso. com as suas esquadras varrendo
de lado a lado os mares, cerceando a
liberdade do comniercio aos neutros,
quando sc lembra que a sua simples
deliberação 110 assumpto soja como que
um desafio a essa massa de poder mi;'ita _ que brutalmente ataca os nossos
direitos e os viola a cada momento.

Passando a tralar da neutralidade do
irasil, o orador assignalou, alludindo
í conferência do senador Ruy Barbo-
.a em T-uenns ¦¦W-**'., nue n.-io foi ^o
-.ngresso que partiu a primeira criti.

i a politica neutra, da presidência da
Republica. E depois de procurar dis-
tinguir varias espécies de neutralidade,
0 orador declarou votar contra a re-
tirada do projecto pelos motivos regi-
mcnlacs que acabou dc formular. Ab.
surdo ou inconstitucional, só cm i*
discussão poderia scr o projecto jul-
gado de meritis.

O sr. Maurício de Lacerda concluiu
o seu^ discurso, appcllando para o sr.
Antônio Carlos, afim do leader decla-
rar qual a espécie de .neutralidade a
que se referira, quando reclamou para"lia e para o governo qttc a praticava
a solidariedade da Câmara. -
OS SRS. MAOTEL .TUMOR E

RAFAEL OA-ttEDA EXPIA
CAM AS SUAS ASSIGNATURAS

NO PROJECTO
iDepois do sr. Maurício de Lacerda,

discursou o sr. Antunes Maciel Junior.
Começou dizendo que nem era adiado-
philo, nem germanopliilo. Era brasilei-
ro. Assistia, porém, confrangidamente,
o espectaculo sangrento, que abalava
até aos alicerces a velha civilização do
Velho Mundo.

Signatário, todavia, como outros
deputados, do projecto formulado pelo
s.r Dunslicc de Abranches, não q de-
moveram a dar a sua assignatura pre-oecupações sentimentacs por grupo

algum dos belligerantcs europeus. As*
signara-o tal projecto, prcoecupadoapcnas_ com a defesa dos interesses
brasileiros, deante dos excessos dc cer-
tos representantes diplomáticos dc na-
ções belligerantcs junto ao governo do
nosso paiz.

O sr.. Anlonio Carlos, que occttpou,
de novo, a tribuna, depois do sr. Ma-
ciei Junior, declarou que não podia
attender immedialanientc ao appello do
sr. Maurício do Lacerda; porque a
isso se'oppunha o regimento da Ca-
mara, rcserv;indo-sc para faze!-o, no
momento regiinentaluiente opportuno,

O Rafael.Cabeda, tambem discürsaSç
do e procurando justificar a sua assi-
gnátúrá ao projecto, disse' que a sua
opinião era que nacionaes c estrangei-
ros. dentro do Brasil, só tem que rc-
spçitar as leis brasileiras. O estran-
geiro que não estiver satisfeito com
isso, que se afaste.

. Posto, afinal!, a voios, foi o reque-
rimento do sr. Dunshce de Abranches,
solicitando a retirada do seu projecto,dado como a approvado. O sr. Maurício
de Lacerda requereu verificação de vo-
tação. Verificada ella, foi a approvação
confirmada por 107 contra 3.
O SR. ANTÔNIO CARLOS VOLTA

A DISCURSAR
Por oceasião da discussão de um

projecto, concedendo licença a tun
funecionario publico, voltou o sr. An-
tonio Carlos á tribuna, para unia ex-
plieação pessoal, attendendo ao appello
do sr. 'Maurício dc Lacerda.

O sr. Anlonio Carlos disse que, na'direcção da politica internacional, com-
petia, de faolo, ao poder executivo a
prccininencia das iniciativas,

Kão contestou o orador nenhuma at-
iribnição ao Congresso, .Federal; ape-
nas :o que declarou e persiste nessa
opinião, foi que as espíritos serenos
terão de reconhecer, como da maior
inconveniência para os interesses do
Brasil, em face da guerra européa, o
trazer-se para o recitV.o das Câmaras
o debate sobre questões que, dc qual-
quer modo, se relacionam com a atli-
tude que assumimos em face da confia-
gração ou coju fados que oceorrain eu-
tre os belligerantcs.

O sr. Maurício dc Lacerda — ,Se as
Câmaras não fazem a politica interna-
eional, nenhum inconveniente existe; é
a .manifestação de unia opinião como
outra.

O sn. A.n-toxio Carlos — E' incon-
vemente. E inconveniente por que í
Porque as paixões na 'Câmara são fia-
mcjaiitcs, a calma 'dos espíritos é fre-
quenlenicnic con_iroiu_.t'ida pelo ora-

dor 'dos debates, o que oceorre, aliás,
cm iodos 03 parlamentos.

O sr. Maurício dc Lacerda — Até
ao próprio Reiclistag ba quem combata
a guerra.

ü sa. Antônio Carlos — E essas
paixões .podem, por vezes, deslocar o
debate do lerrciio em que deve sempre
pairar a discussão sobre assumpíos da•delicadeza dos dc ordem internacional.

O sr. Gonçalves Maia — Isso prova-
ria a nossa incapacidade para tratar-
mos destes assumptos.

O sr. Antônio Carlos — Incapaci-
dade, não. .Islo prova, persiste o orador
nas suas palavras; a inconveniência de
tratarmos desses assumpíos. salvo casos
excepciionacs, que ainda não se verifi-
caram.

O sr. Maurício de Lacerda — Não
lia poder, não ha mesa em nenhum ,par-
lamento, não lia ninguém que possa
evitar que um deputado traio desses
assumptos. _o próprio parlamento ai-
lemão pe discttle a guerra, c lá a lei
marcial impera.

O sn, Antônio Carlos — Por isío
estabelece uma 'distincçâo: dirige-se a
quantos deputados levam em conta a
sua autoridade do leader. A estes faz
o appello ha pouco formulado ao de*
putado pelo Qlaraiihão, cora o repete
,para toda a Câmara. Esías.. conside-
rações produl-as para a maioria, 110
s.-ntido de fazer ver que existe incon-
veiiiencia cm qiic se trato de factos
ou de incidentes que de qualquer modo
digam re'peitei' ás nossas relações com
as polencins em guerra.

O sr. Maurício de Lacerda — 'Então
o orador deve ir mais longe: se é in-
conveniente discutir-se a guerra indi-
rccliuncntc, porque estamos 110 regimen
ncutral. imagine quando tivermos dc
tralar delia directamente, quando for-
mos belligerantcs. Ahi, então, melhor
seria fechar o parlamento.

O sr. Antônio Carlos — E' diffc-
renle; o caso é outro. Não se trata
disso.

O sr. Maurício de Lacerda — Pri-
meiro tem que ser discutida na Cama-
ra antes dc ser declarada a guerra.

O sn. Antônio Carlos — _l£m face
da conflagração européa, a attitude tra-
cada pelo nosso governo foi a da neu-
traüdade; está o orador .plenamente
convencido de qttc não só na Câmara
mas por todo o território da nossa pa-
tria nenhuma voz inspirada em são pa-
triotismo, se levantará divergindo da
condueta adoplada, dess» orientação
neutral, como sendo a que cabe á nossa
pátria.

O sr. Maurício de Lacerda — O ora-
dor tem um exemplo frisante: ainda ha
pouco não foi só um, porque íoram
muitos mil, dentro do Congresso, pelos
jornaes, todos sc levantaram,

O su. Antônio Carlos — O próprio
deputado pelo Rio de Janeiro, não lia
muitos dias, em uma oração que na Ca-
mara pronunciou, embora divergente
quanto á extensão que se devia dar á
neutralidade, assignalou que a nossa po-
litica cm face da conflagração européa
só podia ser a nolitica da neutralidade.
A esta politica de neutralidade, que o
orador saiba, só sc oppõe a d'i inter-
vençâo cm o meio dos belligerantcs, pa-
ra fins lambem bellicosos, c lhe parece
que nenhum brasileiro, que ame devida-
mente o seu paiz, adinittirá a hypothese
de que o Brasil possa, por quaesquer
actos, ainda os mais insignificantes, to*
mar parlido por qualquer dos belligc-
rames, na grande conflagração que cn-
snngucnta a Europa.

Esto ponto parece ser inteiramente
pacifico. Quanto ao conceito dn neutra-
lidade, o objecto de divergência dc ai-
guns, embora estes mesmos opinem no
sentido da. neutralidade, o objeclo da
divergência consiste cm que uns, como
o deputado pelo Rio de Janeiro, enlen-
dem que cila deve ser activa; ouiros, 110
juizo delle e não 110 do orador entendem
que cila deve ser...

O sr. Maurício de Lacerda — Pas-

creto de 1914 e a que o governo, pelasua acção, tem dado o devido dcscnvol-
vimento. Mais do que essa neutralida-
dc, será a mediação ou serão actos
temerários, que poderão envolver casus
belli.

O sr. Maurício dc .Lacerda — Na
conferência de Haya está gravada a «eu-
tralidadc, dever moral — a que se re-
feriu; a neutralidade activa, em que os
neutros se obrigam a intervir com os
seus bons oflicios junto aos belligeran-
tes. Depois disto houve ainda a Con-
ferencia Naval de Londres. A Ingla-
terra rasgou, sob vários pretextos, o quefor deliberado nessas conferências, ras-
gou. a noção do contrabando, relativo,
absoluto e facultativo, c declarou contra-
bando o que tinha nos tratados ficado
assentado nunca poder ser consideradotal. Qual foi a altitude do Brasil? Con-formou-se.

O sr. ..-.tonio Carlos — Terá dechegar a este ponto, ha de desenvolver
considerações sobre 0 assumpto, comoas está planejando.

Além da _ conferência de Haya, em
que os mais adean tados princípios deÍJireito Publico íoram ventilados temosde levar sempre em conta que o Brasilteve dc se fazer representar em a con-fcrçncia pan-americana, realizada nestacapital cm ioia.

Nessa conferência, em que fomos' re-
presentados pelo senador Kpitaeio Pes-soa, o Brasil subineltcii á conferência
projecto da codificação em que, não sósobre neutralidade, como sobre outrosassumptos de direito internacional,suas opiniões, seus alvitres, firmando oconceito c os termos do instituto daneutralidade, tal como o decreto dc1914. o exarou e tal como o governo otem praticado.
. O sr. Maurício dc Lacerda — O pro-jecto do código de direilo internacionale apenas como o orador diz, um proje-cto do sr. Kpitaeio Pessoa; entretanto,
o Brasil assignou, na conferência daHaya, unia acta que eqüivale a tratado,tia qual se obrigou a praticar outraneutralidade que uão essa a que o ora-dor sc refere.

O sr. Antônio Carlos — O proje-
çto do senador Epitacio Pessoa, o pro-jecto brasileiro, condensa os pontostrinmplianles em Haya.

O sr. Maurício dc Lacerda — Con-uensnna pontos para a formação de umdirejto internacional americano, "que asnações européas contestam.
O sr. Antônio Carlos — O proje-cto brasileiro foi inteiramente calcado,na parte relativa á guerra e á neutrali-dade, cm os trabalhos de Haya e éfácil a verificação. Ahi, como cm Haya,nao se leva semelhante instituto alé o

pomo a que com o seu conceito da neu-
tralidade. activa, o nobre deputado pre-tende levar.

,0 sr. Maurício dc Lacerda — Per-mitta; levam, pelo artigo 27, consagra-
se pelo dever moral o protesto dos neu-tros perante nações belligerantcs queassignaram a acta daquella conferen-
cia, contra as violações que aquelle pa-cto_ forem feitas. F, o orador permittamais dizer que ahi se declara como debons oliicios essa intervenção, para daraos bons officios outro caracter, novo
inteiramente. Ahi, .não são simplesmen-

o sr. 'Rirjr, <_uc er» »té embaixador...
O _sr. Antônio Carlos — .. .têm de

considerar como a attitude única quenos compete.
A conferência do genial embaixador

do Brasil, Ruy Barbosa, para cuja apre-
ciaçüo insistentemente procura condu-
zir o deputado pelo Estado do Rio...

O sr. Maurício de Lacerda — A
conferência vale por um commcntario
aos tratados de Haya.

O sr. Antônio Carloj — ... só por
uma interpretação errada pôde ser con-
siderada como censura ou divergência
a condueta que o governo do Brasil,
conhecedor dc todas as circumstáncias
e minúcias, tem adoptado.

Para o orador, que leu a conferência
desse extraordinário compatriota com a
attenção e o carinho que devemos ao
seu excopcionail espirito, para si, nessa
conferência o que a tudo sobreleva é
o nobre e louvabilissimo appello a to-
das as nações neutras — não apenas
ao Brasil — para que so colliguem e
adoptem uma politica. dç intervenção,
110 sentido de evitar actos que de gual-quer modo possain ferir os princípios
da humanidade, assentados na confe-
rencia de Haya, Essa a essência do fa-
moso trabalho do iuclyto brasileiro,
esse o escopo visado pelo nosso grande
embaixador, de ouja feliz nomeação
para o desempenho da missão que lhe
foi chefiada, o governo da Republica
motivos só pode ter para orgulhar-se.

¦Onde ver, era tal appello, divergen-
cias ou censuras ?!
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te tacullativos dc serem acceitos pelosb-I igerantcs: têm de ser acceitos pelosbelligerantcs, é obrigatória a sua aceci-
tação. Recorda o que o Brasil assignou
a respeito dessa matéria.

O sr. Antônio Carlos — Quandodeliberou serenamente sobre ,0 assum-
pto. o. Brasil traçou as normas de neu-
trahdade-\_cve dc propol-a á acceitaçãode uma conferência c nella reproduziu,salvo variantes, os princípios que fica-ram assentados na Conferência deHaya.

E contra a

siva.
O sr. Gonçalves Maia — Negativa.
O sa. Antônio Carlos — ... passi-

va, como quer o sr. Maurício de La-
cerda, ou negativa, como a qualifica o
sr. Gonçalves Maia.

O sr. Gonçalves Maia — Não; foi
o orador mesmo -]uem disse.

O sr. Maurício dc Lacerda — Per-
dão; a distincçâo não é do aparteante,
é doutorai; está cm todos os compeli-
dios c tratados.

O sr. Antônio Carlos — E' preci-
san-.ente nesta parte que existe a diver-
gencia. O orador só tem de neutrali-
dade uma noção. Não tenho essa noção
que os aparteantes têm, cm virtude da
qual qualificam a neutralidade, como o
têm feito.

O sr. Maurício de Lacerda — Bem;
se o orador quer, dirá que n neutrali-
dade é uma só, com tres modas faciendi.

O SR. Antônio Carlos — Que sc
chama neutralidade activa? Como de-
finil-a?

Um sr. deputado — E' a mediação.
O sr. Maurício de Lacerda — Não;

.imediação ainda está depois dos bons
officios, e a mais activa das neutrali-
dades só consagra os bons officios.

O sr. Antônio Carlos — A neutra-
lidade activa c certamente esta que ahi
está gravada no decreto de 1014. Para
o orador a neutralidade é uma só, portoda parle, c cm todas as doutrinas, não
sendo susceptível dc classificações. A
neutralidade...

O sr. Gonçalves Mair. — E' a quenão se confunde com a indifferença.
O sr. Antônio Carlos — ... é a

que tem sido posta em pratica pelo go-veruo da Republica, o qual em todo o
tempo poderá, perante a opinião publi-ca, apontar um por um dos casos em
que teve de reclamar pelos interesses do
Brasil, quando esses interesses se vi-ram ameaçados de sacrificio. Não en-contra no direito internacional, nem nasconferências de Haya. neutralidade di-versa daquella que esti gravada no de-

E .uma tradição, de accordo com a
qual se collocott o decreto expedido em1914. apenas a guerra surgiu. Ora, seo governo da Republica proclamandocssa_ neutralidade, agiu como disse, con.sorciando-sc com os sentimentos nacio-
naes, que em caso algum admittem, em
face'da luta européa, a possibilidade doBrasil, partidário; se o governo da Re-
publica agiu dc aceórdo com a collabo-
ração que o nosso paiz tem tido na
formação do Direito Publico Interna-
eional; se o governo da Republica agiu
de accordo com os compromissos de-
correntes da tradição da sua politica in-tcrnacional, o orador não precisaria, ao
se votar o projecto alludido, collocar
perante a Câmara a questão uo terreno
da confiança, do governo, pporque cer-
to e. que a Câmara não se poderia di-
VOrçuir dos sentimentos da Nação, dosnossos compromissos cm matéria inter-nacional, para assumir oulra altitude,'ue nao fosse a da sua mais completa
solidariedade com o governo, pela dc-claração dc neutralidade do Brasil.

O sr. Maurício dc Lacerda — Então
o orador condemna as idéas pregadas
pelo sr. Ruy Barbosa, cm Buenos Ai-res t

O sr. Antônio Carlos — Accresce
que essa neutralidade, pela qual ncri-
momosamenle alguns procuram respon-
sabil-izar o governo do Brasil, não éapenas a neutralidade brasileira; ella
é, dc facto, a neutralidade de todas asnações do conlinente americano. Aneutralidade brasileira c a neutralidade
argeniina, ,. neutralidade brasileira éa neutralidade das demais nações sul-americanas, a neutralidade brasileira éa neutralidade da poderosa nação
que e a grande Republica norte-ameri-
cana.

O sr Maurício dc Lacerda — Ouc
protestaram contra a pirataria subiria-rina.

O sr. Faria Souto — Conlra o torpe-deamento do "Lusitânia", do "Tubau-
tia", etc. Essa ó que é a neulralida-
de activa.

O sr. Rafael Cabeda"black list".
O sr. Antônio Carlos — Parece

que, cm sc tratando de politica interna-
eional parece que cm se tratando daattitude a assumir pela nossa Pátria,
çm face da conflagração européa, hadeveres para o Brasil..,

,0 sr. Maurício de Lacerda — E hadireitos que lhe cabem.
O sn. Antônio Carlos — ... nolocante ás suas relações com as de.

mais relações oontineniacs. O Brasil
não deveria traçar uma determinada
rota para a sua politica cm face dacongração européa, sem liem ponderar csem lerem vista os sentimentos ... con-
veniencias c as altitudes das outras na.cionaes do continente.

O sr. Maurício de Lacerda — Nesse
ponto, não apoiado. O Iratado do A.L. C., e q pan-americanismo se refe-rem a politica americana, na America.
O Brasil, não é tutor de outras na'-
ções nem seu tutelado.

O sr. Antônio Carlos — ... por.que qualquer acção menos refleetida oumais precipitada poderia acarretar "ra-
ves consequencias para a própria pazdo continente.

O sr. Maurício de Lacerda — Entre-tanto, em Buenos Ai.-cs. o sr. RuyBarbosa fez uma conferência em sen-tido contrario, como embaixador I Estáo aparteante a pedir a opinião do go.verno a respeito c até agora ha o si-lcncio !
O sr. Gonçalves Maia — Conferência,alias, sustentando as doutrinas de HayaO sr. Maurício dc Lacerda — Nin-

gucin .traia dc qualificar. O facto exis-lc. E 011 nao official, o governo apoia011 nao a attitude do sr. Ruy Barbosaem Buenos Aires? E' o que se per-guiiía. O governo perfilha ou não assuas palavras?
O presidente — Attenção. fluem tema palavra é o sr. Antônio Carlos.O sn, Antônio, Carlos - A neutra-lidade que tem sido praticada pelo go-verno...
O sr. Maurício de Lacerda — E'aquella que foi «ondemnada pelo sr.Ruy Barbosa.
O sr. Antônio Carlos cm

conseqüência á expedição do decreto dc*9*4•* .
O sr. Maurício de Lacerda — E' aque foi chamada surda-muda..
O sr. Antônio Carlos — ... é da-quellas, que 05 espíritos devidamenteimbuídos dos interesses do Brasil¦O sr Maurício de Lacerda —

o senador Ruy Barbosa..¦O sr. Antônio Carlos
a responsabilidade da

O sr. Maurício d,
o sr. Ruy,

xn(loEr'":"rr'0 
'ntor''acioil''!*. eomo embai

O sr. Antônio Carlos — _eçao A~- --' ¦ ¦ ¦ """

Só tendenciosamente, forçadamente,
sc poderá insinuar que as opiniões do
eminente embaixador envolveram desi-
dio da nossa direcção na politica inter-
nacional que nos levasse, 011 censura i.
política adoptada pelo governo. Nem
se lhe pódc, á vista desse documento,
attribuir.he opiniões que não cmitliu
c cuja adopção, pelo governo, teria de
ser lamentada, pois acarretaria possi-
velmente difficuWades c embaraços
com as nossas relações com as nações
belligerantcs.

Ruy Barbosa formulou, cm termos
de extraordinária elevação, obedecendo
as mais altas inspirações de humanida-
de, um appello ás nações neutras, para
que dirigissem sua acção, na politica
internacional, de modo que os nobilissi-
mos princípios triumphantcs em Haya
e outros sucintos, generosos e altruis-
los, podessem' dominar o mundo, nos
dias que se seguem, em conflagrações
como esta a que nós assistimos c que
profundamente lamentamos* Não é cer-
to até que o espirito de solidariedade,
que isc torna necessário entre todas as
nações piieutras se manifeste c se soli-
difique por aljiançaa dessa natureza,
allianças para as quacs s. cx. indicou
como supremo guia, a poderosa nação
da America do Norte, até esse niomeii-
to. a nós do Brasil o que compele é
observar os termos da neutralidade que
decretámos, dentro dos quaes nenhum
interesse brasileiro pereceu ainda, den-
tro dos quacs tem sido possivel ao go-
verno da Republica, endereçar repre-
sentações, reclamações, nolas diploma-
ticas aos governos em guerra, no sen-
tido de salvaguardar 'interesses nossos
e de os fazer respeitar,

¦O orador não foi preparado para o
debate, quo não esperava; sc o espe-
rasse, fácil lhe teria sido lêr perante
n 'Câmara os innuineros casos em mie
o governo da Republica tem intervidlo
junto ás nações em guerra, ipara a sal-
vaguarda c defesa dc interesses brasi-
leiros.

Essa neutralidade devemos timbrar
¦cin manter. E por isso mesmo (pie tal
é a orientação que lhe parece mais
acertada, cada vez que na Câmara tem
sabido dc qualquer iniciativa cm as-
sumptos desta natureza systemalica-
mente se dirige aos collegas, 110 sentido
de refrearem essas mesmas iniciativas,

iE descendo a estas minúcias, offere-
ce factos que, por si sós demonstram
a completa iinprocedencia da suspeita
lançada pelo deputado pelo Estado do
Rio. quando ao terminar o seu discttr-
so, admittia que a acção do orador nos
últimos dias, ou o gesto da Câmara, a
propósito da black-lisl, pudessem recor-
rei* dc outras inspirações, ou ser dc-
terminados por outros motivos.., que
não fossem 03 da sua livre c oponta-
nca resolução, sem influencias extra-
nhas, ainda mais poderosas.

O sr. Maurício dc Lacerda — Mes-
,mo porque um antepassado do orador,
por determinação inuito menos irri-¦tante. da metrópole, suggeslionou, gri-
tou independência; e outros, nas cortes
poríuguezas representando o Brasi),
resistiram i própria onda da popu-
iacho.

O sr. Antônio Carlos —. Sua opi-
nião -obre projecto de tal natureza
está assentada e conhecida ha vinte
dias. Teve ha dias a noticia dc que
o sr. Gonçalves Maia estava inclinado
a apresentar á Câmara um projecto dc
qualquer modo relativo á requisição de
navios allemães. 15 só sc refere a esse
projecto, porque o sr. Maurício de La-
cerda fez eom que, cm torno dclSc,
girassem algumas de suas considera-
ções.

O sr. Gonçalves Maia — Dá liceu-
ça para um aparte? Unia vez que se
referia ao seu nome, sc comproniettc a
não apresentar projeolo algum sem
fititdanieiylal-o eom as leis positivas do
paiz.

O sr. Antônio Carlos — Deante
dessa noticia, agiu no sentido de queo deputado não o apresentasse. E
s. cx. pódc dar o testemunho de quefoi essa a acção que teve.

Como

. .lendo
situação...

Lacerda — Comotendo ate responsabilidades

dire-l

O. sr. Gonçalves Maia — Talvez o
orador ignorasse, e é muito justo; mas
qu.-.ucr que seja o nrojecto...

O sn, Antônio Carlos — Perdoe o
aparteante. Appelia para o testemunho
de s. cx., 110 'tocanie apenas á acção
que teve junto ao 'Seu collega.

O sr. Gonçalves Maia — Perfeita-
mente;

O sr. Antônio Carlos — Em segui-
da, soube do projecto, afinal, apresen-
ta-.lo pelo sr. Dunslicc de Abranches,
e, ao ler essa 'noticia, convidando odeputado para anna conferoncia que screalizou na sala da comniissão de Fi--ancas, ponderou a s. cx. que convi-na não lançasse na Câmara uma ini-c.aiiva dessa ordem.

Já se vê, pois que o gesto da Ca-mara decorre de uma altitude, previa-•incute assentada, definida ha algunsdias, precisamente, quando se realiza-
ram essas conferências com o sr. Dun-
shee de Abranches, c com o sr. Costa
Ribeiro, uma vez que pilão encontrou,
110 recinto da Câmara, o sr. Gonçalves
Maia.

O sr. Maurício de Lacerda — Aliás,
parece que o leader não foi logo bemsuecedido: o projecto Dunshce foiapresentado.

O sn. Antônio Carlos — Já se vêmie nunca vacilou em considerar que 0interesse do Brasil, cm face da guer-ra, era evitar que ao Parlamento viés-sem. da parle dos membros da maioriainiciativas que de qualquer modo ex-
puzessem ao debate da Câmara factosc incidentes relativos á nossa altitudeem face da conflagração européa e ásnossas relações com as nações belligc-rames.

,0 sr. Maurício de Lacerda — E seviesse da parle dc um membro da mi-nona, o orador consideraria de mododiverso?
. O sn. Antônio Carlos — Não pode-ria fazer o appello, que fez aos depu-tados pelo Maranhão c Pernambuco, e

que faria a todos quantos o ouvissemvendo cm si a autoridade de IcaderU sr. Maurico de Lacerda — O ora-dor disse que julgava .impertinente porpar c da maioria apresentar projectos
?pC_-„?_UrrZa' Asora P^euma o apar-teante: se fossem por parte da minoria,
juigai-a-ia tambem impertinentes
-J JR' A''T0-;"> Cwos - Não pódcter para estes o movimento que teve c
pôde ter em relação aquelles outros.toda e qualquer supposição de que,para a 'attitude assumida, tinha havidoqualquer intervenção estranha, c intei-ramçntc absurda, e, por isso mesmo,oestmada a não encontrar acolhimentocm espirito algum.

<J .governo da Republica está entre-gue as niaps dc um homem fundamen-
?nU_-te'.d,&no.* P*""*» q«e tenha da di-gr, dade do paiz a noção que cada bra-sileiro deve ter.
nr?_ir'''-Jlí"'"''c'0 *•¦* ^"rda — Mas oJirasil c, como esse homem, baslantefraco para poder, algumas vezesfrer offensas a sua dignidad.agir.

O sr. 'Antônio Carlos — Não vacil-la em affirmar que, se de quaInuedmodo, tivesse percebido 0,1 
' 
£

^l-TV.** deliberação que afi. o
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MATADOURO DA PENHA. _foram aoatidas hontem 24 rezes.
ENTREPOSTO DE S. DIOGO —Vigoraram os seguintes preços:
/.ovmP  $58o a íéioCarneiro. . . . I?JOo a i?Soo&s? '$io° c msVitella . ... $(,00 a I?000

A imprensa lisboeta o
a situação interna-

eional.
Lisboa, 7 (A. A.) _ Os jornaesoccupapi.se largamente da situação ih-tcrnacional e das possíveis deliberações

que, hoje, deverão ser tomadas pelocongresso na sua sessão cxtiaordiua-

Para a tarde eslá marcada uma rc-tmiao, separadamente, dos parlamenta-res democratas e unioriistas. afim d»assentarem a attiiude que deverão as-sumir na referida sessão do Congresso
Liga-se muita importância a essesmechngs politicos, todos elles, natural-mente, relacionados ebm a solução que,espera-se, será dada hoje com a for-inação do gabinete nacional.

Crazailn dns mulheres
iioilimiic/iis

Com a entrada de Portugal na con-flagraçao européa, fundaram-se cmLisboa varias instituições de nreviden-cia e caridade que completassem, porassim dizer, a funeção da beneméritatrttz Vermelha. Entre essas institui-
çoes oecupa sem duvida o primeiro pia-no a Cruzada das Mulheres Portuguc-zas, cujo fim é acudir ás fsjmllias dosmobilizados durante a permanênciarJe-tcs nas fileiras, sendo que por suamorte ficam 0s orphãos a cargo daCruzada.

Em ioda a Republica Portugueza. aidea foi acolhida com o maior eiithu-siasmo c nód0 bem affirmar-sc que nãoha 110 paiz irmão, principalmente emLisboa, senhora que não concorra de
qualquer modo, com donativos em di-nheiro ou em gêneros _ roupa, para odesenvolvimento da Cruzada.' Da parto do governo portuguez temhavido (ambem para com essa novainstituição todo o desejo de a prole-ger .onccdciído-lhc certas regalias das
quaes não são as menores a, 

'creação 
deum sello patriótico e a concessão daGrande Loteria Nacional de 5 dc ou-rubro. Mas, apezar dc tudo, a Cruzada

precisa da maior propaganda por todaa parle onde sc encontrem portugite-zes, moíiyo por que desde ha. dias essapropaganda sc está fazendo 110 lüo aoscuidados da actriz Medina de Souza
que traz para esse fim credeneiacs r
poderes das senhoras que formam oconselho direclivo,

Muilo em breve, portanto, fará Mc-dina dc* Souza, no theatro Carlos Go-mes uma palestra publica, pedindo oauxilio das senhoras cariocas para tãoaltruislico cmprehendimento,

Apresentaram-se hontem no ministroda Marinha o. capitão de mar e guerrar-raduado Carlos Cobra c o capilão-te-nente medico dr. Barbosa Gomes, quechegou dc Matto Grosso, onde servia.

NO SENADtT

O Sf, Victorino tmi o
li io sr, Zelais

soi-
sem rc-

A hora em que começou a sessão,1,40 da tarde, havia pelo recinto o
mesmo ar de pnsinaceira que por ali
se tem supportado nestes últimos dias.
Ninguém diria, que o expediente teria
um discurso enérgico, de protesto e
rcacção, cm que o sr. Victorino Mou-
teiro reduziu a saudação do sr. Esla-nisláo Zc-balfos, quando, p)ia dias, rc-
cebeu o eminente brasileiro, sr. 

' 
Ruy

Barbosa 110 salão de honra das confe-
rencias do jornal argentino La Prensa.

A sessão dc hontem foi presidida, a
principio, pelo sr. Pedro Borges, pre-sentes 2S senadores. O sr. 

* 
Pereira

Lobo leu a aicta da sessão, que foi ap-
provada sem observações. O sr. Mc-tello deu conta do expediente, semimportância digna fle registro especial.¦Quando o sr. Azeredo entrou e eu-
camiiíhou-se para assumir a presiden-cia foi que o sr, Victorino pediu a
palavra,'O orador lamentou não pertencer anenhuma das Faculdades dc Direitodo paiz, senão, da sua calhdcra de
professor, haveria de responder á ora-
çao com que o ex-chancellcr argentino,sr. Estanisláo Zeballos, aegrediu á me-'o01-1 

,do Ee'**-ra' Pinheiro Machado,
baudando a Ruy Barbosa, o desastrado
político argentino foi de uma infeliei-dade lamentável. Tecendo, ainda umavez, o elogio fúnebre do extineto che-fe conservador, o sr, Victorino analv-sou, em palavras rápidas c vchemen-

. .' n° l*'*'bal**i) diplomático do sr.Zeballos, que sempre sonhou com aconflagração sul-americana.
— E' este Iscariotcs político, cxcla-mou o orador, reduzido a um papelsubalterno dc agitador pouco cscrupti-loso, que vem agora perturbar o somnoderradeiro de um velho republicanobrasileiro,
Leu trechos do discurso — corpo dedelicio e desenvolveu largas conside-rações, sustentando que o general l'inheiro Machado apoiou os governos dePrudente de Moraes, Campos Salles,Kodngi.es Alves, Affonso Penna, NiloPeçanlia, Hermes e Wencesláo Bra?,tendo ínfluido decisivamente para aeleição deste ultimo.
Repellindo o epithcto dc caudilhoatirado ao seu amigo morlo, o «r Vi-ctormq devolveu-o ao ex-chancellcrargentino, que ao orador é qtte se afi-

gurava exactamente como dentro deslaexpressão.
E perorou, com energia, confessai!-do que o sr. Zeballos nenhuma autori-dade. política tinha na Argentina paracmiitir juízos sobre as figuras dos ho-mens sul-americanos c requerendo a,-Penado que mandasse publicar juntoao seu discurso, no Diário do Con-eresso o artigo publicado pelo Cor-','C,0J daJía"hs sob o titulo Conqu-is-tando Almas, no qual apreciámos .deviciamenle a situação cm que se cncontra hoje, na grande republica ami-ga, o sr. Zeballos.
O pedido foi satisfeito. Não liaven-do mais oradores, passou-se á ordeiu00 dia,
Como a matéria constante fosse ili-votações, levantou-se logo a sessãu,

por falta de numero.ornada pela Câmara, outra intervém ,0 I _*. -•"-«?-_*___-___que nao a que resulta das inspirações ^ OHEPATÜRA DE I>OHCIA

terra, teria

açoe
. nunca"encias estranhas á sua

Precisa di^nldade^rra,6..

Têm todos, poderes públicos c cida-
,.'-,.,' a consciência dos nossos devei cs...ntemos vivo o patriotismo "'uun.os dos nossos maiores, eitismo jamais vacillou, aindapi.,i:.", ps emergências_.. dos negócios internacionaes... \ - ¦- , .",' "' ''

O sr. Maurício ie Lacerda _ C.mo ¦ fet nossat,^ aUÍV

que ber-
sc pátrio-
nas mais

sempre que nos
ez e • dinossa pátria

Unir* Iiomcnujiem no chefe
Ainda por motivo do seu anniversarionatalicio, o sr. Aurelino Leal, chefe dc

policia, receberá hoje, dos seus auxilia-res, um quadro contendo o rclralo de
Iodos ellcs.

_E' uma recordação que s. cx. guarda'ra daquelles que sob as suas ordens ser-viram. #
O quadro foi confeccionado na pholO'graphia Carlos Alberto c a cerimoniada entrega terá logar hoje, 4 1 _or»

da tarde.
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GARGEOL - CU8A B0WICA3 DA 0gEV»TnoiiE_ COBllEIO DA MANHA ~ TeiçWeira, 8 de Agosto Ae 1916 OS FUMOS EM PACOTES "VEADO"
SAO OS MELHORES DO BKAS1-
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Recusae as imitações
am «.» ~nu—_g____|

EM COPACABANA?
Inaugura-se no dia 10 do _««"*, Or grande

"CINEMA AMERICANO" rica do sul*. «j4a«W^_*ffi
_, _.ooo logares e reunindo ao mesmo tempo todos 03 P»«»°» *fupn„fOK__do
"_f .0 .r.^ ^1^^^^" ^rjgg| * .-ne-ta***-»

t sepnfla conferência 1b sr. ii
Bartosa em Buenos Aires
1.

( cOXCIoüSAO )

• O «xercito argentino não diz .estar,
esta, real c ínteir.imciil-c, fura da po-
lilicV, Mas por isso mesmo que entre
si c a política ergueu uma insuperável
muralha, por isso mesmo; c aue elle
i o iiue í : uiril modelo de exercito, uma
organização consummada, um viveiro
do capacidades profissionaes, a defesa
efficaz do paiz, que nelle põe, com
razão, a sua honra, o scu orgulho e a
6ua confiança.

Quando o vi percorrer as ruas da ci-
dade, no dia centenário da vossa cjnan-
cipação, não nu: lembrava de quç não
era o Exercito brasileiro. Sentia-me,
com elle, do mesmo paiz, de um paiz
maior que cada um dos nossos, de um
paiz a todos nós conimutn, o continen-
dc americano, e desse paiz superior ás
divisões humanas: o território <hi .'1-
miração, da sympatliia e da cordialida-
de, ond.' nos sentimos grandes com a
grandeza do3 nossos semelhantes, no-
bres da sua nobreza, felizes na sua fe-
""cidade, contentes pelo seu contenta-
mento. região de pureza, desinteresse e
sinceridade, em que a alma de tun ho-
mem extasiado ante um espectaculo
soberbo de elevação mora) se sente
banhar na emanação da9 outras almas,
louvar, no agradecimento de todos, as
bondades de Deus, sonhar, entrever,
esperar nos dias melhores de uns a
melhora dos outros.

Esso exercito de cidadãos -servos da
lei era aos meus olhos, a própria na-
çío, que passava na consciência erecta
da sua dignidade; e, vendo-a passar,
nessa demonstração robusta da sua so-
berania, era a 'America o que mo pa-
r-ccia estar passando, a America rege-
nerada, a America iirminpliante, a Ame-
rica vindoura, a 'America redempta.
dos caudilhos e dos autocratas, das re-
voluções e das guerras, das humilha-
ções e dos protectorados, a America
rehabilitada pelo .trabalho, consagrada
ao direito c organizada para o dominio
da paz.

O programnia. que, ha pouco, traça-
veis. sr. dr. Zeballos, esboçando as me-
didas econômicas, a que se *'ga o es-
treitamento dos 'vínculos *do affccto
entre a -Republica Argentina e o Bra-
sil, é um programma, a que, nos seus
traços essenciacs, nlo hesito em sub-
screver; porque será uma contribuição
fundamental para a transmutação des-
sas aspirações em realidade .->•*-••-'•>:
c só deploro que, em tão adeantada
hora e coin a complacência dos meits
iMuslfes ouvintes já fa.igada, me não
seja mais possivel seguil-o no exame
das questões suscitadas e das soluções
propostas.

A união da Republica Argentina com
o Drasil c o Chile, tem, relativamente,
para o equilíbrio da paz e a sua per-
petuidade na America do Sul, uma im-
portancia análoga á união da França
eom a Inglaterra na Europa. Resguar-
dados com a permanência de uma ai-
liíinça defensiva, esses tres Estados
oifereceriam uma surneficie de resis-
tencia bastante, para abrigar de qual-
quer pensamento contrario á sua inde-
pendência os outros paizes da America
Meridional,

Uma precaução desta natureza, assen-
tando nas bases mais materialmente pra-
ticas a consolidação da tranquillidade
entre as tres grandes, nações su1-ameri-
canas, lhes ipe.mittiria convencionar
uma situação favorável ã reducção dos
seus armamentos, alliviando, proporcio-
nal, parallcla e progressivamente, entre
os tres Estados, as despesas de guerra,
c arredando-nos da imitação a que nos
altrac o funesto exemplo da paz ar-
mada, com que o antigo continente
desencaminha e vicia os paizes novos,.

Simultaneamente, o território do arbi-
Ilamento poderia receber novas exten-
sões. por onde o principio da solução
judiciaria dos pleitos c desintc'lÍRencias
entre estas nações americanas esteja
sujeito a cada vez menos e menores rc-
servas.

Com os tratados econiimicos, enifim,
pondo-se, nieiliánt. o regimen das suas
alfândegas, numa condição, por assim
dizer, de mutualidadc aduaneira, os dois
paizes franqueariam um ao outro o con-
sumo dos seus produetos, sem os ônus
de uma tributação por tantos motivos
e sob tantos aspectos tão inintelllftente
quão damninha: e, dest'arte, servindo
nos seus verdadeiros interesses, cede-
riam. juntamente, aos dictames da na-
tureza, que, abrindo na Argentina o
cellciro natural do Urasil, criou no
Urasil o abastecedor, não menos natural,
da Argentina, em tantos e tão valiosos
gêneros de producção especialmente bra-
silcjra.

Para checarmos, porém, a taes resul-
tados. necessário será, antes c acima
dc tudo, í|uc á frento dessa movimento
se veja a imprensa destas duas nações,
com a das outras republicas sul-ameri-
canas, assumir o patrocínio desta causa,
que t*. .to mesmo tempo, a do todo o
continente e a da humanidade, encetan-
do um trabalho dc propagação aetiva
destas idéas, estudando as med Mas con-
venieníes á sua execução cabal, minis-
fraudo aos dois novos, quotidianamente,
os meios mais amidos de se conhecerem
um ao outro mediante uma publicidade
muito menos escassa do oue até boje,
e utilizando todas as oceasiões de avi-
var, de um, para o outro, 05 sentimen-
tos dessa fraternidade, que, traduzida
cm actos habituaes, será, para ambos
ns Estados, a origem de benefícios
incalculáveis.

Tem razão o illustre dr. Zeballos. O
vocabulário da cortezia mutua já sc
acha esgotado em todos os tons do ca-
rinlio e da gentileza, Agora o que será
inistci"! é que entremos na via positiva
dos fados. Res, no.n verba.

As palavras, entretanto, não sc per-
deram: são as sementes, donde os fa-
c'os devem começar a germinar ama-
nliã. Açora aos povph.oc. aos elemen-
[os diri.;.mies d.i opinião, ãs associações
.n.e.icctuaes, commerciaes, industriai-

dire-ás classes mais poderosas a mais
ctainentc interessadas •icrlènce . entrar,
com energia, neste concurso de vontade,
até que elle surta o exito desejado.

Pela minha parte, não lendo ao meu
alcance outro contingente senão uma
palavra, cujo valor a ausência do poder
material sobre a direcção das coisas re-
duz aos restos de uma influencia moral,
que as malquerenças políticas, contra
mim infatigaveis, ainda me nao logra-
ram arrebatar, — já disse, de uma ai-
tura a que só a situação excepcional Ua
tribuna argentina neste momento me
podia elevar, nulo o que ã intelligencia
e o coração, a fé e o patriotismo, o amor
dos meus semelhante» e a antevisão do
futuro americano me podiam inspirar
Embaixador extraordinário do Urasil as
coinmcinorações centenárias do jura-
niento da vossa constituição, empenhei-
vos a palavra de meu paiz. Acredito
que cila a aguardará.

Nas vésperas da minha saída para o
desempenho desta missão, um dos or-
gãos da imprensa do Rio de Janeiro,
reiterando e syhthetizando o que se ba
cm toda ella, declarou que a minha pa-
lavra interpretaria, na Argentina, o sen--
timento de todo o Brasil. "O que elle
disser", accrcscentava O Imparcial, è o
que o Brasil sente. E, se elle disser,
por ventura, alguma coisa, que o Brasil
não sinta nesta hora, pode o povo ar-
gentino ficar na certeza de que os bra-
sileiros honrarão a "alavra do seu em-
baixador; porque elle é quem_ traça,
hoje, os destinos de toda a nação."

Não. E' muito. Não me cabe nem
mesmo traçar o programma de uni go-
verno, pois o não sou, nem o dirijo.
Mas tenho convicção de que não excedi
o meu glorioso mandato, e não receio
ver-me desmentido nos compromissos,
que tomei pelo povo brasileiro.

Quando, ha seis dias, tive a honra dç
me dirigir da Faculdade de Direito á
nação. argentina, com a esperança de
que, pela sonoridade extraordinária da
atmosphera na oceasião, a minha voz
pudesse chegar daqui ao resto, do con-
tinente, o transpor o oceano, ainda não
conhecia a carta endereçada pelo sr.
Elihu Root ao dr. Drago, meu eminen-
tc amigo, por affeotuosa commtinicação
de quem acaibo de a lêr na Reviczo of
the River Plale, onde se estampou em
30 do mez passado."Tenho a profunda convicção", diz
ali o celebre estadista norte-americano,
o ex-secretario de Estado na presiden-
cia Roosevclt, "de que o unico meio
de atalhar a continua reproducção da
guerra, com todos os seus males, será
insistir na observância das normas de
proceder, a que chamamos Direito In-
tcrnacional, c impor como castigo aos
seus violadores a condemnação gera. do
gênero humano, com as conseqüências
por sua natureza inherentes a essa
condemnação. Muito consternado me
sinto, vendo quo o governo do meu
próprio paiz deixou perdor-se inteira-
mente essa opportunidade insigne dc
prestar á civilização tamanho serviço,
pondo-se á 'frente do mundo neutro na
reprovação das flagrantes quebras do
direito das gentes, que têm acompa-
nhado esta guerra. Espero, todavia,
uão se balde a lição, que o mundo está
recebendo, e que, terminada a guerra,
o restabeleceremos sobre fundamentos
mais -sãos e mais positivos."

O valor desta grande autoridade, tão
peremptória quanto a de Roosevelt, me
tranquilMza. Vejo que não errei, quan-
do, na minha conferência do dia 14,
enunciei exactamente este sentir.

A fatalidade nos impunha esta guer-
ra, para que se desmontasse a paz ar-
mada, .para que os a.sonaes, os tlhesòu-
ros e os orgulhos do fratricidio huma-
no se esgotassem, para que as castas
militaristas sc afogassem na própria
sangucira dos seus crimes, para que
as theorias da espoliação internacional
caíssem dcsmorlaizadas pelo desmoro-
naniento irreparável das suas loucuras,
para que as autocracias da conquista
sc descoroassem do seu fako prestigio,
se mostrassem aos olhos do mundo rc-
duzidas á expressão da força exhausla,
c acabassem .por cair esmagadas sob o
peso das maldições do universo.

Quando isso, porém, terminar, sobre
os destroços do militarismo vencido e
deshonrado para sempre, a lei das
nações assomará, de novo, no Iiorizon-
te 'como o sol depois dc um cataclis-
mo, e a humanidade reconstituirá o
edificio da sua tranquillidade sobre os
alicerces dc um direito garantido pela
justiça internacional.

Nessa conjuntura suprema os povos
livres, os paizes organizados, as na-
ções feitas, como esta, serão -chamada»
a collaborar na grande obra de Deus
entre as familias humanas depuradas
pela dòr, pela abnegação, pela cari-
dade; e então se verá um dia novo, um
dia immcnso como os do Gênesis, um
dia inesperado como os desta prima-
vera com que o céo aqui sc associou
ás vossas festas, um dia imaculado
como o dc hoje no vosso firmamento,
sentindo-se que o mundo renasceu pelo
espirito do Senhor, triiunpliantc sobre
o espirito das trevas.

Os deuses nacionaes terão desappa-
recido os deuses do ódio e do sangue
entre os homens, os deuses do divor-
cio e da guerra entre os Estados, para
unicamente reinar sobre a terra o Deus
unico, o Deus santo, o 'Deus humano,
o Deus do amor, da justiça e da ver-
Jade.

Que elle vos proteja, senhores, que
elle vos acolha, com as suas bênçãos
nesse conselho vindouro das nações
pacificadas, a que a sua assistência'presidirá invisivelmcnte, e depois es-
lenda ao longe a gloria tranquilla do
vosso futuro, como o azul dos hori-
zontes argentinos se arquei., por sobrt
essas plauuras sem limites onde fio-
resce a vossa prosperidade.

A FABRICAÇÃO DE MUNIÇÕES
DE6UERRA

870 contos pedidos pelo
Ministério da Guerra

Hontem,. na hora do expediente da
sessão da Câmara, foi lida pelo sr.
Costa P:bciro, i° secretario da mesa,
uma mensagem do presidente da Repu-
blica capeando a seguinte exposição ao
titular da pasta da Guerra:,

«"A actual guerra européa vem aç-
centuar mais a necessidade de nos li-
bertarmos -dos mercados estrangeiros,
quanto á producção dos nossos elemen-
tos de ''efesa; é assim da maior ur-
genoia dar ás nossas fabricas e arse-
naes o desenvolvimento necessário,
para que possam produzir a munição
de guerra, attender aos reparos do nos-
so material bellico, e mesmo fabricar,
ao menos, o armamento portátil.

As circumstâncias do paiz obrigam,
porém, a proceder por partes, attenden-
do-se em primeiro logar ao mais sim-
pies e urgente. Para isso, deve-se co-
meçar por garantir a .fabricação com-
pleta da munição de infanteria c dos
projecteis para artilheria.

Temos visto como a deficiência de
munições tem paralysado exércitos c
dado mesmo logar a revezes: e ainda
as difficuldades que ha para obter
esses recursos fora do paiz no caso de
guerra, mesmo como circumstancia fa-
vòravcl do dominio dn mar. A nossa
única Fabrica de Cartuchos precisa
completar-se dc modo a produzir _nao
só a munição necessária á instrucção c
outros serviços do tempo dc paz, como
ao indispensável ao "stock" de guerra.

Para isso, bastará, por emquanto, sc-
guudo as informações da Directoria do
Material Bellico. -baseadas nos estuUos
do director technico daquella,. fabrica
despender-se 720 conlos dc réis, assim
discriminados:

Para machinas, 500 contos dc réis.
Para edifícios, 220 contos de réis.
Dessas quantias, a metade deve ser

posta á disposição do Ministério da
Guerra desde já, e o resto no começo
do futuro exercicio de 1017.

Para a fabricação de projecteis, será
necessário gastar-se 150 contos de réis
coin o Arsenal de Guerra, para acaba-
mento de fornos, montagem de machl-
nas já existentes no mesmo Arsenal,
acquisição de algumas, que faltam, e dc
um conversor, para fabricação de aço,
etc.¦A despesa total será, pois, de 870
contos de réis, dos quaes 510 a des-
pender no corrente anno, e 360 do co-
meço do anno próximo.

Permita v, cx. que insista sobre a
necessidade da urgência desses créditos,
que montam a quantia relativamente
pequena, mesmo comparada com as eco-
nomias ultimamente realizadas no orça-
mento da Guerra."

INSTITUTO LA-FAYETTE
Internato, externato c seini-internalo.
Estão abertas as matriculas para os

cursos primário, gymnasial e commer-
ciai, tanto diurnos como nocturnos,
sendo permiltida tambcm o inscripção
cm matérias avulsas.
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A COMMISSÂO BONDO.1'

Os trabalhos ultimamente
realizados

O conde de Affonso Celso, presiden-
te do Instituto Histórico e Geographico
Brasileiro, recebeu hontem, do coronel
Cândido Rondon o seguinte telegram-
ma, expedido de Jarú a -5 de julho*.

"Com prazer communico-vos que
está concluída a exploração do rio
"Capitão Cardoso", antigo "Ananaz ,
o qual formado pelas principaes cabe-
cciras dos rios Eugenia c Marques de
Souza nasce no massiço central, con-
travertendo com as cabeceiras dos nos
Theodoro Roosevelt e H*o, este con-
tribuinte mais septentrional das cabe-
cciras do " Camararé". O rio Ana-
náz", supposto como a cabeceira mais
alta do "Aripuanã", propriamente di-
to, foi como o rio da "Duvida des-
coberto pela expedição em 1909 e
identificado pela expedição Marques
de Souza como cabeceira do no La-
pitão Cardoso", de accordo com a ju-
dieiosa hypothese do coronel Roosc-
vclt. Todos se lembram que foi scu
primeiro e inirepido explorador o mal-
logrado tenente Marques de Souza,
cujo nome bem como o de sua indi-
tosa noiva ficou assignalado naqucllcs
sertões como lembrança do joven ex-
plorador e da felicidade que se desfez
no desastre oceorrido com a sua mor-
te. Conta outro joven soldado euge-
nheiro militar tenente Noronha con-
cluir a obra de seu desventurado ca-
marada interrompida por um inopina-
do ataque dos guerreiros aborígenes
da região. Esla segunda expedição foi
mais feliz do que a primeira. Perdeu
oito vidas roubadas pelo paludismo, e
desgarraram cinco expedicionários que
só agora acabam dc apparecer em Ma-
nãos, vencendo a pé bravios sertões do
Alto Roosevclt, coom suecedeu ao te-
nente Noronha e seus dois intrépidos
companheiros João de Deus c Luiz
Corrêa, com os quaes concluiu a expe-
dição. Foi executado o levantamento
de trezentos e eineoenta e cinco kilo-
metros a partir do ponto atravessado
pela linha tclegraphica até a conflucn-
cia com o " Roosevelt"; foi reconhe-
cido só haver um affluente de maior
vulto á margem direita depois da con-
fluencia do rio "Eugenia" com o
"Marques dc 'Souza"; foi também re-
conhecido ser o rio tão encachoeirado
quanto o " Roosevelt"; a zona do mé-
dio "Cardoso" é montanhosa c povoa-
da por duas tribus differentes,;
"Nhambiquaras", uma—a das cabecei-
ras do "Ananáz"; a outra habita o
médio c baixo rio. Continua desconhe-
cido o rio " Aripuanã, propriamente
dito cujas cabeceiras promanam do
mesmo massiço onde nascem o "Mar-

quês de Souza" c o "Iko", provável-
mente o "Canumã", com os quaes con-
travertem. Saudo-vos cordialmente. —•
Rondon."
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PATRONATO DE M1.N0J.1_S

Um convite ao ministro
ilo Interior

O dr. Nabuco de Abreu, director do
Patronato de Menores Abandonados,
convidou liontcm o ministro do Interior
para assistir á festa que no Club dos
Diários sc realiza no próximo sabbado
em beneficio daquelle estabelecimento,'

Mais uma fallencia
O dr. Ovidio Romeiro, juiz da ,3.

vara,eivei, decretou hontem a fallcncia
da firma Teixeira & Rodrigues, pro-
.prictaria de uma cabréa cm Paquctn, a
requerimento do sócio commanditario
Manoel Gonics dc Castro Monvilhe.

O motivo allcgado foi o desbarato e
a fraude que tèm presidido aos nego-
cios da empresa, onde iem o requereu-
tc os seus capitães empregados e cm
cuja administração não intervém.

O juiz nomeou syndicos Belmiro Ro-
drigues & C.j marcando o prazo de 15
dias para as declarações de créditos e
o dia fi de setembro para a assemblèa
dc credores.

CASA ALVIM
Agencia de. Loterias
Pagamento immcdiato

Rna ila Assoiribléi. 05
Teleph.. 56S3. C.
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- ACTOS DO PREFEITO
Pelo prefeito foram hontem concedi-

das as seguintes licenças:
Dc 90 dias, á inspeclora dc alumnos

do Instituto Ferreira Vianna, Maria Al-
ves R. de Almeida; ás professoras, Ju-
rema I.cal de Albuquerque, Helena Or-
lando da Costa Ramos c Rosalina do
Amaral Pássaro, as duas ultimas .cm
prorogação; de (io dias, ás professoras
Anna Veiga, Iracema Luz e Virgínia
Lamego Zieglcr; de 30 dias, á profes-
sora Gioconda Moraes; e de 6 mezes,
cm prorogação, á professora ihereza
Santiago Portugal.

O 0A.SO DO "ALFARAB1STA"

Denuncia o prisão pre
vcntlva .

O di*. Carlos da Silva Costa, pro-
curador criminal da Republica, apresen-
tou lionteni denuncia contra Francisco
Rodrigues Paiva, o "Alíarrabista,",, e
Laurindo Ferreira da Silva, como in-
cursos nas penas do crime de peculato,
por terem subtraído do archivo da Ca-
mara dos Deputados diversos livros per-
teucentes á nação.

Ao mesmo tempo o dr. Carlos Costa
requereu ' ao dr. Vaz Pinto Coelho,
juiz substituto, da Ia vara federal, a
prisão preventiva dos indivíduos, o que
foi concedido oor despacho de hontem,

Assim, ficou prejudicado o "habeas-
corpus" impetrado a favor do "Alfar-
rabisla". ¦ " — 

*_o

Hyglenic Rainprooí
(C a p a s impermeáveis

«em borracha) Especia-
lidade da "Casa Ingleza"
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Os acadêmicos e a Light
O CASO DA REDUCÇÃO DAS PASSA-

GENS DE BONDES
O chefe de policia foi hontem pro-

curado, no seu gabinete, por uma com-
missão de alumnos da. Faculdade Livre
dc Direito, a qual foi pedir a inter-
venção de s. ex. na pretenção que os
estudantes têm junto á Light.

Trata-sc, como se .sabe, da redu-
cção do preço de passagens para , a
classe, fado que deu motivo aos íris-
te^. acontecimentos de ha poucos dias.

O dr. .Aurelino Leal prometteu fazer
tudo quanto estivesse 110 seu alcance,
aconselhando aos estudantes a máxima
prudência.

A Light, por intermédio do seu
advogado, dr. Francisco de Castro, fi-
cou de dar uma resposta defintiva
amanhã.

A conuuissão era composta dos aca-
demicos Francisco Cavalcante de Sou-
za, Milton Barcellos c Abelardo dc
Mendonça Simas.

 — « o» 01 —'

Na Gamara
Í A sessão de hontem em

resumo
A sessão da Câmara hontem foi pre-

sidida pelo sr. Astolpho Dutra, secre-
taraido pelos srs. Costa Ribeiro e
Juvenal Lamartine, com a presença dc
72 deputados. A acta da sessão ante-
rior foi approvada, sem observações.
No expediente foi lido, além de unia
mensagem do presidente da Republica,
enviando uma exposição do ministro
da Guerra relativa á compra de mate-
ria! para a fabricação de munições, de
que damos noticia noutro locai, outra
mensagem do chefe da nação, assim
concebida:

, 
A Transmittindo-vos a inclusa expo-

sição do ministro da Fazenda sobre a
necessidade de um credito extraordi-
nario de 1.0.4:956$307, papel, c
i.i47:7oo$8.7, ouro, para pagamento a
Haupt .& €., de differcnças cambiacs
verificadas na liquidação de diversos
fornecimentos -feitos aos Ministérios
da Guerrai e Viação e Obras Publicas,
peço-vos a necessária autorização para
aabertura- do alludido Credito."

Depois da leitura da matéria do ex-
pediente, oecupou a tribuna o, sr. Fa-
ria Souto, que procurou, mais uma
vez, defender o sr, Antônio Azeredo
e seus amigos, nos negócios de Matto
Grosso. Finda a hora do expediente,
passou-se a ordem do dia. A lista da
porta aceusava a presença de 134 depu-
tados. Foram approvadas varias reda-
cções finaes. Depois disso, o sr. As-
tolpho Dutra annunciou o projecto do
sr. Dunshce de Abranches relativo á
black-tist. Occupaiam, então, á tribuna
os srs. Antônio Carlos, Dunshee de
Abranches, Maurício de Lacerda, An-
times Maciel, Rafael Cabcda c Joaquim
de Salles, que traitaram do alludido
projecto, segundo circunstanciada no-
ticia '¦ 

que damos noutra parte.
, Foi, em seguida, approvado o reque-

rimento de informações do sr. Álvaro
Baptista acerca do Lloyd Brasileiro.'Dado depois como approvado o reque-
rimento de informações do sr. Mauri-
cio de Lacerda referente ao Ministério
da Guerra, o deputado fluminense rc-
qticreu verificação de votação, a,vcri-
guando-se não haver numero, o que foi
confirmado pela chamada. Foi em so-
guiila encerrada, sem debate, a 3' dis-
cussão do projecto n. 79, dc ioi(>, au.
torizando o governo a abrir, pelo Mi-
nisterio da Fazenda, o credito especial
de 10:714*1968, para pagamento devido
a d. Amazilde de Lima Ramos, por si
e como tutora dc seu filho menor
Cyro.

Annunciada após a discussão única
do projecto n. 116, de 1016, autori-
zamlo-o a conceder a Walker Castèllo
Branco 11111 anno de licença, em pro-
rocação, para tratar dc negocio dc scu
particular interesse, oecupou, de novo,
a tribuna o sr. Antônio Carlos, tratan-
do ainda da neutralidade do Brasil na
actual guerra européa, assumpto a que
alhtdira no seu discurso anterior.

A sessão foi levantada ás 4,20 da
tarde.

— » «_»?_-—
Coisas do coração

QUIZ A MORÍi NÃ PRIMAVERA
DA VIDA

A senhorita Bertlia, aos 19, annos,
tondo aberto o coração ás priniicias do
amor, não logrou a felicidade de tou.
tas outras que, antes da tão galante
edade, já sentiram as doçuras de cari-
nhosas mães dc familia.

Não teve sorte, porém, porque, ,0 na-
morado convencido de que casar é uma
brincadeira muito perigosa foi tratando
de " furtar", de sc divertir, coin uma
outra linda crcatuia.

Dcsilludida, Bertha tomou a grave dc-
liberação de partir para o Além çom
escalas -pelo cemitério de São Francisco
Xavier.

Dahi ingerir uma porção de creosoto,
obrigando a chamada, urgente ao Posto
Central de Assistência.

Com toda a presteza compareceu o
medico de serviço á casa da rua Had-
dock Lobo n. 427, residência de d.
Rosa Marinho, tia da senhorita Bertlia
da Silva, que tanto desejo tiverra de
morrer, antes de tomar o corrosivo, e
conseguiu pôl-a fora de perigo.

o oa on

A QUESTÃO DAS DOCAS
DA BAHIA

novo empréstimo, que lhe viesse au-

tmentar 
os encarge?, mas que as con*

ições do empréstimo contratado com
a Soeieté de Construction tinham sido
alteradas por essas negociações, o que
é indisputável.

Além disto, das mesmas negociações
resulta que uma parte dos titulos des;
linados à Socláté dc Construciion será

Da Companhia Cessionária das Docas
do Porto da Bahia recebemos a seguinte
carta: -- _

Exmo. sr. redactor. 1 entregue aos debenturistas, cm troca ue
Com desenvolta volubilidade o sr. I certo numero de coupons dos seus ti-

Lafont passa d"e uma matéria a outra tulos de Ia hypotheca, e a importância!

DR. APRIGIO DO REGO LOPES —
Do .Hospital da Misericórdia, Moléstias d-
farffanta, nariz c ouviJos.

DR. OCTAVIO DO REGO LOPES —
Oculista, prof. da Faculdade de Medicina.
Cou-ultorio: rua Sete de Setembro n. 09.

(A 8194)
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OS melhores c os mais procurados
moveis são os que vende a Casa Mar-
tins, rua da Carioca fí?; quem os exa-
minar não deixa dc leval-os.

NA ALPANDEGA

NA l.KCE»l.l)01..A

A nrrc-àdn.iio do corren-
te mez

Do dia i do corrente até honlem a
Recebedoria do Districto Federal arre-
cadoü a quantia de 6_8.335.986.

Em egual periodo do anno passado,
a receita dessa repartição foi inferior,
tendo ..'.tingido apenas a 6S5 :.5i$03S.

Não se deve brincar com
arma de fogo

O CR1MB KM S. VAUXO

O PR03KGUIMENT0 DO INQUÉRITO
NO 30 DISTRICTO

Continuou ainda liontcm nrcoccupan-
do a attenção da policia do 30o districto
.1 caso da morte ilo operário Manoel
Alfredo, oceorrido na manhã dr ante-
hontem, 110 oredio ainda cm construcção
da rua Fiwueircdo Magalhães 11. 93, no
Ipanema.

Como sc sabe. havia sido detido des-
dr. hontem, por sobre elle recaírem sus-
peitas, o vicia das obras. S-CrwUno i
Fontilha, uniea pessoa que sc achava j
no interior do predio quando se deu o |
facto.

Interrogado pelas autoridades do ..o" !
districto, disse Seouuflinn que Manoel
Ai fredo, vendo o revolver que se acha-
va sobre .im:. barrica, se poz -a brincar
com a ar'-r.a. disparando esta inesperada-
mente, niatando-o, pois que o projectil
sc the encravou no craneo.

ImiÍ examinado o revolver nue n gnar-
da civil 11. S-4, encontrou sobre o ci-
daver ilo Manoel. Verificou-se que é
uma arma velha, enferrujada, que diffi-
cilincntc dispararia.

A polieia não tem razões para acredi-
¦ tav nue se trata do um crime; entretan-

in, ainda não púde apurar se a impru-
dcu.in foi comnicttidn neia victima ou
por sen amico Secundino.

As testemunhas ouvidas nada adean-
iam sobre o caso, norque chegaram to-
uo.-; dc-nois tia moríe üe Manoel Alfredo

e attraidospelo tiro c pelos gritos dc
Secundino.

Vo N'e.-rotcrio fo' procedida a auto-
psia pelo dr. Miguel Salles. semio apu-
rado que o orifício de entrada foi ao
lado direito do craneo c que a arma foi
•disparada a <ineiira roupa, o que cou-
firmou a hypothese de ter sido Manoel
fi-thna d| sua imprudência, quando'brincava com o revólver.

Hontem mesmo fo; fei*o n enterro do
infeliz, no ormiterii. de S. Francisco
•fíTÍÇT.

Diluiu, tentativa ile nssns-
siiiuto coninicttidii 1101'
11 in syrio

.<*. Amio, 7 -- ('A. A.) — O syrio
Salin Abud, de 35 annos de cda-ae. ca-
pado e morador á rua Maria Marcou-
na, onde está estabelecido com casa de
fazendas e armarinho, teve hoje uma
dcsaivcnça com o seu' patrício KerelI
Chacru, por motivos frivolos. Como os
ânimos se exaltassem, houve troca, de
de sc o:n. postura.*5, c KercH, enfurecido,
sacou de um rcvóJvcr, avançando para
o seu contcildor. Tendo-se partido im-
previstamente o gatiHio da arma. ,0
syrio sacou dc uma faca e desferiu
golpes ás cegas, -ferindo Salin cm am-
bas as coxas. Maria, esposa do ofíen-
dido. intervindo na oceasião a favor
do marido, foi tambcm victima da
fúria de ChacruJ, que a feriu no braço
esquerdo.

O affgrcssor pretendeu fueir. mas foi
I preso instantes d'epois e conduzido para

a -Central dc 'Policia. Xa presença do
dt lesado de serviço, o criminoso foi

I autoado em flagrante e declarou que
aggredira Salin c sua mttihcr porque
estes o haviam injuriado e deviam-lhe
3S200.

Salin e sua mulher foram submcüi-
dos a exame de corpo de delicio c
medicados pela Assistência i*u_,__a,
prestando depois as suas declarações.

Foi instaurado inquérito sobre o
facto.

t_«xa-»fi
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O juiz mandou deduzir
O dr. Augusto de Sá Mendes, enge-

nheiro civil, requereu ao juiz da 1"
vara federal, dr. Raul Martins, o em-
bargo, 110 Thesouro Federal, do paga-
mento de 337 :o-'.íÍ5'.6 a fazer-se a
José Gomes Lavrador e Constantino Al-
ves dc Miranda.

A medida baseou-se no facto, de de-
ver deduzir-se dessa importância
u6:875$so_, em vista dc um contrato
lavrado -pelo requerente, com os outros
dois, por serviços profissionaes presta-
dos na medição e construcção de um
ramal da listrada dc,Ferro Central do
Brasil, cm juiz de Fora.

Expedido o mandado pelo juiz, foi
elle cumprido 110 Thesouro Maeional, c
ali deduzida a importância r.._Vrida,

xo ___.nn.xAi. mi coxias
Concurso para terceiros

, , escripturarios
Terá inicio hoje, ás 12 horas da ma-

nhã,, o concurso para ns logares de 3°Sescripturarios do Tribunal de Contas.
A mesa examinadora está assim cou-

stituida :
Presidente, s-. T.obato de Vascon*

cellos; secretario, dr. Cícero Freire;
e examinadores srs. Joaquim Fariulia,
Julio I.ima, dr. Mario Gitahy de Alen-
castro e Sevcriano Tíair.o-:.

Serão chamados todos oj can.lida-o.
inscrptoi.

Vestir bem é liinn tias condições
ilo suecesso ! Olil lünelnud, nlfuiu-
taria — Preços motlicos — Arti-
nos Inelozes.
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Um senhorio feroz
DESTELHOU A CASA DO INQUI-

LINO. PARA FAZELO MUDAR-SE
O capitalista Josí Pinto de Oliveira

é dono de uma serie de cortiços que se
espalham pela cidade e que aluga a
oporarios diversos.

Xo da rua Carolina Reydtlcr 11. 20
residia, com sua familia, composta de
mulher c 5 filhos menores. José da Sil-
va. com quem, nestes, últimos tempos,
apezar dc estar em dia, deu para im-
plicar.

liontcm o sr. Oliveira mandou des-
telhar o compartimento do, pobre ope-
rario, que procurou a policia do o" dis-
tricto e apresentou Queixa.

Joj, 'Pinto dc Oliveira foi detido, e
i policia o obrigou a cobrir de novo o
•'Oinpartimcnto.

¦« i>-o * -»-'

Uma questão 
"cacete"

IUCAI-UÂO, OU l-líIXl. PAO?...
lia dias que sc vem debatendo, na

Alfândega, uma questão muito interes-
sante e intricada.

Levantou-., o couferente Manoel Al-
ves.

©estacado no armazem S, do cáes
do Porto, esse couferente, muito cn-
tendido, pelo que tem mostrado no
correr desta questão, em "piscicultura",
ao conferir tuna partida de , caixas de
bacalháo importadas por t,uiz Augusto
de Magalhães, impugnou a sua saida,
por entender quo o que o sr._ l.uiz
Auçuslo propunha a despacho não era
bacalháo, e sim peixe-páo.

ilJada i-ssa differença dc qualidade ou
de e-pecie, M.OU o importador, cm
virtude da tarifa, na obrigação dc pa-
gar pela mercadoria que importou, cin
vez dc 60 réis de direitos por kilo,
como sc daria sc se tratasse do baca-
ibáo, So réis c mais 100 réis dc im-
posto dc consumo, por ser o peixe-páo
p.ixe salgado c não bacalháo!...

.Deante da differença tão,grande de
direitos a pagar, o sr. I.uiz Augusto
de Magalhães protestou contra a im-
pugnação, appellando para a Commis-
são de Tarifas.

Kssa, que não pedia, por SCUS parcos
conhecimento, do assumpto., _ resolver
por si. recorreu ao Laboratório \*acio-
nal de Analyses. Por sua vez. esse
teve duvidas lambem, ao que parece, a
respeito, c descarregou a coisa em
cima do Museu ..acionai, que também
nada decidiu, devolvendo a papelada
relativa á questão ao Laboratório, que,
não tendo mais a quem recorrer, ha
tres dias que se acha entre talas para
dizer sc o bacalháo é peixe-páo ou se
o peixe-páo é mesmo peixe páo...

CANELLAS DE OSSO
Compra-se grande quantidade. Offer-

tas á Caixa do Correio 31.
1— QU-B » «T» -* Vtmxm ¦ « -

POR ENGANO

TOSSF ?
Use Xarope Guaquma
Depositários fiRAXADO & C.

Executados e penhorados
José Mattoso dc Oliveira e J. Ma-

deira & C, -ommerci.imes nesta cida-
de, foram executados por dividas dc
impostos.

Feita a ipcnhora cm bens de sua pro-
priedade, oppuzeraiu embargos c de-
monstraram que a divida em questão
fora contraída por pessoas oue habita-
vam o predio, antes dos executados.

O dr. Pires e Albuquerque, juiz da
2" vara federal, julgou provados 03
embargos, mandou levantar a penhora,
e não recorreu do seu acto para o Su-
premo Tribunal conforme manda a lei,
á vista do manifesto engano dos offi-
ciacs de justiça, no interessante feito
judiciário.

Emquanto a policia fluminense
descansa.,.

A 1)0 3:_n Dil.STMCTO FICA EI*.-
OAKR10GADA DE 00.01-

PAU SLiMMAKI.VME-NTIi OS
SEUS OArJOS

Já são sem conta as vezes qne a -po-
licia do _„" districto recolhe pessoas
feridas 110 limite do Kstado do Rio c
que são abandonadas pelas autoridades
pbliciaes do vizinho Cslado, que natu-
ralmente não eslão para ser incommo-
dadas com esses casos, mais ainda ten-
do a confiança nas autoridades do 23o
que se tem desempenhado á maravilha-
cada vez que os fluminenses lhes ati-
ram um desses fardos ás costas.

IDe facto, nenhuma só oceorrencia
desse gênero se dá na Pavuna sem que
venha terminar na delegacia de Madu-
reira, onde as autoridades nada mais
podem fazer do que dar as, providen-
cias que o espirito de humanidade dita.
remettendo a victima, se ferida, para a
Santa Casa, se morta, para o Necrote-
rio policial, -li nada mais podem fazer
sem exorbitar das suas attribuições,
porque o facto policial, em si, só pôde
scr apurado pela autoridade local, que
n.stc caso, se é crivei — e não é pos-
sjvct  que ella exista, tratará de des-
cobrir o criminoso c iniciar o trabalho
para a sua punição.

Agora, mais unia vez sc deu um des-
ses factos innominaveis em que os com-
mis>.uios da policia fluminense da Pa-
vtiiia, conhecedores da lei do menor
esforço, abandonaram tudo á policia do
_3", que cumpriu com o que lhe cabia,
deixando o rcito á conta da sua des-
can*ada collega do outro lado.

V .édc da delegacia do 23" distri-
cto foi levada hontem, pela manha,
gravemente ferida, uma infeliz mulher
que na nitte de ante-hontem, sem que
sc saiba porque nem como, fora feri-
ila 110 ventre por projectil dc arma dc
fogo. . , T . ,¦Essa mulher era a nacional Luiza da
Silva V.idal, preta, de 34 annos de eda-
de, viuva c moradora á rua Luiz üur-
gel, sem numero, na Pavuna.

As autoridades tomaram o nome da
infeliz c os apontamentos acima que
foram .prestados por. uma pessoa que
conhecia a infeliz Luiza.

O commissario de dia fez chamai* a
Assistência, que prestou os primeiros
curativos á infeliz mulher e depois a
removeu para a Santa Casa, onde foi
internada na 24a enfermaria.

Os soffrimentos de Luiz., foram-sc
aos poucos aggravaudo,, mais e mais,
até que ás 11 horas vem ella a talle-
cer*

Sen cadáver foi removido para O
Necrotério, afim dc ser submettido a
_»_n!c e dado depois á sepultura.

Assistência á Infância
DONATIVOS RECEBIDOS

For-:n ultimamente enviados ao InStltU-
to de Protcccão e Assistência a Intancltl
do K'-o dc Janeiro, os seguintes üor.3t:-
voa: *

Sr Albino de Souza Cruz, i:oon?ooo;
--rs. Jo'i Teixeira de Carvalho & Comp.,
mojooo; «ra, d. Ludoviná di Costa Cou-
veia. _n.ni!>; ,'m nnonpmo io?noo.

Todas <•=<_« dádivas foram entregues ara
tliesoureiro da benemérita instituição, para
serem empregadas 110 soccorro daí cron-
ças pobres em numero avulta lo -b ampa-
.idas.

TOSSE ? Use
XAROPE DO BOSQUE

Dep. *. Drog. Pacheco — Andradas, 45.¦\ndradas,
J. _4«.

LIGA DOS PROPRIETABIOS

Xa sede do Instituto Commercial, á
rua do Ouvidor n. 7$, houve hontem
uma reunião da comniissão dos encar-
regados de elaborarem 05 estatutos da
"Liga dos Proprietários", tendo ficado
resolvido, entre outras medidas, uma
nova reunião, para quarta-feira, o do
corrente, ás .1 horas, nr> mesmo local,
para approvação do projecto dos mes-
mos estatutos.

O azar de um ladrão
DEPOIS DO "TRABALHO" FEITO

CAIU NO ARRASTÃO
Manoel Gonçalves Monteiro, exímio

na* " arte"' dc cortar canos dc chumbo,
penetrou na ca-_i da rua, Figueira dc
Mello n. 13S, cm São Christovão, onde.
arrancou quanto conduetor d água foi
encontrando. Feito o " traballimho .
com toda a limpesa, " renipli dc soi
mèmc", procurou a porta da rua e por
ella saiu com a tranquillidade de um

Mas, o diabo estava solto na rua, rc*
nresentado pelo guarda civil, reserva,
11. 341, que desconfiando do gajo, cha-
mo-.!-o á fala, lcvandoo á presença do
dr. Cesta Ribeiro, delegado do 10" dis-
tricto, que tem o maior prazer quando
joga o xadrez... nas cosias dos ou-
tros.

ao sabor de suas. conveniências, deante
da impossibilidade dc dar resposta sa-
tisfatoria aos nossos argumentos.

Assim é que fugindo do terreno in-
grato em que se travara a controvérsia,
que era o pleito judicial da Société de
Construction contra a Companhia, pas-
sou elle a tralar com propositada con-
fusão e commettchd. inexactidões^ gra-
ves, das nossas relações com a Caisse
Commerciale.

A dama dos seus amores é agora a
Société Civile des Obligataires, contra
a qual, no dizer deste cavalleiro an-
dante, teríamos praticado grandes ag-
gravos, que fazem jús a punição,

Destes o que avulta é a falta da pro-
curaçáo promettida aos debenturistas e
que a Companhia se recusou a.outor-
gar. Mas, como o texto claro c expresso
do tntsl-deed, expressamente ratificado
pela assemblca dos debenturistas, "lhe

demonstrasse o desacerto da arguição e
o descabido da censura, não achou o
nosso contendor expediente mais á mão
para nos confundir que trazer á baila
a interpretação que empresta ao men-
cionado contrato um tal senhor Ri-
chard W. Coit, da casa Boulton Bro-
thers & C, co-signataria do trust dced.

No parecer desta sem duvida respei-
tavel personagem, tão recoinmendada
pelos abouos do sr. Lafont, a defesa
da Companhia não teria pé nem cabeça
porque o contrato de empréstimo dc 18
de outubro de 1909 fôrma a base do
trust dced, que não é mais que unia am-
plificação daquelle. tendo por fim csdc-
ciai e principal a salvaguarda dos m-
teresses dos debenturistas, no caso de
liquidação da Companhia, O trust dced,
portanto, não poderia ter modificado
aquelle contrato.

Digamos primeiro da defesa, depois
do defensor.

O trust dced não tem por base o
contraio de 1S de outubro de 1909,
não é uma amplificação dclle e não o
modificou pela boa c simples razão que
é anterior a cllc. A sua data 6 dc 12 de
junho de 1909. Isto deixa ver que o
interprete que acudiu em soccorro ilo
sr. Lafont ignora os factos capitães
da questão sobre que foi chamado a
dizer. A Companhia não disse que o
trust dced revogou, neste particular que
se controverte, o contrato de 18 de
outubro de 1909, porque não costuma
servir-sc do anachronismo, um dos re-
cursos favoritos do seu adversário. .0
que affirmou com toda a procedência,
é que o trust decd dispõe sobre o caso
de modo bem diverso do contrato, de
18 de outubro, celebrado com a Caisse
Commercial-, c que a assemblèa dos dc-
bcnluristas, de 2 de maio de 1916, ex-
pressamente adhcriit a todas as clau-
su as e estipulações d,o 'niil ifcí-rf, rati
ficnndo-o. Ora, como a Caisse Coinmcr-
ciale, no contrato de 18 de outubro de
1909, não foi outra coisa, não leve ou-
tro papel que o de gestora de negócios
dos futuros obrigacionistas, estipulando
em favor delles, a conclusão segura,
lógica, insophismavel, c que a delibera-
ção dos próprios obrigacionistas, adhe-
rindo ao trust decd ha de prevalecer
sobre a estipulação anterior do mero
gestor sobre o mesmo negocio. Accrcsce
que as estipulações dos próprios titulos
do empréstimo, que são o instrumento
da obrigação, e fixam e determinam os
direitos reciproc03 das partes, são in-
compatíveis com a estipulação do ar-
tigo n do contrato dc 18 dc outubro
de 1909. E* isto que o sr. Lafont,
mesmo com a ajuda 00 sr. Coit, não lo-
grará refutar.

Mas não c inútil accrcsccntar gue
nenhuma qualificação habilita especial-
mente este senhor a falp sobre o caso.
Em primeiro logar, ir casa Boulton
Brothers & C. não é uma das co-signa-
tarias do trust dced. Temol-o aqui pre-
sente. Os contratos 

'nglezcs não pec-
cam nem por omissos nem por conci-
sos. A escriptura começa logo indican-
do nominalmente as .partes que nella
intervém, como segue: ,

i°. A Companhia Cessionária
das Docas do Porto da Bahia (que
será Jia presente denominada "A

Compfnhia");
2o, Os srs. Eticnne Mtiller St C,

domiciliados em Paris, á rue St.
Honorc n. 3C6;

3o. A Caisse Commerciale et In-
dustrielle de Paris, que será , na
presente denominada a ' Caísse
Commerciale"; _ ,.

4". A Société Civile des Obbga-
taires de Ia Compagnie des Docks
et Port dc Bahia (que será na pre-
sente denominada a "Société Ci-

5", O Honourable Charles Robert
Grcy (mais conhecido por Viscon-
de Ilowick) domiciliado em Ho-
wicl. Lcsbury, 110 condado de Nor-
thumberland; Charles Edouard
Comte dc Ia Jaille, domiciliado na
cidade de Paris, Republica lrran-
ccza, n. 97, Rue du Bac, Vice-
almirante da armada franceza, por-
tador da grã cruz da Legião , df
Honra; Albert Reiilingcr, da cida-
de de Londres, London Wall; Ilen-
ry Rimington Wilson, domiciliado
em Blyboro Hall Kirton Lindscy,
no condado dc Lincoln; e Léon
Grénier, domiciliado na Republica
Franceza, cidade de Etamps, á rue
dc Ia Cordonncrie 11. 7, Official da
Legião dc Honra (os quaes são na
presente denominados "os actuaes
trustees").

Deante disto, a VERDADE tem o di-
reito de resmungar contra o sr. La-
foi).., quando este faz da casa Boulton
Brothers & C. um dos co-signatanos
do trust dced. Mas o que o sr. Lafont
não disse, c é a verdade e convém di-
zer, é que a casa Boulton Brothers é
uma das que no contraio de 18 dc ou-
íubro de 1909, art. XXVIII, como a
casa Bouilíoux Lafont Frércs & C, lo-
graram o deposito dc uma parte da an-
unidade do empréstimo que a Compa-
nhia consentiu em deposilar na Europa
(iara garantia dos obrigacionistas, nas
mesmas condições do deposito feito na
Caisse Commerciale.

Ademais, que funeção exerce o sr.
Richard Coit na casa Boulton Brothers?
Que qualidades o autorizam a falar em
nome da casa sobre este assumpto, da-
do que 

"a opinião dessa firma fizesse
jús a grande credito na interpretação
do contrato do trust dced}

A cláusula do contrato referente á
arbitragem, que o sr. Lafont ndduz para
demonstrar improcedencia de nossa re-
cusa a este alvitre, tampouco lhe apro-
veita. Não se trata de cláusula, do con-
trato a interpretar. O caso é que a
Caisse Commerciale tem em seu poder
dinheiro da Companhia, destinado , ao
pagamento dos coupons do empréstimo,
¦no caso que a Companhia não enviasse
em tempo fundos sutficietUes para fa-
zer face a este pagamento. Esta hypo-
these se verificou em dado moniento, e
a Caisse Commerciale, aproveitando-se
das circumstâncias, recusou effcctuar o
pagamento do coupon tendo para isto
somma mais que sufficientc, que até
agora retém, c deixou a Companhia ex-
posta ao risco gravis&no de uma acção
violenta dos debenturistas, causando,
além disso, enorme damno ao scu cre-
dito.

E a Companhia tão seriamente lesada
cm seus interesses ha de graciosamen*
tc considerar esta brutal offensa aos
seus direitos como um caso duvidoso,
um ponto obscuro que precisa scr es-
clarecido c resolvido por uma sentença
arbitrai ?

Finalmente, o telegramma do sr. de
Ia Jaillc, transcripto no final da mis-
siva a que se redargue, vem mais uma
vez deixar patente a balburdia que o
sr. Lafont tem com perseverança bus-
cado levantar neste negocio, para pes*
car nas águas turvas.

A Companhia jamais estabeleceu a
confusão que allega o sr. dc Ia Jail-
lc, embaido pelas informações pouco
fieis do sr. Lafont.

O contrato dc 21 de novembro de
1913, celebrado com a Société de Con-
struction, estipula que a; obras, por
esta executadas serão pagas em titulos
dc um empréstimo de 38 milhões dc
francos que a Companhia emittirá parn
este fim. com garantia de segunda hy-
polheca. juro dc 6"]° ao anno pago se-
estralmcnte, c typo dc 83. Quer dizer
que a Société receberia cada titulo de
Frs. 500 por frs. 423.

Em virtude do ajuste entre a Compa-
nhia c a Société de Construction re-
presentada pelo sr. Edmond Claude.
esta ficou autorizada a tratar com os
debenturistas um accòr-Jo, pelo qual es-
tes receberiam um certo numero de cou-
pons do 1" empréstimo, cm titulos do
novo empréstimo a emittir para paga-
ento 4 -Société de Construction, mas as
condições do novo empréstimo foram
por convenção modificadas. Typo, cs-
p.c:<* dos juros, começo dc vencimento
dos mesmos execução da garantia, etc,
etc., tudo foi alterado.

Ora, o que a Companhia pretende e
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correspondente a estes coupons será de
positada para scr applicada em obras.

Isto é muito claro, e só o não en-
tende o sr. Lafont, pela boa razão que
não quer entcgdcr. S. s., fechando os
olhos ao ajuste resultante da troca dc
cartas entrç a Companhia e a Société,
representada pelo sr. Claude, represen-
tante de verdade, ao accordo tratado
com os debenturistas, e approvado pela
assemblèa de ; de maio de 1916 teima
c insiste em receber da Comoanhia ti-
ulos emittidos de conformidade com o

contrato de 21 de novembro de 1913 c fi-
car, par dessits le marche, com a renda
do porto da Bahia' que a _o_/cté,ai jacto
continuo v.ie embolsando desde 1914, em
vez de depositar os 70 "l", dessa renda,
como é de sua cknnentarissima obriga-
ção.

_-ào muitos proveitos num só sacco!
Labora em lamentável equivoco o sr.

dc Ia Jaille, declarando que os titulos
a serem trocados por coupons do 1°
empréstimo devem ser entregues pela
Société de Construction. A Compa-
nhia ainda continua na administração
dos seus bens. O accordo foi tratado
tanto com ella, como com a Société dc
Construction, se bem que eni proveito
precipuo -d-esta. E' ella a devedora dos
debenturistas. E' ella, portanto, que os
lia de pagar na moeda estipulada,
abrindo mão das sonimas correspon-
dentes, cui ben.ficio da Société de
Construction, para os fins previstos no

cordo.
Mas, quadido mesmo assistisse razão

ao sr. de Ia Jaille, restaria saber quaes
os titulos que deveriam ser entregues:
os previstos no contrato de 21 de uo-
vembro ou os de que fala a delibera-
ção da asseuibiéa du 2 de maio de
1916?

As condições do empréstimo não são
as mesmas, como se demonstrou, e
como uão se trata de dois empresta-
mos a emittir, mas de mn só, pr-ciso
é que se saiba eni que condições este
empréstimo deverá ser emitrtido. Se,
nos termos do contrato de 21 de no-
vembro de 1913, o accordo com os de-
benturistas naufraga, e a Société de
Construction terá que depositar, incon-
tinenti, os 70 °|° da renda do porto

que percebeu e abusivamente retém;
se, nos termos deste ultimo accordo,
livra-se a Société -deste aperto, mas o
s-r. Lafont c que não fica bem, E o
que s. 9. quer é ficar bem, livrar a
Société do aperto e apertar a Compa-
nhia para se apoderar delia.

Contra este assalto, reage com vigor
a Companhia, e o sr. Lafont, entre
admirado e indignado, exclama com
voz tremula: — Sem coimnentariosI

-Acccitae, exmo. sr. redactor, os pro-
testos de nossa muito subida conside-
ração. — A Directoria.

O juiz do Acre quer suas
percentagens

O dr. Wortigerer Luiz Ferreira, juiz
seccional do Território do Acre pro-
poz 110 juizo da 2a vara federal, uma
acção contra a União Federal, afim de
ser cila condemnada a pagar-lhe 30 0|°
sobre os vencimentos que percebe, e que
se julga com direito, desde que desde
a sua nomeação nunca cobrou as suas
custas senão em sello.

Cita em abono da sua pretenção va-
rias disposições c allega que o Governo
nunca quiz reconhecer o seu direito.

O dr. Pires e Albuquerque, por sen-
tença de hontem, julgou a acção pro-
cedente coudemnando a União ao paga-
niento das percentagens pedidas, juros
e custas do processo.

NA RKUXJÃO 1)B HONTEM FO»
RAM DlSCrTIDOS VÁRIOS

._SS-M_>TOS
'Em sessão extraordinária, retmiu-stj

homem o Club de Engenharia.
Abrindo a sessão, o sr. Frontin saUA

dou o dr. Barbosa Gonçalves, que _a
achava presente.

Km seguida, o presMente notúcovi o
sr. Mario Ramos para representar d
Club de Engenharia na se.são solciui.
com que o Instiíuto dos Advogados
comniemorou o anniversario de sutt
fundação.

Pedindo a palavra, o sr. Francisco;
Bhering disse que ia tratar de um as-
sunipto que, embora já debatido, era da
toda opportuniaade, visto como se ,li-
gava á recente conferência financeira
cffectuada cm Buenos Aires.

Discorrendo largamente sobre o as-
siinipto, o orador extranhou qiic uão sa
conhecesse officialnienie, até agora, a
relatório da delegação brasileira, chc«
fiada pelo sr. Calogeras, titular da pus*
ta da Fazenda.

Proscguindo nas considerações que
vinha cxpcndciido, disse o sr, lihemig
que o sr. Calogeras, pelo que se sabe,
fez apenas uma coiumunicação ao pre-
sidente da Republica, ao passo que da
resultado do Congresso já se fazem
largos coninietilarios baseados no rela-
torio do sr. Mac Adoo, publicado nfl
Jornal do Commerciò,

Disse ,0 orador <*iue o delegado brasi'
leiro foi procurar a orientação de al<
guns problemas sobre o principio admi-
nistrativo que rege o Estado de São
Paulo, infenso a monopólios, onde a
iniciativa privada tem sido causa da
prosperidade daquelle Estado, bem con.
traria, em parte, á doutrina do sr. -Ma.
Adoo, que se funda na centralização
dos serviços telegraphicos c telephone
cos, para o Estado, isto é, referencia ai-
lusiva á parte de que se serve para *.
presente communicação.

Aliás, — continua o orador — o quqapregoa o sr. Calogeras não é novl-o
dade, pois um ministro do Im-pcrio, O
dr. Henrique d'Avila, ja tratara do as.
sunipto, em 1874.

Continuando, declarou o dr. Bhering

?ue 
havia recebido de Buenos Aires um

olheto sobre radiotelegraphia e tele-
phonia, de accordo com os estatutos,
approvados pelo Congresso, feitos por
alto funecionario da Republica viziivh*.
e, commentando esse trabalho, estra-
nhou que o sr. Calogeras não allcgassej
na conferência que trabalho idêntica
desde 1913 estava feito e regulamenta-o
do no nosso paiz.

O sr. Leopoldo Weiss também tratou
do assumpto, fazendo varias considera,
ções.

Em seguida, foi approvado o parecer
do plano da viação férrea de Matto
Grosso, feito pelo dr. Álvaro Eodova.
lho.

O almirante Carlos de Carvalho leu
o scu parecer sobre a organização do
inappa do Território do Acre, feito pelo
engenheiro João Alberto Masó, traba-
lho que reputa o mais perfeito. 

'
Declarou ter feito, antes de empres-

tar a sua assignatura aquelle parecer,
um longo estudo sobre o trabalho dc
dr. Masó, e, por cllc, verificou a sua
exactidão. de accordo com os primiti-
vos estudos do dr. C. Plácido e da
conuuissão demarcadora dos limites d_
Brasil com a Bolivia.

O parecer foi approvado.

Não discuta I IRACEMA é • melhor I1— m on» «_¦ ¦
Dois rebocadores arribam

ao nosso porto
Procedentes dc Montevidéo, ancora*

ram, na manhã de hontem, cm nosso
porto, os rebocadores õ-.mií.-No. Uribe
e Almirante Valensuela, ultimamente
adquiridos pelo governo italiano, na-
quellc porto uruguayo,

Estes rebocadores arribaram ao nos-
so porto por falta de carvão e devem
demandar hoje o velho mundo.

MOVEIS
VIAGALnAES MACHADO & 

Rua doa Anilradns 19 o 21. Os
maiores armazéns denta capital.

A ilha do Governador
A LIGHT VAE INSTALLAR A I-LU-

MINAÇAO ELECTRICA
O dr. Rego Barros confcrcnciou hon-

tem com o prefeito, sobre a installação
de luz electrica na ilha do Governador.•S. s. pediu licença para a Light cs-
tender um cabo destinado a fornecer
energia clectrica aquella ilha.— — «ii a—

instrucção Publica
O dr. Afranio Peixoto, assignou hon-

tem os seguintes actos:
Designando: Vicentina C. Neves dos

Reis, para a i* feminina nocturna do
i°; Amélia Costa Rosa, para a 3* fe-
minina do 6"; Ida dc Oliveira Zamith,
para a 4* feminina do 9"; Cclia Palha-
res dos Santos, para a 12* mixta do
2": Adelaide Queiroz dc D. c Vascon-
cellos, para a 4' mixta do 8o, c Consuc-
lo Cortes, para a 1" mixta do 6o.

Dispensando: dos logares dc substitu-
tas de adjuntas licenciadas as sras,
Eya Martins Machado, Inah Miranda
Ribeiro, Maria A. L. Pequeno, Aida
Lodi Batalha c I.conor Borges; decla-
rando sem effeito a portaria que trans-
feriu a auxiliar Dulce Jacy da Costa.

O GABINETE MEDICO
LEGAL

Uma visita de deputa**
dos federaes

A convito do respectivo director
os deputados federaes drs. Palmeira
Ripper, João Penido, Domingos Masca-
rci.has e Affonso Barata visitaram
lion(cm, á tarde, o Gabinete Medico
¦Legal. Aquelles representantes da Na-
ção foram recebidos no Gabinete pelo
director o médicos, percorrendo todas
as dependências, que lhes foram cuida-
dosamente mostradas pelo dr. Mo-
rctzson.

O Gabinete, como se sabe, esta instai-
tado no 2a andar do edificio da Poli-
cia, na parte que dá para a rua da Re-
lação. Adaptado que foi pelo dr. Afra-
nio Peixoto, que procurou dax ao mes-
1110 uma accoinmodação apropriada, rc-
sente-se o Gabinete de falhas, que
aquelles deputados tiveram oceasião de
observar,

A faJla de verba para certos servi-
ços, que desse modo sc tornam moro-
sos; as difficuldades resultantes da
própria installação, cm logar acanhado
como presentemente, tudo, emfiin, não
escapou á observação minuciosa dos
visitantes.

Médicos que são, ninguém melhor
do que elles poderá avaliar o esforço
do pessoal do Gabinete para attender
á multiplicidade de tão importante ser-
viço.

Os deputados, demorajam-se mais no
exame dos gabinetes de pliotograpliias
pelo raio X, no dc chinuca c 110 de
analyses de visecras, onde assistiram
a algumas experiências feitas.

O director deu explicações detalha-
das de tudo, chamando a attenção dos
deputados para as failhas existentes,
salientando a necessidade da interven-
ção do Congresso, na reforma do Ga-
binete Mcdico-I.cgal.

Os deputados em questão visitaram
ainda o Necrotério e o Museu Poli-
ciai.

'Se bem que, da visita feita, -tenham
levado boa impressão, acharam ellcs
que o Gabinete não tem uma- installa-
ção condigna e tem o scu apparelha-
mento deficiente para as necessidades
do serviço.

Não discuta I IRACEMA é a melhor 1

A "Mão Negra"
O SUMMARIO DE CULPA

No juizo da 1* vara criminal, foram
liontcm ouvidas as tres testemunhas ar-
roladas na denuncia no caso da "Mão
Negra" dc que nos oecupámos longa-
mente, que tentara operar 110 Mercado
Novo.

As tcstcmmiahs ouvidas foram os srs.
José da Silva Carvalho, major Augusto
Maria da Moita e Emilio dos Santos
Pereira, que nada sabem dc sciencia
própria.

O summario proseguirá na próxima
quarta-feira, quando serão ouvidas as
15 informantes arrolados.

sj.*.-s>-<_-*_

Bebam só Café Ideal

GADIJAT contra oj carrapatoo n-->_.___*._-_'_- Kad0á Vendc.5l! na ••„,.,
tulania;

gado
rua do Ouvidor, 77.
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Desapropriação complicada
MAIS UM PEDIDO DE INDEMNI-

ZAÇAO
Na audiência do dr. Raul Martins,

juiz da i* vara federal, propoz hontem
d. Ignacia dc Lacerda Praga, residente  ,
cm Vassoura', uma acção, afim de que j conlnados.
lhe pague a União Federal, vinte e
cinco contos de :!idemnização, por
097.500 metros quadrados de terras
desapropriadas pela Repartição deAgnas
c Obras Publicas c situadas nas bacias
dos rios Xcrcm, Registro c Mantiqueira,
na Fazenda de Vera Cruz.

Allega a autora que, após a desapro-
priação, requereu ao Ministério da Via-
ção o pagamento, sabendo que havia
duvidas sobre a propriedade das terras.

Effectivamente a planta dos seus
terrenos, naquelle Ministério, fora alte-
rada, dando-se como propriedade dc
Francisco Santoro, Marcoris dc Lacerda
Bastos o Francisco Corrêa, sendo ila-
grantes os vestimos da alteração.

Além disso, '™n funecionario -mesmo
do Ministério confessou-sc autor dessas
alterações, dizendo, porém, que as fizera
á vista de documentos comprobatorios.

A' citação respondeu o representante
da Fazenda Publica.

g.OOlB

Máo despertar
COM O PALETOT E O COLLETE

FORAM O RELÓGIO, A CORRENTft
E A MEDALHA

Accordou cedo o carpinteiro Joa-
quim Carvalho Moreira, vestiu a roupa
de .trabalho e foi para a officina da
nu do Riachuelo n. 84.

Antes de pegar no serrote e na
plaina, receoso de que a serragem e
as filas estragassem o paletot e o col-
lete, retirou-os do forte tronco, pen-
durou-os a um cabile.

Num dos bolsinhos deixou elle o
relógio dc nickel, acompanhado de cor-
rente dc ouro e linda medalha cra.vc-
jada dc brilhantes.

.TC, lá foi elle para a faina,
Em dado moniento, quando enxuga-

va o suor, relanceou O olhar para e
cabide.

Nem paletot, nem collctcl...
Correu á delegacia do ia' distric is

policial c abi declarou que desconfia-
va dc dois freguezes que haviam appa-
recido r.a casa, c que depois se haviam
eclipsado.

Houve promessa do commissario d.'
serviço de fazer o possivel para que
as roupas e outros objectos sejam eu-

MYRUNA FAOCIiDADE
JM. DIREITO

Uma vlsitii ilo miuisiro ilo
Interior

0 dr. Carlos Maximiliano, ministro
do interior, acompanhado de seu assis-
tente militar tenente-coronel João Ali-
gusto da Costa, assistiu hontem ao inicio
das provas do concurso para lente de
direito romano na Faculdade Livre de
Direito do Rio dc Janeiro,

Questão de antigüidade

INHEIRO sob jóias c cautelas
do Monte de Soe-

orro, condições especiaes — 45 e 47,
ua Luiz de Camões. Cusa Goníhier.
Fundada cm 1S67.ml ¦***"H-»-»ia

«empre pretendeu foi — não emittir um» ministrsdor.

FUNCOI0XARIO AOCTSADO

Abortara <Io inquérito
administrativo

O ministro da Fazenda appròvou o
acto do delegado fiscal no Rio Grande
lo Sul. mandando que se mantenha em
serviço da Mesa de Rendas de. Guará-
hy o .guarda da de Jaguarão, ali, desta-

ido. e rccor.imendando ao administra-
dor daquella repartição severa, fiscali-
zação c que seja aberto inquérito para
ourar as acCUsacSes fciír.s ao dito ad

UMA EXCEPÇÃO DE INCOMPETEÍ'.
CIA EXTRAVAGANTE

David Luiz da Cunha. 1° tenente do
Exercito, propoz, perante o juizo da _"
vara federal, uma acção, afim dc que
fosse a União Federal condemnada a
contar-lhe antigüidade, desde a data da
pratica de vários actos de bravura, poi
elle praticados ..- constantes da sua fé
de officio.

De facto, cs=c official foi por vezes
elogiado nelos superiores na campanha
do Rio Gramle do Sul, cm iSyj, sendo,
porém, esse legitimo direito negado pelo
Poder Executivo,

0 procurador seccional oppoz uma cx-
cepção deincompe*cncia, sob o funda-
mento de que no Rio Grande do Sui
devia ser proposta a acção, pois lá é
que sc encontra o archivo referente a
bravura allegada,

O dr. Pires e Albuquerque rejeitou
hontem a exceoção considerando que
o autor não exercia no Rio " ande d.
Sul funeção pcrmannete naquella ocea-
_ião. como a uão exerce aqui ___r».

;¦•#
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Tres sentenças do juiz
da 2a vara

f. O <lr. Paulino Silva, juiz da a»
vara eivei, proferiu hontem tres sen--enças.

A i*, Julgando procedente a manu-tençao de posse requerida por Março
Ferdioando Bcrtha dono de uma partedo predio da rua Sete de Setembro
n. ií6, contra José Tapio Aionso, quemandara levantar a cumieira sdra queessa obra fosse necessária, assim como
sem direito para fazel-o.

A 2", julgando provados os cm-
largos oppostos por Sera'pliim Noguei-
ra. arrendatário das obras do predioai. ia, da rua da Lapa, ao mandado dc
itnanutcnçãci dc posse requerido poriFranciaco Cardoso Pires Pato, dono do
tpredio de numero io, que se dizia le-
zado com a construcçao do outro.

O juiz entendeu provado que a
cumieira do predio assenta exclusiva-
mente sobre a meação da parede divi*
íioria.

A 3", julgando improcedentes os•embargos de terceiros senhores e pos-suidores oppostos pelas firmas Almeida
Sr Irmão, Ignacio Miranda e Fonseca
6* Comp. nos autos da execução quemove Avelino Sanches contra 'Manoel
1'erreira d'a Fonseca.

Essa acção foi proposta paTa cobran-
ça dc alugueis da casa n. 53, da rua
General Pedra.

Julgada procedente, o roo póz ein
nome daquelles tres os seus bens to-
dos, não podendo elles, ,por isso, pro-var com titulos a sua propriedade.

ATIIUDORES CIVIS 
"

Ififf <__ 1*10 Rua do.Ouvidor. Loterias t con_oíisõe9. Pagamentos tome*,D,,C *03r diataa. Êataa oasa*; n|o rttn fi.lfc-ea. PüVRiAMES. SENNA fi-.C.

Resultado de exames
IFoi o seguink* o resultado os exa-

mes da turma dc atiradores do Tiro nu-
mero 7. da Confederação, approvados:

Jorge Guimarães Bastos, Antônio Go--nes dos Santos Junior, Armando Go-
imes dos Sanlos, Waldemar dc Sá Pei-
xoto DalPOrt, Altivo Santos Halfeld,
Eugênio Gonçalves dos Santos, Gentil
Pinheiro Miranda França, Fran•*.__,
Pinheiro Miranda França. Àlcindo _ er-
reira Pacheco, Manoel Cantuaria Ais-
vedo Junior, Beujamin Rodrigues Ga-
Jlianto Joannim Manoel Campos Ama-
ral Filho, Edmundo Meyer, Othonie!
Mesquita 'Medeiros, João Assumpção
Kibeiro. Guilhcrmo Calvino, Edgard
Monteiro Montinho. Nathanicl fihnm-
field, Augusto Imbassahy c Alexandre
rheophilo Alves Valle; reprovados, 13;
faíton 1.

CASCAM. HA for e»_r .'¦.¦_>-¦—" m —¦! 1 ¦ 11 ii.,,,

Anemia
Tuberculose

Escrofula
¦5o males que necessitam
de poderosa nutrição do or-
ganiamo como base princi-
pai de curativo. O exito da
Emulsão de Seott em taes
casos tem sido comprovado
por centenares de médicos
e milhares de curados.

CuiJae dfcbttr
atmprt a legitimo

EMULSÃO de SCOTT
da OU» d. Fitado dt Batalhar

com Hypcphoiphitot.

Sociaes

Uma absolvição
João 'Ribeiro dos Sanlos Pereira, em-

pregado da firma Julio Lima _• C.,
estabelecida fi rua üe São Pedro nu-
mero 66, foi 'processado por haver, na
qualidade de viajante daquella firma,
recebido varias facturas, não prestandoas necessárias contas.

penuni**.-.0 como autor da alppro-
tpriarSo iudebita da importância de
3 :6s2$5*5o, e correndo o processo o réo
offereceu defesa escripta, e defendeu-'se (tambem oralmente no plenário.

O dr. Auto Fortes, cm longa sen-
tenca, reconheceu hontem a falta de
culpabilidade do réo, pois, tratando-se
de mero mandato mercantil, só depois
tle regular prestação de contas se pôdecogitar da apropriação indébita.

¦Vae ter exercício na Inspectoria dc
Portos. Rios e Canaes o a" escriptura-
rio, addido da commissão administra-
tiva de Estudos e Obras do Porto dc
Paranaguá. Alberto Lccomte Perriraz. uai»

CASCATINHA for ever !
¦ ¦_B-«.«CT» o _.

Pequenas noticias forenses
O dr. Cesario Alvim 'Filho juiz da

.$*•_• vara criminal, condemnou hontem
Jpao Poeiro a dois mezes dc prisão ecinco por cento sobre oitenta mil réis,importância que recebeu de JacinthaEmilia de 'Mello, illndindo-lhe a hoa fé,inculcando-se falsamente empregado daCompanhia Singer.
..~ P mesmo juiz condemnou Sebas-«ao da Silveira Gonçalves, a tres annosde prisão e zo o|o sobre duzentos milreis, em quanto foi avaliado um "ma-

gneto que furtou de uma lancha, atra-cada na noite dc 11 de março ultimono porto de Inhaúma.
Ainda o mesmo juiz pronunciouliontcm Abílio Rodrigues Travassos,aceusádo de haver no dia 19 de junho-ilt.imo desacatado o commissario de¦poíicia João Cavalcanti Moreira San-"loa, dando-lhe .com um tamanco no

rosto.
O facto oceorreu cm um botequim

da rua 'Manoel Victorino n. 136, no
Engenho de Dentro.
_ — Tambem o dr. Cesario Alvim, no¦impedimento occasional do juiz da 6»
vara criminal, offereceu hontem tres
pronúncias.

A primeira, contra Germano Lúcia-no de Siqueira, que no dia 1 de agosto
do anno passado, cm um barracão da
rua Ceará, em São Francisco Xavier,
inalou a facadas Fuão Amaral.

A segunda, contra Francisco Fernan-
des, que no dia ta de abri! deste anno
tentou matar Joaquim 'Marques, a ti-ios de revólver, na Fabrica dc Tecidos•Bonifim, na Ponta do Caju'.

A terceira, contra ¦Francisco No-
gueira Ramos que 110 dia 2% de maio
passado, tentou matar a faca, na rua
íhrancisco Eugênio, esquina dc Figueira
dc Mello, Arlhur Luiz dc Assumpção.Esse juiz offereceu mais tres pro-nuncias contra réos que sc acham sol-
tos.

O dr. Silva 'Castro, juiz da 2'vara criminal, condemnou homem Ma-
noel Caruzo. a um anuo de prisão e *
multa de cinco por cento sobre o valor
do sen crime.

Caruzo mandou imprimir cm -.una ty-ipographia da rua Buenos Aires, 2.2,vales falsos eguaes aos da Companhia
Cotiza Cruz. oue dão direito a prêmios,e que venderia facilmente.

A imo-essão foi feita nor intermédio
dc Alccbiades Faria, sendo apprehendi-
doi cm poder deste, sessenta e um mil
vales.

Denunciados estes dois como autor c
cúmplice, foram envolvidos pelo pro-motor publico nesta ultima calegoria
José Nazianzeiio, José de -ouza o Juve-nal Faria, que o juiz Silva Castro im-
pronunciou.O dr. Raul .Martins, juiz da 1"
vara federal, mandou hontem archivar
O inotierito feito pela policia contra
Anionio Maroues, aceusádo de haver
passado uma nota falsa de dez mil réis
na Garage Opel.

O juiz assim resolveu, por não haver
a poliria conseguido testemunhas parar. innnmto.

«a - m »i""
Gottas Virtuosas d. ,.rnes-
_. , ., l0 i*>ouzaViram hfTT.rtrrhQi.lr_ nm.ps **.n urprn
ov- ----¦ . „—._:,, p,,cl{f,.
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OA-lAü LX_1MAS
Fazem annos hoje:
A sra. d. LauTa Moraes Rego Marques debouza, esposa do sr. Augusto Marques debouza. funecionario do Ministério da Jus-tiça c Negócios Interiores:a sra. d. Maria Sardinha Moraes, es-

posa oo coronel Oregorio Fer-oira Moraes;
•T . ,i?,e.n'I*a Sebastiana Bacellar (Tia-niniia), filhinha do capitão Antônio Pereira

paceílar;a professora calhedratica I,éonie Tei-iteira da Silva;o sr. Ramiro dos Santos Nogueira,
empregado no commercio;mlle. Maria Cataldo, filha do major-ataldi e de d. Henriqueta" Cataldi;nUle. Domira Cordeiro da Graça, fi-Hia do sr. Carlos Cordeiro da Graça nego-ciante desta praça;o dr. Luiz 1. de Castilho Goycochca,redactor d A Republica:a senhorita Yolanda Carneiro, filha
oo Br. Victor Carneiro guarda-livros destapraça;

. —*_.*• «a. d. Adelaide Sampaio Viannadc Fipucireilo Rocha, cspo.a do; coorue!
Justiniano de Figueiredo Rocha;a senhorita Alina de Assis, filha domaior Izalas do Assis*.O menino Walter. íilhinho do coronelKubens Alves do Valle, proprietário eindustrial na cidade de Campos;a senhorita Arlinda Rodrigues pupilado sr. Samuel de Paula Castro, negociantedesta praça;Viu passar hontem o seu anniversarionatalicio a ga'lante menina Ruth Mnrillooos Reis. dileeta filha do major Carlos Reis,assistente militar do chefe de policia._. Kez annos hontem, o advogado dr.
hmz Franco.o sr. Christorão Ribeiro, estimado au.xi.tar do commercio desta praça:* . *
BODAS DE PRATA

Os srs. barão c baroneza de Peixoto-erra tem hoje o seu lar em festa, poiscouuuenioram a -passagem do 25» annivtr-sano do scu consórcio, ou sejam, as suasbodas de prata.A's 9 i]_ hoj-as será celebrada uma «nissaem acçio de graças, no altar-mór da ma-triz da Candelara, sendo celebrante o paúk 'Francisco dc Almeida, vigário da pa.-rocbia.
Durante o acto religioso, que será muito

concorrido por íamiüas das relações deani.zade dos estimados titulares, a profes.sora scnhor.ta .Mercedes Malaguti de Souza,acompanhada pelo maestro Anfcilo Tavares,cantará a linda "Ave-Maria", de Cyrillo, e
o bello "Salutaris", de Rubini.

A noite, os srs. barão c baroneza dePeixoto Serra receberão, cm reunião in-
Uma, em sua residência, á rua AffonsoPenna, as pessoas amigas, que os forem
cumprimentar, 'offerecendo-ihes uma chave-na dc chá.

*"•'*¦_•RRÜNTÕBS
; Realiza-se hole. ás .1 lioras da tarde, na

sede da Sociedade Nacional de Aericultura,
___<>_ l-> tiiií„ _.f_„-__i-. i»;-7--"''.'.'. a rei!!"ão semanal da sua directoria c doMontem ia tudo calmo na casa n. 173 conselho superior.da rua Cardoso, no Meyer, onde morava jj _.Oswaldo Sampaio com sua familia. I A's 4 horas da tarde ua sede da Socie-De repente, todas as pessoas foram dade Nacional dc Aitrículiura,

alarmadas por um estampido que partia J"™** <j°aferencia. sobf o titiito
de um quarto, onde na oceasião sc acha-
va o chefe da familia.

Todos immediatamente correram para
o local, tomados de desconfiança e com
uni umeo presei.timento. Lá no quarto,
caido sohre uma poça de sangue, o infe-
liz foi encontrado arquejante, tendo
ainda na mão direita a arma de quese servira.

Do seu ouvido direito, onde se via
um ferimento feito por bala, jorrava
ainda inuUo sangue,* Passado o primeiro momento de hor-
rivel e indescriptivel confusão, foi cfia-
mada a Assistência.

Pouco depois chegava ao local uma
ambulância, mas o medico enviado nada
pôde fazer,

Os desesperados
suicidou-se "por" 

atrazos de
VIDA

De ha tempos para cá, vinha Oswaldo
Sampaio Imundo com difficuldades de
vida muito sérias, estando na obrigação
de sustentar uma familia números ssi-
nia, que era preciso manter com certa
decência.

A sua profissão era modestissima.
Trabalhava como "zangão" na Bolsa e
isso não rendia o sufficiente para a
manutenção sua e dos seus.

linire as pessoas de sua familia,. era
notada a tristeza que se apoderava dc
Oswaldo e todos sabiam qual a causa
do seu viver acabrunhado. Entretanto,
procuravam diminuir-lhe o soffrimento,
ponpando-o a sacrifícios e procurando
convencel-o de que me hores dias viriam
e que ainda não era oceasião para des-
esperar. Ninguém, porém, chegou a
suppôr que Oswaldo viesse a ter esse
gesto tresloucado, pondo termo á exis-
tencia, mesmo porque nada indicava queos seus aborrecimentos o fizessem pia-ticar um tal acto dc extremo desespero.

Sports

fará hoje!
 _-_  "A indus.

tria <_ xarque em face dos frigoríficos, o
dr. Hdofonso Pinto.* • _ *
MISSAS

Os dcirolos do Sagrado Coração de
Jesus mandam celebrar hoje, ás 9 ho-
ras. 11a matriz de Nossa Senhora do Lo-
reto de Jacarúpaguá, uma missa por ai-
ma do associado José Maria da Luz Car.
doso.

lll * 1.
PAIiLECIMENTOS

Foi sepultado liontcm, no cemitério dc
a. João Haptista, o sr, iKurico Carpcs, ca*
sado, dc 29 annos, cujo passamento se deu
na Casa de Saude do dr, Eiras, dc onde
saiu o cortejo fúnebre, ás 4 horas.______

. porque, muito embora ti- ENTEURAMENTOS
vesse chegado com rapidez, já Oswaldo _ Sepultou-se sabbado, no cemiterno dc São
havia farlocido I Francisco Xavier, d. Isaura Jacobina Lei-

,_%__*__!_¦ i\rt--htfMro' *^^ed" sri____. D.r i&í
36 irnno*^ de edade e irmão do commis- Oclavio c Mario Jacobina, negociantes nes-sano Edgard Sampaio, actualmente em , tn pra?.,excreicio na delegacia do 23o d'stricto. Iiinúmcras foram as pessoas amigas que

A policia do 10o districto soube dessa I acompanharam o enterro
oceorrencia, e o commissario de dia á
de'egacia - esteve no local tomando as
providencias que o caso requeria.

A pedido c. com permissão do dr.
Leon Roussoulieres. 1° delegado auxi-
liar, o corpo de Osvaldo Sampaio ficou
mesmo na residência de sua familia,
onde será feito o exame por um medico
legsla da policia c de onde sairá hoje
o enterro.

TURF
JOCKEY-CLUB

Ficaram homem organizados os se-
guintes parcos para a reunião de do-nungo próximo, no hippodromo dc SãoFrancisco Xavier:"Consolação" —¦ (Exclusivo paraaprendizes) — 1.609 metros  Pré-mio: 1:300*- — Trunfo, Barcelona, Da-
vid, Majestic, Monie Christo, Miss Lia-da,_ Maciste e Meduza Ií."£rado Fluminense." — 1.600 me-
_0S .~_f..einio,..-5?°? — Stromboli,Margot, Helios, Dionéa, Mont Blanc cuoklen oDurs."Animação" — 1.609 metros — Pre-mio: 1i;soo$ _ -Colombina, ¦ Alliado,Envcr Pacha, Velhinha, Mistella II éParaná."Experiência" — r.450 metros —Prêmio: 1:500$ — Castilla, Palta, Es-
wf°__cHy8t''_ Po(-h Pooh- Fa^!*>a.

„í? Rosa e CSuaguá.
E. F. Central do Brasil" — míometros -Prêmio: t :Soo$ _ Histórico,Lady Pendes, Romilda, Sieilia, Boi.langer, Fausto, Pisiachio e Imaie.-rande Prêmio Major Sucltow" —1.900 metros — Prêmio: 5:000$ —Mvstcnoso Houli, Enérgica, Favorito

______*- .Pr?S?' _W?# Hortcnsia
_. í ' lnt<;r*'1<:w. Samar tano, Trium-

lílyÍL httem "' Hu"^'. Hdíclia
Para complemento do respectivo pro-Rramma a directoria de corridas deli-berou chamar inscripções para os qua-trn seguintes pareôs: 'S. Francisco Xavier" — (Reabertonas mesmas condições) _ , 609 m_tros — Prçmip: 1 rf0o$ — Para os se-

•5'i'"tes -.•"'"••-s: Fidalgo II Otaner
Pé___ 

N-y°n_ Scamp, ,*-Hatpin.'Princ.p.;
tegaso, Lord Cann ng, On Ko Ath.Fantotnas, Goy.aeaz.ff' Uosy 

'(iaãUl
Mastroquet, Vanderbih
Hcbrca,
Si kilos,
Hebrí-V'""'' 

•p'"'-'"" JI. Laggard eueorea, __ pcs03 especiaes:— 3 annos.
ca de t't;i_ 

•"¦¦,0S-e,.'**-*'S. 53. Descar-
5_ 1 -,klI° a0s "latinos de 4 annos ede 3 kilos aos perdedores desde .915.
— 1 remio: 1 :Soo$ — Para os seguin-tes animaes: Flamengo. Malpu'. C_ S-vy II, Palalam, Ali Ri.fht, Jagunço

v_V T.l,e_clro*. M!&* Money, You-Vcsiivienne, Bcllc Angevine,

HEM0RRH01OES E ECZEMA
'Poucas enfermidades são maia detes-

taveis e insupportavcis do que hemor-
rhoidcs e outras affecções irritantes da
cutis.

AS HEMORRHOIDES não - pre-ciso descrever á desgraçada victima.
Tanto mais tempo se passe sem as
attender devidamente, tão peiores se
tornam, até que o doente não pôdeachar assento commodo e teme levan*
tarse e até mudar de passo.O ECZEMA • iprincipia com uma
erupção dc pequenas bolhas que ardem
e picam intoleravelmentc, e o doente
não acha allivio, nem de dia nem de
noite. Estas pequenas bolhas agrupam-
se em rugas ou conjuntos de tamanho
regular, que podom espalhar-se rápida-
mente.
.HERPES o SARNA ainda que não

tão communs como hemorrhoides e
eezema, são egualmente martyrisantes,
e podem desfigurar o paciente por toda
a vida. Ainda que pareçam ter des-
apparecido, cste3 incommodos costumam
voltar uma ou mais vezes.

O UJíGUENTO BE DOAN produz
prompto allivio em todas as formas dc
affecções da pelle, coin cotnichão e
raras vezes sitccédená que uma só caixa
não seja sufficiente para uma cura com*
pleta. Mesmo nos casos em que se diz
ao doente que só uma operação o pôdecurar, o UXGUEXTO DE DOAN tem
curado o mal c este não tem voltado a
apparecer. Este unguento é egualmente
efficaz para eezoma, herpes, sarna,
psoriase, borbulhas, espinhas, friciras,
picadas de insectos, c comichão da pellecausada por qualquer motivo, e de qual-
quer fôrma que seja. Calma proinpta-mente a iitflamniação, faz desapparecer
a comichão c restabelece gradualmente
a pelle ao seu estado de saúde e
normal, assim como lhe dá a macieza
natural.

. O UJÍGUENTO DE DOAN acha-se
a venda em iodas as pharmacias.

FOSXER-McOLEIiLAN CO.
Dopt. C. Caixa do Correio 1062

Rio do Janeiro
***¦ -

' ' "
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k GUERRA

Confraternização acadêmica

TRATAMENTO DO ESTÔMAGO
VISANDO O FÍGADO, lTUNAS

E INTESTINOS COM O

" lll •_. <__ 1 _, _"!_¦

TBINOZ
ERNESTO SOJZA
Extrncto fluido dns tres no.

zes : Noz do Koln, Noz V _mlcu
o Noz Moscada, contendo ninda
n ME_TSSA. o ANI_ e o GER-
VÃO—l-YSPEPSIA. ANEMIA,
DERILIDADE NERVOSA. Miis
disestões, nuío lialito, peso do
estomnso. dfir.cs do cabeça,

o íaltn de nppotite.
GRANADO & C.-l- de Marco. 14

EMPREGADOS OUE PERMU-
TAM OS LOGARES

A REUNIÃO, SEMANAL DA
ASSOCIAÇÃO COMMERCIAL

Os assumptos hontem .
ventilados

Sob a presidência, dn sr. Pereira
Uma, a Associação Commercial reali-
zou hontem a reunião semanal de sua
directoria.

O presidente, ao abrir a sessão, dc-
clarou haver recebido do embaixador
dos Estados Unidos uni officio, com-
miinicndo-lhe a chegada a 15 do cor-
rente, pelo paquete Vcslris de uma de-

i legação de banqueiros, conimcrciantes
industriaes norte-americanos, para

Um vno unra Barbacena,
outro vem pnra o Rio

Pcrmutaram de cargos, entre si, os
qua.Jos loffiiiiacs: Alfredo Leal, do
Collegio Militar de Barbacena para o
Arsenal de Guerra desta capital, c
Carlos Augusto Mendes Antas, do Ar-
scnal de Guerra para o Collegio de
Barbacena.

IHQLEIÂS
As legitimas casemirns só na

CASA LONDON
Unico deposito no Rio. Ternos

sob medida

50$.00, 60$000e 70$000
Aviamentos de 1* qualidade.

Cuidado com os imitadores. A
nossa easa é

RUA URUGUAVANfA. 136
¦_ « ro 111-

dc-s-

4 testa da Tuna Club Com-
mercial

Par-, solcnnizar a pa..nr__n do segun*(to nr.r.ivcr^rno d.1 sua fundação, rcnlizoua Tim:i Club rommerclal, 110 sabbado ul-..mo, urna .tida rctinlão, que esteve cx-traori^n-irianiemc concorriila. A fesu mieera em liomonatrcm ao dr. Alberto dè Oli-veira, con-nl cerni dc Portugal teve ini-010 .1. in hnris pnr unn _i«,ío -olcnne
boi n presidência dn sr. Jusí Painlio da
_-,¦ va Carne 'ro, secretariado pelos srsMoreira Mesquita e Siv.i_i Lnurinilo,ta loUwi.

Depois da execução ilo liymno social <¦«i.i Icrtir.-i dc um tele-n-amma do dr. Al-iicriri ti ni-veira, iusrificando a sua au-sencia, usou da palavra o sr. João Cor-ria que produziu uma vibrante _utl..cãon. 1 mia, peb passagem do sej anniversa-no. que a encontra preslisrlada e cm (ran-ca pros-pendade. Falaram a seguir os «.,,,-._. p . w FernandM NevC9Ioo Ornlicnn". rcrcntcnicnle oruanizadoIo_i cantada uma "sand-cSo ás I. mas" _<i liymno a Ranrleira". seOT:nrlo.;e pei.aTuna do Club uma "valsa concerto",hncerrarla a sessão, secuiu-se um netomuito iiueressaiiie c nue despertou mui-1os opplausos cn* que tomar.-.m parte <Ii-versns scnorit.as c cavaBiciros, cons*anle«e mnnolocro*., exnlícacõc*;- poesias d.inias,
ri'i'cr:as c surprezas. que despertaram
çrando hrhirdnde. O monólogo dn sr.
Arllwr RSbelro. cheio dc verve, oceasio-nn-.i ircrr.es a-pplausbs, por ser uma ngra-cavei novidade.

A d:rcctorLa offereceu á imprensa, «o-eied-iflt. co.irmSs' e convidados uma ta.ça fie "ch.impnenc", que pm. .rcionou«|innrniiv<lade par.a tfversns brindes, doss-- Harcia de Andrade, João Corr'a tnsí
,*.."'"• í."7n '-•""•indo, Artlnir Ribeiro.Bloreira Me«-i*_ta, Christiano P.-.cs c oa-tm-. r-ic- foram correspondido.
_,';_.li',?m'.?-' "*,nM8 ."c «¦¦"•rrerarn muitoK-imatlis ate_ ao amanhecer de dnminirnA directoria da Tuna Cluh Comme.
S_ ? __""__*. P«-<-**«íettte o sr. AntnnioBastn. dc P-nho, rerehea multas sau-la-toes. pdo ann-vcrsann social c pelo nesen-Volvimcnto e prnurcssn que íc vae arecn-toando tia, Tuna. devido í s^a d"d",-a'iaonenlacão, dc mie íoi uma prova a _s>4
ftalirada, a qual deixou agradável impres-

O "Benjamin Constant"
A EUMO DE FERNANDO DE

NORONHA
fifl.11.1, 7 — (A A.) — Partirá hoje,

com destino a Fernando Noronlia. o
navio-eseola "Benjamin Constant",. en-
do o scu commandante apresentado
liontcm ao governador do Estado as
suas despedidas.

m » 1» » 
CASO ATI*. HA for ever 1

-.._.... 1^4?*+1_. «T» |—___—

SCENAS DA SAUDE

Um desordeiro' grave-
mente ferido a tiro

O delegado do 8" districto policial
continuou liontcm o inquérito iniciado,
procurando descobrir quacs foram os
afigi-ssores do desordeiro c ladrão,
Francisco Antônio Pereira, que iem o
vulgo "Garoupa", e que, em estado gra-
ve continua a oecupar um dos leitos da
Sanla Casa dc Misericórdia.

Dos depoimentos tomados a autoria
do crime, noliciado na nossa edição de
liontcm, recáe sobre João Gama, José
Ferreira Machado e Cyrino José dos
Santos, que teriam aagredido o per-
verso _ rapaz, perseguido quando fugia,
sacrificando-o no interior do botequim
de Joaquim Dias da Silva, á rua da
União 11. 26. na Gamboa.

Os Ires aceusados, que cst3o presos,
negam haver atirado sobre o celebre"Garoupa".

¦*-»«-«i»-o*
Menor desappirecido

Tendo abandonado
oecupava á rua Gonçalves Dias"n. 39,e uão havendo apparecido cm casa dc
seus fines, á latleira Senador Dantas n.
10, o menor loão Rodricties Nunes, bra-
sileiro, branco, sua familia pede a quemdcllç souber noticias o favor de trans-
mittil-as para ali.

A ESCRAVATURA BRANCA

qual pedia todo o auxilio por parte da
Associação.

Ficou deliberado nomear-se uma
commissão de directores para receber
os capitalistas norte-americanos, acom-
panliando-os em suas visitas e dando-
lhes as informações necessárias. Essa
commissão ficou composta dos srs.
Américo Couto, E. Mathson, M. de
Barros e 1-. Irvinc.

O sr. Pereira Lima apresentou, de-
pois, á directoria, o sr. Manoel Bar-
bagelata, membro da Câmara de Com-
mercio de Buenos Aires. O sr. Barba-
gelata, agradecendo a apresentação,
disse que ti sua viagem ao Brasil linha
por objectivo estreitar as relações com-
merciaes entre os dois paizes.

O sr. Alfredo Roucher, egualmente
apresentado á casa pelo presidente,
tratou da necessidade do augmento dos
impostos aduaneiros dos artefactos de
borraoha, como meio de protecção á |
industria nacional.

Os srs. Luiz Camuyrano e Cornelio
Jardim apresentaram a seguinte pro-
posta:"Propomos que a associação Com-
mercial represente ao Congresso con-
tra a projectada elevação da quota
ouro dos direitos aduaneiros de 40
pnra 65 °| . O orçamento vigente, com
a uniformização cm 40 °|° dessa quo-
ta, já consignou um augmento dc
5 "l" sobre essa quota, pois esse aecre-
scimo, como é sabido, incidiu sobre a
quasi totalidade dos artigos importa-
dos.*- Com a guerra houve — e continua
a haver — augmento no preço das I
mercadorias importadas; elevação dos I
fretes de transporte marítimo e terres- ,
tre; alça nas taxas de seguros, acere-
scidas dos riscos dc guerra. E„ além jdisso, entre nós, a baixa do cambio 

'
veiu fazer com que uma nova causa |
octuasse para ainda mais forte tornar
a influencia daquelles factores de cn-
carecimento dos artigos que compra-
mos ao estrangeiro.

Essa proposta é feita, aliás, de ac-
cordo não somente com o ponlo de
vista da classe de que esta Associação
é órgão, como de conformidade com os
interesses superiores da nação c do
proprto Thesouro, pois a importação,
j.i bem diminuída, mais reduzida ainda
sc tornaria sc vingasse aquelle novo
au_ncnio dos rudes impostos que a so-
brecarrccint. Tanto vale dizer que a
arrecadação encontraria nesse proje-
ciado acerescimo da porcentagem ouro
mais 11111 elemento de compressão.

Essa proposta foi largamente dis-
culida, tomando parte nos dehatcs va-
rios directores.

Encerrada a discussão, foi approva-
da a proposta supra, ficando delibe-
rado que a Associação Commercial não
acceitaria nenhum .1112111011(0 de im-
postos.

Volíaií. Ii"Guido'VnT Mornas.
c_;_._.e'_ .arv.!ous- Lord &_$$
Fs. __..*' 

Ze"e 
_ C;i"S»ssu', Cascalho c_M lhaço — Peso especial, e. kiloslendo.a kilos de vantagem as c"as iemvictoria neste anno. Descarga _..„".los aos animacs qu. não tenham 

"inais

cionaS. V1Ct°''ia C de 3 kiIos aos "a"
ás^ ífrfô _ri_._^"rradiis«.«

BrBLIOTHECA
-DO-

CORREIO DA MANHA»
Achnm-so á venda os volumes s

O MARQUEZ DE FAYOLLE,
Por Góraril do Nerval

O TAMANCO ENCARNADO,
Tor Henry Murecr

Um casamento na Época
do terror,

Por Mirecourt

LÁZARO
Por Don Jacintho O. Plcon
DUAS ORPHÃS

Por Jlictte Jlaric
PEDRO E THEREZA

Por Mareei Prevost

UM ERRO JUDICIÁRIO,
Por Mnrc Mario

AMOR VENDADO
Por Salvador Farina

ÓDIO IRREGONCILIAVEL,
Por Carlos M, Ocantos

A FESTA I>n SABBADO NA FA-
CUI__AJ)_ H'AI_.\__IAN_1A_A
Realizou-se no sabbado passado. 5 do

corrente, no edificio desta casa de en-
sino superior, a Festa de Coufratcriii-
zação com os alumnos da Faculdade de
Medic.na do Rio de Janeiro.

A's 3 lioras da tarde, chegaram á
Faculdade ilahiieiiianniana bondes espe-
ciaes, conduzindo alumnos da Facu.dade
dc .Medicina, que foram recebidos cora
delirantes e calorosas ovações, sendo
=__. „_&£?_ «&;_ _éi__ as? ^«^dTD-ssrsjs:

A offensiva russa
Pelrogrado, 7 (A. H.) — O ultimo

conununicado do estado-maior é do
tbeor seguinte:

Em vários pontos da região do
Stokhod o inimigo assumiu a offensiva
mas foi por toda a parte repellido.

A nossa offensiva prosegue na região
do Sereth e do Graberka, onde nos
apoderámos de posições fortficadissi-
mas nas proximidades das aldeias de
Zvyjin, Kostiniec, e Rcniuv. O3 com-
bates proscguem a despeito das chuvas
que não cessam de cair.

Repellimos fortes ataques inimigos
em Korospicc, na região de Velesnuk,
onde infligimos severas perdas ás tro-
pas adversárias.

Na região do Tchernoi-Tchermoch, ao
sul dc Vorokhts, os nossos postos avan-
çados foram obrigados a retirar-se para
pontos a pequena distancia das posições
que antes oecupavam,__

Na frente italo-austriaca
Roma, 7 (A. H.) — Um communi-

cado do generalissimo Cadorna annun-
c;a (jue na zona de Monfalcone, os ber-
segliori cyclistas apoderaram-se de quasitoda a cota 85, onde fizeram cerca de
3.600 prisioneiros, entre os quacs um
coronel, um commandante do estado-
maior e cerca de cem officiaes.

Foram, além disso, capturados impor-
tantes despojos de guerra._
Os inglezes dão liberdade
a um prisioneiro allemão

Londres, 7 — (A. 1-1.) — As auto-
ndades inglezas puzeram em liberdade,
devido ao seu estado <lc saude, um jo-ven allemão, internado oom outros com-
patriotas no campo da ilha de Man.
Seu pae e sua mãe foram cncontral-o
em Flessimguc e, quinze dias depois,
enviaram ao commandante inglez do
Campo de Concentração uma carta da-
tada de Berlim, 25 <le junho, para lhe
exprimiu o seu vivo reconhecimento
pelo bom tratamento dado a scu filho.

Essa carta contém os períodos se-
guimv-s, que fazem salientar o contras-
te entre o tratamento infligido aos in-
glezes internados na Allemanha c o
tratamento que recebem os allcaiãcs na
Inglaterra:"O que nos diz o nosso filho e o qnesobresáe das oartas dos allemães in-

na guerra

quantidade de, flores e pétalas de rosas,
tocando então a banda presente um cn-
thusiaslico hymno.

Cessadas as acclamações, foram os
mesmos introduzidos 110 recinto desti-
nado á sessão solenne. Presidiu a mesa
o acadêmico Baptista Pereira, que, om
nome do Centro Acadêmico da Facul-

que os prisionoiros sob a vossa guarda
são todos tratados com a maior bonda-
de e consideração. Isso nos causa cx-
tremo .prazer c desejamos vivamente
fazer .09 salier como altamente apre-
ciamos aqui a grande sympathia que
inanifestaes para com os prisioneiros
ahi internados. Não doixaremos de

___>?_.¦_ Sr'¦•_ „ _¦ 
l,d?_ °3 cole ga3 inf0™ar as -1»*-5*» autoridades destes

_____.. offi'* iCm 
sc8u,lda-a Pcalavra faótos afim dc que o vosso campo pos-

__.•?__. 
C ' ° •.cademco •?,oarcs sa ser apresentado como exemplo a to-Dias. Este, em nome dos seus collegas, ioi os ,campos ãc ;_,tcrnação".saudou em vibrantes palavras os collc- *

^visitantes, 
alumnos dc uma escola_Níic, precisa do reclamo "LAMBA-

Respondendo ao orador official, falou Ry"- AcU!- m-ne-"»' natural. I)eno-
o acadêmico .Mendonça, da Faculdade sito Th. Ottoni S4 —T. 35S. N.
dc Medicina, agradecendo a manifesta- *
ção c recepção que tiveram seus collc- TJtna _ntr_vi«?ta _n _¦_ n_ r_-
gas. Afirmou a completa solidarieda-1 U"ld L"trÇvls-*a "O génera-
de das duas Faculdades. Suas derradei- llSSimO JOffreras .palavras, cheias dc emoção, foram j*>_,,>. . _ (A. II.) — Toda a im-abafadas por prolongados applausos. prcnsa fameã tem .onroduzido a en-Um* seguida, foi dada a palavra ao trev,ista recont_iientc concedid-, peloacadêmico Agenor Lopes dc Oliveira, generalissimo Jo..re aos corresponden-daHalincmaniiiann.que proferiu um dis- tes da imprenJsa americana em Paris:curso humorístico, trazendo em constan- o commandante em chefe dos exércitos

.Miiii um
policia

Sobre a taxa de portos
O sr. Álvaro Baptista apresentou hon-

tem á Câmara o seguinte requerimento
dc informações, que foi approvado:"Rcquciro que o poder «xecutivo in-
forme:

1° — A que importância attinge a ar-
recadacão da "taxa de um a 5 reis

o emprego que' por kilogrammo dc mercadorias que fo-"'-" rem carregados ou descarregados se-
giindo o seu valor, destino ou nroceden-
cia dos outros portos", desde que foi
votada pelo Congresso.

a" — Se existe tabeliã regulando a
applicação e cobrança da taxa referida
c qual cila seja.

,.° — Em que porto tem sido cobrada
a dita taxa. esnecificando para cada um
delles o exercício cm que foi iniciada a
cobrança, a renda arrecadada annual-

Servidão e brio na vida
militar,

Tor Alfredo do Vlzüy

Memórias de duas jovens
casadas,

Por H. do Balzac

UM CASO ESCURO
Por H. do Bnlzac

Mysterios da Villa Rosa,
Por A. E. W. Mnnson

POR UM ALFINETE
Por J. T. do Salnt-Gcrmain

MULHER DE MÁRMORE,
Por Carlos M. Ocantos

O CORREIO DE LIÃO
Por Marc Mario

«DESSA DE CASTRO,
Por StendhaHHenrique Bozlc)

PRTCCOS AVUt/SOS — Nn
Oanttal: Volumes bro. lindos,
_$000: onrndernados fni nor-
calitin, ..$000: com ourado.
"»"'"¦ de amador (especial),

No Intorloi" Volmnos Iiro-
chados, __500: rnendernados
om nercnllnn. ..S..00: oom on-
cndcrnneno ilo amador íosnp-cinl), 4S500, franco do nor-
tr*. Tnstmcçõcs para nssitmntit-
rns viil. números anteriores.
Vendetii-se collee.íics a preçosreduzidos.

1 -i ¦ 1 * , -. •_ _imh.iiuvmu_.uii_ _ui vni_iu uu. _.\_lt-lltia

,_i, ;._ H.^*1 .,st,cncia',c lcndo f" francezes apresentou-lhes a situação"_l_?nÍl-.?Í..'„5!,"r..di,,.í.e£_ que pro- militar actual-, moslrando-llies como,
unidade de acção que 03 sa-graçasvocou estupendas gargalhadas.

«W!.l___l»d0' li"'!?"'1*,! rm -Um "'"«o3 <*<-¦• f""cezes pcr.m,iitiram aos
..____ .„n°l.„?í._nC""C0 

Carnelr0' alliados realizar, cila se vae pronun-sendo mm o applaudido. ci d mai . ; 
'd 

;.¦p t"'irr:^vuimíít rt°r!a ''nai «*« °s im^ios *--:ntr*-«*os presentes _a. visitarem A victoria é ,ora ce^ _ djconvidou
Escola c o Hospital Halinemanniaho,
reccm-inslallado. Aos collegas da Fa-
cuidado de Medicina foram distribuídos
chopps. sandwiches, doces, etc, etc,
reinando sempre franca alegria.

Lisboa, 7 (A. A.) — A' hora regi-
mental esteve reunido hoje, como es-
tava annunciado, o Congresso Nacional,
em sessão extraordinária, convocada pa-
ra assistir ú c.\-oosição dos ministros da
Faaenda c Exterior, bem como tomar
conhecimento de outros assumptos im-
portantes ligados á politica internacio-
nal.

A'quella hora as immediações do Par-
lamento estavam repletas de uma mui-
tidão anciosa pelo resultado do que se
ja decidir em tão memorável sessão. No
interior da casa, as galerias estavam
cheias de espectadores, notarído-se nas
tribunas dc honra membros do corpo di-
•plomatico, entre os quaes os rc resen-
tantes da Inglaterra, da França, Belgi-
ca, Russia, Itália, Brasil, Uruguay, Chi-
le, Estados Unidos da America do Nor-
te e outros, o dr.. Bemardino Machado,
presidente da Republica, dr. Antônio
José de Almeida, presidente do Conse-
lho, todos os ministros de Estado e sub-
secretários, dr. Brito Camacho, altas au-
toridades da Republica e muitas pessoas
gradas.

Abrindo a sessão; o general Correia
Barreto, presidente do Senado,, expoz
os motivos da convocação do Executivo,
iniciando-se logo os trabalhos com a
oecupação da tribuna pelo dr. Affonso
Costa, ministro das Finanças, o qual
leu o scu relatório sobre a missão que
llie foi confiada, expondo officialmente
as importantes medidas tomadas na
Conferência Inter-Parlamentar da Paris,
á qual estiveram presentes representan-
tes de todas as nações que constituem
a "Entente", medidas que o governo
portugucz irá opportunamente pondo em
praiica. Em seguida passou o dr. Al-
fonso Costa a oecupar-se da outra parte
de sua missão — a estadia em Londres,
onde o governo inglez lho autorizou a
declarar oue a Inglaterra emprestará
todo o dinheiro de que vier a carecer
Portugal para a sua effectiva collabora-
ção na guerra actual, fazendo outras
considerações.

As palavras do ministro da Fazenda
foram ouvidas cm meio do mais abso-
luto silencio c com uma attenção quasi
religiosa,

Terminada a sua exposição, levantou-
se o dr. Augusto Soares, ministro das
Relações Exteriores, ractificando as pa-
lavras dc seu antecessor na tribuna no
tocante á Conferência Inter-Parlamen-
tar, na qual tambem tomou parte, pas-
sando immediatamente a tratar do seu
assumpto propriamente dito, adeantando
então que recebera do governo britanni-
co uma nota, que leu, cm que a Ingla-
terra pede a Portugal uma collaboração
maior e mais directa nos campos dc
batalha.

Entrando em debate esses assumptos,
falaram os srs. Brito Camacho e José
Barbosa, criticando alguns pontos das
exposições dos dois ministros, sendo as
palavras dos dois oradores recebidas
com francas manifestações de desagra-
do partidas das _derift5. Da direita c
da esquerda partiram apartes diversos,
que mais augnientaram o tumulto ori-
ginado, ao mesmo tempo oue o nresiden-
te fazia funecionar ns timpanos.

Passado esse incidente os parlamenta-
res proseguiram em seus trabalhos, ter-
minando a sessão com as mais vivas d.
monstrações de cnthusiasmo do povo
das galerias c da rua que erguia calo-
rosos vivas á Republica c & causa
atilada.

Lisboa, 7 (A. A.) — ApÓ3 i sessão
dc hoje do Congresso, o sr. Anionii,
José de Almeida, presidente do Conse-
ího de Ministros, teve uma longa con
ferencia com o chefe da Nação, nada.
porém, se sabendo a respeito da falada
reorganização ministerial.

'AS TAREFAS DA CENTRAL

Mas, a manobra não wm

e agora certa,
generalissimo. Agora, que todos
(danos dos aXemães se desfizeram por
effeito dos cinco mezes de resistência
dos francezes em Verdun, eis-nos che-
gados ao ponto em que tem que ser
modificado todo o aspecto >da guerra.

O generalissimo aconselhou os corre-
spoitdentcs americanos a certificarem-
sc. por seus próprios olhos, das aci,uaes
condições do exercito francez. Encon-
tral-o-iam magnifiç àmento adestrado,
mais numeroso que no inicio da guerra,dispondo de melhor equipamento, e
fortalecido por itm estado moral aoso-
latamente inabalável. E concluiu:

_ 
"Encontrareis, não só todo o exer-

oito, como toda a nação, firme na re-

• Um caso verdadeiramente escandaloso,
forneceu ainda agora a questão das ta-
refas da Central.

Por serviços prestados como ciuprei-
teiro da Estrada de Ferro Central do
Brasil, o coronel da Guarda ..ucionnl . .. _  .... __
José Çaravclli tinha que receber do 1 solução -de iproseguir na guerra até á
Thesouro Nacional a importância de solução favorável nnal. qualquer que
100:000., e passou uma procuração em seia a quantidade de sangue que tiver
causa própria a scu filho Carlos Savoi-1 dc ser derramado para se alcançar essa
na Çaravclli para tal fim, por ter sido resultado. Uma vez que combatemos
pago pêlo mesmo da referida importan-
cia.

Munido dessa procuração, Carlos Ca-
ravelli fez transferencia e cessão da
mesma quantia a Miguel Jorge, a quem
passou uma procuração em causa pro-
pria para o devido recebimento 110
riicsouro Nacional.

lista .procuração tambem foi assigna-
da pelo coronel Caravelli, que ratificou,
assim, a cessão feita por scu filho a cs-
se terceiro.

Depois do registradas as procuraçõesno Thesouro, o coronel Caravelli Iem-
brou-sc de intimar seu filho e a União,
afim de invalidar os poderes da pro-
curação, tornando-a sem effeito, para
que a elle fosse paga a quantia referida
de ioo:ooo$ooo.

O filho do coronel deixou correr á
revelia a notificação, mas a União, por
scu procurador seccional, dr, Álvaro
Pereira, embargou a manobra e poz a

i calva á mostra do nolificante.
Allcgou o procurador da Republica

que a procuração passada a Carlos Ca-
ravelli já linha sido transferida a Ml-
guel Jorge, com expresso consentimento
do coronel Caravelli e poderes cm causa 1

A crise de papel na Hes-
panha

o Madrid, 7. (A. H.) — A' vista da crise
°jj de papel reinante, o governo resolveu sup.

piimir os direitos aduaneiros sobre aquella
mercadoria, e prohibir a sua exportação.

Prisão do director do"Vorwaerts"
L»ndre>, 7. (A. H.) — Os Jornaes de

Amsterdam publicam uma informação dc
Berlim, segundo a. qual foi preso o sr.
Mayer, director do órgão socialista ítV-•xacrts.

pela libertação do mundo, não parare-mos swiâo no dia cm que reconhecer-
mos estar assegurada essa libertação.»

COSTUMES CHIC ?...
LaMaison Nouvella

O, RUA GONÇALVES DIAS. 9__
Manifestação de solidarie-

dade aos alliados
Biiciio. Aires, 7 (A. A.) — Na pro-xima quinta-feira, rcunir-se-ão na casa

particular do dr. Carlos Madariaga nu-
merosos imellecíuaes argentinos sympa-
thicos á causa dos alliados, afim dc
juntos prepararem um álbum, no qualescreverão pensamentos allusivos,

: -i

Effeitos da'"black-list"
no Peru'

Lima, 7 (A. A.) — Depois que os
inglezes arrolaram algumas casas com-
merciaes peruanas na chamada "black
list", começaram a apparecer nesta ca-
pitai questões muito serias, uma das

.,___„ - -. *.i,i quaes foi parar ua Suprema Corte deprópria e irrevogáveis, tendo cllcs con- Justiça.

cm Romani, af firmaram que continuam
vigilantes e conservam as suas forças
intactas, Os russos, franqueando o Sc-
reth o fazendo desapparecer o saliente
formado pelo exercito dc von Bothmer,
unica resistência, seria opposta aos rus-
sos desde junho, alcançaram uma bri-
lhante victoria.

No sector de Verdun
Paris, 7 — (A. H.) — Comrnunica-

do official das 13 lioras :" Ao norte do Somme e na região
de Chaulnes, luta intensa dc artilhe-
ria.

Na margem direita do Mosa, depois
dí um activo preparo a cargo da arti-
lheria. os allemães cffcctuaram um ata*
que contra a obra dc Thiaumont. Os

Recital Gilda de Carvalho
Ca.vaino"1." 

°S lQ>íores a *«••'•'«•« *-""" d»
— Nao; responderá provavelmente Imaior partt. oue pela primeira vez alui ltesse nome
-— Sim; exclamará outra pequem fra.«io, a que homem, no saião do J"r,ial daCommercio, su a.iunhoara, muna visão dearte, com as pr.nucias piaiiisticas de umtemperamento dc escol, diamante burilado

por niao dc um Cclluii.
. t.ilda de Urvalno i uma joven, muijoven, cultora da arte dc Jiecthovcn. poisnao oonta mais dc dezesetc floridas prima.veras, franzina cm seu nliysico, ollios in.ti-nigciun, profundos, scisainaórès: Veiu dalaulicea a foraz progcnitòra; «nando nãoinsp.radora, dc talemos privilegiados, c ali,sou a direccao do aiamaiio maestro Chiai-•areNi. completou o seu curso dc piano. IJanui, chegando, sem preconicios, deu oKecital quo as folhas di..rias apenas un-utinciaram 110 mesmo dia ila sua realização.A novel piamsia executou musica deBceihoven. iiacli, Daudrien Weber. l.iszt,lienselt. Uiopin, Olscn c Dcblissy. cada qualcom o seu cslvlo c eencro.«o recinto, entre o auditório, achavam,se tres pianistas. Terminada n primeiraparte, om que foram ouvidos a "Sonata

'_.,„ l_r nde, BFcl*ii>ven, um Prelúdio e
ÍJS,,,,' ."'Uri01-1 tml,°s dc Daudrien ea 1 taça dc. Wcber. resolvemos proceder aum breve interrogatório, entre os citados
.__._? * <!«««,colhermos q opinião in"
Giida ™lor da s™b»riW

Primeiro a lios responder foi o ir.João Niincsi este disse: "Talento bom, lim.¦"*•£. .d<: «"cução. lalta dc personalidade",üingimo-nos ao sr. }. Octaviano Gomai-ves, que achou i» concertista "talento,
medo e pouca segurança".

Ultimo foi o sr. Kulicnj de Figueiredo,o qual reconhece "talcno. emotividade afirmeza".
A.ui. estão tres iuizos concordes numa

qualidade: o "talento", dileordes na inter-uretaçâo, quo para Octaviano Gonçalves tem'pouca segurança" e para Itubens de __
nuctredo "firmeza".

Convém, entretanto, accrcscentar que ojiniçrpullados ignoravam que. taes parcccrcsviriam ao lume da publicidade; cairamnum_ armadilha, cheia, porem de boas in-ic-ções. e nio duvidamos aue tamanha in-disçrcção nos «eja oor «lies relevada.
Çom a palavra abalizada de tres artista*

iK.demn.os dar por finda a nossa tarefa;mas a própria concertista deseiaria, talvez,saber a opinião tambem do cbronista. quan*do menos, para desempate de juizes des-encontrados.
Ante* de tentarmos o desempate, não

será inútil repetir: a senhorita Gilda da
Carvalho í uma organização musical dc
primeira ordem, carinhosamente conduzida,
desenvolvida e orientada. No que diz res-•,eito n b. lilidade de mecanismo os seus
dedos são ageis o pulso é flexível, postoquo não muito forte. Tal deficiência, quaha de desapparecer com o desenvo rimento
physico, * supprida pelo uso do pedal;uso, a nosso ver, um tanto continuo queobsta o nítido tracejar do desenho rytbml.co oa Síoaraçio do conteúdo harmônico,de forma quo acordes de ordem e estru-Cura diversa são "mantidos" pelo mesmo
pedal. Dahi um lncvital resoar de harmo-mas aocumnladas, em desfalque da clare*za d. execução.

A senhorita Gilda demonstrou muito «en-tímciito uoplira9eio, í um sentimento qu«nos pennittimo.- de classificar como "con.
v-nc:oii:-l", digamos assim, exterior, sugge-rido ames ,pe!o professor do que esponta*neo, imi-ulsivo.

Essa observaçSo tivemos ensejo dc fn-zel-o no Adagio da Sonata ao tuar, cui.movimento demasiadamente " uniforme .apresentava ura Inutl! rallcntsmd» na col-•cheia pontuada e scmicolcheia.
A seu tempo, a gentil pianista, libertadas craveiras convencionaes da escola, au_cu'tando o próprio modo dc sentir, .fortifi*codp. --Ia experiência c pelo estudo, o seuespirito scr-lhc-ã 0 melhor -conselheiro namaneira de colorir phrases o expandir oseu temperamento.
Feito este rápido c sincero commcntarlo,«fl» egualmente feito o desempate acimsalludido. A "falta" de firmeza e a existen.cia de "segurança", encaradas no ponlo dtvista exposto, não vem significar senãoum systhema dc interpretação em que con.correm niais os ensinamentos do professo!mie a iniciativa individual da executante.

. Segura demonstrou-se c'h cm obedeceias indicações do mestre. Falta de firmeza(leimiou para quem pretende numa cs*Ircnntc encontrar personalidade já definida.Como sc vc. ao desejado desempate nãoconseguimos cheirar,
Fiquemos, pois, por ahi, em se tratandode uma artista quo tão brilhantemente scimpõe ao apreço da critica: uma artistaque muito breve ha dc disputar o Anto.meta Ruu fie e a Guiomar Novaes a -pri

macia da trindade pianislica brasileira. ¦ _ m »a» —

S. Paulo e o augmento do
imposto sobre os fretes

S.Paulo, 7 (A. A.) — O dr. Alvartí
de Carvalho, deputado c leader da ban-
cada paulista na Câmara Federal, che-
gado hoje dessa capital, esteve em con-ferencia com o dr. Altino Arantcs, pre-s.dente do Estado, dr. Cardoso dc Al-meida, secretario da Fazenda, c os ou-tros secretários de listado, tratandolongamente dos assumptos ora cm de-bate na Câmara Federal.

A orientação do dr. Álvaro de Car-valho c aqui geralmente applaudida.
A propósito, o listado de São Pauto

cm sua edição da noite, mostra os in-convenientes do imposto dc transportoe elogia o parecer Cincinato Braga, con-trar.o ao mesmo, dizendo ter o refe-rido parecer produzido o alarme nasoutras bancadas que estão dispostas aacompanhar 03 paulistas na sua atti-tude.
¦ Concluindo, diz aquelle órgão qufc.alem disso, temos informações parti-culares de que deante da attitude dosenimbros das diversas bancadas c domovimento considerável da opinião pu-

,¦;... ,,,. .— -.-:,-". _. ' --blica contra a providencia aventada pelatiros de barragem _da artilheria france- commissão de Finanças, que é compleza detiveram, porem, completamente o  -' '-" ''-
inimigo que não pôde desembarcar e I
foi repellido sobre as suas próprias I
trincheiras.

Nos_ bosques de Vaux e de Chapitre, |a acção offensiva inimiga que o vio-
lento .bombardeio dos allemães fazia
antecipar, verificou-se de facto ás ig
« meia lioras, mas o Ímpeto inimigo
foi quebrado pelo fogo da artilheria e

¦Ma^^*_3_-<_HC=a_-¦

AQUÁTICAS
FEDERAÇÃO R. DAS S. DO

REMO
Rcniic-se hoje, n conselho director

desta instituição. Consta da ordem do
dia:

a) progrr.mma das regatas do próximodomingo;
b) sorteio das balizas;
c) pareceres.

FOOTBALL'

nas entras da
A nossa policia sabia que o indivíduo ' "jí'nt^ c ° v**Ior °" valores da taxa ap-

José Fricdman. que ora se diz o°laco, j p £ *_ -
S. Sr ?_._.£¦!.,

que
ora austríaco, explorava varias tmilhe-
res anui c em S. Paulo. Este indivíduo
oceultava-se dos nossos agentes que não
consecuiam descobrir o scu naradeiro.

Iionlcm. afinal, o agente Scalla. dc
serviço na -" delegacia auxiliar, nren-deu-o na rua do Rezende, levando-o
para a Central de Policia, a cujo xadrez
foi recolhido,

Fricdman vae ur nrocessa-i-.

7 de agosto de 1076.
Afc.im fíaf>fi$ta. n

¦*wg-*^**^_a3)-^--3i '¦
A POMOTA

Foram transferidos 03 commissarios:¦Antenor Tik.u, dn i" para o 3° dis-
tricto: n:i1ma I-r.-m, dn -° para o
rR": An'nnio dc Araujo Mello, do o"
p.irao 2", c T.-curcnço Affonso Alves,«•"• 'R* oara o o"

AMERICA FOOTBALTj C___
Hoje, ás i_ i\2 horas, haverá no

ground da rua Campos Salles, um trai-
nine dos i° e 2ft teams.

Pede-se por nosso intermédio o com-
parecinienío de todos os jogadores in-
clusive os do .1° team.

fossado que receberam do mesmo Mi
guel a quantia de 100:000$ de que lhe
deram quitação, com poderes irrevoga-
veis.

O dr. Raul Martins, juiz da i" vara
federal, reconheceu, como verberou o
dr. procurador, e concluiu do coronel
cotn seu filho, que se fez rcvcl, com o
unico fim de prejudicarem o terceiro
cessionário, c, assim, julgou improce-
dente a notificação e condemnou o no-
tificante nas custas.

1-ara 1^ _u_xirÁ_iE.\'ro
A Cr.itral c a P.efoitnra

Pc.miitnin. terrenos
'O director da 'C.iüra! do Grasi! pe-(lin ao _ prefeito para designar um fun-

ccion.-.rio. afim de assignar na secreta-
ria daquella estrada o termo de per-mula de um terreno para alinhamento
da rua Ferreira liorges, cm Campo
Crande.

Conflictos de que a policia
nada soube

A' nia São Luiz Gonzaga n. 567 ha
um hotel e botequim, onde costuma
reunir-se cm grupo a palesirar e a dis-
cutir. a vagabundagem daqucllas im-
mediações.

,Dc ante-hontem para hontem houve
ali dois tremendos cliarivaris om que
entraram em scena revolvera e pu-
nhaçs. 'Houve alguns arranhões, sendo,
porém, maior o rtlarma dos moradores
nas proximidades do botequim.

A policia do 1'S1^ districto não roce-
l>_u nenhuma queixa nem denuncia
desse faoto, mas, sabedora do que se
passou, porque tudo emfim sc chega a
saber neste mundo.vae procurar apurar
o que ba dc verdade cm tudo e qi*.ac3

.ram 03 responsáveis pelos conflictos.

H|niOEiiioiÉ
||§§|pi Ernesto Souzo

lllll BRONCHITE

^jjfe|p|| Taiercolott pulmonar.^^M GRANDE TOBICO

CRANADO « ... 10 da Marco, 14

ESMOLAS
. De carido. anonymo rccclicaios a quan-tia de 10$ para os nossos po.ires.

Os vales--ouro
UMA RESOLUÇÃO DO SR.

CALOGERAS
O sr. Pandiá Calogeras, cm circularhontem expedida, declarou aos chefesdas repartições subordinadas ao Minis-

terio da Pazenda que os certificadosouro uu vales ouro são de exclusiva
circulação local c intransferíveis portradição ou endosso, só podendo, por-tanto, ser resgatados na própria praçac por intermédio do respectivo eiiils-sor.

Esse mais alto Tribunal da Repu-
blica, depois dc estudar detidamente os
autos da questão, acaba de resolver porum accórdam que a "black list" não
pôde invalidar contratos de compra e
venda que forem effectuados uo paiz.

«
Morte de um veterano

argentino
Cii-no. Aires, 7 (A. A.) — Fallecen,

cm Moron, paupérrimo e esquecido, o
dr. Martin Maiheu, um dos mais ceie-
bres guerreiros argentinos na campanha
contra o dictador Solano Lopez, do Pa-
raguay.

O illustre veterano era filho do pro-
cere da independência argentina. Don
Matlicu, c contava 93 annos de edade.

A reconquista de Buenos
Aires

Buenos Aires, 7 (A. A.) — No pro-ximo dia 12 do corrente, celebrar-sc-á
nesta capital o 109o anniversario da re-
conquista dc Buenos Aires, ao tempo
das invasões inglezas, cm 1S06.

A Municipalidade fará conimemorar
solennemente a referida data, cslanrlo
preparadas algumas cerimonias c festas
em sua homenagem,

_íA luta em vários sectores
Paris, 7 — (A. II.) — Os allemães

ainda não confessaram claramente a
perda da obra dc Thiaumont, o queindica que cies estão rcso'vidos a ten-
tar todas os esforços para reconquis-
larcm a *-«=icãn O facto rral. porem,í que, depois dos seus violentos con-
tra-ataques vcin a fadiga, que os
obrif-a a alguns dias de repouso, antes
dos novos assaltos, que a formidável
actividade da sita artilheria faz prever.

_ No entanto, essas acções de arti'hc-
ria não impediram os francezes de
alarearem e orainizarem os seus ga-nbos cm torno da obra.

Independentemente do terreno e das
owas reconquistadas, a cifra de 2.500
prisioneiros capturados aurante a sc-mana na região do Mosa. prova a im-
portancia dos resultados obtidos. Dedia para dia se torna cada vez mais
funda a impressão dc que ns ataques e
contra-ataques allemães perderam já oÍmpeto e o furor dos primeiros tem-
pos, apezar do apoio e da actividade
quasi constantes da sua poderosa arti-Ul. rin.

No Somme, os francezes tomaram
mais algum terreno próximo de Estrcese os inçlczes continuam a progredir.Dc resto, a semana terminou cm to-das as frentes nas melhores condiçõesNo tsthmo de Suez, os inglezes, infli-
«mio aos turcos uma grande derrota

lamente descabida, o governo está dis-
posto a não fazer questão fechada daapprovacão do projecto".
. 

"Assim, 
podemos adeantar ainda, que

p muito provável que o augmento doimposto sobre os fretes ferroviários
não passará na Câmara".

Tambem na sua edição da noite, o
Correio Paulistano, em artigo intitu-

das metralhadoras 
"francl_as" 

òuT'fize* i/„ 
° "A 

*-rodu,*c**0 ameaçada", trata
ram fracassar por completo a accão do ' ^CSm0 a .umP*°. continuando a
nosso adversário. | com»ater o imposto de transportes

No Somme, hontem, a nossa aviação c?mo1 prejudieialissimo á economia na-
travou numerosos combates, em rcsul- cloni-1* .
tado dos quaes foram abatidos tres "'¦¦pois de af firmar que & um erro
aeroplanos allemães; um, próximo a j gra™r a Producção para augmentar as
Roiglise, outro na direcção de Omié-! fendas, o CorrL'i0 Paulistano pergun-cpurt. e o terceiro ao norte do Nesle. Ita* 

"Como conciliar-se a promessa fei-1 res outros apparelhos allemães seria* Ita Pelo sr. presidente da Republica namente aitii-gidos, foram cair nas linhas •*«•• plataforma c as declarações poste-riorcs dc acudir, com efficiente am-inimigas. Foram ainda destruídos doisbalões captivos.
Na noite de 6 do corrente, as nos-

saa esquadrilhas aéreas lançaram vinteobuzes sobre a estação ferro-viária deMetz-Sablons, trinta sobre a de Thien*
ville, vinte e cinco sobre as usinas deRombach, ao norte dc Mstd, e doze so.bre os bivaques inimigos, p;rto deR tain.

*
A offensiva turca em

Mush e Bittlis
Londres, 7 (_. _.) _ Informam dePetrogrado que os turcos, fortemente

reforçados, tomaram a offensiva em
Musjl e Bittlis, conseguindo nos primei-ros Ímpetos vencer a opposição dos rus-
sos. os quaes. .porem, depois de alguns
momentos dc luta. firmando-se cm suas
posições, contra-atacaram com grandeintensidade, recuperando todo o terre-
no perdido e detendo a offensiva ini-
miga. que, assim, fracassou ,por com-
pletn ante a vigorosa energia dos mos-
covitas.

Incêndio de um dirigivel
italiano

Roma, 7 (A. A.) — Os jornaes no-ticiam que um dirigivel ital*'ano quese dirigia .para Lissa, a grande altura,incendiou-se rraentinamente, caindo nomar o aoparclbo.
D-versos torpedeiros austriacos quese achavam na oceasião pcrlo do logar

ein que o mesmo caiu, débald
ram 03 seus tripulantes
trando.

procura-
não os tucon-

paro, a producção, que é o pivot denossa prosperidade e de nossa rique-za, com o plano traçado pelo Con-
gresso c que; dizem, é prestigiado pelosr. Wenccsláo Braz? Retiraram-se exa-ctamente dahi os fundos necessários acsupprimcnto da receita?

Depois de demonstrar que o Estadode b. Panlo representa quasi a metadedo valor dos freUs ferro-viarios doBrasil, diz: "Se o imposto passar,S. Paulo terá dc concorrer annual-mente com cerca de dez mil cornos,alem dos dois mil e trinta e sete con-tos que paga actualmente de impostosnas passagens ferro-viarias."
. Affirma ainda que as ferrovias nãotirarão dc suas rendas normaes essa

quantia, e segundo que o fazendeiroe o industrial hão de pagar, além do
preço do frete, um novo imposto. "E
essas casses, continua, já angustiadas
com as crises e a falta de credito ede dinheiro, com as taxas, impostos
sobre-taxa, etc, perderão completa*
mente a confainça no exilo e na re-compensa do seu trabalho."

Um grande submarino
avistado de Cross-Island
Nova York. 7 (A. A.) _ Dizem d „-•pachos tclegraphicos. aqui recebido- dc1 orrland. que a cinco milhas distantes

um grandedc C-oss-Island foi avistado
submarino.

Pelas proporções do mesmo, que éde typo perfeitamente d-fferente dosnormaes, acredita-se.tratar-se do super-submarino "Bremen". 
cuja viagem __.to tem dado que falar.

Um "raid" de aviadores
francezes

_,__?__'* 7- iA' a\ ~ Uma CSfi«a-dr.lha de aviadores francezes bomba,rteou as estações de Meiz-Sahlons ciluonvillc, hem como as usinas allemãs•ie Rombach, Vivach e Êtain, causandoCrande. prejuízos aos inimigos, ,

Os militares uruguayos
em S. Paulo

5. Paulo 7 _ (A. A.) _ O coronelSilvestre Mato e o tenente José Traba!,membros da commissão uruguaya dc li.antes com o Brasil, que se acham nes.ta capital dc_ passagem para o seu paiz.estiveram ho.c em visita ao quartel daLuz, sendo acompanhados pelo dr. ElojI Chaves secretario da Justiça e Segu*rança Publica,
Dep_ \,deS3a vi3ita e do almoço, ocoronel Maio e o tenente Trabal esti-veram no palácio do governo, onde fo*ram fazer as visitas officiaes ao dr.Altino Arantcs, presidente do Estado,hem como aos secretários do governo,Ames dç partir desta capital, o coro-nel Mato ira a uma fazenda do interiotdo Estado, de onde, provavelmi-nte, vi-sitará tambem a Escola Agrieola e 3fazenda modelo de Piracicaba.

•^ **W***«tM___W_IM*Í ¦ '¦ .¦¦_-.

O 2o delegado inspecciona
os districtos

O 2* delegado auxiliar inspeccionon
hontem, á noite, as delegacias do 11',
í? •. ?-!° e ]5° districtos, e a PoliciaMarítima, encontrando tudo em ordem.Nos districtos a mesma aetoridadeconferenciou com os delegados sobre a9medidas de policiamento, de accôrdocom as instrucçôcs do chefe de policia,'baixadas na ulAma circular.
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CORREIO DA MANHA — Terça-feira, 8 de Agosto de 1916 .3 FUMOS Ei* PACOTES "VEADO" -*• .AO 03 MELHORES DO HRASII-' Recusae as ímitaç.e_

Verdadeira cura da H t H NIA quekadura
Bom operação. Patentes de Braxellas e Argentina. Medalha de ouro.

Paris
Quem corapia uni CINTO «ue "*o tm leito

sob medida, conforme a jroimra da HÉRNIA, na

maioria das veies expõe-se ao estrangulamento, do

itvtesUiio • corre o perigo da morte enlre horríveis

«.ores.

Conmlta das
9 ls ia e

das a is 5-

O domingo
até meio

dia.

No Brande «itabeleci-iento do Protesior LAZZA-

KINI todo» os appar-lhos «io tabricados sob me-

dida conformo o caso e a enfermidade,.não tendo

nenhuma mola de ferro, são leves e invisíveis, garon.
lindo nma contenção suave e perfeita, lambem aas ...

líernis* Ti- volumosasi podendo o doente trabalhar, fazer exercícios «ie «r-

mnastiea ou e-uitação, ficando completa mente ourado, sem operação .alguma. As

J!5S"as que foffrenráa Hérnia escrevam hoje mesmo ao Prof. Lazzariní, afim dt

0bHtâo^°àVãf*o Ao. CINTOdo Professor UZZUUNI fiqud eom-

Blet-nicnte curado dc uma Hérnia Esçrpt-1, .ue soiíria ha longoe annos. Attes-

findo essa cura, tambem «novo a minh a gratidSoi - Manoel Garcia do AmaraL

C^S^^ applicar durante - meses o

.eu Apparelho, a minha qnebradura redu-iu-se, ouiando-se completamente. Meus
"neeros^Vg 

ídicimentos - C. Cattaneo. rua Lavradio, 8o.

Favas nma curai' en. pouco tempo Obesidade, Rins moveis, Ven*
tre caldo. Debiliiliidii nervosa e Rhenmatismos, próprias para se*
nliora o Cavalheiros.
RIO DE JANEIRO - LARGO DE S. FRANCISCO N. 43
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CARTAZ DO DIA

Theatros'

COMMERCIO
«Rio, 8 de agosto de i«Ji<).

JiOTAS DO SIA
Hoj'e, á i hora da larde, deverão reunir-

ac oa credores das fallencias -de E. Samuel
Hofímann o dc Corrêa da Costa e Comp.,
_ i i|_ hora da tarde, os da dc Manoel
Pereira c ás a horas da tarde os da de Joa-
quim de Oliveira Duarte.

Na Estrada de Ferro Central do Brasil,
termina hojo, ao meio-dia, o pra.o para o
recebimento de propostas para a constru-
cção de um muro c uma püastra para por-
tio. no pateo da estação do Norte, na ei-
.dade de _. Paulo.

Hoje, ás 2 horas da tarde, deverá reali-
iar-se as assembleas das companhias Cw
bonifera do Jacuhy e da listrada de Fer-
ro e Minas S. Jcronymo.

Na Directoria Geral de Obras c Viação
da Prefeitura, termina boje, ás 2 horas
da tarde, o prazo para o recebimento de
propostas para o calçamento a niaeadant
alcatroado das ruas Tres Docas c Ayres
Pinto.

Hoje, á i hora da tarde, deverão, reunir-
se os credores da fuHcucía de Albino Soa*
res de Almeida.

M'tH.I.Ü —• "Stá salva a pátria
vista). A's 7 31-1 c„B 3l4--

CARLOS COMES — "O diabo a

iro, (rcvisia). A's 7 3|4 e _.314;P.VI.ACHTIIIiATRlv — Mamttelle

(rc-

qua-

iVi-

tifitchú (operetaj. A** ÍI 3l.« . . „
RECHEIO — A linda funccionnria",

fcomedia). A's ; jU e 9 3\a. ,,
RITUliliICA — Sessões cincinatographi-

cos é variedades, «Ins 7 á* 11.

S JOSÉ' — Espectaculo da companhia

Jdolasso. A'-3 71I-. 9 o 101|*.

S PRDRO -~ Espectaculo da companhia

jaciiiialin. A's 7 ;IÍ4 c 9 3l-l-* * *
Cinemas ,.

Circos
sido

AVENIDA — "A Invencível", (drama)
IDEAI. — "As feras «le Junglas . .Vir.

gança do Princiiic IJavigny" .(drama j «
°A 

eucrrii na AIsacia". (dramática).
Ms™ 

"Sua taça, de amargura'
"Coração de mármore.-1 .(drama); Uni

poi da escola'1 (comedia).. ,
ODEON — "A Embaixada

na Ariienlina" (do natural).
1'ATIIE' - "Vingança de

"As feras dc Jungle" (dramas)
gicnic Jornal" (do nntural).* * *
Circos

Brasileira

Príncipe",
< "Flumi-

PIERlUi — Funeção variada.
* * Hs

PRIMEIRAS
OS FILMS DE HONTEM

Como de costume, os cintmatograplios

mudaram hontem de cartaz. O Odeon apre-

scntou.Be com ura film inédito, executado

pelo hábil operador A. Botelho, enviado

espe.:ir.l da Companhia Cinc.ato.rapliica

Brasileira, sobre a Zíiiiiraivoi/o brasileira is

iestas do centenário argentino, da qual se

destacam, enttc outros, os seguintes nume-

ros: A partiila do "Júpiter", incidentes de

viagem, a chegada a Buenos Aires, as festas

da independência, a revista naval, as forças

brasileiras do cruzador Barroso desfilando

cm continência ao presidente da Republica

amiga, o grande 
"match" do football en-

tre os uruguayos c brasileiros, o incêndio das

aichlbancadãs, Ruy Barbosa na Faculdade

de Direito de Buenos Aires, c o regresso

da embaixada,
Completa o mngniíico programma do

Odcon, .-1 Esmeralda, interessante film dro-

iiiatico, de enredo policial, da fabrica Gau-

JTlOllt,
t.) Pathé soube tambem escolher um pro-

giamma de primeira ordem para mudar de

cartaz, apresentando-nos, entre outros films

encantadores, Aspectos da AIsacia Recon.

quistado, um bellissimo drama editado pela
fabrica Eclair, interpretado por mr. Violei
- mlle. Eiiiüic Lynj FiiifaHfO de principe;
Daisy ou tu tiras da Jmigto, arrebaladcr

fllm dc sensação, interpretado pela arro-

jada Cina Montes, c o sempre variado

i--|iiiiiiiie>l'~ Jornal, grandes actualidades ca-

riocos, destacando-se, a.éni das modas, as

foslas de. domingo, a cuposicíto canina e a

festa do Canto do Rio, cm Nictheroy.
linrii.-iYí), empolgante trabalho da "Red

1'eaUier", onde sobresàa, pcla sua graça,
líéHcza, fascinação e meiguice, a artista

Mary Fullcr, a favorita do "ecran" ameri-

cano, c o estupendo film oom quo sc apre-

sentou honteni o cinema Avenida.

O cinema Ideal, dqiois do enorme

suecesso alcançado com o ultimo pro-

gramma oxhibc : As feras da Jnngitt, grau-
t/e fílm em 5 emocionantes partes, por
JJuisy Ford; Vingança th principe Da-

ri.iiy, 3 longos e vibrantes actos da fabrica

l.clair, c '¦! gtten'u ua AIsacia, om duas

interessantes partes. Como extra, na "ma-

timíe", Os orphâos <1a guerra.
(.) Íris cxhíbe nada menos dc dois sober-

bos fiims: ,Ç"«i í.fa de amargura, empol-

li.-.ntc drama em 5 actos, da fabrica Uni-

versa!, por Cleo Mndt.oh; Cora(ã° de mar-

more, drama violento, em s longos actos,
11a fabrica l'ox Filmp, adaptado do jnagiãtral

romance de Eniile Zola, Tlie''e:a Raquiu,
-¦ mais estns: 1'fcriiN* «í.i fim eorageni, bel.
Hsstmo film pela festejai]*! actriz Violeta
Ihiper, c Tempos (-,*-í cseoht, comedia da fa*

bríca Í.-Ko, como t ítrn, na "niatínóc".

RECLAMOS
THEATROS

Hu peças «predestinadas a exito enorme.
" A linda funeciunaria" é uma dellas. Km
l'arÍ5, e durante uma época inteira, foi o
«Ivo das gcracs altracções, bem como cm
l.tsboa, _i)!e obteve grande sticcesso. Aqui
ua Rio, desempenhada por CremÜda de
Oliveira, Alexandre dc Azevedo, Serra e
l*'erreim de Souza, tem ülitido incontesta-
«ii exilo.

Uoje, ás 7 -!•- e 9,1!- boras, mais duas
.c-ssõe**! e assim será, cniquauta Stf não
fizer a "ríprisc'1 do vaudevtllc "O águia".

Com c>:Íli sempre crescente, está sendo
'epresentada. no Apo'.Io, a nova revista —
''Stá salva a pátria", nue é cheia dc gra-
ça, o tem soberba montagem e optimo des*
empenho. _\ senhõrita Rosita Rodriguez
continua a merecer a predilecçSo da pia-
tia. que boje a apreciará, nas duas scssCe.
dai 7 _l4 o 9 314.

A applaudída coripanhia Vitale, que tem
procurado variai* quanto possivel os seus
espectaculos, annuncia para boje mais uma
peça do velho repertório, desse repertório
«íuc iá íçz época, c ípoca brilhante c oue
t- hoje ainda lembrado eom saudade pelos
apreciadores das boas operetas d'antanho.•'M..*'i'ze'íe Nttouche" é que sc canta
hoje, no P.i!acc, que certamente se verá
procurado pelo nos>o publico, que oli af-
fluirá certo de ver uma brejeira opereta,
representada com arte e brilho.

No Republica, estrearão hoje 05 "4 Ci-
bsoiiV, que apresentará as suas dansas
norte-americanas. Tambem será dansado o
tangu argentino.

À".i té!;i serão exhibidoa os films: "A

cidade de Spezzía", "Amor dc polítiquel-
'"os", ''Quando a cor nela ila o signal", "A
»iio aeeusadora" e a "Mulher advogado".

Os espectaculos do Republica tem uma
cxcellente freqüência. Os preços sSa os
mais commodos possivel. dada a grande Io-
rução daqutlli theatro.

*
A companhia «me actualmcnte trabalha

110 theatro S. Pedro, tendo á sua frente,
cento figuras principaes, o professar Hcr-
inamt, coguominado o "Rei da lÜectriei-
tlode". pelos assombrosos exercícios que
com cila pnitiei. c I.a 1'ollctte, artista de
renome, pela lim*pesa c rapidez com que
executa os mais inveroàimeis trabalhos de
iliustonismOi continua a ter grande con-
eorrencla iiaj duas sessõç*.

O programuia é dividido cm duas partes
e delle fazem parte números inteiramente
desconhecido) entr. nós.

Hoje haverá mais duas .---eõcs.
-I*

¦\ companhia Molavo continua fazendo
fuceesso, no theatro S. José.

G. Molasso c Ana Kreinser são dois
r.ni-...j que, por si sós, fariam um cs-
frcctbcuf) inteiro, quer como autores c
multo principalmente como bailarinos, queSan exímios nas suas dansas cxquisitas.

Ao lado dellc* prestam efficaz coiicur.
fo artistico, concorrendo grandemente parac suecesso da companhia, l.co Dohy mlle.
Soíenslio e Lernia -Moiasso, artistas dc
trande mérito.

Como brinde aos freqüentadores <h São
.Tose, a empresa Paschoal Segreto contra-
tou os artistas Uinuzza Mia. cantora a
voix, e As Violctiir. duettistas portuguezas,•Que no hitervallo do primeiro para o sc-
Bundo ouadro, cantam vários trechos dc
mu vasto c variado repertório, coni ap-
plansoi unanimes tia platía.*"O 

diabo a quatro" está levando srande
Concorrência ao Carlos Gome-:.

K.-crint.i c*n uma "verve"' irresistível,
<on: ¦*:i!/i cuidada montagem e representada
eooi vi.la c animação pela coill|ianbia ora
tnstitllada naquelle theatro, parece que ?crá
1-u.i 1 .pe"á por muito tempo no cartaz.

- ücir lisura ellu nas duas sesiões.

As funeções do circo Pierrc lem
multo concorridas.

lista noite teremos ali mais algumas cs-
tréas. O desloeador mundial da "Olyinpian

Troitpc" e um assalio de "bo*" poi- boxea-
«lorcs da Academia dc Box sSo números
de attraççSò que figuram no programma ue
hoje. * * *
Varias.

UMA FESTA DE CARIDADE
NO MUNICIPAL

E' hoje que Julieta. dc Frézia realiza o

seu lão esperado festival, no Theatro Mu-

nicipaí, em beneficio dos soldados francezes

cbtropiado") pela guerra.
Juliotà de Frésia ji é conhecida da nossa

platéa, que a apphudiu calorosamente nesse

Municipal, quando ella aqui esteve ua com-

(lanhia de Brulé.
Os lieroes sem aurcola — tal é o thema

da conferência que a graciosa Frésia vae

ler logo, á noite; e alem dessa pagina li-

teraria, a intelligente actriz recitará lindos

versos.
*

A companhia lyrica, que ora trabalha no
theatro Colon, de Buenos Aires, deve aqui
estrear a i de setembro vindouro.

A actriz Judith Mello deve estrear,
11» Recreio, em A Tlcãosinlio, comedia
extraída dc uma peça de Paul Gavault. que
suecederá, no cartaz,, á comedia ora a»
cm scena — A linda funecionario.

+ A recita que o aplaudido maestro
Luz Jivuior realiza, no Apollo, terça-feira
próxima, será em homenagom ao senador
Ituy Barbosa.

A maior parte da casa para esse espe.
claeulo, que promcttc ser muito interessan.
te, já está passada.

A terceira peço que a companhia do
iliden-Theatro, de Lisboa, apresentará, ao
nosso publico, .no Carlos Gomes, será a
revista  Domina, que na capital portu-
gueza teve cerca de trezentas representa-
Ções.

A maioria dos artistas da companhia
Ruas, presentemente em -. Paulo, tomará
parte na recita de Bastos Tigre, Rego Bar-
ros c Carlos Bittencourt, autores da re-
•vista — Stá salva a pátria.

No acto de cabaré! tomarão parte mais
de, vinte artistas, entre .lacionaes e estran-

lÉstá em ensaios a charge dc Bastos Ti-
gre — Ciiime* «*« estrella, que será repre-
sentada, nessa noite, pela primeira vez.

4» A companhia portugueza Ruas ter-
mina os seus espectaculos em S. Paulo na
terça-feira próxima, dando dois únicos es-
nectuculos, sabbado c domingo, no Hcpu-
blica, com a revisla — Picareta, que ila-

quelle Estado logrou grande, exito, .
Telcgraiiuua da Agencia .Americana:

Bimiim Aires, 7 — Alcançou b.-ilhantc
exito, no theatro Odiou, o representação da

peça — El eampo de armino, hontem Ie-
vada á scena pela companhia dramatici
Guerrero Dia* ds Mendoza. . .

4- O Núcleo Artistico Brasileiro fará a
inauguração dos seus espectaculos por ses-
sõos. no theatro João Caetano, de Nictheroy,
no dia 9 do corrente, com a opereta em 2
actos — Alegre viuva ein Kicthens. a pre-
ços populares.

No ospectoculo tomarão parte os artistas
Isabel Câmara, Julieta Vianna, Luiz Fran-

ça, M. Durães. A. Teixeira e José Vianna.
-e> A companhia Vlt.ale dará sexta-feira,

em 9* recita de assignatura. a interessante
opereta — Dansariita descalça.

m_ « em *> tm •

ASSEMBLÉIAS CONVOCADAS
lianco Evolücionista; dia 11, is a-ho-

ras.
. Empresa Balnearia do Rio de Janeiro,

dia 11, á 1 hora.
Antônio Jannuzzi, Filhos, e Comp. dia

s... ás 2 horas.
Sociedade Anonyma Estamparia Leão,

dia 26, ás 3 horas.
Companhia Kstradas do Ferro Vedcraes

I Brasileira (Rede Sui Mineira), dia 30.

ASSUCAR
Entradas em s: 7.'" saecas.
Desde 1: as.640 ditos.
Saidas e:n 5: 37.417 saccos.
Desde -iu 49.49» oitos.
Existência em 7. «lo tarde: 114.íos

saccos.
Posição do mercado: calmo.

COTAÇÕES
Branco crystal $570 a $.6.0
Crystal amarello $530 a S5_>
Mascavo.
Branco, .-." sorte.
Mascavinho . .

Sãao a $450
$670 a $690
$Soo a $550

CONOOKRBXOIAS
ANNUNCIADAS

Directoria Geral de Obras e Viação da
Prefeitura, para o calçamento a parallele-
pipedos sobre base do macadaiii, da rua Ce-
neral Argollo, dia 10, ás 2 horas.

Supeiintendcncia do Serviço dc Limpeza
Publica e Particular, para a acquisição de
100 caixas destinadas a collecta do lixo da
limpeza particular, dia io, & i hora.

Conselho de Compras da Marinha, para
1 fornecimento geral necessário ao serviço
e consumo ordinário da Armada, dia 10.

.Superintendência do Serviço de Limpeza
Publica c Particular, para a acquisição de
uma bomba centrifuga, conjugada, com
jecto de 3 1.2, com motor a vapor conju-
gado, para a lancha "4 de Maio", dia n,
í 1 hora.

Superintendência do Serviço da Limpeza
Publica c -Particular, 

para acquisição de 45
aros de bormcha massiça para automóveis;
dia 17, á 1 hora.

Administração dos Correios do Estado
do Rio de Janeiro, para collocação. con-
servaçiío e reparos das caixas de collectas
.urbanas, dia 21, ás 3 horas.

Estrada de -erro Central do Brasil, para
a construcção de sete carros de luxo e
transkrmação de dois carros de passagei*
ros, dia 31, no meio-dia.

REUNIÃO DE CREDORES
Fallencia de H. Loitc, dia io, i i hora.
Fallencia de Zurich Marques _ C„ (lia lt,

4 1 hora.
Flallencia de 1'elici-inio Coelho, dia 18, i

1 liora.
Fallencia de Agostinho de Souza Mar.

quês, dia 28, á 1 hora.

CAMBIO , .
Hontem, este mercado abriu estável, vi-

Korando para os saques as taxas de 12
ig|.i- e ia 5|S d. o em seguida a de
13 stS d. o para b compra do papel par-
ticular a 4c ia 23I3* d.

Momentos depois da abertura o merca-
do firmou-se, sendo feitos os saques a
ia 513 e 12 _i|._ d. c a compra das le-
trás dc cobertura a 12 23I32 o 12 3U «.¦

Para os vales ouro o Banco do Brasil
af fixou a taxa de 12 29I64 d.

Os negócios conhecidos careceram de im-
portaucia, fechando o mercado cm calma,
vigorando para o fornecimento de cambiacs
as taxas do 12 5I8 e 12 21I32 d. c para
a acquisição do papel particular a de
12 23I32, 13 3I4 d.

Foram affixadas nas tabellas dos ban-
cos:
Londres , . . ,
Paris ...,,.
Hamburgo . , , ,

A' vista:
Londres. , ¦ .
Paris -.
Hamburgo. , *

.Itália. ... v.
Portugal. . , _
Nova Yoric. , ¦
Montcvideo. • •
Hespanha. . , y.
•Buenos Aires. ,¦ ,¦
¦Suissa
Vales do café. •
Vales ouro. . .

yufól
de fígado de bacalhao

8EM OliEÓ
-aotO-«*»-*r-D»^-

Gonssliio Municipal
A política do Districto

Federal
A' hora do expediente prccnclicu-a. o

Sr, 'fa.vares, lavando a roupa suj'a da
politica do 'Districto Federal c fazen-
do a apologia dos extraordinários ser-
viços prestados pelo seu finado chefe
senador Augusto (le Vasconcellos', ao
Districto Federal.'Na oiilcm do dia foram approvados
os projectos:

mandando archivár o requerimento
da Associação Commercial, fazendo
¦ponderações solire o projeoto de orça-
mento para '1916;

providenciando sobre a entrega de
caixões mortuarios nas zonas urbana e
suburbana.

O .projecto autorizando o prefeito a
pennittir que o Centro Beneficente dos
Operários Municipaes dc Obras c Via-
ção desconte, em favor «los operários
municipaes, seus sócios, 09 salários
mensaes dos mesmos, teve a sua disetis-
são adiada _)or doisJ dias, a requeri-
mento do sr. Moraes.

, 129I16 1. sJS
$679 $685

. Í740 $745

¦i 133I16 a 12 13I32
$088 S&99

. $745 $750
v $633 _6õi.
,, 2S1J40 3?°5°

V ..$070 .1 4$i3°
,' 4$_oo AÍ260

•i S832 $860
, 1S730 «1 1.745
. $785 $786

$686 $687
2$i68

ALGODÃO
Entradas cm 5: 84 fardos
Desde Io: 1.506 ditos.
Saídas em •_: 307 fardos.
Desde i°i 1.776 ditos.
Existência cm 7, de tarde: 5-604 fardos.
Posição do mercado: paralysado.

COTAÇÕES
Pernambuco. . . , . . Nominal
R. G. do Norte Nominal
Parahyba ... ... Nominal

BOLSA
.Honteni, a Bolsa funecionou activa, po-

rém, sem desenvolvimento de negócios rea-
iizados.

j\s apólices Geraes, as de C. de .-.. de
Ferro e as Municipaes, ficaram fracas; as
da C. do Thesouro, as acções das Docas
da 'Bahia e os das Loterias, mantidas; as
das Docas d-e 'Santos, as 'das Minas *S. 

.Je-
ronymo, as da -Rede «Mineira, os apólices
Populares e as Municipaes, firmes, e as
do 'Banco -do Urasil. mantidas.

ViliNDAS
A policie:

Geraes de zoo$, 2, 
Ditas de 1:0011$, 1, 1, 20, a. , •
Ditas idem, i, i, s, 5, 10,

10, 10, a. .... . . .
Ditas idcm, 4, a. .... .
Ditas idcm, io, 
O. do Porto, 1, 4, a. . . <•
C. de E. de Ferro, 2, 3, s,

5, 6,, 7. 8, 
Ditas idem, 3, 10, a, 23, a, 1
Baixada, 6,  .-
C; do Thesouro, 2:000$. a, . «'Ditas de i:ooo$, 10, 30, a. , _
'Uitas idem, 3, 3, 5, 9, ia,

22, 25, 
Municipaes de 1906, port., 6, e
Ditas nom., 15, •;
Ditas de 1914, port,, 10, a. . .
Ditas idem, 3, 13, jo, e. . , .
Ditas nom,, io, 74, a. . . . *
I;. dc Minas Gcracs, de i:ooo$,

3, 8, 
E. do Rio (4 o|o), 12, 15, a. •

Bancos:
Brasil, s, 5, a. , . .- .: . _

Compantias:
Minas .. Jeronymo, 10, 30, a. .
'Dita. idem, jjoo. a. . . • •
Rede Sul iMlineira, 100, 100, a
Ditas idem, 200, 
Docas de Santos, nom., 150, a

Debentnrest t
Mercado Municipal, io, a. > •
Docas de Santos, 13, 27, 50, a

75Ò$ooo
797$ooo

;9S$ooo
;99$ooo
8oo$ooo
893.000

774Í000
775*000
765$ooo
74o$ooo
77ó$ooo

778$ooo.
1968500
iyi.âooo
191S000
192Ç000
¦93$500

775?ooo
8u$ooo

-02$000

19^000
ZU2$000

Port, lata de 16 litros 38*500 «i 30I000
Poiliigucz, lata S500 a 3S000
Francu, lata de 16 litros 29I000 a 3*1000"LpfsTA 3*i',<") * 3*1<">
j, ,1'~", Por 100 Idlot
Mcional. . . , , ? t 54$ooo a s6tooo
Eítranreira ..... s6|ooo a s8$oooAl.ÜODAO
Pernambuco . , , ,
Kio Grande do Norte,
Parahyba .,,,,;lÍ5R_IJ *•
Claro (280 libras), .
Escuro, idem. . . .

BATATAS
Nacional, por kilo. . .•

BORRACHA
Mangabcira, conforma a

uu.Iid.-..!e. oor 15 kl.
BACALHAO

Pebcelim
Gaspe ,
Noruega
Gseossia

BANHA
3r.i'ha de Porto Al-fca, •

laia de 2 kilos. . . .
Dim. idem. lata de 30
kilo

Dita da Laguna, lata
grande

Dim «ii- Itaiahy. lata de
_ Kilos , ,

Dita" idem, lata grande.
Oiui fie Mina», lata At

2 leilos
Dila.*: idem, lata grande

CARNE SECCA
Rio da Prata:

Patos c mantas. . ,¦ ,
Mantas , ,

Rio Grande :
Puras mantas
Mantas

Matto Grosso:
Patos e mantas. . . .
S. Pauln-Minas c Rio .

CARNE DE PORCO
Cs Paraná c Santa Ca-
.tharina

ÍRio Grande
CIMENTO

Dova , .
Csthe-lral ......
Bandeira Sueca . _ j-;
Rex f * .
Alpha v -x v
Pyramide ..... v
While _ Brothers . « v

CHAMPAGNE

Nominal
Nominal
Nominal
Nominal

48$ooo —
Nominal

$280 a $340

ao$ooo a 40$oot

68$ooo a 6ç$ooo

95$ooo a 96$ooo

So$40o a 8a$8oo

8i$ooo a 8a$3oo

7ã$_oa a 8o$400

86$400 a 87*1100
8o$400 a 84^000

73$soo a
54$ooo a

74$400
60$00o

i$iuo a i$300

$900 a
jÇiiSíi a

$960 (I
i$o6o a

SS30 n
$;_o a

i$i8o
_?23Ò

i$iSo
i$i«-*

59^0
Ç740

OFFERTAS

port.

port,

Vendedores
i9$5oo, porém,

LIBRAS
i9$65o e t compradores a

sem negocio- conhecidos.

Caixa de Conversão
porto & o.

São quem melhor a.io pagam
AVENIDA RIO BRANCO 49 e 51.

LETRAS DO THESOURO
Compradores com os abatimentos de 8

e 8 1.2 ipor ccato c sem vendedore, dc-
clarudo.

A' PRAÇA
A sociedade ent commandita por

acções Machado Mello «S- Comp. (Mo-
iiiho Santa 'Cruz), communica a esta
praça e aos seus amigo, e freguezes
que, de communi accordo e na melhor
harmonia, deixou de fazer parte delia,
como sócio solidário, o sr. Francisco
d'Assunip.rio Mello, que se retira pago
c satisfeito dc seus haveres c exonera-
do de todas as responsabilidades, assu-
mindo a sociedade os encargos do acti-
vo e passivo sociaes.

Rio de Janeiro. 31 dc julho dc 1916
— Machado Mello & C.

CAFÉ'
MOVIMENTO DO Ml-RCADO

Kilos Saccos
Existência cm 4. de tarde. . . . 199-"-.°

Entradas cm 5
Ccntr.-.l
Lc-pcldina,

171.060
284.100 7.5301

Perseguição ao jogo
VARIAS BATIDAS NO is° DISTRICTO

O dr. Olegario Ucrnardes, delcirado
do 15o distrido policial, acompanhado
dc seus auxiliares, varejou hontein as
seguintes casas cm que era bancado o
jofro denominado de 

"Bicho".

Foram cilas as seguintes:
Largo do Eslacio n. 89, de Lopes &

Fernandes; rua Haddock Lobo ns. 3,
'•17. 395 c 467; rua São Francisco Xa-
vier ns. 1, 226 e 230; rua Mariz e
Barros ns. 77 e 405; rua do Mattoso
ns. 10 c 206; rua Fonseca Lima n. 3;
rua Miguel de Frias ns. 3 e 79; rua
Affonso .P.itnti ti. 191; Boulevard de
São Christovão n. 46.

'Foram approhcndidas listas e «Unhei-
ro «|uc foram remett-dos á Policia Cen-
trai tendo sido presos os seguintes con-
traventbres: Tobias Marques, Doiui.n-

gos .Enéas, l.uiz de Azevedo, Joaquim
Sampaio, José Leopoldo. João Baptista
c José Manoel dc Oliveira.

.,.-. --¦*-r-a-<twjas--4>--gw— ¦ —'——¦«

Entradas cm 6:
E. E. Centrai. . . . 133.840 2.264

Total
Kmbarr-ues em 6:

E.. Unidos 3.250
Europa .- 783
Cabo  2.201
Cabotagem 130 S.3&A

Existência em 6, do tarde. . . 204*226
Entraram desde o dio i" de julho até

liontem, 182.365 saecas. e. embarcaram em
CR°ual periodo, 271.91)6 ditas.

Hontem este mercado abriu estável,
com pouca procura e muitos lotes expostos
a venda, tendo sido eífectuadas, de ma-
11I1R, transacções de 3.2.17 saecas, na base
do 9$ioo, a arroba, pelo typo 7-

A' tarde, foram realizados negócios de
carca de 1.500 saecas. ao mesmo preço da
abertura, fechando o mercado cm posição
estável.

A Bolsa de Nova York abriu com 2 a 5
pontos dc alta.

Passaram por Jundiahy 4Ç.Soo saecas e
entraram por barra a dentro 400 ditas.

 9S500
çÜio.

.......... 8$;ot
 8$_oo

SANTOS
Em 5:
Entradas: 49.974 saecas.
Desde 1: 249.665 saecas.
Média: 49.0.13 saecas.
Saidas: 10.17*. saecas.
Existência: 1,361.336 saecas»
Preço por 10 kilos: j.$6oo.
Mercado: fraco.

SILVA UMA. RIBEIIIO & O.
Rua Marechal Floriano Peixoto, 46.

Únicos que prestam boas contas de café.

I.agc Irmãos conimunicam-nos que as
suas cotações de café s,.o as seguintes:

Ceraes de 1:100$, ,
¦Emp. de 1903. . .
Dito de 1909. , ,'
Dito de 1915. • .
Dito de 1912. . •;
Dito de 1911. , .
Judiciarias ....
üí. do Rio (4 

"1")

IV do Rio, de 500$,
nom

Dito de 500$, port.
Dito, Minaes Geraes
Dito do E. Santo
Municip. de 1906 .
Dito, nom. ,
.Ditas de 1914,
Ditas nom. .
Ditas de 1904.
Ditas do 1904,

Bancos:
Comnicrcial. . . r
Brasil. ...,-.
Lavoura. .,.*:'#*
Ccmmercio. „t , >¦
Nacional Brasil #. ¦
Mercantil. . , ,- s

C. tle Segurou
Brasil. ...ic
Garantia . . . t -,
Minerva . . . t .
Confiança. . . , ,
Arcos
União do* Proprieta-
rios  .

Varegistas ....
Cruzeiro do Sul. ,
Integridade. . . .
Indemnizadora". , i-

Estradas dt Ferro:
2,1, 9. Jeronymo. .:
Noroeste
Goyaz •
Rede Mineira. ¦ .
Norte do Brasil , .

C. de Tecidos:
Brasil Industrial ¦ t,
S. 1-lix
M- Fluminense t t
Allianca . . . :: .:
Cc|rcovado. . , .
Pct.'ojV>litia.a. . it
P, Industrial. , . •
S. P. de Alcântara
America Fabril , ,
Esperança . , . ,
Carioca. . . . .
Confiança Industrial

C. Diversos:
Docai da Bahia. .
D. de Sautos, nom,
Ditas ao port. , *
Lcterias
T e Carruagens. ,
T. e Carruagens. .
Centros Pastoris. ,:
União
Ctsa Colombo . , .-

Debentures:
C. Brahma. , , 7
Docas «le Santos. .
Tec. Magcciisc. . ,
America Fabril. , .
T. o Carruagens. t .
Confiança Industrial
Brasil Industrial. .
Tecidos Carioca , ,
Piop. Universal , ,
Centros Pastoris , ,
Tecidos Botafogo. ,
Usinas Nacionaes .
Mercado Municipal.
Tecidos Allianca. ,
Mauuf. 'Fluminense
Prog. Industrial. •
Industrial Mineira ,-
Luz Stcarica. . .
S. B. Fabril . . .
Ilanco União. . . .
Fabril Paulistana, ,
lAmverfcxi Fabril .
Tijuca
S. Helena . . .

Letras :
B. do E. R. Janeiro
B. C. R. M. Ceraes

798S000
gOOÇOOO
774S000
778SOOO
785(000
770.000

SoÇooo

778(000

197S000
i98_ooo
193$00O
19,|$000
:|2o$ooo
3i.$ooo

isoíooo
205(000
130(000
i70$ooa
1_0$000
2I0$00O

90*000
goo$oo.

150(000

goíooo
60(000

29$S00
50(000

35$500
14Ç00O

50(000
85(000
155(000
165(000

170(000
200$000
300(000

150(000

24(500

12(500
90J000
7(500

1:000(000

203(000
I2-.S0OO
205(000
195(000
IQO?000
196Ç000

108(000
igo$ooo
I94$ooo

J!00$000

170(000
190(000

50(000
20!;$ooo
500$000
20ü$000

8o$ooo
I05ÇOOO

793(000
890ÍOOO
770(000
775(000
7;o$ooo
7(ÍS$ooo
745$000
79(500

4io$ooo
425(000
774(000
7Io$OO0
I9b$ooo
196(000
i9_$ooo
193(000
3i4$ooo
3i5$ooo

i48$ooo
200$ú00
ii7$ooo

175(000
200Ç000

20(000
,100$000

16(000
83(000

850(00»

noJooo
125(000

57(000
I0$000

29(000

-_3$ooo

34$500
13(000

180(000
32Ç000

i20$oao

260(000
200S000
150(000
100(000

22S500
442$ooo
420Ç000

12(250
Gojooo
7(000

18(000
_6o$ooo
300J000

195(000
201(000
n6?ooo

iooSooo
180S000
1965000
ípoÇooo

lS2$000
190*5000
<i8o$ooo
1505000
i90$ooo
igoÇooo

6o$ooo

I02$000

Francera, .
rertURiicza.

COUROS

Por barrica
. . 23ÍJ500 —

• Não ba
:-%'¦'. — 25(000

a' 25(000
x Náo ha
t. v a6(ooo —

1 >: 26(000 —

For caixa
t • I90$000 o siüSooo
r . 125^000 a I3**$ooo

Sola "Pelotas"

Sola."Mineira commum"
Sola "S. Paulo", commum
Santa Catharina. de .'. .
Segunda e baixa. . .
Corrceiro (o meio). . .
Atanaihs, R. Grande (cada

da, um)
Atanádaa, inferio.- até (ca-

dfi um)
Atinadas de Campos (cada
um)
CHA'

Verde ..... i . v
Preto • .- »¦ t e

CACAU

«ahia. . . 1 t s , .
Pnra r v, r ?
Pernambuco. . .ti.-.-.

CEBOLLAS

Por kilo
j$8oo a 3$ooo
3S400 a
2(600 a
25800 a
2(400 a

íSyUOO a

14$000 a

16*000 a

:-$ooa a

Kilo
g$uoo a i2$ooo
9$ooo a i2$ooo

Kilo
NSo ha
Não ha

Não ha

Cento
2$800 II 3(200Rio Grande. . , ,

ERVILHAS
Nacionaes  Nominacs
Ditas estrangeiras. . . no$ooo a 120(000

FiVRlNHA DE MANDIOCA
Ue Torto Alegre:

Especial. . .
Primeira. . .Fina. . . .
Grossa. . .De Lifuna:
Grossa.

34$6òo a 3..S400
Z7SS00 a 3o$ooo
3i$8oo a 32Ç200

NSo ha

15(600 a 16(700
FARINHA DE TRIGO

(Por meios soecos, .preços üquidos)
Moinho Inglcz

i5$S»o a
15§000 a
14(500 a

¦I5$5oo
15(000
14(500

15(500 
'

15(000
14(500

CAES DO PORTO
Relaçüo dos vapores • embarcacSei que se achavam atracados no Cáes «lo Porto

(no trecho entregue a Compagnio du Port) 110 dia 7 do ugosto de 1916, as 10 ho-
fas di manhã.

EMBAR CAÇOES

11 AÇÃO OBSS.VA.ÕIÍS

' 
' ""  

 
"

V. carvão Vago.
 , , . . • Vago.

Vapor  Norueguez . . ¦ > "Bayard" Dcsc. algodão (v|_.
para o arm. 3).

Chatas.... Nacionaes .... Diversas Clc. do "Satélite".

Chatas.... Nacionaes .... Diversas Clc. do "Orcgouiaii"

Vago.
8—4 Vapor  Nacional ..-.-. "Bragança"

7)  Dcsc. de gen, da
i) tob. H.)

P. Chatas.... Nacionaes t • . . Diversas Exp. de manganez. ¦
.. Slag. Chatas  Nacionaes .... Diversas Clc. de div. va»or«_

Vago.
P, 10 Pòntllo  Nacional . • ? • "Cabo Frio'1 CabotaRCiu.
P, 10 Pontão  Naeionai .... 

"Capitar' Cabotagem.

P. 10 Patacho... Portuguez. . , . "G-ouvê.. ""V....... Ree. 
carga.

P, 10 Vapor  Nacional "Tcixeirinhã"*.' 1-Cabotagem,
P. io Vapor  Nacional . , . . "'Espirito Santo"... Cabotagem.

io Vapor  Nacional ..... "Anna" Cabotagem.

P, lt Vago.
ii Vago.
15 Vapor  Nacional "Guahyba" 'Ree. couro*.
• Vago.
¦ Vago.
18 Chatas  Nacionaes .... Diversas Dese. d* bagagem,

P.MauS VaSo.

i-6$ooo a 26$ooo
23(000 a 23(000

1(550 -

Colombo, Idem. ....
Colombo a. idem. . . .
DIVERSOS
Agua-raz, por kilo. . ,
Amendoim em casca, por

100 kilos
Alcatrão, por kilo. . .
Çangica, por ioo kiloj .
Fuba de milho; 100 ks.
Forcito de trigo, por 100
kilos

Gazolina, por caixa. . .
Genebra, por caixa . ,
Kerozene, por caixa . .
Pimenta da índia, kilo .
Linguas' do R. Grande,
unia  1(200 a

Lcdrilhos,. por milheiro 3.10(000 a 330(000
Matte em folha, por kilo $400 a $560
Polvilho, 100 kilos. . . 35(000 a 58(000
Passas, por caixa. . . 18(000 a 18(000
Presuntos, por libra . . 3S200 a 38400
Telhas, por milheiro. . . 330J000 a 330)000
Toucinho, por kilo. , . 1(000 a 1(200
Tapióca nacional, por 100
kilos jo$oihj a 40)000

Tiemoços, por ioo kilos Não ha
Vigas de aço, por kilo . (450 a (550

3Ó$ooo a
1(200

a.sSooo a
_$ooo a

5$700 a
19Ç300 a
48S000 a
12)450 a

2(500 a

38(000

26(700
16$000

6(000
19(650
50(000
12$8oo

2(700

1(400

MANTEIGAS FINAS,
ánalysadas, marcas de inteira garantia
e superiores, na casa Pinto, Lopes ir
Cfinp., depositaria dc importantes fa-
bricaiitcs «Io Ksiado de 'Minas. Rua Ma-
fechai Floriano, 174. Telephone, 3006.

Ca rica . recebida :
a José Pacheco

Carga recebida :
a José Pachceo

RENDAS PUBLICAS
ALFÂNDEGA DO RIO DE JANEIRORecida arrecadada hontem;

Em ouro 76:446(880
Em papel  120:206(781

196:653(661

i.422:.|9i(68o
1.074:9295605

Total
Renda arrecadada dc i a 7

do corrente
Bm egual periodo de 1915

Differença a maior ora 1916 347:s6-:$o75

RECEBEDORIA DE MINAS
Arrecadação do dia 7, , 22:7_i2$i6i
De 1 a 7. ,  107:212(185
'Km egual periodo do anno
passado  116:815(938

Iluda, Nacional 15(500 a 15(800
Nacional i5$ooo a ,155300
Brasileira i4?5oo a 14(800

Moinho Fluminense
'Especial
S. Leopoldo
0 0... 

Moin/io Santa Cru,
Pérola
Santa Cruz. , , ,¦ .•Pan-Jp-Sa. ..',*".-»'-,

FEIJÃO
K*. 100 kUos

De Porto Alegre. . . . 23(300 a 24S200
Dito, idem, da terra. . aoÇooo a 21^700
Diio; 'dem, dc San*.a" Ca-
tharina  18Í300 a

Dito' manteiga 2.*;Sooo u
Dito: de cores diversas. 16(700 a
Dito, mulatinho. ¦ . . 18(300 a
Dito: amandoim. . . . 21(700 o
Dito,- branco, idem. , , iS$3oo a
.Dito, vermelho, idem. , 13(300 a
Dito,- enxofre. ..... 21(200 a
Dito. branco, estrangeiro ooíooo a
Dito, fradiuho, idem. . Csfgoo a

FUMO
Fumo em corda
Rio Wovc:

F.spccial •'¦,'•'
Rrgálar »• -

5ut de Minas;
Sepunda. . . -r. t t. r
Fruncira. . , «_¦-'_
Terceiro , , , t x x t.

Gõyano:
Espétial
Resular

FUMO EM FOLHA
D6 ><io Grande:

1" amarello. . • . y v
21, idcm ...,.!•
í', commum . ...' . 1 .:
a1, idem . . . « ¦» t .

FRUTAS
Maçãs, caixa. ¦ -.- .- .
Petas, caixa ......
Mancas, caixa . • . .
Uvas Rio Grande, caixa
Ditas, estrangeiras, barril 50(000

GORDURAS
Rio da Prata, idem, •
Rio Grande. . • ," .W- - 
Matadouro (?5°
Xarilueadas do interior (750

GLYCERINA

2OÍO00
26(700
33(300
20Í000
23(300
20$000
20(000
22Ç700
94$ooo
64(500

For Uio
1(600 *, 1(700
1(200 a

1(000 a
i(joo n
(600 a

1(300

i(.
(ioo
(300
(Soa

2$ooo a
1(500 a

i$25o a
1(100 a
1(150 a
15050 a

2J$000
70S000

Não ha
Não ha

Nominal
Nominal

3$20O
1*600

'$350
1(150
Ij200
1(100

A South American Cable
UMA INDEMNIZARÃO DE CERCA

DE SETENTA CONTOS
Vae ser paga á South American Ca-

ble Company ,1 importância de. ...
66 _26S*30, como iiuiemuização, nor
ter' efíechiado, em 1912, a mudança
forçada Jc junto «lo atcrrnmento dc
seus cabos, cm Recife, em virtude das
obrr.s de construcção do porto dessa ci-
dade.

' —<_*r-«*-___B—*ai bm" ' ¦"""¦

Entre turcos
BRIGARAM E UM DELLES SAIU

FERIDO
Brigaram honteni. r.a cnsa em que

residem, ít rua Senhor dos Passos nu-
mern in., os compatricios turcos Abra-
lino José c Nozille Elias. A causa da
briga a jiolicia ignora, mas o certo é
quc_o Abrahão saiu ferido, na cabeça.
a pão, indo apresentar sua queixa a
policia do 4o dis:ric'o, que anda no
encalço do aggrcssor.

Abrahão recebeu curativos na As-
sisténcia e ficou e-.-.i tratamento na
própria residência.

A Cornara 'Syndical dos Corretores de
Fundos Públicos da Capital Federal, cm
sessão dc hontem, resolveu ndmittír á ne-
gocia.ão e respectiva cotação official na
Bolsa, as acções nominativas ou ao porta-
dor dn Companhia Brasileira de Carnes Con.
servadas-, cujo capital social é de 1.000:000$,
dividido cm 10.000 ac.ões do valor nomí-
nal de 100$ cada *uma, das quaes s-000
estão intregralizadas e são de ns. 5.001
g 10.000, e £.000, de ns. _ a 5.000,^ têm
apertas 300IÓ de entradas realizadas,

Preços correntes do mercado
do Hio de Janeiro

ARROZ NACIONAL:

Bruta, sem vazilhame. •
Bruta, em latas dc 12 i|-

e . as kilos ......
Loura, «m vazilhame. .
Loura, em latas de 12 i|*t

c 25 kilos. ....
Branca, sem vazilhame .
Branca, em latas de ia i|-

e 25 kilos
Branca em latas de 4 kilos
Branca, em latas de i e

i kilos
MANTEIGA

Modesto Calonc, sortidas
Brctí.1 Frcréq, lata . . .
IiCpeloticr, lata ....*.
Modesto Calone, Uta . .
L Brum. ......
Dc Minas ....... V

MILHO
Amarello. da terra. . ,
Dito, branco, idem. . ,
Dito da terra, mixto. .

Dito, amarello do Norte

MADEIRA (
Americano, pé. , , •
(UOuna, dúzia. . . .
S|io.oc, «luzia. . , ,
SuocO, branco, o pé. ,- .
Dita vermelha. . . %, %

Pinho do Paroni
i» qualidade. . . -r r
2B qualidade. • • ¦ ¦
Taboa. ......:.:

OLEO
De linha.a, lati. .: t v
Dito. barri! ...,:.—
PHOSPHOROS
Olho
Brilhante
Pinheiro. ......
Ypiranga. .....
Mim05a. ..!••#
Raio X. . • ¦ < •
Urasil . • •

Por kilo
4(oui a 4(000

4(100 a
5$000 a

5(100 a
6(000 a

6(100 a
.$200 a

4(000
5(000

5(100éjou.
OÍIOCJ
¦6(300

6(300 a «5(300

Não ha
Não ha

2(500 a 3$8oo
Não ha

3(000 a 3(200
2?8oo a 3(200

Síüoo a 10(400
8$ 100 a S$qqo
S(40o a 8(900

Não ba

$420 Í440
1535000 Ij3?üoo

(950 S950
15üoo i$ooo
i$ooo i$ooo

74(000 74(000
Ó4$ooo 64$ooo

(220 (220

1$000 —
l(60O —

MAXllESTO 1)1-1 IMPORTAÇÃO
Pelo vapor nacional Guahyba, de Santos-

Carga recebida: 338 fardos de al.odão, o
F. Corrêa, c ioo saccos de café, a Castro
Silva.

Pelo vapor inglez C'ot°VK>, da IJahia
lllniica. Carga rcccbidai 99.971 saccos de
trigo, com 6.594.568 kilos. ao Moinho In-
_lez.

Pelo vapor nacional Urano. Ae Cabo Frio.
Carga recebida: 90,000 kilos de sal. a José
Pacheco Aguiar.

Pelo pontão BrasiS
100.000 kilos de s;i'!,
Aguiar.

Pelo pontão Estrella,
350.000 kilos de sal,
Aguiar.

Pelo hiatc nacional Aurora, de Cabo Frio.
Carga recebida: cal.

Pelo vapor-JnR.cz Araguaya, de T.íverpool
c escalas. Carga recebida: 300 caixas de
bacalhao. a C. Boottcher; 150, a John
Moore; so, ao mesmo; io de presuntos, a
Santos Fontes _ C.j io, a José P. da
Fonseca; 15, a Marli Pacheco; 10, a N.
/.agai-i a C; 15. a L. S. Figueiras; 15,
a Coelho Martins; 10. n Fernandes Alvarcz;
20 dc molho, a Coelho Martins; 35, a Au-
geliuo 'Simões; 1 de bacon, a Coelho Mar-
tins; o dc biscoitos, a Machado Carvalho;
12. a Coelho Martins; 7, a Lebrão & C.j 25,
de ci colina, a Silva Dantas; 20 latas de
soda cáustica, a J. O. Castro & C.; 100
caixas de frutas, a Ferreira Irmão; 35
caixas c 35 cestos, a Joaquim M. Pereira;
35 cestos, a Dolianiti Irmão; 35 caixas, ao
mesmo; 74 volumes, a Santos Fontes; 316.
a Joaquim M. Pereira; 93 caixas de ce-
rela, a Ramalho Torres.

¦Pela E. F. Central do Brii.il (S. Diogo)—
Carga recebida: 10 latos de manteiga, a
Caldas Bastos; 10 ditas, á Leiteria Boi;
25 ditas, a Pinto Lopes; 16 ditas, a Fer.
reina Irmão; 21 ditas, a Teixeira BargeS!
58 ditas, a iMcncacs Fonseca; 6o ditas, a
Companhia B. Lactic.iios; 109 ditas, i
mesma; 35 ditas, a Teixeira Carlos; 35
ditas, a Álvaro dilarroso; 22 ditas, a Cor-
rêa Filho»; 25 ditas, a A. Amarante; 9
ditas, a A. R. Oliveira; 16 ditas, a A.
Amarante; 8 ditas, a Pinto Lopes; 4 jacas
dc queijos, t Martins Saraiva; 16 caixas
idcm, í Companhia (B. Lacticinios; 2 ja-
cás idem, a Avellar: 8 ditos, a João da
Cunlia; 5 ditos, o Mi F. Alves; 6 ditos,
a Medeiros Rocha; 3 ditos, a T. Ribeiro
Pereira; 4 ditos, a João da Cunha; 11 di-
tos, a Coelho Duarte; 3 dit09, a Teixeira
liorges; ?••dilos, a João da Cunha; .1 dito
de carne, a Teixeira Borges: 10 ditos, a
P. ordem; 4 ditos, o B. |ordem; 2 ditos,
d Fcrnandos Moreira; 8 fardos idcm, a
Pereira Almeida; 5 ditos, a Gaspar Ribei-
ro; 2 ditos, n. 3 ordem; 1 dito, a Albano
de Carvalho; i dito, a Siqueira; 10 ditos
de toucinho, a C, ordem; io ditos, a F.
ordem; ... úilos, a Z. ordem; i dito, a
F. or'.v; o ditos, a Casemiro "Pinto; a
ditos, a Adi.lphò 'Schmidt; ia ditos de ba-
tatas, n Teixeira IBorgcs; ioo caixas iilera,
o A. Schinidt; 73 ditas, a Dias Ramalho;
106 ditas, ao mesmo; 20 ditas, a Ferraa
Irmão; 6 ditas, a A. Schmidt: 20 ditas,
a Teixeira Borfjcs; 8 ditas, a Dias.Rama-
lho: 9 saccos idem, a Justo Pinheiro; 10

jacas idem, a Álvaro Barroso; 7 ditos, o
Corrêa Riheiro; 6 caixas idcm, a Dias Ra-
malho; 40 dit.9 de banha, a B. ordem;
41 ditas, a M. ordem; 1 jaca de orelhas,
a J. ordem; 2 ditos de chispes. a T. or.
dem; i dito de miúdos, a T. ordem; i dito
de buxo, <i. 2 ordem; 400 saccos de oca,
a Mendes Moitinho; 3 latas de manteiga,
a T. Machado; io dilae, a Brandão Al-
ves; 49 a J. A. Ribeiro; 6, n C. Pinto;
16 latas de manteiga, a C. Costa; 2 di-
tas í Casa Cave; 5 ditas, a ordem; 6 dl-
tas! a Adolpho Schniidth; 10 ditas, a AI-
bano; 10 ditas, a M. Soares; • engradado
de manteiga, a Barreto; 9 latas de iimntel-
ga. a ordem; 2 dita», a Daniel; 1 dita, a
Fredemann; 3 ditas, a Fritz; 3 ditas, a
Pieeliel; 3 ditas, a Wrauber.k; 1 lata d.e
manteiga a Fdgar; 1 embrulho de manlci-

(ia. a Garcia; 6 ditos, á ordem; 5 ditos,
a Teixeira Borges; 5 dito-, a A. II. Jng;
1 dito. a F. Dolmé; 1 engradado de. man-
teÍR.i, ao mesmo; 2 latas de manteiga, o
Aithur; 15 ditas, á ordem; 2 jacáj do

queijos, o T. B. C; 1 dito, a D. Al-
vcb; 21 ditos a Damazio; 20 ditos, a bas*

par Ribeiro;'9 ditoi-, a M. Rocha; 3 dl-
tos, a Aivei Irmão; 2 ditos, a C. Irmão;

4 ditos. .1 Martins Saraiva; 6 ditos, a

João da Cunha; 1 caixa dc queijos, a A.
li. Jong; 2 j.icá.- de queijo?, a A. Chris-
tovão: 2 dilos, a S. Lima: 4 ditos, a A.
Santos; 7 ditos, a Alves Irmão; 1 dito. a
1-". Goulart; 4 ditos, a Domingos; 2 dl-

los, o Miguel; 2 ditos, .1 C. Comes

'__wrj

NÂO SE AFFLIJAM

ytttoi
Dá saude e cria força

dito, a J. Ribeiro; a ditos, a Damazio;
í. ditos, o M, Alves; 2 ditos, a Joiiu da
Cunha; 2 ditos, a R. Barreto; 2 dilos, n
Teixeira Carlos; 4 dito*, a M, Rochai
4 ditos, a C. Vasques; 2 ditos, a Teixci-
ra; 4 ditos, a J. Alves; 8 ditos, a Lagc;
3 ditos, a Gaspar Ribeiro; 3 ditos, a Pm-
to Lopes; 2 ditos, a Valerto; 3 ditos, a
Mi- Silva; 7 ditos, a T. Carlos; 11 ditos,
a Gaspar Ribeiro; 7 ditos, a Marinho Pin-
to; 5 ditos, a Domingos; 3 ditos, a Corrêa;
2 ditos, a Maria; 2 ditos, a A. Neves; 3
ditos, a A. 11. Jong;; 4 ditos, a Álvaro
Barroso; 2 ditos, a Teixeira Carlos; 1
dito, a A. Fontes; 1 dito, a G. Affonso;
18 a B. Albuquerque; 9. a Alves Irmão;
8 jucás de queijos, a Caspar Ribeiro; 9,
a Martins Saraiva; i caixa de requeijão, a
ordem; i engradado de carne, a Vasiere;
2. a Pereira Can alho; i, a Alvares; 7, a
Brandão Alves; 3, a Teixeira Borges; 4,
lí, Crijó; 2, a '1. ordem; M. ordem; i,
a _-*. ordem; 2, a T. ordem; 2 dc toucinho,
a Carvalho; 5, a O. Assis; ii, a Caldas
Bastos; 15, a Carlos Taveira; 5, o X.
ordem; 4, a P. ordem; d. a M, ordem; 5.
a L. ordem; 6, a F. ordem; ... o D. or-
dem; 3, a Pereira dc Carvalho; 3 «le tou-
cinho c carno, a Annibal; 5 de toucinho e
meudos. á Carvalho; 2 caixas de requeijão,
a C. Vasques; i, a If. Santos; i, a Lyia;

n. T. Kocha; 1, a Morgado.
Alfredo Maia: 8 latas de manteiga, a S.

Lima Ribeiro; 4, a F, Hermiiia; 5. a J.
M. Andrade; ij jacas de queijos, a Pc-
roira Almeida; 12, a João da Cunha; 5, a
S. Lima Ribeiro; 4, a _. Mariz; 3 latas
de manteipa, a João Dale; 6, a L. Cario-
ca; 3 jacas dc queijos, a F. Moreira; 3,
ao niesmo; 2. a A. Vesiere; 2, a C. Mar-
tins; 2, a Theodoro; 2. a Marinho Pinto;
1. a Fernandes Moreira; 6. a S. Lima; 4,
a A. Irmão; i caixa do requeijão, a Iv.
Freitas; 2 de lingüiças, a C. Barros.

Cantareira: 1.250 sacos de assucar. &
ordem.

.Ir. de Ferro Tvcopoldina — Carga rece-
bida: 20 saccos de milho, a R. X. Lessa;
18 ditos, a Nazar Irmão; as dilos, a Si-
queira _ C.; 64 ditos, á ordme; 9 ditos, a
C. Costa; 18 ditos, a G. Campos; 50 dl-
tos, a Brandão Alves; 14 ditos, a P. Ser-
ra; 9 ditos, a Ferraz Irmão; 13 ditos, a
Ferreira Fernandes; 12 ditos, a C. Pinto;
50 ditos, a Teixeira Borges; 20 ditos, ao
mesmo; 16 ditos, a Siqueira. Veiga; 22
ditos, a Amandio Pinto; 22 ditos, a Mel-
rcllcs Zamith; 20 ditos, a B. Martins; 15
ditos, a Meirelles Zamith; 80 ditos, á or.
dem; ;jo ditos, a M. K. oçbmidt; Jo ditos,
a Meirelles Zamith; n ditos, ao mesmo;
II ditos, -a Brandão Alves; 13 ditos, a Ma-
rio Souza; iSj ditos, a J.*S, Guimarães;
121 ditos, á ordem; 26 ditos, a -Brandão
Alves; 21 ditos, a Siqueira Veiga; 20 ditos,
a ..Meirelles Zamith; 16 ditos, a Novaes
Filho; 15 ditos de feijão, a Brandão Al-
ves; 12 ditos, a A. «E. Silva; 8 ditos, a
F. Irmão; 11 ditos, a Cunha Pinho; 5 di-
tos, a F. Irmão; 45 ditos, a Marinho Pin-
to; 21 ditos, a M. K. Schinidt; 10 ditos,
a Prlsta _ C.J 19 ditos, a Ferraz Irmão;
20 ditos, aos mesmos; -8 ditos, a JCduardo
Grijú; 7 ditos, a C. Moreira; 12 ditos, a
Brandão Alves; 12 ditos, a Teixeira Bor.
ges; 65 ditos, ao mesmo; 12 ditos, u J. F.
Faria; 50 ditos, á ordem; 33 ditos, á or-
dem; 3 ditos, d ordem; 60 ditos, a Tci-
xeira Borges; 15 ditos, a Brandão Alves;
11 ditos, a Coelho Duarte; 16 ditos, ao
mesmo; 30 ditos, a Slmão «Macedo; 36 di-
los, & ordem; 36 ditos, i ordem; 33 ditos,
a Siqueira & C.; 7 ditos, a Brandão Al.
ves; 10 ditos, ao niesmo; 10 ditos, a Ma-
rUiho Pinto; 20 ditos, ao mesmo; 10 ditos,
a A. Barros; 10 ditos, a D. F. Faria; 10
ditos, a~S. Cunha; 57 dito», a Teixeira
Borges; 75 ditos, a S. José A«af; 13 di-
tos, a Coelho Duarte; 31 ditos, í or-
dem; 22 ditos, a. Rocha _ . Comp.;
ití saccos de feijão, á ordem; 6o, á ordem;
45. a G. Irmão; 30. a Th. Silva; 41. a
Avellar & C.| 15. a Fry Youle; 3*, a Si-
queira Veiga; aa, a Avellar * C.j 20, a Pi-
nheiro Ladeira; 9. a Farraz Irmão; 25,
a A. Irmão; 22. a Vianna Silva; 116, á
ordem 1 34, 4 ordem; -4, & ordem; 9, á
ordem; 23, à ordem; 14. a S. Lavrador;
16. a F. Mansur; 7. a J. Mansur Irmão;
49. a Brand Alves; 63. a Teixeira Ilor-
ges; 7, a Ferraz Irmão; 42, a Marinho Pin-
lo; 27, a Ferraz Irmão; 27. a J. Merca-
dante; 250 de assucar, a ordem; 250, a
Meirelles Zamith: 330, ao mesmo; 666. ao
mesmo; aoo, a Carlos Taveira; 330, á or-
dem; 7 de guando, a John Moore; 120,
de farinha, a Cunha Pinto; 54. ao mesmo;
20. a E. Pinho; 3 jacas «le carne, o -Oi-
xeira Borges; 2, a Damasio * C; 1. ao
mesmo; 17 de toucinho, a Souza Mattos;
3 a Teixeira Borges; 100 latas dc phos-
phoros, a II. S. ordem; 4 amarrados «le
couros, a Riheiro Silva; 20 pipas de aguar-
dento, a Carlos Tavcira; 63 caixas de. sa-
bão a M. Lafayette; 1 barraca dc tinta,
a P. G. Fonseca; 50 fardos .'e algodão, a
ordem; 61 saccos de arroz, n Machado Mel-
lo; 12 de amendoim, a C. Cosia; 17 saccos
diversos, a Avellar & C. .

Alfredo Maia: 10 caixas dc mantoga, a
ordem; 63, a Terra; 3 saccos de feijão, a
S. Rczenda; 12. a Bastos Martins; 20. a
Peixoto Serra; 10, a Ferraz Irmão; 26,
ao mesmo; 55, ao mesmo; 20. a P. Al-
meida; 42, a Casemiro Pinto; 44, a -\. Lo-
mos; 26, a Peixoto Serra; 30. a Gaspar
Ribeiro; 10, a Marinho Pinto; 63. a Joa-
quim Cardoso; 17 de milho, no mesmo ;
1 naeotc de fumo. a F. P. Mattos Lobo.

Pcla Maritima — Carga recebida: -14

saccos da feijão, a Teixeira Borges; 13.4

ditos, a Coelíio Duarte; 10 dilos, a Oui-
imirães Irmão; 10 dito?, a Costa Pereira

Silva; 10 ditos, a Prista-, 20 ditos, a Al-

meida Sicmami; 10 dilos, a Siqueira Vci-

ga; 10 ditos, a Caldas Bastos-, 10 ditos, a
Gnspar Ribeiro; io ditos, a Casemiro Pin-

to-, 10 ditos o Marques; 10 ditos, n bi-

queira; 10 ditos, a Queiroz Moreira; 37
ditos, a Brandão Alves; 12 ditos, a. Carlos

Tavcira; 20 ditos, .1 J. A. Ribeiro; 46
ditos a J. L. Velloso; aro ditos, a ordem;
200 

'ditos, 
a Victor Ardito; 500 ditos, a

Bordcanx; 6^ ditos, n T. T.amur.: 10 dl-
tos, a Thomaz Pereira; 30 ditos a ordem!

7 ditos, o Ferraz; 10 ditos, a Macedo lu-

beiro; 10 ditos, a A. Carvalho; 12 ditos,
a John Moore; 11 ditos, a Dias Ranralho;
200 ditos, ã ordem-, 40 saccos dn arroz, a
Marques Silva; ju dito», a Pereira Almci-

da; 25 ditos, a Henrique dos Santo=; Sa
ditos, a Antônio G.trcia; 50 ditos, a No-*
brega Pereira; 35 ditos, a Marques Silva;
129 duos, n II. Machado; 140 ditos, a J.
L. \e!lo_i; 4 ditos, a A. SI. Dutra; 4dsaccos de feijão, a Joaquim A. Uibciroj
102 s-accoi de milho, a M. Barros: ij
saccos do amendoim, a J. Vieira «Ia SilvaJ
o saccos do canjica, « P. S. ordem': ,0
saccos de feijãD, a A.tolph. Hchini.it Filho:.
14. saccos do canjica, a A. P, irmão; 15*
caixas «le águas, á Empresa Canibíiquirtíí
50. ditas, a. L. Azevedo; 256 caixas de c«f«
veja, a Companhia Antarctlca: 10 caixa* -
de licor, a Alvear; n caixas dc doces, ac».
mesmo; 492 volumes dc fumo, u Paiilind'
salgado; 7 lardcs de fumo, a .«ünés Iu
ni.ao; ,irl i-cotes de fiiin.., a Siqueira; íí
Alias, a Adolph. Schmidt Filho; 12, é_i
capados de .rielles, a Rocha .Lima; j úitoj,
ií. "UKUSto Heis; 11 fardos «le xarque ¦
Tclxeim liorges; 50 dilos, a Barbosa 

'Al'

imquerque; 3 ditos, a Pereira Almeida»
e-)i duos, a Siqiicirn Veiga; 13 r,.!u-t d_
couros, a Barbosa Albuquerque; 514 ditou,
a 11. halkuhl; 10 amarrados do : 

'
-iqilctra; 175 latas de plldsplioros.nha Ramos; 1 quortõla «le sebo,
reira Ojival; 18 fardos da algodão,

Souza Pinio.C. do

MARÍTIMAS

VAPORES ESPERADOS
Santos. "Ptrauèy"
Santos, "Rio de Janeiro!'. . 

'. ". ' '

Rio du Prata. "Cordova"
Portos do uurte. Tara
Inglaterra c escs., "üroiisa". 

. . .
Portos do norte, "Oyai.o.-l;"
Gutliemburgo c escs.." "Aiince 

Johnso-i"
Rio da Prata, "Amiral Niclly". . .
Portos do norte, "Piauhy"
Nova York c escs.; "Meinhing". 

. , .
Portos «Io norte, "Piauhy"
Gotltentburgo e escs, "Auu'a 

Johsofi'1
Portos Ao sul, "Saturno"
Nova York e escs., "Minas Gcracs" .
Amsterdam c escs., "Frisia". . . .
Rio dii Prata, "Aragiiãya"
Nova-York e escs., "Vestris"
Rio da Prata, "Verdi"
¦Nova York c escs., "Walter 

d'Noyes". .
Pcrtos do noite. "Bahia". ..."...
Rio da Prata. "Desna"
Nova York, "Tupy'.'
Rio da Prata, Tampa"
Bordéos e escs., '.'Sequana"
Inglaterra o escs., "Dcnicrara". . . .
Rio da Prata, "Garonna"
Cadia a escs., ''Incnliv'1
Rio da Praia, "Luisiuua"
Norfolk o escs., "Tibagy"

VAPORES A SAIR
Montcvideo e escs., "Satcllite" 

. . .
Bahia c Pernambuco. "Capivary". ', 

.
Laguna e eses., "Mayrink"
Gênova e escs., "Cordova"
Portos do norte., "Huy Barbosa". . .
Aracaju e escs., "Itaituba"
Calláo c escs., "Oronsa"

Laguna c escs,, "Anna"
Nova York e escs., Guahyl»". , . .
Nova York o escs., "Rio dc janeiro".
S. Fidelis c escs.. "Carangola". . .
Rio da Praia, "Mcnibing"
Ceara e escs., "Bra-janca", . . , , .
Havre e escs., "Amiral Nielly", . . .
Portos do sul, "llajuhá". 

......
Recife o eses., "Itapuhy". ......
Ilhéos e escs., '-Arassualiy"
Portos do sul, "Itapura". 

,:'•.•••.-.,
África «lo Sul, "Oronsay"
Rio. dn Prnt.i, "Frisia"
Itajahy o escs., "Itapacy"
Nova York- o escs., "Vcrdi",, . ...
Rio da Prata, "Vestris"
Inglaterra o escs., "Aragiiáya", , . .
Porteis <l<i norte, "Maranhão". . . .
Itajahy o escs., "Itapaey"
Rocife e escs., "Oyapoc". .,,,,.
Montevidéu e escs., "íris". . , , .
Inglaterra c escs. "Desna". 

, , . ,
Rio da Pra.at "Sequana"
Havre c escs., Tamoa"
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Massa file Tomate- ^m^^i
M.nufactoraíi

de Conserva^ Alitnenticias.
— a m, . __. «

AS RETRETAS PARA HOJE
Na prnça da Bandeira tocará a '.Mlá

farra do rcRinicnto dc cavallaria Jt1
Brigada Policial, sob a regência <toi
mestre José Nunes da Silva Sobrinho.

_i ¦ a»
O QUE A TODOS INTERESSA SA<

BER, é que a Joalheria Esmeralda, d«
vido a ter de entrar em balanço, eit!
vendendo por preços tõo baratos qui
causam esnanto I

¦««<¦._¦ m

GUAHPA*CI\"1Jj

Concessão do) liconca
.Por portaria do chefe de |)olíoiáil

foram concedidos 30 dias de liccnçáy
com dois terços dos vencimentos, para
trataniento dc saude. ao giiarda-ci-.il d.
2» classe, Antônio Lopes Guimarães.

1 * ¦> t. __ ¦

Hotel Nacional, v^iolV-
Excellentes accommotlaçGci para família a *
cavalheiros de tratamento. Coiinha de i*
ordem. Diárias de 6$ e ;$. Sem diária,
4$ooo. Telepb. 4.167, Alves a Ribeiro, S¦*¦»*¦»_¦

Quem Quiier lêr sempre as ultimai
novidades é sú ua casa Braz l.nuri./
Kgenlc geral da ATLANT1DA.

78, RUA GONÇALVES DIAS. ,-<*.
Entre Ouvidor c Rosário

mm_f*m_mmt_m -iC^ffrJ»i" ¦ ¦ — f

Museu Nacional
Foi a «egu-nlc a estatístico dos visi"

tantos do Museu Nacional, durante ;i S4*
mana finda;

Terça-feira, r, oy, quarta-feira, 2, 118}
quinta-feira 3. Í50; sexta-feira, a. 91}
sabbado, 5. i-u; domingo, 6, -.65... TOY
tal 3-3A7 pessoas.
.^ *i.»<ski r—¦¦' •%

FLUMINENSE-HOTEL
.{.fomiiulo sob nova direcção

r|; Aposentos para 200 pessoas ift
O «1110 muis convôm nos pasf-ncel»

ros tio" interior, — Preços:
Ouartos com pen.no 7$ o 8$000

dlmios. Quartos sem pensão
4$000 n r.SOOO «llnriofi.

Praça dn Republica 307—Rio do
Janeiro. Km frente .10 Cuintn- da
BanfAunii e ao ludo dn li. P. 0.1

3

5^$oou
51 $0011"
5o$uou•0S500
•ígSúoi»
48J500
J7Í500

ron 13 .aos

!0$400
4. a .«>¦•• IO$IOO

9(800
 * * QÍ.ÍOO
 C$200

8S8.ui
8.I00

I

A Agencia _ Geral das Cooperativas do
Estado ds Minas communica as seguinte.
cotaçCcs de café por ij kiíos:
pmm n iMgw-M*******"******^

Typos

Cníés do sul c I
oc5t_ de Minas

Cofés de outras
procede<ic;aí

I Comnr.im Cor | Comm-.im Cor

.1.
4.
5.6.
7-

I
ri$«j.O a 11$333I níoig a 11S233
ioSí:i a ioSS^sI ioSõ;i a io$S25
io$*i; a io?.*i7| io$au a 10(417
9$So.( a IO$oo8 9$yo4 a io$nr»3
oS.Wó a 9$6oo| 9$39ó a 9S000

Dulhado. ...-,,-
Especial
Diio superior. , , .
Dito hom
Dito do norte, hrauco
¦Dita regular, . . .
Duo. nlc.T.i do Norte,
r-Siado
ARRO- ESTRANGEIRO:

Agulha, de i1, .... .
Diio de 2'
Instez. .......

ASSUCAR
P.ranco crystal
Crystal. amarello ¦ • •
Mascavo
llranco, 3* sorte. • •
Somonos
¦Mascavinho

ÁGUAS MINERAES
Nacionaes:

CaxaniLú (4S parrafas) .
Lambary (48 garrafas). .
Cambuquira (48 garrnfas)
S. Lourenço (48 garrafas)
Salutarís (48 garrafas, .

Estrangeiras:
Vichy (50 garrafas) . .
Perrier (30 garrafas) . .
Dita (100 garrafas). . .
Seitas (24 garrafas . .
P. Salgadas US garrafas)
C. Moura U_ parrafaf)AGUARDENTE
r.iraty.

100 kilos
56(700 a 65(000
55$òoo o 6o|ooo
48(300 a 51Ç700
4i$7"<- a 45J000

Não ha
35(000 u 38(300

Não ha

75(000 S6(õoo
Não ha

38(300 40(000

$570 $620
5530 •- 5550
$420 $450
$670 $690

Não ha
(500 $550

2_$000 jSSjOü
23(000 23S000
23S000 2.Í-M.0O
2.1(000 23(000
23(000 24(00?

Os

c *.*¦¦.-;
des

Pagamentos atrazados¦6'
rcscn-.-is da guarda civil estão com

us pagamentos atrazados lia cir.-a de
mc.-x-; í iito dizer i; dilfict.da-

om que luta risa pobre gciite, na
ia c.iafsi .!e fnmilia, com pesados

Para *- caso i
.urclino I-cal,

unamos a attencJa do dr.

Angra. . .
Campos, .
B.üiia. . ,
Maceió. . «
Aracaju'. .
Sul. . . .

ÁLCOOL

Observações

Mercado: estável.
Cambio: 122:135, estável.
Pauíi: $630.
De accordo com a alta, a*» qualidades

acima de 7 nã-i acomoaní-nm os preços j
relativos. íendo seiniire os d" .-or mai; I .«'; grãos . . .
valorizados: dontimtandu depreciados os I 3o Rf-jos . . .
cafés baixos, devido ás entrada- de SSo HO _gi-ao",_. . ,

PINTO. IiOPKS & C. .Xacional. . . .
__.,._. l-.st-angcira kilo.
Rua Floriano P«!-.oto, 17.1 — Frei- AZEITE

Iam a< melhor» cuntai dc cale- Penalva, lata. .

58S000 a 58(000
56.000 a 56Ç000
7o$ooo at ;o$ooo

Nominal
4S$ooo a 48.000
48(000 a 4Ü$ooo

l65$ooo a i;ojooo
J55$ooo a itJo$ooo
i45$ooo a isoíooo
M5$ooo 9 1505000
I45$noo d 1502000
145Ç000 a lãuãooo
t455000 a lãojooo

480 líírco
„40$000 a _5n$-mo
250$ooo a ^õujfjoo
^6c$ooo a 2/0$ooo

$36.1 a SjSo
Xão ha

3(000 1 3(000

De cera :
filho . . .
Yjvirantía. . •
Ralo X. . . .

QUEIJOS
D* Minas . .

SABÃO

Em 27 tijolos.
Em 9 barrai», .

Olciita,
joio.,

Oleina
jolOã

Oleina

em ti-

64(000 —
6^5000
filÇOOO —*

(900 3(:oo

Por kilo
$700 (700
(700 $700

Por caixa
virgem _

4 kilcs
; virgem, em ti-
pequenos, 3 kilcs
: virgem, em ti-

jolos ti. 1, 2 kiloa.
Kspecial, cm tijolos, 4 '•"•
Especial, em tijolos, 3 «•
Kspecial, idem n. 1,2 ks.

Especial dc reso ....
Virgem de peso ¦ • •
Virscm superior. . .

VINHO
Riu Grande . . *, . •
Collares, tinto, superior .
Dito, inferior
Vlrger do Porto. . . .
Verde portuguez. . . .
Lisboa, -into

Dito, branco, 14 grãos .
FÍRitcira, tinto ....
Hesnanltol tinto
D«to branco
Veriuoutli (Cinrano) . .
1'ortugue*
Francez, caixa. ....

VINAGRE

Pratico ....-.•«•
Tinto

VELAS
Grandes, dc 5 c -. caixa

de 25 pacotes . . ...
ppqucn.iF. de 5 e 6, cana

de »S pacotes. . . .
Fragatas dc 5, caixa de

_ío pacotes. . . ., •
[,_comatoras, de 6, caixa

dc 20 p.-.colcs
Carro, cana de 3oj_cotes
Carro "Brasileira , caixa

de 30 pacotes. . .
Domesticas, caixa de 25

pacotes 
Locomotoras 

" Brasileiras,
dc 6, e. de 20 pacotes

Condur, c. de 2; pacotes
Brasileira, caixa de 25
pacotes

Brasileira . em lata, 1.1
latas

Paulista, caixa dt 25 pa-
ente?. . ...

Ypiranga, idem. . » .

2(230 a

1(700 a

i(--oo a
3(300 a
-S550 a
i$;oo a

Por kilo
(780 a (780
_.i_o a $3^o

. $èor a $600
Pipa

i6;$.oo a i8q.Íooo
52c$000 a 5G0S000
45o$oo*> .t 4809000
46o$ooo a 540S000
4Õo$ooo a 54o$ooo

Não ha
4S0S000 a Sâo$ooo
700^000 a 8oo$ooo

Não Ia
410Í000 a Sooíooo

34Í000 a 36SÍ000
3-jfooo r j6ioo(»
4_$000 a 44$J'JO

F0M1KT1AI PO "OORRKIO I>.\ >IA.\"lT,l" 47

Por pipa
330$ooo o 3so$ooo
33o$ooo a 3_o?ooo

14$:co a

r>$200 a

í_$ooc a

21$500 a
i5?Seo a

_o$ooo a

13(500 a

24.0.0 a
32$000 a

3*7$000 a

33(500 a

23(500 a
27(500 a

14(500

22$qpo

2I$50O
15(500

20$U0O

-3Í500

24(000
32(000

3.'(ooo

33(500

27(500

aãsni 2itvain ausentes, E

lhe faltava a

cn
OH

*r
c.
t*
B.
K«D
m
C5

Visto nue a amo, disse elle, c visto que .uero a todo o preço obter,
a sua mão!... , .,

Voltaram para casa. Ella deu o braço a tia que sc conservava silenciosa
e triste. Não abandonou as flores que a fascinavam, e dc que nao separava
03 ollios.

Ein Grindelwald despediram-se. . .
E Marcellina disse-llic então ao ouvido, limito baixinho:

Xão volte mais! Esqueça-me! Por piedade, va-se embora!
Elle contemplou-a com surpreza.
Torquc? Tor-iue liie aconselhava que partisse quando, uma horaanlcí,

elle arriscara a vida para lhe satisfazer um capricho? Tinha ouvido mal, de
certo. Pediu-lhe que se explicasse; mas Marcellina litnjtou-se a cumpri*
mentaJ-o, com os olhos cheios de lagrimas. A porta do chalet fechou-se.

Beauíort retirou-se pensativo. v- , ¦ i-i_
.No dia seguinte, apresentou-se de.r.ovo 110 c.,.;. ¦a.' i"i '¦'". -¦**.

pois responileram-llie que as duas
mesmo muitas vezes seguidas.

Era Marcellina que lhe fechava a porta., pois sentia que
coragem na presença delle. Xão queria tornar .1 vel-o, .

Todos os dias elle se apresentava c todos os dias recebia da criada a
ancíiivi rcí.posla:

As senhoras sairam.
Um dia elle metteu-lhe um luiz de ouro na mão.

Mentes. Deixa-me entrar.
O processo era eloqüente e persuasivo. A creada «Ieixou-o passar

disse só meia mentira, disse ella. A senhora saiu, mas a menina esta
salão sosinha. ,'_,„,

Beaufort dirigiu-se para Ia. Marcellina com effeito estava so. Ella vm-o
pela janella, através as folhagens e as flores. Quiz fugir, mas as perna; re-
ctisarani-se a otldccer-lhe.

Pedro cumprimentou-a. Olhou para o'!a4 por momentos, com azedume.,
Visto que não mc ama. disse elle, porque beijou apaixonadamente ot

cdehveiss da montanha?
Movimento nervoso. Não lhe devia agradecer:

-— Porque desmaiou, se não me amava?
Porque o senhor ine metteu medo.
Que fez dessas flores? .
Ah! disse ella com esforço, não sei, murcharam depressa e a crc.ua;

«deitou-as fora,
Beaufort sorriu com tristeza.

Pe o que mc diz é verdade, é porque não me tem amor.
E' verdade, baibuciou ella fechando os olhos. Não o amo..

«_c reconhecer que é digno de ser.amado... de ser muito amado.
Porque mc pediu que partisse? .
Exactanvente porque reconheci que nunca o amaria. Nesse

<_ue serve tornar a vel-o?
Iv essa a sua vontade formal e insiste nella:
Insisto, pois lal é a minha vontade. Teria gra

coni') amigo... Visto que isso «¦ im possível...
— Adeus! disse elle. Faz-me softrer muito. Partirei
'Marcellina estava tremula. Os dentes batiamrlhc

r-í
ao

apezaf

de

dç prazer em WiA

V

olho. estavam cercados
dade.

de fundas olheiras. Fallnv
ns outros, e os
grande ditficul-
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Tornar o pericraneo macio, forte, branco, com
aspecto de perfeita saudè e a missão de

Tricófero de Barry
devido ao que, se obtem uma formosa e abundante
cabelleira que é admirada por todos.

C"*'|>i..il .'"¦.'•T'*.
Resumo doa prêmios do plano

n, BIO reallaadu em 7 agosto de 19:6.
PHEMIOS UE 25:000** A 1:01)0-010

,17230..  25:O0HS00O
60721 2.0ÜÕIOOO
,«787  ltOOOS'00
26240  1.000SOOO
77399....  1:0003000

PRÊMIOS DR 2001003
68276 25705 35256 350.IÜ C5008
29510 :)5466 13881 11839 29957
31130 21.366 61777 66209 2S2S5

73367 24736 1Í23 74408
PUKMIOS Dlí 1008000

456 13469 35952 9704 66189
36 63 1081b 30533 68846 74863
4334*. 28850 05757 74'J!'5 35099
76925 58647 26167 35209 27344

.48066 56;J66 47931 66718 18453
53082 29830 24922 69301 22240¦ ARIM.ÒXIMACÕIi-

17229 e 17231  200ÍW.O
60720 o 00722  ÍOOSOOO

ItKZENAS
17221 .1 17230 /,0"000
60721 a 60730 30S0OO

CENTENAS
17201 a 17300  15-000
C0701 a 60800  8"úl)0

Todos os r,u'*ioros tòrminádòs em
30 tem 4$Q(lO

Todos os numoros terminados em
0 lOm 2S00J exoeptuaudu-so os ter-
rnintulos om 30.

O fiscal do governo, Manoel Cosme
Pinto.

O direcior-assis'ente, dr. ..-iloiiio
OHnlho dis Símios Pire*, vice-presi.
tidenle.

O ilireelo'presidente, Alberto Saraiva deFonseca.
O íscrcvão, Piémint da Canltiaria.

Loteria do Estado da Bahia
Resumo dns uremios da 20* ex-

traç.âo do plano n. 16, cm boné-

, flcio do Instituto Oeographido e
I Histórico dn Bahia e outras institui-
: i;ões, de beneficência e instrucção
realizada om 7 do agosto do 1916 sob
a presidência d-, dr. Edgard Doria,
Ilscal do governo.

118- extracção de 1916
PREMIOS UE 10:11008 A 200*000

21413  lO:00OSO0O
37841 1:500."000
,»72 50 SO11O
27666 3no."(ino
47511 3009 '00
11453 25'S00l
134«i 23t„ii''0
13487 200*'00
33171 2 OS-OO
42082 20'iSOOO
43109 2ülisn00
47443 2HOSO00
55831 S.OUSO'0

PREMIOS np, inOgOOÓ
20931 31260 33152 43535 47444

51654 53030
PRÊMIOS Ma 50*000

6667 7555 1294Í 16845 41163
43.114 50183 53432

APPROXIMAÇOES
21112 e 21414 75j*000
37840 e 37M42  50-000

2871 o 2373 25S000
DEZENAS

21411 a 21.20 10-000
37341 a 37850 1OIO00

2871 a 288i 1OS000
CENTENAS

27101 a 21500 3Í00O
37801 a 37U0O. 3 000

28H1 a 2(1110 3SÜ00
Todns os numoros tormin-idos om

13 têm 2SU0O.
1 odns ns.iumeros terminados em

3 tom 1Sii"0.
Os numoros prominrtop pelos 2

llnaes do >rimairo premio nau tem
direito a torinifinr-iin simples.

Os concesioiiiirios J. Podruira 4 C.

r—jts_. —~ 1

! FAUmCA

BRANCA PERFUMADA
Éa melhore mais pura que se fabrica.» A "Vattlint Chcsel/rotigh"
Biama Perfumada para a cutis.pclle c ainda como unguento.c delicada-
mente aromatizad» e amacia a pelle. Experimcntem-na e verão quão
macias e finas manterão a sua cara e mãos. Insistam cm receber a
"1'aselhie Chtstbrough" como originalmente acondicionada e vejam
que tem o nome da:

^ 
CHESEBR0UGHMFG.C0.

(Coiuoli-iU-l
NEW VORK LONDRES MONTREAL

A' VENDA EM TODAS AS DROGARIAS E PHARMAaAS

ptn_Mu-v :._t__a-^_i--wí_,-.

INDICADOR
ADVOGADOS

DR. AMALTO DA SILVA _ Rua Uru.-juavann n. 7, r* imlar,
DR. ALOYSIO NEIVA — Advogado —

Rua Quitanda n. 8. Telcplione Cen-
trai R.

S. PAULO — DR. ASCANIO CERQUE-
RA — Advogado. Rua llirciti 8 A, Cai-
xa Postnl 7-j<).

DR. 11EP.QUO' COELHO. R. do Rosário
81. Tel. 30.17, N.

DRS CARVALHO DE MENDONÇA
(M. I.) c SALGADO FILHO — Ad-
vogados. Rua dr- Hospício, 27. Tel.
5-30-li NTor»c

DRS. EUÜENIO DK BARROS RU-
LHÕES PEDREIRA e JOÃO PE-
DRE1RA _ Advogadoi — Rua Rueuo.

CR^HERBERT C. REICHARDT -Cau-
sas commerciaes c inventários. _ Adc.iti-
u» custaa. Uruguayana 77• Residência;
P, dc Uot-.fogo 381, "Pensão Mages-
UC". Slll O.U a

DR. JAIR CUNHA — Advogado — Rua
S. Pedro n. 82. Teleph. -4*3. Norte.

DR. JOSE' PINTO DE MENDONÇA, r.
do ltnsario 150 Tel. adj. Noric. Res.:
ria Alveí de Brito iS. Muda da Tijtíca.

DK. MILTON ARRUDA~-rr<,cesros eiveis,
rotumerciacs t "**¦¦' mologicos ; dc apn-
.•jeaMilori-**-!, montepio-.; tem repre-entan-
tes nos P.stado-*! c cm Portugal e adeanta
distã«. í?*t''!ift a (tel, O. 3460).

DRS. OLIVEIRA SANTOS e ALBER-
TO ALVES RIBEIRO — Advogadoi.
Escriptorio; rua do Uosario X03,

DR. PADUA VASCONCELLOS — R.
BUENOS AIRES N. 35, (antiga do
Hospicio). Tel. Norte 3430.

DR. UBALDINO DA MOTTA BASTOS
— Escríp.: rua do Hospicio, 33, i°.

Tel. 3640, N. Res.: rua Umeuay, 133.'J>1. 1694, Villa. Expediente du 8 ás
17-

OL1NTOA MEDICA

DR. AGENOR MAFRA — Residência e
consultório: rua Riachuelo, 222*, tcle-
phone i.e)., Central. Consultas das *
em deante.

DR. AGENOR PORTO — Prot. di Fa-
culdade. Cons. llospicio, 92, das a ás
5. Rei.: Marquez. de Abrantes, i*. tel.
288, Sul.

DR. ANTONINO FERRARI — Trat».
mento especifico da tulierculose e da
syphili»; rua da As-embléi 73, de 1
ós 1,

DR. A. MAC DOWELL.—(Doe. da Fac.
de Medicina). Moléstias internas.—Appl.
dos raios X, para o diagnostico. Cons. :
r. IIo*nicio 8.1, das 3 és 5. — Res.:
S. Clemente n. 187. Tel. 1710, Sul.

DR. ÁLVARO OSÓRIO DE ALMEIDA
— Professor da Faculdade de Medicina.
Cor,*.: r. Assembléa 87, (de i ás 3),
terças, quintas e sabbados. Resid. ira-
vessa Cruz Lima, ji. Tel. Sul 893.

DR. ALFREDO EGYDIO — Esp.: Mol.
das creanças. Vias urinarias. Cons. Rua
r ltom!:m 817 (Pli Freire dWtniiar),
das 8 ís 10 hs. e Stlnr. Et'7.eMn - ' ¦ 1
as j). Res. r. C. Bomfim 793. T. 785, V,

DR. ÁLVARO DE CASTRO—(Do.:, da
Fac. de Med., mel. adj. do Hosp. da
Misericórdia) — Clinica medica e cirur*
gica. Cons.t Carioc, 8 (is 3 r|_). Tel,
C, 606. Res.: Aguiar 77. Tel. *o-i, V.

•IS O RB_JH_JO J>H .'"J-Í-JOI* .tules «•r.vnr

DR. ARTHU* DS yASCOI*CB--OS—.
Assistente de clinica medica da Facut-
dade. Cons.: Rosário 8< (das 3 à. 5
hs.) Tel. Norte'1114. Res.t r. Volun-
taritw da- Pátria at». Tel. Sul 164-,.

DR. ARAMIS DE MATTOS — Cons.: r.
S. Josi 106, ás terças, quintas e s-.ba-
dos. Tel.. Norte, 5537- Res.: r. Euphrx-
•it-Corrêa 16. Tel. Central, 4181.

DR. C. BRAUNE — Lontra pratica dos
hospitaes da Ei—opa. Clinica medica.
Esp. coração e estômago, Cons.: rua de
5. José. rit, de t ás 3.

DR. CAETANO DA SILVA — Esp. mo.
lestia. pulmonares. Cons. rua Uruguayana
35, das 3 is A, ás terças, quintas e sab-
bades. Resid. K. 14 de Maio, IJ4.

DR. COSTA JUNIOR (A. F.) — De
volta de-sua lon_a estadia na Europa.
Cons.: r; Marechal Floriano 99. Tel. N.
IOS7- Esp. cm vias urinarias, syphilis e
pelle Cons.: dis ro ái n e 3 ás 4.

DR. CIVIS GALVÃO — Clinica medica,
aj-philis. vias urinarias. Exames de pus,
escarros, urina, etc. App. o 606 e 914.
Cons. e res.: r. Cinstituiçio 45, sobr.
Tel. -iu. Centr.

DR. EOAS DE MENDONÇA — Assis.
tente dc clinica na Faculdade. Cons.:
r. do Rosário 140, ás 2>s, 4.** e 6,*s,
das - ás 4 hs. (Tel. Norte 3070).

DR. FLAVIO DE MOURA — Clinica me-
dica. Cons.: rua 1" de Março n, 10,
das 4 is 5 (tel. N. 1531)- Res.: rua
Uruguay, 268. Tel. 1050, Villa.

DR. F. ESPOSEL — Med. do Hospicio.
Doe. e as«ist. da Fac. de Mcdic. Medi-
co esp. doenças mentaes e nervosas.
Cons.: Asisembléa 113, terças, nuintas e
sabbados, is 4 hs. Tel. da res. C. 1238.

DR. GARFIELD DE ALMEIDA — Di-
rector do Hosp. S. Sebastião. Docen-
te da Fac, chefe do serviço dia Liga
C. a Tuberculose. Res.: S. Salvador aa.
Cons.: 7 dc Setembro 176. Tel. 607.

DR. GUILHERME EISENLOHR, trata
da tuberculose por processo csoecial ten-
do conseguido a ema radical em centenas
de doente*. Pratica o processo de "For*
nalini". Cons. r, (Itneral Câmara a6.

DR. GAMA CERQUEIRA — Mol. inter.
nas, gynecolojia, vias urinarias. Longo
exercicio, prof. e pratica recente nos
liosp. de Paru e Berlim. Cons. e rc3. r.
N. S. Copacabana fiai. Tel. 1C84, Sul.

DR. HENRIQUE DUQUE _ Consulto,
.io; rua da Assémbícá; 8j. residência:
R. Riachuelo, 332.

DR. HILDEGARDO DE NORONHA—
Clinica cin neral. Trat. especial da ble-
norrliapia. Cons.: Sete de Setembro 11.
09, sob., a.fcs, 4,«s c 6.8s, das 2 ás 4-
Res.: Gonçalves Crespo 23. Tel ijSi,
Villa.

DR J. MASTRANGIOLI — Assist. de
cl. med. na Fac, Ex-interno do Hosp.
Cocliiu de Paris. Eirvíço do prof. F.
Widal. Res.: r. Paulo Frontin, 5.
Tel. 6065-1.. Cons.: Rosário 140 (3*.s.
S'.s e sabbados, 2 ás 4. Tel. 3070 N.

DR. LACERDA (Tel. C. 5055) e DR.
MAIA (Tel. C. 3848) — Chamados á
noite com urgência. Cous.: GonstIttiiç3ò
n. 6.

DR. MARIO DE GOUVÊA — Clinica
medica, partos e mol. tle senlioras.
Cons.: I_ 34 dc Maio (U, (5 ás C),
ás segundas, quartas c sextas. Kes.: r.
Ilella Vista 20 (E. Novo). Tel. iOi.V.

DR. PIMENTA DH. MELLO — Cônsul-
t-i3 diárias (excepto A. 4,as-fcira*s), Oli-
rtves, 5; ás 3 ho.-,.-. Resid,: Afíonso
Pennã n. 40.

DR. TEIXEIRA COIMRRÍ — Participa
aos seus clientes e amigos, a mudança
do seu consultório para a rua Sete de
Setembro n 209, sobrado. Das 4 ás 5.
Tel. 165, Central.

CLINICA MIM>ÍOA. MOIaESTIAS
IMS SlaNHOitAS. .SVITIILIS

DR AHNIBAL VARGES — Mol. das se-
uitoras, pelle c trat. espec. da sypliilis.
App, electr, nas mol, nervosas, do nariz,
írai(j..nta e ouvidos, Colts.: -w. Gomes
Freire no. das .1 ás 6 lis, TI. 1302, C.

DR. GUEGORIO RISPOLI — Medico-
operador da Kcal Universidade dc Na*
polis e da Fac. do Uio de Janeiro. Cons.
e res.: Av. Gomes Freire 37. Tel.
Central, 1747.

DR. JÚLIO XAVIER _. Clinica medica
e de moléstias tle senhoras. Res. II. Felix
da Cunha. 43. Tel. Villa 039. Consultas:
de s ás 4 e das 7 

"th o lis.da noite, nu
Ií. Barão de Mesquita 241,

DR. JOSE' CAVALCANTI — Clinica me.
dica e syphilis. Cons. Sele de Setembro
139, das 10 ti- ás ia? c das 4 ás 5 ija.
Rc*. r. Senador Octaviano, 23S.

DOENÇAS MKSTAES E NER.
VOSAS

DR. HENRIQUE ROXO _ Prof. de cll.
nica da Fac. com frequeucia dos princi-
paes hosp. europeus. Cons.: r. da Assem,
bléa, 9S, das .\ da 6, 2."s, 4."*s, e ô/s-
Res. V. d-i Palia 355 Tel. Sul 814.

DR. W. SCHILER — Consultas. Casa de
Saude Dr. Eiras, rua Marquei de Olin-

da; 2as, 4afi e 6as. Res. r. Bàrabina
di. Teleph. 1143, Sul.

Pelle o syphilis — Curas pelo"Riillium" o 91- — Kslomuuo,
pulmões o doenças nervosus.

DR. ED. MAGALHÃES — Doenças da
pelle e mucosas, ulceras cancerosas, tu*
mores fibrosos; arthritismo, #-yphi.Ís e
inorphCa;neurastlieni;*, doenças do peito
e dyspepsia; 7 de 7nil-ro, 36. ás 2 horas.

MOLÉSTIAS «O ESTÔMAGO. PI-
GADO, INTESTINOS E NER-
VOSAS

DR. CUNHA CRUZ — Cura o habito;
da embriague-:,'¦ por tmçgestãÒ e com

os medíciamentos "Salvims" c "Gottas
de Saude". R. Carioca 31, ,1 ás 5.

MOLÉSTIAS DO PULMÃO, CO-
ItACAO E APPAUBLHO

DIGESTIVO

TRATAMENTO DA TUBEROULO.
SE PULMONAR PELO PNEüí
MOTIIORAX ARTIFICIAL
ÍProceaso de Forlan.nl)

DR. EDGARD ABRANTES — Cons.
r. S. José n. 106 (3 is 3). Tel._ *..
3.537. Resid,: r. Darão de Flamengo
a ,17. Tel. Sul 960. - • -•

CLINICA CIRÚRGICA, VIAS 1
URINARIAS —

DR. A. COSTAI.LAT — Do Hosp. da
Jlnericordin. Com pratica dos hosp. dé
Berlim e Paris. Cns.i r. da Carioca
30 (das 3 ia - hs.). Resid.: rua dal
Laranjeiras. 80 (tel. 3956, C.) .-

DR. ALBERTO DO REGO LOPES —
Do Hospital da Misericórdia. Vias uri.
narias opei-ções cm geral. Rua Sete de
Setembro, 99.

DR. CARLOS WERNECK — Cirurgião
da Sta. Casa. Cirur_ia de adultos e
creanças; mol, das vias urinarias e das
senhoras. Cons.: r. Ourives 5, daa 3
_s s hs. Res.: r. Senador Octaviano
n. sa. Tel. Cent. 104a.

DR. CARLOS NOVAES—Memb. da Asa.
Franceza de Urologia. Trat. da blenorr.
aguda e clironica estreit. e prostatites
chronicas pelas corret.te-i thernio-cleclri-
cas. Cons'. r. Carioca 50. das ia ás 17.

DR. CAMILLO BICALHO — Cirurgião
da Saiítá Casa. lies.: Conde de Uom-
fim 150 (Tel: 127a Villa). Cons.: rua
Ourives 20. 3"-s, 5".5 e sabbados, ás 4
hora'».

DR. JOAQU'M MATTOS —Do Hospital
da Saude. Moléstias dc senhoras, vias
urinarias. hérnias, liydroceles, tumores
do3 seios e. do ventre. Rua Rodrigo
Silva n. s.

DR I.EAO DE AQUINO — Da Acad. de
Med. ; do Hosp. da Gamboa. Esp. vias
urinarias, mol, das senhoras, operações
cm geral. Res.: Costa llastos 45 Tel.
356, C. Cons.: Cen. Câmara 116, das
3 ás s.

DR. NELSON MARCOS CAVALCANTI
— Dos Hosp.: MUer. e Bencl.. Port.
Cirurgia', mol. -das senhoras e vias uri-
narias. Cons.: 30, Ourives, 3 is 5 hs.
Res.: Passos Manoel 34. T. 3107, C.

MOLÉSTIAS DAS.SENIIÒRAS,
OPERAÇÕES, PARTOS

DRA. ANTONIETTA MORPURDO — Da
Soc,'de Med. c Cii-urgla, Com pratica dos
lios-), da Europa. Res. e cons. II. São
José, 49. Consultas ás 2"s, 4"s e I---3, de

1 ás 3 hs. Tel. 318, C
DR. ALFREDO DE MATTOS — Partos,

mols. da mulher c das creanças. Cous.
e residência: rua Cattete 5 (tel. 4406,
Cent.). Chamados por escripto

DR CASTRO PEIXOTO — Cliete do
serviço dc partos de Polyclinica de Cre-
anctis da Saiila Casa. Tel. V. 2360.
Res.: Hadd. Lobo 462. Cons.: rua
Urugiuiyana, 25, das 2 ás 4 horas.

DR. CAMACHO CRESPO - Partos c
moléstias de renlioras. Rua Conde de
llomfini 577. Tel. 1.171, Villa.

DR. DAC1ANO GOULART —i Da Poly.
clinica de Cre*nças. Cons.: U. Uruguaya.
na 25 dus 4 ás 6 lis. T. 37S2, C. Res.
Rua ll.idd. Lobo 130. T. 1140, Villa.

DR. DANIEL DE ALMEIDA — Ouro
radical: das hérnias. Residências rna do
Hospício n. 63 c Facanj n. 7,

DR. HERCULANO PINHEIRO—Partos,
moléstias das senlioras c creanças. Con-"
sul-tas das iG ás 17 horas. Assembláa
37- Resid.: rua do Lopes 151. (Madu-
rclra). ....

DR. MASSON DA FONSECA — Docen.
te da Fac. de Mcd. e medico; adj. do
liosp. da MtForicordia. Cons. rua Uru-
Ríiayriin ,17, das 3 .ás, 5» Tel. 1043, C.
lícs.: Laranjeiras 354. Tel. 5858, C.

MOLÉSTIAS PAS SEfclTÓRAS,
PARTOS; ÒPÈRAÇ«-ES, VIAS
URINARIAS 

DR. OCTAVIO DE ANDRADE — Cura
hemorrh, uterinas, corrimentos, suspensão,
etc, sem opcraçfio. Nos casos indicados,
evita a itravidea. Cons.: R. 7 de Setembro"
iSfi, dc o ás 11 e de i ás 4,Tel. 1.51)1.'

DR. ROI1ERTO FREIRE — Ciri-rgião
da Misericórdia. Operações, anparelhos e
vias urinarias. Cor..*;.: ¦ r.Carioca aO. Res,
R. D. Luiza 56. Tel. ,3201 C. . . V.

PARTOS E MOLÉSTIAS OA MU-
LIIER — TUMOlMilS 1)0 VEN-
THE E DOS SEIOb

DR. MAURITY SANTOS — L. doccnlc
da Faculdade. Rc3.: rua Riachuelo n.
3.17 (tel. C. p.|8). Cons.: rua Carioca
n. 4? (das 4 <m deante). Tel| Cent.
3.ai?.

TRATAMENTO DA CUTIS
MME. CLARAZ — Succcssora de mnie.

Stamnitz. Applicaçõc3 do electrícidade
para einbelJezamento do rosto e do cor-
po. Esp, na reducção dc gordura csclu-
eivamente das senhoras; run da Qnitiu-
da 65, (das n ás *•: '*s » T-*'

MOLÉSTIAS DB CREANÇAS

DR. P. CARNEIRO LEÃO — 'Medico
do' Inst. de Protc. e Assist á Infância.
Ex-int. do Cons. de creanças da Miie-

' rieõrdiai. Con_: Gonçalves Dias 4'-
(Tel. 3061 C.) das 10 ás ia. Res.: Silv»
Manoel 14a. (Tel. 6268. C.) , ,

DR MONCORVO — Director fund. do
I-. de A. á Iní. do Rio de Janeiro. Ch.
do Serv. dé Creanças da Policli. Esp.
doenças das creanças e pelle. Cons.:

'r. U. Dias 41, ás. jj hs. Res.: Mour»
Brito 11. 58.

DR. ADOLPHO DA FONSECA—Cous.:
largo de Santa Rita n. 10, das 2 ás 4,
Res.: ma Dr. Dias da Crua n, 301,
Meyer.

Clinica nie-ico-cirnrRlci. dos drs.
Felix Nogueira o Jullo Montr-i-
ro, á rua Senador Euzeliin, 2S8
— Telcplione, Norte 1.186.

DR. FELIX NOGUEIRA—Op., partos e
mol. de senh,, hydrocele, estreit. da ure-
thra, íistulas e corrim. Trat. esp. da
syphilis; appl. de "fSofi" e "014", Cn âs
2) Res. trav. de S. Salvador 211.

DR JÚLIO MONTEIRO-Med. do Hosp.
de S. Sebastião. Mol, internas, pulmão,
coração, figado, estômago e rins. Mol.
in.ectuosas (syphilis, etc.). Das 2 ás 4
hs. Res rua.de Ibiluirna 35.

ANALYSE DE URINAS
BLAKE SANT'ANNA e ÁLVARO

AFRANIO PEIXOTO - Clnmicos La-
boratorio Chimico de analyse de urina.
Analyse completa 20$; rua 7 dc Setcm-
liro n. 105.

DIAGNOSTICO E TRATAMENTO
DA TUBEROIILOSE

DR. ÁLVARO GRAÇA — Mol. internas.
Na Doca do Matto, Meyer. Trata a tu-
berculose pelos processos mais moder-
nos, Res. r. Nazareth 03 (Meyer). Cons
A-sembléa 73, das 4 ás 6 hs.

tou-se.

— Aileus! sr. Bcaufort. Ha ile esquecer-se depressa de mira!
Pedro cumprimentou-a e atravessou o salão. Ao cliegar á piporta vol-

tou-se.
Marcellina deixou cair a cabeça sobre a mesa junto da qual trabalhava

quando elle t-iitro». Kio fazia o menor tr*,ovinicr,io. 'Assustado, Bcaufort
í .*!¦*". ili *i f.\ 11 lli.i : II11 1 ri _*l*«An 11*- -n-nilili nri uniu iiiii-iiii-tocou a campainlia, ;t crcatla aemliu prompianienle.— Alin- est:i janella, disse elle. Tua ama acha-se incotiimodada Soe-

vestido de Marcellina, junto ao

mal ú ca-

dt

ms

pro-
factos.

corre-a... Desaperta-lltc o collete*...
A creada apressou-se a entreabrir

pescoço.
Ah! disse cila, são estas flores murchas que lhe fizeram

bcça...
E atirou para cima da mesa com os edclwciss que Marcellina oceultava no

seio..para estarem mais perto do coração.
•il quando ella voltou a si, depois da creada sair,_ achou Bcaufort

joelhos a seus pés, cobrindo-lhc as mãos de beijos apaixonados,
Marcellina fez um gesto de angustia.

Senhor! disse ella. Senhor! peço-lhe que esqueça tudo quanto
tem dito!...

.Elle porém, irium-pliaiite, mostrando-llie as flores:
Não esqueço nada. Tn mcntias-mc... Amas*mc!

Ivntão ella abaixou a cabeça e começou a soluçar.
Pedro deixou-a chorar. As lagrimas são allivio; mas ficou ali, ajoc-

Iludo na mesma posição amorosa e supplice.
Marcellina, ama-me. Por que motivo me diz o contrario?"A joven enxugou os olhos. Picou por longo tempo silenciosa; depois

cbníprehendeu que era prt-iso que fallasse, pois o seu silencio era uma
va ainda do seu amor. E apezar de tudo, apezar da evidencia dos f;

Dão quiz confessar que o amava.
Não pense mais cm mim, sr. dc Bcaufort, ,.
Pensarei mais do que nunca. Marcellina.

O nosso casamento, suppondo que c.i o ame — o que não 6 verdade,
não é possível.Porque? Donde provém o obstáculo?

O'obstáculoI Havia apenas um! Mas que desillusão e que desespero cau-
saria a Bcaufort sc cila lhe dissesse qual era! Continuou a mentir

Haveria minas difficuldades no nosso casamento.
Quaes são? Xão as conheço do meu lado e desejava saber

são as suas. afrm de as combater. Eu amo-a. Marcellina, e não ha
ctibs que eu não vença.

Não tenho fortuna...
já lho perguntei sc era rica?

De certo que não. ¦
Que mc importa a sua pobreza, visto qtto por felicidade eu -posse»

dar-lhe tudo quanto MarcelPna desejar?
Fui educada na solidão. e\ sociedade -desagrada-me. As ve--es_ir.es-

.-mo causa-me horror. Não reparou eor.o eu era selvagem e como fugia ds
ver semblantes irovo'? O casamento havia de impor-me convivia socai.
Ts'ão acredito que pudesse ser feliz, _

Tambem eu'amo a solidão c detesto o convívio. Se c selvagem,
tambem eu o sou. Não levarei á nossa casa senão as pessoas da sua anu«
¦rede, reçcbel-as-ei como conhecidos velhos. Verá que ha de ser feliz. Yer*

eorrto a vida é agradável quando sc ama.

CIIUTW.IA OEIt.-..:, ..i«#I.W_'ÍiA:j,
DAS KEXHOIÍAS, VIAS URI-'
NARIAS

DR. NABUCO DE DOUVlíA — 1'rofesso-
da Fac. de Medicina. Chefe do serviço
cirúrgico do Hosp. da Saude. 11. 1» de
Marco, io, das i a--.fi. Tel . Ri6 Central.

DR. OSÓRIO MASCARF.NHAS — For.
mado e laureado pela Faculdade de
Med. de Paris, ex-tnlcrno dos Hosp. de
Paris. Cous.: Av. IÜo Uranco 257, a°,

.1 ás 5. Tel.oro Res. V. da Pátria 11.220.
DR. C. DE ROSSI — Cirur.ia geral

Mo.e.lins das senhoras. Vias urinarír-s.
Cura radical das hérnias. U. Quin-inda,
27, de 1 ás 4. Res.: lt. Visconde Silva,
38, Botafogo.

MOLÉSTIAS T)AS SENHORAS E
PARTOS

DRS. FRANCISCO DF, CASTRO ARAU-
JO e CLODOM1R DUARTE—Assist. da
fclat, da Santa Casa. Com pratica do.
Hosp. da Europa. Cons. r. Carioca (io, i
As 5 hs. Tel. 2727, C. Res.: Alzira
Brandão n. g. Tei. 2SjJ, V. Tel. Ma-
?ernídade 055, C.

PARTOS, MOLÉSTIAS DIS 813-
NIIORAS — TUMORES NO
VENTRE

DR. ARNALDO QUINTELLA - Docente
livre da Fac, de Mcd, Cons, U, Aascm.
bica, _3, terças, quintas e s-abbados, ái
4 hft-as da tarde. Res. R. D. Carlota 63,
(Botafogo);

DRA. EPHIGENIA VEIGA — Moléstias
dc senhoras e partos. Cons.: Assembléa
18. Rr-s, rua d;.s Laranjeiras ,*t;4.

DR. QUEIROZ BARROS — Cons.: rua
Primeiro de Março iS, de i ás 3 ho-
ras-. lie.tdcncia: praia dc Botafoiro 191.

DR. RODRIGUES LIMA — Professor dn
Faculdade dc Medicina, Consultório: r.
Assembléa 6fi. resid.: Flamengo 83.

DR. TIGRE DE OLIVEIRA — Cons.t
Assembléa, a8j -*.e-., 4,»s c 6.âs, das j
ás 4 horas Tel. C, 1000, Res, Praia dc
Botafogo n. 100,

DOENÇAS DA GARGANTA.
NARIZ. OUVIDOS E UOCCA

DR. EURICO DE T EMOS, professor liv.
da Faculdade de Medicina uo Ktot com
20 annos dc pratica. Cura garantida e
rápida do Ozona (fetídea nus-il), por
processo novo. Cens.: rua da Carioca,
13 sob., dc 12 ás fi da tarde.

(MOLÉSTIAS DA 'GARGANTA,
NARIZ E OUVIDOS

DR. CASTRIOTO PINHEIRO — Ex.As.
sislcntc da clinica de Prot Urbants-
chitécli, de Vienna. Itna Sete de Sc
Icinliro 82. das 2 ns 1 lis.

DRS. PECKOLT E PECKOLT FILHO
— Especialistas: ouvidos, nariz, gargan.ta, vias urinarias e 'operações. Cons.
rua Sctr de Setembro 6j, ic andar, de I
ás s. Iíe3. r. FeHx da Cunha 20.

MOTaESTlíAS DA GARGANTA',
NARIZ E OUVIDOS, ItKON.
OHOSOOPIâ E ESOP1IAGOS-
COPIA

DR. FRANCISCO CASTILHO MAR-
CONDES—As«ist. dn F. de Med. Eu.
assist. do Prol. Bricftcr (líreslau) e do
Prof. Killian (Berlim 1. Urugnayana 25,
1 ís 3 i|2. T. 3762 C. Res. Russell 10.
(T. 3750 C.)

MOI.ESTIAS DA GARGANTA.
NARIZ V. OUVIDOS — CURA

J)A GAGUE**
DR. AUGUSTO LINHARES — Chefe

de clinica ni F; .icÜnic... Ex -assist. dos
Profs. Killian, ('utzntann e RrtiM.
Cura da gaguez fproc. Gutzmann, de
Berlim); rua Umsuayana 8, ás 3 us.

JIOIjESTIAS DA linrOA E SEUS
AaVNRXOS

q 11.1 ÍI
obsta-

AURERTIE — CirurgiSo-dentista — Es-
pecialbta — Rua m de Novembro 33 •
Teleph. 1S38 — S. Paulo.

MOLÉSTIAS DA PEÍ-LE
SVPHIT.TS

E

DR. ALFREDO PORTO — Com pratica
dca llt-sp. da Eiir., memb. da A. de Med
Subs. no serv. de mols. tia pelle, da
Polycl., etc. C. Rn-lri-;o Silva, s (tel.
3371,0. li. iv. Atlântica,27a. t. S 1403-

DR F TERRA - Prol, da Faculdade de
Medicina, director do Hosp. dos Lnraros
Ií A-t-sembléa n so, dif* 2 íis 4 horas.

DR. SILVA ARAUJO FILHO — Assif.
tente da Faculdade de Medicina. Kua 7
de Setembro .:S, ás y hs. Tel. C. 5510.
Res.: Marquez dc Abrantes ',.

PPOF DR ED RABEL1.0 — De volta
da Europa, reabriu o cor.sultorío. Tn-"»
pelo radíum os tumores c outras (!-*"¦¦•'
da pelle cons.: rua Assembléa n. S5.

Servioos mocllciis. nliaritincciitleo.,
(Icntm-ios c- visitas » (lomifllio

CENTRO MEDICO — Mez etinjeos, ;nl'o-
palhas e homoepathtis de respeitaInlMide
moral Mensalidade ?$oof* Direct.: drs.
Jtratile llnto e Ernesto Passos, R. Frei
Guneo» 153. -

DR. PEDRO DA CUNHA — Da Fac. de
Medic. e do Inst. de Assist. d Int. Cl.

, medica e das creanças. Cons: Gonçalves
Dias 41. T. 3061, C., das j ás 5. Res.:
S. Salvador 73, Cattete. T. 1633, Sul.

ANAIaYSES CLINICAS E
MICROSCOPIA

DR. ALFREDO A. DE ANDRADE —
Prol. da especiaüd. ns Fac. de Med.
do Inst. Pasteur de Parif. Trabalhos
para diagnostico med., analyses chimi-
cas, exames microscópicos, etc. Uru-
Cllayana 11. 7.

DR HENRIQUE ARAGAO e ARTHUR
MOSES—Laborat. Largo da Carioca 34,
2». Tel. «*?*, C, tel. da res.: 10jj,
S. e S. 196. Ex. de urina, escarro,
lezcs; Reac. de \Va*«ermann, etc.

DR SILVA ARAUJO (PAULO) — Sy.
philis: Q14 — 606 Mol. infectuosas; vacc.
de Wright. An. de urinas, «angue (ly.
pho, inalaria, syphilis), escarros, etc. 1° de
Março 13, o ás 11 e de 1 ás 5.T. 5303, N.

CIRURGIA INFANTIL:
DR. SYLVIO REGO — Do Inst. dc As

sist. á Infância. Cirurgia geral, partos,
cirurgia de creanças. Res.: V. Itauna
141, (lei. *66S, Norte). Cons,: Gonçal-
vos Dias 41 (tel. C. jotii).

MOLÉSTIAS DE OLHOS
DRS. MOURA BRASIL e GABRIEL DB

ANDRADE — Consultório: largo da
Carioca, 8 (de 12 ás 4), todos os dia*.

DR. PAULA FONSECA — Consultório-
r. Sete de Setembro 141 (das a ás 5 1K.
diariamente)..

DR RODRIGUES CAO' — Especialista
de doenças dos olhos. Cons.: rua ds
AsseuiMéa 56, a ás 4 hs. T, Sul, 1840.

MOLÉSTIAS DR CREANÇAS
DR. MARIO REIS — Do hospital de

N. S. das Dores. Consultório: rua da
Assembléa n. 37, das 3 ás 4.

OÜULTSTA9
DR. MARIO GO'ES — Assistente da Fa-

ciiTdadc. Consultório: r. 7 de Setembro
ri, 38, das 3 á-. 5 hs, Tel. C. 5510. Rc-
sid.: Barão Flamengo .**. Tel. S. 1440.

MÉDICOS HOMOEP.-TH..S
DR. PEREIRA DE ANDRADA — Cons.

r. 24 de Maio 186 (das 6 ás 7 hs.,
e r. Eng. de Dentro a6, das 8 i|j ás
pi|* hs. Res,: r. D. Anna Nery 358,
(Rocha). Tel. 1684, V.

GTRA DAS PERNAS
DR. HENRIQUE MIEHE —Especial».

ta nas doenças das pernas. Consulto-
rio: rua Uruguayana 5. das 2 á« 5 hs.

VETERINÁRIOS
RAUL GOMES VIEIRA — Veterinário.

Telephone 2377, Villa; rua llaráo de
Mesquita n, 797.

CURA DAS HÉRNIAS
CASA GERALDES — R. Hospício 118,

Cem frente á praça Gonçalves Dias).
Trat. das vias urinarias com o emprego
daa sondas e algavias de borracha, de
15500 a 2$joo. Para asliérniaí, as fun-
das de r$ a 12*000.

CIRURGIÕES DENTISTAS
EMÍLIO DEZONNE — .'Cirurgiiio.dentis-

ta. Dip/omado, com longa .pratica. Pre-
ços e condições de pagamento ao alcan*
Ce de todos.- Cons.: . electro-dentario.
Alto da Confeitaria Japão. Est, do
Meyer.

DR. M1RANDOLINO M. DE MIRAN.
DA — Especialista em extracçõcs sem
dor e tratamento de {istulas. Das 8 ás
17 horas, nos dias uteis. Gonçalves Dias
13, sob., tel. s.Sóo, Central.

DR.. LUIZ FERREIRA DA COSTA —
Diplomado pela Escola Livre dc Odon*
tologla do Rio de Janeiro» com io an-
nos de pratica. Cous.: r, Uruguayana
n. 31 (lei C. 1670).

DR. THEOPHILO PESSOA — Diplome-
do. Premiado Exposição 1908. Traba-
lha om rapidez. Consultório electro-
deuta/io: r. 7 de Selembro 133 (por
cima da casa çfave). Tel. 1896, Cent
Nas .lAs, 5,»3 e s.-ilibados, das 8 ás 2 lis.

CR GALILEU CARNEIRO PINTO —
Ef/peçíaUsta uo tratamento dos dentes
das creanças. Consultas âs segundas,
quarta* e sextas-íei-as, dis 8 ás s da
tarde; á rua da Assembléa n. 74.

PARTEIRAS

MME. HELENA DIAS PARODI — Par-- teíra íormada pelas Fac. dc Medicina
de Huenos Aires e Rio de Janeiro. Ro$.
r. cons.': rua Marquez de Olinda 11. 3%
Hntafoço.

MME. MARIA STROCCHT — Parlcira
e massagista diplomada pela Real U«i-
vcr«idade de Bolo_n.-i (Itália). Residen-
cia Praça Tiradentes 11. 23.

JÓIAS, «ELOGIOS B OBJECTOS
DE ARTE

MANOEL TEIXEIRA — Jo-lheria e re.
lojoaria. Compra ouro, prata e pedras fl.
nas. O", de ourives e reloj*oeiro. Con.
certos garantidos de jóias e relógios.
Rodriiro Silva 40, perto da r. 7 de 7-ro.

AS MELHORES PENSÕES
PENSÃO BRASILEIRA - Rua Haddock

Lobo 123, tel. 1.716 Villa, a ao minutos
da cidade, bondes á toda hora, offerece
boas accommodações a familias e cava-
lheiros de tratamento.

PENSÃO LA TABLE DU COMMERCE
—At. Rio Branco 157. T. 4138, C. Par»
familias e cavalh. de tra. Serviço (á Ia

carte) e a preco fixo O$500). Acceit.
liensio. forn. a domic. e vendem-se vales.

PENSÃO NOOUEIRA-Marechal Floriano'
ioj. T. i8j4. C. Esta Pensão continua

.1 ofíerecer ao) srs. viajantes e exmas. fa-
miliás commodos confortáveis em condi-
ç*"ca hygíenic*!?*.—Uabello Varetla 4 C.

PENSÃO CAXIAS — Praça Üur-ne de
Caxias 6 'e 8. Tel. C. 5115. Opiimas
ae-üir.i.io.!::.õe. para familias e -cava-
lheiros de tratamento. Cozinha de 1*
ordem. Preços conforme os aposentos,

PENSÃO NOVA FRIBURGO — Praia
Bot-iíogo *i4. Tel. 1718, Sul. Confor-
taveis commodo3 com (rente para o
mar, diárias de 7$ e 8$. Forncce-sc
comida para fora.

PENSÃO CANABARRO — Excellentcs
•aposentos pira ra mi lias e cavalheiros.
Casal, 260$; solteiro. i_*o$ooo. Bondes
de: Andarahy e Aldeia Campista. Rua
General Canabarro 371, Tel. 1212, Villa.

GRANDES HOTÉIS
HOTEL AVENIDA — O mais unportan-

te do Urasil. Arcomniodaçoes para soo
pessoa3. Confortável. Distineto, Central,
Serviço dc elevadores dia e noite, en-
dereço teletrrspl tco Avenida.

HOTEL METRÓPOLE — Confortável e
luxuoso no saluberrimo bairro das La-
ranjeiras a ao minutos do centro da
cidade; rua das Laranjeira» n. 519.

OS MELHORES CAFÉS
CAKE' GLOBO — Chocolate Bhering.

Bonbons finos. Rua 7 de Setembro, 103.
Fabrica: rua 13 de Maio, 19, Tel. Cen.

trai, 148.
CAFE' MOINHO DE OURO — E' o

melhor café, do gosto agradarei e dt
optima qualidade. Chocolate e bonbons
finos de primeira qualidade.

CAFE' TRIUMPHO — Praça Tiradentes
56. Tel. C. 3806. TorrefacçSo e moa*
gem. Chocolate, chá. matte, bonbons-,
assucar, balas, etc, Teixeira St Fonseca.

Club dos Democráticos
SABBADO, ia DO CORRENTE

Grandioso fandanguassu'
— BAILE —

EM HOMENAGEM A* NOSSA
PADROEIRA

N. S. da Gloria
Secretario

PIERROT.

OLÜR DOS DEMOCRÁTICOS.
Chamo a attenção dos srs. Sócios

que se adiam incursos nas penas do
ART. 11, alíneas "1£" c "F" do ART.
i* c PARAGRAPHO *° do ART. 13, do
CAPITULO V dos nossos Estatutos;

Castello, 7 de Agosto de 1916. Per-
nando Lacerda, 1° Thesoureiro.

SOCIEDADE PROTECTORA DOS
BARBEIROS E CABELLEI-

BEIROS
Rua Luia de Camões n, 36 _

Sessão da directoria c conselho, hoje,
ás 8 horas da noite.

Rio, 8 de agosto de 1-16 Manoel N.
Paiva Pereira, secretario.

LIVRARIAS
LIVRARIA ALVES, livro» collegiaes e

acadêmicos. Rua do Ouvidor 166. Rio
de Janeiro S. Paulo, rua S. Bento 41.
ESCOLAS. CURSOS

E GVMNAST09
CURSOS PARA A ESCOLA NORMAL

— Direcção do Insp. Esc. Francl-sco
F, Mendes Vianna e da Prof. d. Rachel
de Moura. Matrículas e informações das
3 i|* -s 6; r. Gonçalves Dias n. 30.

ESCOLA DE HUMANIDADES — Av.
Rio Uranco 133, a". Director: Alpheu
Pòrtclla F. Alves; secr"-, Francisco Ma-
lheiros. Corpo docente de ia ordem.
Mens. -10$, 25%, 30$, ,15$ e 40$ooo.

CURSO DE MATHEMATICA — Direct.
Capitão Dr. Mario Barreto, Preparam-se
alumnos para 03 exames das Escolas
Normal, Naval, Militar, Polytechmca e
Gymnasio, Av. Passos n6, Io. Informa-
ções das iS ás si hs.

LIGA DO COM-MBBOIO.
CiiUa-e Reunião do Commercio

A Directoria da Liga do Cotninercio
convida todos os Srs. coinmerciantes
desta 'Praça para um3 reunião -plena,
quinta-feira, io do corrente, âs 14 ho-
ras na sede social, ú rua do Hospicio
n. 136, esquina da rua Uruguayana e
na qual se tratará da questão dos novos
impostos aventados na conimissão de
Finanças da Câmara e que affcctam di-
rectamente ao Commercio de todo o
Brasil.

Secretaria, $ de agosto de 1916.

ESCOLAS DE CORTE
MME. TELLES RIBEIRO — Ensina «

cortar sob medida. Moldes. "Tailleurs"*
meio confeccionados. Aulas de chapéos.
Avenida Rio Branco 137, 4* andar.
Elevador Odeon.

TINTURARIAS
TINTURARIA RIO BRANCO — Av.

Mem de Sá ao. Attende immediatamen<
te aos chamados pelo tel. Cent. 493a,
para buscar roupa e entrega nas r«si<
dencias, depois de pago o trabalho,

LEILOEIROS
ALBERTO IGLE.IAS — Leiloeiro pu-

blico — Ea-criptorio: rua Hospicio 78,
Tel. Norle i?oi. Resid.: rua Hadd.ck
Lobo. 269. (Tel. Villa 1747).

MIGUEL BARBOZA — Casa fundada
em 1893; rua do Rosário n. 138, (an.
tigo 136 A). Tel. Norte 1053.

LOTERIAS
AO TRIUMPHO DA AVENIDA — Bi-

llietes de loterias. Estampillias de to-
dos 01 valores. Cartões poBtaes. Ave-
nida 1'entnd 49 (porta larga). Telep.
n. 2909. Arthur A. Mendes.

CENTRO TURFISTA — Ouvidor 185,
Apostas sobre corridas e bilhetes de lote-
rias. Filial casa Chanteeler; Ouvidor 1.39,
Parames Seniia _ Comp.

O LOPES é quem dá fortuna rápida, nas
loteriaa e offerece maiores vantagens ao
publico; R. Ouvidor 151, R. Quitanda.
79 » 15 de Novembro 50 (S. Paulo).

A MENINA DO CHOCOLATE

PHAXMAOIAS E DROGARIAS
PHARMACIA E DROGARIA F GAIA—

I.ohot.itorio de produetos chtm-cos e
pharmac. F. GAIA. Completo sortimen-
to dc drojas. Secção de homoeopathia.
lt. Secador Euzebio ;j8. Tel. 1.186. N.

PHARMACIA E DROGARIA SANTOS—
Conde Bomfim 416. Drs. José Ricardo,
daa 9 á. 11. Almeida Pires, de 1 ái a,
A.-cr.o qulnol, para os fracos. Cyano,
Gonol c nicno-tlianato, para gonorrhéa.

PHARMACIA CAPELI.ETI — Huni.i-.-ta
140. T. 104S, S. Compl. sort. de dro-
Ka» e produetos pliarm;, Cons. Drs.:
Emygdlo Cabral (9 ás 10) e Santrs
Cunha (10 ás n). Gralis aos pobres.

PHARMACIA CRESPO — Conde llomfim
«jf.0 T. 2479, V. Cons-: dr. Camacho
Crespo, o ás ir: dr. P. de Souza, 8
ás 9 da m. e 4 ás 5; dr. Linneti Silva,
das 7 ás 8 n.: dr. 1"; Lima. i ás 3.

PHARMACIA ALLIANÇA — De Isaias
1\ Alves. Laranjeiras 131. Tel. C. 2141.
Cons.: Drs. Souza Carvalho (9 ás 10);
C. Sampaio Corrêa (10 ás n); Haul
Pacheco (12 às 13); A. da Cunha c
Mello (13 ás 14). Dep. ' do "llion-
chio!" para constipacões c tosses.

PHARMACIA LARANJEIRAS, Tel. 5751,
Laranjeiras 458. Co r.s.: Drs. Leopoldo
do Prado (9 ár. 10); Souza Carvalho
(10 ás 11). Fabrica e dep. do "Pfm-I
toformio", para to.sctj, r esfria dos, "Co-
queluche". I

PHARMACIA HADDOCK LOBO—(M.
Capeleti) — R. Had. I.obo 204, T. V. |
1387-. I*'ab. do Cailioviciralo de llorges,
do Elixir dc Citro-vicirato e Depursan.
Cons.: do3 dr:-. A. Alves c M. Âutran,
IJtluii-. Pimentel e loão Coimbra.

PHARMACA MACEDO SOARES — R.
Senador Euzebio 123. Direc. de Samuel 1
de Macedo Soarei*. Cons. de i ás 4.
Deposito do DERMOPHENOL, efficaz
nas ulceras, cezemas,. mol syphi li ti cas. ¦

PHARMACIA REGO SOARES — Kua I
Cattete 77. Grande sortimento de dro- '

nas nacionaes e -estrangeiras. Produetos!
chimicos e pharmaceuticos. Garante a jhoa manipulação dos . seus preparados c
dc qualquer receituario medico.

PHARMACIA SAO THIAGO — Rua
Conde dc Bomfim, 240. Tel. Villa 1480.
Consultas diárias e .ratis. Dr. Ernesto
Thiháu Junior, das S i|_t ás 9 i[a. Dr.
Ernesto Possas, das o 1I2 ás to ,[_¦.

PHARMACIA COUTINHO — RUA
CONDE DE BOMFIM 98. TELEPHO 

'

NE, VILLA, !93.

ESHECJIALIDADES em bo-b-ons, caj-a-
mellos e chocolates íinos. Aquino ¦__
Dias. R. S. José 123, prox, ao largo da
Carioca. Tel. C. 410.

MOVEIS A TRESTAÇÕES
CASA VEIGA _ Fabrica de moveis. Pre.

ço* e condições ao alcance de todos.
Serviços de carpthtarla, armações, divi-
nões e balcões: r. S. Euzebio, aai, (Av.
do Mangue). Tel. 5234.

PRAÇA TIRADENTES 73 — Eíta "Em-
presa" oííercce as suas vendas em me*
íhores condições do que qualquer outra.
Moveis bons e baratos, a dinheiro ou
a prestações, sem fiador. Visite-nos.

IMPORTADORES

J. FERREIRA & C. — Praça Tiradentea
27. Tel. C;, 698, Molhados finos e uni-
009 importoiore* do ".creditado vinho"Rio Dão".

PUBLICAÇÕES A PEDIDO
DEIjLE MATTOS

MANICURE
F.specialidades em preparoí pari

unhas.
Sete de Setembro -1. :R (-• nnd-irl

in 1 i~~j-*|—'t?«-> ty* 
*ljw—¦ ni— ii 1.

HOM0150PAT5TIA •

.10 BXJIO. SR. IMUOSIDlíXTir, Dl
REI-UBHOA li (HGaVO MINIS-
TRO DA VIAÇÃO
Tolo presente venho, cm nome da mo-

ralidatle administrativa, appellar para o
exmo. sr. dr. Wcncnsláo Uraz afim fie
que seja posio termo aos abusos conimcl-
tidos pelo sr. Sabino lírnacio Nogueira
da Gama nue está dcfratidando a Fa-
zenda, tirando para sua casa e par*
vender, lenha da Floresta de Jacaré-
pagtiá, tia qual cm infeliz hora - ad-
niinistrador.

O exmo. sr. dr. presidente e minis-
tro não sabe o que se passa na Fio-
resta.

O sr. Nogueira_ faz sair cargas e
cargas (le lenha, ainda hoje, saiu uma
para a sua casa á travessa Bcntim, nu-
mero SI.

Este homem nttnea vae a Floresta e
aqui só apparcce para desfalcar a»
mattas. Jacai-épagitá, 7 de .-irosio de
1916, Adriano Lopes Tavares Santos.

(KJ4-- R)

PHARMACIA HOMOEOPATICA — De
Araujo Nobrega a C. Completo sorti-
mento dc drogas lion.nenp.it. recebidas dl
rect. Esp. pharm. "Nimphea Virilis",
para a cura d.i impotência; V. Pátria, 20.

PORMIOIDA MKRINO
O miicn exlcrminador das formigas.

Merino £.¦ Maury. rua Ouvidor n. 163.

BSPEC1 ADIDA DRS DIIARMA-
OEÜTIOAS

MYOSTHENIO, formula do dr. J. M.
de Macedo Soares—Melhor tônico recon*
st.tuinte, c indispen-avel ás creanças, ve.
ISinç. donzellas e ás senhoras durante a
qr-tv-i-te*! e apó-* o p^río, ás amas de leite

EUPLINA — Formula de Orlando Ran-
gel. Na toilcíte dns ser.hor-is não tem
rival. Usa-sc no hniiho; como fl.ntifri-
cio; nas feridas e mol. da pelle; em
(H•**-»¦-*reio e em inhalacões.

GARGEOL — Cura anrrtna e moléstias
di garganta c.w gargarejos e inhalacões.
Uecommendado por todos o*» clínicos,

, f|ue attestam o seu valor, Arthur Coe-
lho; rua Theopliilo Ottoni n. SS.

IODOLINO DE ORH —Diz o dr. Wnlther
Gomes Ribeiro:... "em vista do-; exeel-
lentes resultados obtidas com o lodollno
de O i li na anemia, ^ lymphatísmo,, rachi-
tismo, et-, renunciei .to emprego do

0!*n dç Ficado de líacalliâo,.,"
SYPHILIS — Cura definitiva, sérin, sem

injecção, pelo Slgmarsol, destinado a re-
volucionar a_ therapeutíca. Cada caixa
00 comprimidos. Informações: E. C.
Vaute.et; 22, i°; i* dc Março.

COXSTRUCTORBS
DRS. TUNO OZORTO DE AT HEIDA

e SERZEDELLO PENITES MENDES
— Engenheiros construetores- Avenida
Rio ílr.,uro ;:o. (Tel. Central JJ50).

AS PRINCIPAES GARAGES
GARAGE EUTSSA — Avenida Salvador

de Sá, G, Recebe automóveis em esta-
dia e f„_ todo e qualquer concerto,
para o que dUp5e dc modelar oííicin*
mecânica.

H V (i 1 KSií~A Tal J 1Ê.N TAR
SAL DE MACAU _ Aos docnles do e«-

t^ma-ro «o c permltrtdo u_.ir como in-
grídlente nos seus nlmicntos, pela sua
piirc-i e especial co-fec-So, o "Sal dc
Macár,", d-a Comp." Commercio e Ni-
veg.lção.

éticos! Toma" ngua
— dn —

Melgaço
¦**'-rT2*-<-i-n:f_a»--

irvDHrtia
Fórmula do especialista <lr. I.eonidio

Ribeiro.
Poderoso rczolutivo empregado nas

hydroceles. hcmatocclcs, sarcocelcs, or-cliiles e tumores de qualquer natureza.
Deposito: rua S. Francisco Xavier, '67
Telepliorie, Villa, 2286.

nnr*! 1 n ¦.. *,...-i<r*
F\\\ -AKA - r-i

REN.t. LO.I.:. CAP.:. DEZOITO
DE JL'LHO

Hoje sess:. econ:. ás horas do cos-
tiimc. Duarte Eslrclla, Secr:. (*o8j S)

O abaixo assignado declara para os
fins de direito e duvidas futuras que
deixou de assipiar-se Antônio Martins
dc Castro. — Antônio Martins.

(R iqooI

REX. T,OJ.:. CAP.:. HENRIQUE
VA liLA DARES

Hoje, se_s.:. economic.:.
De ordem Ucsp. :. Mem.:. Vene.;.

peço o comparecimento de todos Irmãos
do quadro. — O secr.:., Sousa.•867 •

VNT..O BHNEFIOEXTE DOS
MILITARES

SE'DE SOCIAL: — RUA DA QUI-
TANDA N. 165

Assembléa geral extraordinária para
tratar de interesses sociaes urgentes, no
dia 8 do corrente, ás 16 i|a hons. —
A Directoria.  (J 1.085

UXTAO SOCIAIi
SE-DE: RUA DO HOSPÍCIO, 314

Expediente diário, das 11 á 1 hora da
tarde

Convido as orphã9 filhas de sócios
que contarem de edade até 12 annos, a
enviarem a esta secretaria suas peti-
ções, declarando edade, filiação e resi-
dencia, para desse modo serem inclui-
das no sorteio dos donativos annuaes,
a realizar-se 1 17 do andante.

Rio de Janeiro, 5 de agosto de 1916
— João da Costa, secretario. S. 8*4.

CENTRO DE COJLMERCIO E IN-
DÜSTRIAS DE MATERIAES

DE CONSTRUCÇÃO
RUA DE S. PEDRO N. -oi

(2* convocação)
De ordem do sr. presidente, peço o

comparecimento dos srs. sócios á as-
semblca geral extraordinária. _ que se
realizará na próxima quarta-feira, g do
corrente, ás 8 horas da noite, nesta
secretaria, para resolverem assumptos
de grande interesse social, a qual fun-
ccionará com o numero de sócios que
comparecerem.

Rio, 4 de agosto de 1916 — Mathias
de Pigueiredo, secretario.

LOJA MAÇONICA AMOR DA
ORDEM

(3* convocação)
Quarta-feira, 9, ás 20 horas, assem-

bica geral para tratar de alienação de
apólices do Estado de Minas Geraes.
Dc-liberar-se-á com qualquer numero —
O secr.:., Mattos Silva. S. ifioi.

A' PRAÇA
ARTirUR CHAVES & O., nartl-

chiam a seus muitos o frecuezes
que de X" de julho do corrente
mino. entrou para a sociedade o
seu nnticro auxiliar sr. Curiós Hue
Junior. Continuando sobro a mes-
ma razão sociul, com o mcsino
ramo do nceot-io o denominação
de OASA AMER/lOA E JAPÃO, li
rna do Ouvidor n. 74.

Pedem a continnacão de suas
nrcshdus ordena a nova firma,
como sempre dispensaram a an-
tica. (J 1348)

ASSOCIAÇÃO B ENE PI CE N-
TE DOS EMPREOAROS DO
OAES DO PORTO DO RIO DE
JANEIRO _,. .

Assembléa geral extraordinária
2* convocação

Não tendo comparecido numero suf-
ficiente de associados á 1" convocação,
a commissão directora convida os srs.
associados quites c no gozo de seus
direitos sociaes para a assembléa geral
extraordinária (*" convocação), a rea-
lizar-se no próximo dia 9 (quarta-
feira), ás 8 horas^da noite, na loja da
praça Maná n. 3, afim dc _ tratar de
assumptos de interesses sociaes.

Uio de Janeiro, 6 dc agosto de 1916.
— A commissão directora. M 1792

A' TRAÇA
Silveira, Cardoso & C, estabelecidos

nesta praça, á rua do Hospicio n. 120,
participam á mesma c seus amigos te-
rem pago integralmente dc seu capital
c lucros aos herdeiros do finado com-
mendador Júlio Alberto da Costa, como
sócio comnianditario que era, ficando
nesta data os sócios solidários José Au-
gusto da Silveira e José Cardoso Perei-
ra, e o cnminandidatario José Martins
Ferreira dc Mattos no mesmo estabeleci-
mento, com o mesmo ramo de commer-
cio e firma, aguardando ordens dos seus
bons amigos <- freguezes. J 2035

EDIÍAES
MINISTÉRIO DA GUERRA

5" REGIÃO MILITAR ~ 26' MU-
NICIPIO

P.dital de convocação para o alista-
mento militar

O -major Júlio Canavarro de Nc-
gretros Mello, presidente <Ia Junta dc
Alistamento Militar:

Faz saber aos que o presente edi-
lal lerem ou delle tenham conheci-
menlo que, nesta data, foram instai-
Irttlos os trabalhos -desta Junta e,
portanto, convida a todos os jovens
de 20 annos completos no anno de
ioi-; e domiciliados neste municipio
a virem se inscrever ate o dia 15 de
setembro do corrento anno e, Iram
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 lambem todos os inter-
essados a apresentarem csclareciiiien-
tos _ou reclamações a bem de seus
direitos, afim de que a junta possabem orientada ficar da verdade e
dar as informações precisas a escla-
recer o juizo da Junta d,e Revisão
que tem de apurar este alistamento.

_'A Junta funecionará cm todos os
dias uteis, das 11 ás 15 Iioras.'E para conhecimento de todos
manda lavrar o presente edital, pormini feito c assignado, rubricado
pelo presidente e que será fixado
junto no edificio em que funeciona
esta junta, á rua Barroso n. 71
(agencia da Prefeitura), e publicadono Diário Official e transcrever abai-
xo 03 limites deste municipio. —
Achilles Marianno de Azevedo, ca-
pitão secretario.

¦Capital Federal, 15 de julho deiri;6. — Major Júlio Canavarro deNegreiros Mello, presidente.
LIMITES

O 20" districto comprehentle todo
arrabalde tle Copacabana e estende-
se da ponta do Leme, pelas vertentes
dos morros desse nome, da Babylo-
ma, de S. João, da Saudade, 

'dos
Cabritos, até ,1 ponla d,o Pires, se-
guindo dahi á margem da Lagoa Ro-
dngo dç Freitas e desta em linha
recta até a rua da Barra, c por esta
exclusive ao mar, na praia do Ar-
poadoi-. — Major Júlio Canavarro
de. Aegreiros Mello, presidente.

S' REGIÃO MILITAR
2.i" MUNiaPIO-JACVRÊPa.GUA
Edital dt convocação para o alista-

mento militar
O capitão Floduardo da Cunha

Martins, presidente da Junta de Alis-
tamento Militar. Faz saber aos que
o presente edital lerem ou delle te-
nham conhecimento que nesta dati
foram installados os trabalhos desta
Junta e, portanto, convida a todei
os jovens dc -O annos completos 110
anno de 1915 c domiciliados -neste
municipio a virem se inscrever até o
dia 15 de setembro do correnle anno
e, bom assim, todos aquelles que,
tendo 21 annos ou mais, ainda não
estão inscriptos nos registros muita-
res, como determina _o regulamento
para a execução da lei do alistamen-
to militar. Convoco tambem todos os
interessados a apresentarem esclarc-
cimentos ou reclamações a bem de
seus direitos, afim de qtte a junta
pessa bem orientada ficai* da verda-
de e dar as informações precisas a
esclarecer o juizo da Junta de Re-
visão que tem de apurar este alista-
mento.

A Junta funecionará todos os dias,
na Estrada da Freguezia numero 70,
(Jacarépaguá), das n ás 15 horas.
Es.c municipio dc alistamento tem
cs limites seguintes: Do começo da
rua do Campinho (inclusive), em
frente á estação de Cascadura, em
linha recta no divisor das águas que,
passando pelos unorros da Bica, Igna-
cio Dias, serra do Malheus, serra dos
Tres Rios, vá ter ao pico da Tijuca,
dahi em recta suecessiva. ao Bico do
Papagaio, morro da Taquara, morro
da Marinheira, ülha do_ Ribeiro e na
direcção sul até á praia; contornar
do esta até ao pontal dc Sernambc-
tiba; deste ponto, por uma recta, ao
encontro do rio Vargcm Grande, c
subindo por esse rio até as suas nas-
centes, dahi por uma recta ao alto
do morro dos Caboclos e pela divi-
soria das agitas, que passa .suecessi-
vãmente por este morro, morro da
Pedra Branca, morro do Barata até
a garganta onde passa o caminho do
Barata; seguindo este t o rio Pira-
quara até o ramal da estrada de
ferro de Santa Cruz, c por este ra-
mal e Estrada de Ferro Central do
Brasil até a estação de Cascadura,
no principio da rua do Campinho,
ponto inicial. Confina este districto
com os is', 16o, iS", 19', 2a°, a_° c
23a districtos e com o Oceano Atlan-
tico. Nos sabbados serão af fixadas
na porta principal do edificio cm
que 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 e que será af fixado junto
ao edificio cm que funeciona esta
junta, e publicado no _>it»í. Offi
ciai.

Capital Federal, 15 de julho de
1916. — Tenente Virgílio Lopes
Vieira, secretario. — Floduardo da
C. Martins, capitão, presidente.

MINISTÉRIO DA GUERRA
QUINTA REGIÃO MILITAR

DÉCIMO OITAVO MUNICÍPIO
- MEYER

De convocação para o alistamento
militar

O capitão Ascendino Homem <!«
Carvalho, presidente da Junta de
Alistamento Militar:

Faz saber aos que o presente edi-
tal lerem cm delle tenham conheci,
mento que, nesta data, foram instai-
lados os trabalhos desta Jtmta e,
portanto, convida a todos os jovens
de 20 annos completos no anno de
191S e domiciliados neste municipio
a virem se inscrever até o dia 15 de
setembro do corrento anno e, bam
assim, todos aquelles que, tendo 21
annos ou mais, ainda não estão in-
seniptos nos registros militares, como
determina o regulamento para a exe-
ct-ção da lei do alistamento militar.

Convoca tambem todos os inter-
essados a apresentarem esclarecimen-
tos ou reclaimações a bem de seus
direitos, afim de que a junta possabem orientada ficar da verdade e
dar as informações precisas a escla-
ncer o juizo da Junta dc Revisão
que tom de apurar este alistamento.

A Junta funecionará em todos os
dias, das 11 ás 15 horas, na agencia
da Prefeitura, á rua Dias da Cruz
n. 185.

O 18* municipio tem os seguintes
limites: rua Miguel Ângelo (exclu-sive) a começar na Estrada de SantaCruz, seguindo as ruas Baldraco
(excusive), Ferreira d,e Andrade
(exclusive), antiga Mauá, Capitão
Rozcndo (exclusive), Propicia (ex-clusive), Souza Barro, (exclusive),e praça do Engenho Novo; e destainclusive otn direcção á rua Barão doBom Retiro (inclusive) c rua Vis-conde de Santa Cruz (exclusive); edo encontro desta com a rua BellaVista por uma linha recta na dire-c_*° £," **• no a,t0 da sorra -10 Enge-nho Novo; deste alto pela divisóriadas águas que passa pela Serra dosires Rios e vae terminar na ruaDoutor Dias da Cruz pelo contra-forte comprehendido entre as ruas
Çamansta Meyer c Maranhão; con-ttnuando pelas ruas Dr. Dias da Cruz
(inclusive) até á rua do Engenho
de Dentro; seguindo esta (exclusi-ve) a do Dr. Manoel Victorino (ex-clusive) até ao começo, atravessando
a Estrada de Ferro Central do Bra-sil cm direcção á rua Padilha; potesta (.inclusive) c Estrada de SantaUuz (inclusive) até o encontro darua Miguel Ângelo, ponto inicial.ÍE para conhecimento de todosmanda lavrar o presente edital, pormim feito e assignado, rubricado
pelo presidente e que será fixado
junto ao edificio em que funecionaesta junta, a rua Dias da Cruz n. 18-,e publicado no Diário Official'Capital Federal, 26 de julho dc1910. — José Peliciano da Silva Mon-htro, secretario. — Ascendino Ho-mem de Carvalho, capitão presidente.

MINISTÉRIO DA GUERRA
INSPECÇÃO PERMANENTE DA

S* REGIÃO MILITAR — 2*'
MUNICÍPIO - 23- DISTRICTO
~ GUARiATIBA

P.dilal de convocação para o alista-
mento militar

O tenente-coronel Alfredo Cario'
da Luz, presidente da Junla de Alis-
tamento 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 jovensdc 20 annos completos no anno de
1015 e domiciliados neste municipio
a virem se inscrever até o dia 14 de
setembro do corrente anno, e, bem
assim, todos aquelles que, tendo 21
annos ou mais, ainda nâo estão in-scriptos nos registros militares, como
determina o rcgulillmiento para a exe-cução da lei do alistamento militar.

Convoca tambem Iodos os inter-
essados a apresentarem esclarecimen-
tos ou -reclamações a bem dc seus
direitos, afim de que a junta possabem orientada ficar da verdade e dat
as _ informações precisas a esclarecer
o juizo da Junta de Revisão que tem
dc apurar este alistamento.

A Junta funecionará am todos os
dias, das 11 horas da manhã ás 16
horas da tarde.

E para conhecimento de todo?
manda lavrar o presente edital, potmim feito e assignado, rubricado
pelo presidente c que será fixado
junto ao edificio cm que funeciona
esta junta, na 26' delegacia policial,
e publicado 110 Diário Official desta
capital, Jornal do Conunercio. Pais
Co reio da Manhã e Imparcial. —
Oji-tir César da Silva, secretario.

Capital Federal, 15 de julho t!(
191G. — Tenente-coronel Alfrcdi
Carlos da Luz., presidente.
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MINISTOIRIQ DA GUERRA
"r REGIÃO MILITAR - 6o MU-

NIOIPIO

edital de convocação para o alista-
mento militar

O capiliio -rancisoo do Rego Mon-

teiro, presidente d. Junta de Alista-,

jiienlo Militar: ...
Faz saber aos que o presente em-

tal lerem ou delle tenliam conheci-
mento que, nesta -data, foram instai-
lados os trabalhos desta Jtrata c,

portanto, convida a todos os jovens
de 20 annos completos no anuo oe

lí915 e domiciliados neste município
a virem se inscrever ate o dia 14 <«

setembro do corrento anno e, bem

assim, todos aquelles que, lendo 2.

annos ou mais, ainda nao estao in-

scriptos no3 registros militares, como
determina o regulamento para a exe-

cução da tei do alistamento militar.
Convoca tambem todos os inter-

essados a apresentarem esclarecimen-
tos ou reclamações a bem de seus
direitos, afim de que a junta possa
liem orientada ficar da verdade c

dar as informações precisas a escla-
recer o juizo da Junta de Revisão

que tem dc apurar este alistamento.
lA Junta fundeio, ará em todos os

.ias, "o edifício da agencia da Tre-

.cilura, á rua Aqucducto ti. ;o, das
12 ás _3 lioras. .

iK para conhecimento de todos
manda lavrar o presente edital, por
mim feito e assignado, rubricado
pelo presidente e que será fixado
itmto ao cdijfci* em que funeciona
.•sta junta, om diversos logares pu-
blicos e publicado no Diano -Offi-

ciai, Jornal do Commercio, Correio
da Manhü e Impar/al. — Paulino
van Erven, secretario. _

Capital Federal, 31 dc julho de
ijgKS, _ Capitão Rego Monteiro,
presidente.

Ruas
Aqucducto — Silva Manoel, dos

ns. 48 e 49 inclusive para cima —

it-tíuioisco Muratori — Chefe Divi-
suo Salgado — Senador Cândido
Mendes, dos ns. 88 e 117 inclusive
para cima ¦— Benjamin Constant,
dos «s. 108 c 113 inclusive para cima

Santa Christina — Curvcllo —

Marinho — Mira-Mar — Joaquim
Murtinho — Corrêa dc Si — Vicio-
ria — Santos Lima — 1 ritumplio —
1'liiladclphia — Fonseca Guimarães

Maúa — Junquitlios — Aprazível
Monte Alegre — Francisco de

_i_dr_cle — Petropolis — Áurea —
.riierexitia — Constante Jardim —

fCttizciro — Augusta — Oriente —
Progresso — Costa Castos — Vai en.
,ç,i — Cunha — José Bernardino —

. lagalliãcs — Eleone de Almeida —
Padre Miguelinb — Miguel de Pai-
va — Ernieliiida — Vista Alegre —
Concórdia — Laura — Idalina —
Jlonçalves — Paula Mattos — José
de Alencar — Santo Alfredo — Ne-
ves — Fluminense — Paraíso — Sil-
»estre — Lagoinha — Barão de Pc-
Iropolis, «té o 11. 146 —• Navarro —
Prazeres, até a travessa dos Prazc-
res — Sumaré — Marco do Inglez
•— Pico de D. Martha — 

_ Paiueiras
¦— Corcovado e Cerro Cora.

Travessas
'Francisco Muratori —Santa Chris-

tina — Cassiano — Bandeira — Ali-
ce — Orii.ttc — Occidental — Con-
slante Jardim — Vista' Alegre —
fluminense — Barão de Petropolis
1— Prazeres c Navarro.

Ladeiras
Santa Thereza — Castro — Mei-

relles — Durão — Sonado —¦ Vian-
na — Asowra —¦ Guararapes c Pei-
xoto.

Largos
Guimarães e Neves,

Becco
Salguoiro.

Fraco
D. Antonia.
O secretario, Van Enren.

QUINTA REGIÃO MIMTAR
i6« MUNIOIPIO - TIJUCA

Edital de convocação para o alista-
mento militar

O major Oliverio ,de Deus Vieira,
presidente da Junta de Alistamento
e Sorteio Militar, de accordo com a
communicação dó sr. coronel presi-
dente da Junta de Revisão, em vir-
tude de autorização do sr. general
ministro da Guerra ao sr. general
commandante da 5* região e 3" di-
visão, faz publico o edital publicado
no Diário Official 11, 168, ide 19 do
fluente, á pagina 8.108, deste teor:

"Faz saber aos quc o presente edi-
tal lerdm ou delle tenham conheci-
mento que, nesta data, foram instai-
lados os trabalhos desta Junta, e,
portanto, convida a todos os jovens
de 20 annos completos no anno de
1915 e domiciliados neste municipio
a virem se inscrever até o dia 14 de
setembro do eorrente anno, e, bem
assim, todos aquelles que, tendo 21
annos ou mais, ainda não estão in-
scriptos nos registros militares como
detennvina o regulamento para a exe-
cução da lei do alistamento militar.

Convoca tambem todos os interes-
sados a apresentarem esclarecimentos
ou -reclamações a bom de seus direi-
tos, afim de que a Junta possa bem
orientada ficar -da verdade e dar as
informações precisas a esclarecer o
juizo da Junta de Revisão que tem
de apurar este alistamento.

A Junta funecionará cin todos os
dias, das II ás 15 horas, «a sede da
agencia da Prefeitura Municipal do
16° districto. E para conhecimento
dc todos manda lavrar o presente
edital, por mim feito e assignado,
rubricado pelo presidente, e que será
fixado junto ao edificio cm que fun-
cciona esta Junta, á rua Pinto Fi-
guciredo n. 11, -c publicado no Diia-
rio Official.

Capital Federal, 15 de julho dc
1916. — Abcilard Gomes de Almeida
Fcijó, secreta ,io. — M. Lavrador Fi-
Iho, presidente."

As -ruas e praças que fazem parte
deste municipio militar:

Ruas de S. Francisco Xavier alé
a esquina da rua Barão de Mesquita,
Pereira dc Siqueira, Club Athletico,
Alzira Brandão, Visconde de Figuci-
redo, Barão dc Amazonas, Salgado
Zenha, Prolongamento da Mariz e
Barros, Conde de Ilomfi-m, Parcto,
Piratinim c praça lida, Aguiar, Fc-
lix da Cunha, Valparaiso, Dr., Rego
Lopes, Araujos, Santo Henrique,
General Roca, Bom Pastor, Des-
emlbargador Izitlro, Barão dc Piras-
sununga, Silva Guimarães, Barão de
Pillar, praça Saenz Pena, morro do
Trapicheiro, travessas Araujos, Bani-
bina, Soares da Costa, Magalhães, D.
Matliilcic, Becco Dehotil, ruas Major
Ávila, Pinto de Figueiredo, Antônio
dos Sanlos, Dr. José llygino, Ita-
curtissá, General Andrade Neves,
Delphina, Visconde de Cabo Frio,
Uruguay, Pinto Guedes, Vinte c Oito
de Setembro, Garibaldi, Radetnaker,
Gratidão, Alves dc Brilo. Leite de
Abreu, Nathalina, Santa Carolina,
Agostinho, S. Rapliael, S. Miguel,
Boa Vista, Açude, Ferreira de Al-
meida, Cascatinha, Vista Chitieza,
Ilha do Ribeiro, Mussoma, Gávea
Pequena; travessas: Affonso, Boa
Visla, Morro do Cotromby, Estradas
Nova e Velha da Tijuca c das Fur-
nas.

Junta -de Alistamento c Sorteio
Militar do 16° municipio, Tijuca, 31
de julho de 1916. — João Maximia-
110 Serra, 2" tenente secretario.—Oli"
verto de Deus Vieira, major presi-
dente.
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MINISTÉRIO DA GUERRA

.NSPECÇAO PERMANENTE DA

5» REGIÃO MILITAR

Edital ie convocação para o alista-
mento militar

O taajor José Albino de Souza Pi-
mentet, presidente ua Junta de Alis-
tamento Militar do 5° municipio —
districto municipal de Santo Au-
tonio:

Faz saber aos que o presente edi-
tal lerom 011 delle tenham conheci-
mento que, nesta data, foram instai-
lados os trabalhos desta Junta c,
portanto, convida a todos os jovens
dc 20 annos compictos no anno de
1915 e domiciliados neste municipio
a virotn se inscrever ate o dia 15 de
setembro do corrento anno c, bom
ossitn, todos aquelles qtte, lendo 21
annos 011 mais, ainda não estão in-
scriptos nos registros militares, conto
determina o regulamento para a exe-
cução dti íei do alistamento militar.

•Convoca tambem todos 05 'titer-
essados a apresentarem esclarecimen-
tos ou rccl.ma.oes a bem de seus
direitos, afim de que a junta possa
bem orientada ficar da verdade c
dar as informações precisas ,. escla-
recer .0 j.ii_o da Junta ile Revisão
que tem de apurar este alistamento.

•A Junta funecionará em todos os
dias tilcis. das 12 ás .4 horas, na
sala da arrecadação do Corpo dc
Bombeiros,

E paia conheoimento ile todos
manda lairrar o presente edital, por
mim feito e assignado, rubricado
pilo presidente e quc será fixado
jttnto_ ao edifício cm que funeciona
esta junta, na praça da Republica, c
publicado no _. torio Official. — Ca-
pitão Arthur Luh Teixeira Campos,
secretario.

Capital Federal, 15 de julho de
to 16. — Major /. A. de Souza Pi-
mentet, presidente.

MINISTÉRIO DA GUERRA
QUINTA REGIÃO MILITAR -

PRIMEIRO MUNICÍPIO
Di coiwocação para o alistamento

militar
O tenente-coronel Raphacl Clemen-

te Telles Pires, presidente da Junta
de Alistamento Militar do 1° muni-
cipio, districto da Candelária:

Faz saber aos que o presente edi-
tal lerem ou delle tenham conheci-
mento que a referida junta funccio-
na todos os dias úteis, das 11 ás 15
horas, ora uma das salas do antigo
Arsenal de Guerra, onde se _ acha
aquartelado o 3" regimento dc tnfan-
teria.

Convida todos os jovens dc _o an-
nos completos 110 anno de 1915 e do-
miciliailos neste municipio a virem
se inscrever até o dia 15 dc agosto
do corrente anno. e todos aquelles
que, tendo 21 annos até 30, ainda não
tenham sido inseriptos nos registros
militares, como determina o regula-
mento para a execução da lei do
alistamento militar.

O 1" municipio abrange as seguin-
tes ruas e praças: avenida Rio Bran-
co (inclusive) até á rua Sete de Sc-
tembro, descendo por esta inclusive:
praça Quinze de Novembro (inchi-
sive) até ao cães, seguindo por esta
até ao começo da avenida Rio Bran-
co. ponto inicial. Confina este mu-
nicipio com os 2", 3° e 40 ni unicipios
c com a bahia dc Guanabara.

E, para conhecimento de todos,
manda lavrar o presente edital, por
mim feito e assignado. rubricado
pelo presidente, e que será affixado
junto ao edificio em que funeciona
esta junta, no antigo Arsenal de
Guerra, c publicado no Diário Offi-
ciai.

Capital Federal, 25 de julho de
ioifi. — Francisco M. de Amorim
Carrão, secretario.-— Tenente-coronel
/?. C. Telles Pires. preeW-n*-»
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LLOYOB-A
PRAÇA DAS MARINHAS

ENTRE OUVIDO R E ROSÁRIO

sunoSi^QQB^i:
ACTOS FÚNEBRES

LINHA DO NORTE
O PAQUETE

Ruy Barbosa
Sairá amanhã, quarta-feira, 9

do corrente, ás 12 lioras, para
Victoria, Bahia, Maceió, Recife,
Cabedcllo, Natal, Ceará, Tutoya,
1 Maranhão, Parintins, Pará, san-
tarem, Óbidos, Itacoatiára e Ma-
náos.

jUNHA AMERICANA
O PAQUEVE

[Rio de Janeiro
Sairá uo ilia 10 do corrente, ás

14 heras, para Nova York, esca-
lando na Bahia, Recife, Pará e
San Juan.
AVISO: — As pessoas que queiram ir lí bordo ..__ pactue-

tes levar ou receber passageiro» deverão solicitai' cartões
de iii-.resso na seceflo do Trafego.

&s3SEoasta_aaBaa«a_E_iiBMB a ¦ ¦ ___¦—mm——

LINHA DE LAGUNA
O PAQUETE

MAYRINK
Sairá hoje, terça-feira, 8 do

corrente, ás 21 horas, para Dois
..Rios, Angra dos Reis, Paraty,
Ubatuba, Caraguatatuba, Villa
Bella, S. Sebastião, Santos, Ca-
nanóa,. Iguapc, Paranaguá, São
Francisco, Itajahy, Florianópolis
c Laguna.

LINHA oYSERGIPE
O PAQUETE

OYAPOCK
Sairá quinta-feira, 17 do çor-rente, ás 13 lioras, para Cabo

Frio, Victoria, Caravcllas, P.
• Areia. Illiéos, Bahia, Aracaju,
Penedo. Maceió e Recife.

DENTADURAS
A confecção moderna de dentaduras obe-
dece a um PROCESSO COMPLETAM-N-
TE NOVO, de fôrma a haver perfeita irai-
tação dos dentes naturaes, além da bel-
leia. solidei e garantia do trabalho,
ESTE NOVO PROCESSO concorre para
que a pronuncia das palavras seja clara
e a mastigação cumpteta. No consulto*
rio do ESPECIALISTA DR. SILVINO
MATTOS, ha uma bella e custosa expo-
sição de trabalho» dentários cujas expli-
cações são dadas na oceasião sem ne-
nhum compromisso para o visitante, pois
não se cobram consultas. Pede-se. por-
tanto, a todo aquelle que desejar traba-
lhos de tal natureza, o tavor de primeira-
mente vir examinar o SEU SYSTEMA
NOVO DE DENTADURAS, cujos preços
estão ao alcance de toda a bolsa e cujo
elfeito c deveras agradável.
3 — KUA UttUGUAYAXA — 3

Canto du rua da Carioca
(J 19-8)

SITIO
Compra-se uni quc tenha boas terras,

casa, agua e algum matto, quem tiver
queira remetter para este jornal as in-
formações cm carta com as iniciais M.
B. 1980 J

CABELLEIREIRO
e cabclleircira para senhoras, casa de
primeira- ordem. Especialidade cm per-
içados modernos e cora ondulação Mar-
cel por 3$; tinge-se cabeça com tintura?
garantidas por 15$ c 30$. trabalha-se em
cabellos postiços a preço moderado.
Casa Julio, rua de S. José n. i__, 1°
andar, pcrlo do largo da Carioca. Tele-
phone 11. 3.419, Central. iqS_ j

ÇariíHulo
008

TERRENOS A 50 REIS
Ventle-sc o metro quadrado, _ cm

grandes áreas, próprios para sitios,
chácaras c capinzacs, com agua pára
irrigação. Subúrbios desta capital ser-
vidos por 3 estradas de ferro; informa-
ções á rua G. Câmara, 296. (913 J.)

CALDEIRA

Automóvel por 1:600$000
Vende-se doublc pliaeton N. A. .G.

16 li. p., licenças pagas, pneitniaticos
em ,perfeito estado, relógio taxi; ver e
tratar com Bahiano, Garage Fluminense,
r. Mariz e Barros, 205. ('858 S)

Precisa-se de uma de força dc 4 a 6 ca-
vallos nominaes, horizontal, semi-tubu-
lar, ou vertical, cm bom estado. Trata-
se á rua do Hospício 11. Oi, J 2006

GLYC0LINA
FORMULA DE L. R. DE BRUTO
tpprovada t premiada com medalha dt

ouro nas exposições de hygiene
Excellente preparado da antiga Phar

m>cia Raspai!, empregado com sueces-
,0' nas empigens, comichões, frieiras,
larthros, acne, pannos, aspereza e
rritação da cutis, rugas, suores fetidoi

. todas as moléstias epidérmicas.
Deposito: Drogaria Pacheco, á rua

ios Àndradas 45; 1° de Março 10, As-
lemhléa 34, Sete de Setembro 81 e 99.
/abrica, Pharmacia Santos Silva, a rua
Or. Aristides Lobo 229, telephone nu
••et. 1.400. Villa.

Sobrado . rua do Ouvidor
Alugam-se os i" e

do Ouvidor 11. 89.
andares da rua

1983 J
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0932
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(cm Iórma do pílulas)
0 mais poderoso especifico para acura da Syphilis

d de todas as doenças resultantes da impureza do
san gii e.

U DEPURATOL 6 imminenlcmenlc superior nos
seus eíTuitos u todas as injecções.

Garanto-so a cura.
Tubo com 32 pílulas, S a 10 dias de tratamento, 5S003, polo

Correio mais 400 róis; G tubos, 27S00O, pelo Correto mais I30d0.

DEPOSITO GERAL: Pharmacia Tavares
03, Praça Tiradentes, 63 — Rio de Janeiro

mz

CURA RADICAL
Da GOXORRHiU CHRONICA OU

RECENTE, em poucos dias, por pro-
ui-.sus mod.'ini>s, sem dôr, garante-se o
tratamento. Tratamento da syphilis.
App. 606 e 914. Vaccinas de Wright.
Assembléa, 54, das 8 ás 11 e 12 ás iS.
SERVIÇO NOCTURNO. 8 ús IO».
- Dr. 1'cdrn Magalhãçss R 8549

Graciano José Ma-
chado

A viuva, mãe, £ilhos, irmã,
cuiilindos, sobrinhos, sogro e dc-
mais -parentes, agradecem penlio-
rados as pessoas que acompanha-
rara o enterro do eternamente

lembrado GRACIANO JOSÉ' MACHA-
DO, e de novo as convidam para as-
sistir á missa de setimo dia, que por
sua alma será rezada amanhã, quarta*
feira, 9 do corrente, ás 10 horas na
egreja matriz do Engenho Novo. Por

ste acto de religião e caridade se con-
fessain desde já agradecidos. (1936 S)

Coronel Oscar Magne
Curty

A familia Cabral Peixoto, man-
da rezar uma missa, amanhã,
quarta-feira, 9 do correute, 11a
egreja de São Francisco de Pau-
Ia, ás o .'.oras, 110 altar de N.

S. da Conceição. (2046 S)
mm

Major Praxédes' Au-
gusto de Araujo e
Silva

t

I
- _a 11 ¦¦' "i mm —¦ i um

Regina Azambuja Gui-
marãesI Os filhos, Cecília, Maria, Ilza,

Judith Horayltlo, e irmã Ederlin*
da, convidam as pessoas de sua
amisade c parentes, e da finada
REGINA, para asistir á missa de

setimo dia, n»e mandara rezar na egre-
, de Sâo Pedro, lioje, terça-feira, 8 do

corrente, as 8 horas. Por este acto de
religião se confessam gratos. (_o6i S)

Professor Ricardo
Tatti
As altimnr.. do saudoso profes-

sor RICARDO TATTI mandam
celebrar 11a egreja do Carmo, ás
9 113 lioras, uma missa cm in-
¦tenção a sua alma, hoje, 8 do

corrente, data do seu anniversario nata-
licio.

f

Esther da Gama Araujo e Sil-
va e filhos participam aos seus
parentes é amigos o falleciinen-
to de seu esposo e pae, o major
fiscal do Asylo dos Inválidos da

Pátria, PRAXÉDES AUGUSTO DU
ARAUJO _E SILVA, e os convidam
para assistir ao seu enterramento, quose realizará hoje, ás 4 11_ horas da
tarde, no cemitério de S. Francisco
Xavier, saindo o feretro do Hospital
Central do Exercito, á rua Jockey-Club. (3n9

í
Luiz Bohi

Cario Pareto & C.°, extrema,
mente contristailo pelo falleci-
mento do seu sócio LUIZ 110 HI,
mandam celebrar, cm suffragio
dc sita alma, uma missa dc setimo

dia, hoje, terça-feira, 8 do corrente, ás
9 horas, ua egreja de Santa Rita; c para
assistirem a esse acto de religião con-
vidam a todos os seus amigos aos quaes
se confessam summaute-u'.. gratos.

1..1S I?

Tenente Augusto Ma-
chado Mendest A viuva Noemia Ferreira Mel.

des e filhos convidam 03 paren-,
tes e amigos ipara assistir á mis-
sa de 30" dia, que, por alma d.
saudoso AUGUSTO MACHADO

MENDES, mandam celebrar hoje, ter-
ça-feira, 8 do corrente, ás 9 horas, 111
egreja ile S. Francisco dc Paula. An,
tceipadaiuente agradecem a Iodos quan,
tos sc dignarem honrar este acto com
sua presença. (M 1.8Í

AUTOMÓVEL POPE
Vende-se um doublé phaeton, licenças

pagas, -perfeito estado; ver e tratar com
Bahiano, Garage Fluminense, r. Mariz
e Barros n. 205. (1S59 S)

SALA DE JANTAR
Veude-sc uma mobilia sala dc jantar

muito clara, com i(i peças. Rua Frei
Caneca, n. 11 sobrado. (1S68 S

HEI-U
Moderno tratamento das TOSSES,
BRONCHITES. COQUELUCHE e

mais . moléstias pulmonares
Agencia: rua da Quitattda, 50, sob,

VIDRO 2$ooo (S20C2)

CARTOMANTE
Prccis.t-sc de mna quc queira se as-

sòciar para a exploração de um negocio
lucrativo.

Resposta a R. S. (S3113)

ESCRIPTORIO
Aluga-se um, grande, excellente, hy-

gienico, arejado, com salas dc espera
e telephone, por módico preço; na rua
Uruguayana ti. j, sobrado, lado da
sombra. M i__S

Diogo Dias Netto

tAccacio 

Dias Netto e familia
participam aos seus parentes c
amigos o -passamento do indiioso
pae. DIOGO DIAS NETTO, e
rogam o caridoso obséquio de

acompanharem os seus restos mortaes
o que terá logar hoje, 8 do corrente,
ás '4 horas da tarde, da rua Dr. Fer-
reira de Araujo n. 60 para o cemitério
de S. Francisco Xavier. (S2083)

João Antonüo Sancho
(yí

Osvaldo Ermida
Francisca da Paz Ermida e fi-

lhos convidam 05 parentes e ami-
gos para assistir á missa de 30
dias, amanhã, quarta-feira, 9 do

corrente, ás 9 horas, na matriz do Eu-
genho Novo, c desde já agradecem.

(S 2092)

t
Amancio Carneiro de

Campos

V. Ex, não quer msplar sua
ííâsa sem gastar dinheiro ?
E' o que pude conseguir facilmente

per aluguel mensal e módico, todos os
moveis; rua do Riachuelo n - 0-i«-
I? ro. risso.
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BANCO LOTERICO
U. ltosn.io 7-1 e R. Ouvidor 76"0 PONTO"

130 — I!. OUVIDOR — 130
São fl.s casas quo offerccem ns

maiores viintaseii. .0 cartiu-

Barco, íaíúa ou catraia
Compra-se de 30 a 45 toneladas; car-

Ias com preços c informações para a
caixa desta redacção. C. 5,1, 1319 J

Mecânico, conhecedor e com muitos
annos de oratica de uzitias dc assucar
c de oifieinas dc Estrada de Ferro, de-
seja colloca.ão de chefe, podendo apre-
sentai- altestados dc suas aptidões. Quem
precisar, diri.ir carta a J. Castro, rua
Cla.imundo de Mello 11. 704. Quintino
Bocayuva. J 2012

CURSO DE MUSICA
Na Avenida Kio Branco 11. 127, sc-

gnndo andar, acha-se aberto o curso de
musica de Mine. Seguiu.

PROFESSORES: De canto, Mme.
Seguiu, discipiila de Isnardon, do Con-
servatorio Nacional, de Paris; do pia-
no, Arthur Napoleão, do Instituto Na-
cional de Musica; c d. violino c solfe-
jo, V. Ccruieliiaro, do Instituto Uen-
jatam Constant;
IiiscripçOcs diárias das 2 ás 4 lioras.

EM TODO 0 BRASIL
ÁLBUM MUSICAL
RUA S. PEDRO, 249

J. Bulhões & Masson. 7 bellissimas
novidades inusicacs por 2$ooo. Clássico,
canto, dansa. Quem desejar o ..íòíhh,
basta nos enviar um vale postal, 2S000,
immcdiatametite receberá o Álbum Mu-
sical regisnado pelo correio, isto com-
prehendiilo cm todo o Brasil.

RIO DE JANEIRO
(J3106)

EX-PROFESSOR -DO I.YCEU DE
ARTES E OFFICIOS
Participa ?. todos amigos pa-

rentes e conhecidos o fal ecimen-
to de sua filha MARIA AUGUS-
TA CAMPOS, cujo enterramento
sae da ladeira do Russel n. 1 C

antigo, ás 4 lioras da tarde. (S 20S4

f

E.
Participa ás c.mas. familias que faz

uma reza no coiao das pessoas, que
.tira todos 05 atrazos da vida c males
do corpo. Esta reza é feita cm voz
alta, para qttc o cliente a escute, as-
sim evitando dc serem enganados. Pre-
ço de cada unia, ,.?uoo. Una Visconde
de Itauna 11. 211, sobrado. 1S01 J

JPIMS

QUINTA REGISO MILITAR

.VIGÉSIMO QUINTO MUNICÍPIO
- ILHAS

'Edital de convocação pan o alista-
mento militar

O maior Daniel Pcrreira Vaz.Tu-
nior. presidente da Junta do Alista-
mento:

iFaz saber aos que o presente edi-
tal lerem ou delle tiverem conheci-
mento que, nesta data, foram instai-
i;_i.s os tralmlhos desta junta, razão
pela qual convida, não sú a todos os
jovens de 20 annos, completados cm
o amio de I9t.1 e domiciliados neste
municipio, a virem se inscrever até
o dia 1. de setembro do correnlc
anno, como tambem aos que, temlo
cilaJe superior aquclla, não ctí.npri-
ram ainda aquelle dever, inscreveu-
ilo-sc nos re'-i<tros militares, como
determina o regulamento para exe-
cução da lei do alistamento inilitnr.

-Convida, outrosim. a todos os in-
teressa-dos para apresentarem cscla-
recimentos 011 reclamações a bem de
-seus direitos, afim de que a junta.
bom orientada e senhora da verdade,
possa prestar informações que esrla-
rcça.m o juizo da Junta de Revisão
que tem dc apurar este alistamento.

A junta funecionará ás segundas,
terças, quartas e sextas-feiras, no
estado-maior do quartel do Asylo de
Inválidos da Pátria, reservando as
quintas-feiras e os sabbados para
percorrer as ilhas que constituem o
municipio. ''E, 

para conhecimento "Je todos,
manda lavrar o presente edital, por
tnim feito e assignado e por elle ru*
.nc..tlo. o qual será affixado no ciii-
íirio onde funeciona esta junta e pu-
blicado no Diário Official. — O se-
ci etário 2o tenente Roberto Alcxan-
dre lleskctts.

Capital Federal, 1; de juüio <_c
1916. — O major Daniel Ferreira
Ca: Jw.ior, presidente

RODA DA FORTUNA

1944 3579 5G22
914 579 (523
44 79" "22
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103" 387 511
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OA FELICIDADE
BILHETES DE LOTERIA

ReniPtícni-so bilhetes para o
interior mediante o norto do
Correio. — FRANCISCO & C.

Rua í.nclirt 11. 14

ÜMA CASA FELIZ
106, RUA DO OUVIDOR, 106

Filial ã praça 11 de Junho n. 51 — Rio
dc Janeiro

COMIÍISSÕES E DESCONTOS

Bilhetes de Loterias
Aviso: — Os prêmios são pagos no

mesmo dia da extracção,

FERNANDES & Cã
Telephone -.031 — Norte

BOLSA LOTERICA
QUEREIS TRAVAR REIiAOOES

COM A FORTUNA '.'

Comnrao liülioios na BOLSA LO-
Ti.lllCA. Avenida Rio liraneo
142. esquina tia rua du Asseniblén

1.1 encontrarei. _ realização do
vosso iil.al.

Pilulas Purgativas e
Anti-biliosas de Brito

Approvatias e premiadas com metia-
lha de ouro. Curam: prisão dc ventre,
tlorcs de cabeça, vômitos, doenças do
figado, rins e rlioumatismo. Não pro-
hizeni eólicas. Preço, [$500.

Depósitos' Drogaria Pacheco, rua dos
.ndra.as 45; á rua Sete dc Setembro

ns Si c oi), Io dc Março to e Assem-
bica 34. Fabrica: Pharmacia Santos
Silva, rua Dr. Aristitks l.obo ti. 22..
IV.pltr,*,. ,1 1 ioo Villa. 3053

Scííl 0HÍNÃ~
Vendem-se na Volta Redonda, 3 lio-

ias da Central, tres fazendas e um si-
tio, 110 total de -00 alqueires geonietri-
cos, com engenho., de café, canna, ar-
roz e milho, esplendidas plantações e
pastarias oara mais de mil rezes, 5 ca-
sas no arraial, casas de moradia, paioe.,
terreiros, etc, tudo por .;o conlos de
réis. Trata-se eom a proprietária á rua
Visconde de Figueiredo 47, Tijuca.—
Vende-se esla fazenda com toda a boia-
da — 500 rezes — porcada, animaes e
com os mantimentos colhidos. Kcrtilis-
simas terras. J _o,*o

iii.iiiiifiii^^^r.ifflf^iHiiBiaiiBiiiii
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SYPHILIS I1
Ensina-se a todos um meio de |3

_ib?r se tem syphilis adquirida §?
|| on hereditária, interna on exter- gjna e como podem curaj-a fácil- m

inerte cm todas as manifestações Q
c periodos. Escrever: Caixa Cor- S

Iarope adstringente
de Quina. Cascari-
lha e Simartiba

Formula de R. de Brito, da Pharmacia
Ràspail, approvada pela Inspectoria
àe Hygiene.
Peceitailo pelos mais abalizados mc.licos,

contra as affccções do'tubo gastio-tntesti-
nal, principalmente contra as uiarrh&ts re-
beldes, acompanhadas dc _ eólicas, clyscutc
rias c mesenteritea, dinrrhcn; da dentlçüo e
da_ convalescenças das ff.«rcs gravos e das
tuulostias pttimo-ia.es- conseguindo sempre
ma r.iv il li o sai curas.

Mo,]- de isir: vcj-.-_c no viilro.
Preço i$ooo. Denosito — Drogaria

Pacheco, dos Àndradas, 45, .1° dc
Marca 10. 7 Setembro Si e 99 c As-
stmbléa .14, l'_'.it'cã. pharmacia Santos
Silva, á rua Dr. Aristides Lobo, 229
T<1. 1.400, Villa. Rio de Janeiro.

ja, sala de jantar
Vcnde-S- uma, da fabrica Red-Star,

em perfeito eslado, Intodclo pequeno;
rua .Senador Dantas, 45. pavimento
terreo. 6. 18411.

VIAS URINARIAS
Syphilis e inolo.tius do

senhoras

DR. CAETANO J0\1M_

Formado pela Faculdade do
Medicina dn Nápoles o liubili-
tado por títulos da do Rio do
Jiinitiro.

Cura especial e rápida dc es-
ireitamentos urcthrae/' (sem opera-
ção), Ronorrliéas chronicas, cysti-
tes .hydroceles .tumores, impoten-
cia. Consultas das o ás ti e das 2
ás 5. Lar co da Carioca 10. sol».

Cachorro desapparecido
¦Pcde-sc a quein encontrar um pelludo

todo amarcllo com o rabo em fôrma de
leque desapparecido 110 dia 4. dar in-
formações na rua Dr. Silva Rabello 59,
Meyer. (3- '_>

Alzira Garcia
(ZICA)

Cregorio Thomaz Vieira e fa-
milia convidam as pessoas de
suas mais intimas relações para
assistir á uma missa de trigesi-
1110 dia, que mandam celebrar

por alma da saudosa ALZIRA GAIR-
CIA, na egreja de 'Nossa Senhora da
Piedade, amanhã quarta-feira, 9 do
corrente, ás S 1 [_: horas, antecipando
o seu profundo agradecimento por essa
homenagem incsquecivcl. J. 2028.

t

(AUIEN DRA — PORTUC-U
Avelino Augusto Sancho e fami»

lia, Maria Uordallo Sancho e filho»,
(ausente), Antônio Augusto San-
ello e familia, e Francisco AI-
fredo Sancho., coiniuunicaiii soi

seus parentes e amigos que, tendo re-
cebido a noticia do fallecimento dc seu
sempre lembrado pae. irmão e avó
JOÃO ANTÔNIO SANCHO, pedem
para assistir á missa que, cm suffra-
gio de sua alma, mandam rezar hoje,
lerça-feira, 8 do correute, ás 9 horas,
no altar-mór da .gíej. do Senhor l!om
Jesus do Calvário e Via Sacra, o que
desde iá aaradeceiu.  Í.M 1.S71mÊt

Arthur Pereira de Sou-
za e Sá

(FALLECIDO KM PORTUGAL)
Os seus filhos Antônio Perfi*

ra de Souza e Sá, Jayme Pcrcirt
de Souza e Sá e Américo Pcrci-
ra de Souza e Sá e sua esposa
Zclia Rosa de Oliveira Sá fa-

zem celebrar á missa de trigesimo dia,
pelo fallecimento de seu idolatrado |vae
7 sogro, na egreja do Sacramento, hoje,
terea-feira, S do corrente, ás o !_!•! lio;
ras, e para esse aclo participam ás pes*
soas de suas amizades e aos, seus ami*
gos, antecipa lido seus agradcciuientos.

M iSob

i Luiz Bohi
A familia de LUIZ BOHt

mandam rezar uma missa hoj»,
terça-feira, 8 do corrente, seti.
mo dia de seu fallecimento, ás .
horas, na egreja de S. Rita, e

convida os seus parentes c amigos .1 as-
sislirem á mesma, pelo que antecipada-
mente agradecem. „_—^-,,,,¥^1;^HHH_jÍB^B^-Hí^EES(»i^^H9

t
Oswaldo Sampaio

Sua familia participa aos seus
parentes c amigos o seu íallc-
cimento e communica que o en-
terraniento se cffectuará hoje,
ás 12 horas, no cemitério de

Inhaúma, saindo o feretro da rua Car-
doso 11. 187, no Meyer, sendo o acom-
panhamento feito em bonde. J. 1986.

Maria Miranda Lemos
Magalhães

(NIIANIIA)
João Lemos Magalhães, Or-

íuind . Magalhães Parente da
Costa c Alberto Parente da Cos-
ta, mandam rezar unia missa de
trigesimo dia -pelo descanço cier-

no da sua extreniosa mãe e sogra,
amanhã, quarta-feira, 9 do corrente, ás
g 1J2 horas, na matriz do largo do
Machado, antecipando os seus agrade-
cimentos a todos que comparecerem
esse

t
j. 1968.

t
•IINTIHARIA

A REFORfvlADOKÂ
Conducção grátis — Chamados: Tele-

phone Central 11. 4.305 — Lspeciali-
dade cm limpeza chimica a sueco. Lava-
se e tinge-se qualquer tecido, por mais
fino que seja. Lavam-se e passam-se
roupas dc casemira cm dia c meio: b.11-
tregam-se roupas de casemira de limpar
e passar em 2 horas. Lavam-se roupas
de senhora, por mais finas que sejam.
Limpam-se e tingem-se luvas, plumas,
boas, àigrèttes e chapéos dc homem.
Executa-se tudo rom pcifc'ção e a pre-

módicos. Rua Senador Dantasços
85- ..121

Varejo de cereaes
Vende-se um superior por preço mui-

to barato. Praça da Republica n. 25.
(S lí-íio)

DENTISTA
Vcndc-sc nin bom consultono ele-

ctro-dentario, com boa clientela, instai-
lado cm optimo -ponto. Tratar com o
sr. -Miranda, largo da Caiioca 11. tt.

S. 1S.12.

reio. 16S6,
resposta.

enviando atilo para

.nara.
ij
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¦A' senhora que foi ver unia, na rua
do Cattete S6, c que diz ter unia menina
110 collegio, pede-se a fineza de tele-
nhonar, ou ir lá com urgência; negocio
ile seu interesse.

DERAM HONTEM
.mi. a  230 Camello

Muilurno  iOí Avtistruz
Ri, .... 222 Ci ura
Salteado Carneiro
2* piBinio  721

•  210
4" •  739
5. »  787

PROIrrT Ifflâ
634

R!o-7-3-9_> S 206S1

O billiefe inteiro de
numero 17!á.'_0(lo hoje,
foi vendido ua feliz casa
ESTHELLA DAI.VA, si
ta á praça da Kepub ii*a
n. tí)9. Pedimos >o fre-
giifiz paru receber nesta
casa esf.e premio e ba-
b i 1 i t a _¦- s o para outra
sorte.

GRANDE HOTEL
_ LARGO DA LAPA —

Casa para familias : cavalheiros de
ratamento. Optimos aposentos rica-
nente mobilados de novo. AccessorcJ,
/entiladores e cozinha dt 1' ordem.

End. Tclegr. "Crandhotel".

Acção entre amigos
A extracção de nm rclogm Lar.se nu-

mero ,>íí< .". que ia se realizar com a
Loteria Federal dc hoje, ficará transfe-
rida para o próximo dia S de setembro
quando definitivamente se realizará.

S. 2080.

JOOB-OÜJB

SALA DE JANTAR
Vende-se uma superior de nogueira

Cn,. muito trabalho de arte. por preço
de oceasião, na praça da Republica 25,
casa verde. (S1861.

¦teto de religião.
Il III iillll llll.li I III¦ ¦ V.fB,_BI
Fallecimento
Falleceu hontem, ao meio dia,

o sr. iM'A_.0_r, JOAQUIM
OORIRÊA DA COSTA, saindo o
seu enterro da una residência,
á rua Sant'Anna n. 217, hoje,

ás ii lioras, para o cemitério de Nos-
sã Senhora do Monte do Carmo.

J. 1956-

Em acção de graças
Reza-se amanhã, quarta-feira, n do

corrente, ás S lioras. na egreja de Nos-
sa Senhora de Lourdes, em Villa Isa-
bel, uma missa pelo restabelecimento
de Luiz de Carvalho Coutinho.

A. 1.......

Ernesto Guedes Alço-
forado

CAPITÃO

_Wmm%_mW_m_mWmWmmí

ÍU L0I10
RUA DO PASSEIO. 62

Telephone. Contrnl 89S

CorôaB do bisenit:
Coroas dn pRniios

Coroas do floros imitirão.»
desdo 20$000.

Acceita eiicoinmeiidas.
Esmero o proninlidito.

(It 840)

José A. Rodrigues
Carmo

(INESQUECÍVEL)
i" anniversario

A viuva Nocmia P. Amorim
Carmo, com a mais profunda sau-
dade, faz celebrar pelo descanso
da alma de seu extremoso e ido.
latrado cíposo JOSÉ' A. RO-

DRIGUES CARMO uma missa na egre-
ja de S. Francisco de Paula, ás 9 ho-
ras, hoje, t_ rça-feira, 8 du correnlc.
Confcssando-se eternamente grata para
com todos que comparecerem a esse acto
dc religião. _I.n8.40

f

Ignacio R. R. Goulart
- MEZ DE SEU FALLECIMENTO

A viuva c filhos fazem celebrar
hoje. terça-feira, 8 do corrente,
ás 9 horas na matriz dc S. João
Baptista da Lagoa, uma missa
cm sufíra_io da alma do seu

sempre lembrado e querido esposo e pae
IGNACIO R. R. GOULART, para cujo
acto dc religião, convidam os parentes
c pessoas de amizade, antecipando seu!
agradecimentos. '¦'""

I

f
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GONORRHÉÂS

cura infalüvcl cm s d'»*- sem
ardor, usando "Gonorrhol . Ga-
rante-se 1 cura completa com
um só fiosco. Vidro, 3$ooo, pejo
Cor.cio 5$..<>o. Deposito gtríl:
Pliarmacia Tavares, praça Tira-
dentes, 62 — Rio d: Janeiro.

DE CORVETA REFOR-
MADO

jQV_l.ua de Almeida Guedes
Alcoforado, filhos e Irene Can-
jarana Alcoforado convidam seus
parentes e amigos para assistir
á missa dc .10" dia de seu fal-

lecimento, quc mandam rezar, na egre-
ja de S. Francisco de Paula, amanhã,
quarta-feira, 9 do corrente, ás 9 l|ü ho-
ras, pelo que desde já agradecem.

(R 1878
SE_3! ___SS_S__r__S

Vende-se um titulo dc sócio deste
club do valor dc 2tooo$ooo, por 1:500$,
o compram-se titr.los de sócios deste
Club a i:.ioc$ooo; com o corretor A.
de Moniz 

'na 
rua da Candelária 11. 20.

S. 2032.

PRÉDIOS

Vende-çe uma grande Fazenda no
E. do Rio, E. F. Lcopoldina, dislan-
te desta capital apenas 1 hora e meia,
com meia légua dc frente e uma le-
pua de fundos, atravessada pt-la mes-
ma Estrada e com estação á 20 mi-
mitos. A Fazenda possue extensas var-
zeas i.>errimas. maltas, capoeirões
próprios para a exploração de lenha,
nascentes e um grande rio navegável
atá ao mar. Informa-sc e trata-se á
ma do Hospicio n. .8 1° andar, cs.
criptorio do sr. Villeia. das 4 e meia
ás 5, com o sr. Almeida. (104 J)

IebeenosI prestações"
BOTAFOGO

Trata-se na rua Sete de Setembro
n. 112. i° andar, das U ás 3 horas, com
Eduardo. J -°3J

Alugam-se os esplendidos predios
da travessa Bambina ns. 32, 34 e 44
(Fabrica das Chitas) e a esplendida
chácara da estrada velha da Tiiuca
n. 39, por preços baratissimos; trata-
sé tia rua da Candelária n. 201 com o
sr. -Moniz. S, 2053-

SANTA THEREZA
A._ijjan.-se os esplendidos predios, in-

teiramente novos, com tod.13 as commo-
diílades modernas, luz electriça. banho
frio e quente, na rua do Aqiieduclo nu-
mero 1..6 e Maná n. 56 (perto ão lar-
qo do Guimarães), por preços módicos;
trata-se na rea da 'Candelária n. 20.
com o sr. Moniz.

Vende-se um "Americano", força de
30 cavallos, todo reformado, prompto
para trabalhar. Traiar na Garage Ideal,
rua Silveira Martins. (J 3107)

Para
das

Ismenia Vasques Fiu-
za da Cunha
AGRADECIMENTO

Octavio Fiúza da Cunha,
impossibilidade de se dirigir a
todos os seus amigos e conheci-
dos, vem por este meio hypuine-
car os seus agradecimentos pela3

provas de pczar que lhe deram por
oceasião do passamento, e todos os
actos de sua saudosa esnosa, ISME-
NIA VASQUES FIÚZA DA CUNHA.

(R 1904

AÍuislo da Silva
Torres

Os irmãos de ALUIZIO DA
SILVA TORRES mandam rezar
uma missa por sua alma, ama-
nhã, quarta-feira, 9 do corrente,
í_ g i|2 horas, na egreja de

S, Francisco dc Paula, Io anniversario
do seu fallecimento. (R 193.
____%__S__j______^________t

BENZOIN
o cmliellez.wiieitc, do roíto c

_„> .nãos. r-fn-sca n oclli irritnd»
pela li.-v.-lha. Vidro 4S?m_ Pelo, Cor
reio .$000. Períilinariu ORLANDO
RANGEL.

——Bi 11 ii 11 _ * niurnn

Doenças ti pelle e venereas -
Plpotlierapia

Dr. J. J- Vieira Filho, fundador e d.
recior do Instituto DermoCetapico d.
Porto (T-rtugal).Tratamento das doem
ças da pelle e syphiliticas Applicaçãa
dos agentes physico-r.aLtiraci; (electrici-
dade, raios X, radium, calor, etc.), na
tratamento das moléstias chronicas «
nervosas: cons.: rua da Alfândega 11.
os. <!'_- 2 is 4 horas.

fflRISTH

í
Aufos-caininhões Saurer

Vendem-se de 5 toneladas, cm per-
feito estado, á praia de S. Christovão
n. 140. .

CACHORROS ÜM
c$ cada Uni:'ilhotes a

ee n. io6, estacio do Ri ei ia.
S.

ua D.

1437-

A celebre cartomante
Mme. Maria

participa a todos os «c'ls c. entes que ga-
r.i-:tc toilos os seus t_-abal.ps por mais
dbff-CetS n''ie svfam e *ó acceita a SUO re;
munem.ão, depois deüci promplo?; aqui
nTo *:e engana o humanidade. Tamiicm se
t.nta ile qualquer doença, pelas ícienras
occitlt.-.s, sem gue sej.-i preciso tornar _be-
beragem
sobrado.

rua Visconde de Itaunan. tu,
(J 1802)

MALAS
Artigo solido, elegante e barati*

íimo, só na A Haia Chineie. Ru» L*
rrailio 61.

Alfreáo Martins
Fontes

Maria
cc ás r-c
missa de
FREDO,

Cura radical de syphilis, rheumatis*
mo, gonorrhéa, cancros, e de todas ai
moléstias do vicio do sangue, como ss
prova com centenas de curados; ven.
dc-se em todas as pharmacias e dro-
gírias, e á rua S. Pedro 128, Areai 1,

(J 6008)

^TERRENOS A PRESTAÇÕES
NA ESTAÇÃO DA 1'IIATA

Vende-se grande arca de terreno dU
vididos cm lotes de 10111 por 5°m d»
fundos a pequenas prestações mensael
de (io$ooo), logar salubre, com pouca
distancia de estação de Alfredo Maia
(Linha Auxiliar). Preço de passagem
1" ida e volta l$ooo; 2'. ida e volta.
$600$ Trata-se com a proprietária, d.
Mauricia BorEes de Macedo, na raesml
estação. '

Martins Fontes agrade-
ssoas que assistiram á
seu finado irmão, AL-

e de novo as convida
para assistir á missa dc 30o dia,

que será celebrada amanhã, quarta-íei-
ra, o do corrente, ás 9 horas, na matriz
do Engenho Novo.
ES_S_2_Effi_a5_J?SB__SS!_rt;1S__B

Paulo Kroelem
Iracema Kroelein c filho agra-

decem a todas as pessoas que
assistiram á missa de 7° dia de

• seu saudoso esposo, PAULO
KROELEIN, e de novo convi-

dam para a missa de 30° dia, que será
rezada amanhã, quarta-feira, o do cpr-
rente, ás 9 i|i horas, na egreja de São

Paula, pelo qttc desde já
eternamente gratos.

(R ijoo

PETROPOLIS

Francisco de
sc confessam

Vende-se um bom terreno na Avenl-
da Central, pouco adeante da casa do
tir Alcebiades Peçanha, tendo 50 me-
tros de frente e 1S0 dc fundos, ex-
ccllente ponto, distante da estae&o dí
Estrada de Ferro quatro minutos, de-
vendo passar pela, frente a linha ds
bondesj vende-se todo ou cm lotc3.
Para informações, com o dr. Henn-

Paixão, em Pc.ropolis, ou nesta
Senador iúirtado n. 33.

J. iò=i.
I1 . . -
capital, a rua

ARMAZÉM
Vende-se um com bom contrato e pi-

ga pouco aluguel, 5 'U annos de con-
tra'.o. Tratar, rua Acre n. 30. J 43»

¦_-_._
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fMUS EB LEILÃO
J. LAGES

MCRIPTORIO E ARMAZÉM, RUA
BÜBNOS AIRES (ANTIGA RUA

DO HOSPÍCIO N. 85
Telephone n. 1901, Norte

IjellSts a realizar-se na semana de 7
i ia de agosto de 1016:

AMANHA, QUARTA-FEIRA, g, is 4
horas:

Leilão de predio á rua Visconde de
Abaeté n. 86.

QUINTA-FEIRA, 10, i 1 hora*.
Leilão do grande predio á rua do

Hospicio, 285.
SEXTA.FEIRA, ji, á 1 hora:
Leilio dc dois predios á Estrada Real

de Santa Cruz n. 1878, massa fallida de
Martins & Ramalho,

•SABBADO, 12, á 1 .2 hora:
Leilão de moveis á rua do Hospicio

_. 8;, armazém.

PENHORES
LEILÃO DE PENHORES

80 — Rua Luiz de Camões — 36
CAMPELLO & C*

Fazem leilio no dia 11 de agosto de
_9_6t das cautelas vencidas, e previnem
Ml senhores mutuários, que podem resga-
tal-as ou reformai-as até á hora de come-
gar o leilão.

I FABRICA ESPERANÇA DÒ BRASIL I
I —n_____naa ¦-— ¦iw»-------___-____M_aaM_MKi i __¦ -_-_-_-_¦_-__________________-_--_---_-_____-_-______¦¦ -___________¦¦________ 1

Prevlne que tem á venda grandes saldos de coilarinbos, caiuiza., custumes paracreanças e muitos outros artigos de seu ramo de negocie.
Aproveitem a. oceasião

52 - RUA DA CARIOCA -

PRECISA-SE 
de uma ereada, de bom

comportamento, para serviço de um
-•asai; á rua S. fraadaco Xavier 556.

PRECISA-SE 
de uma ereada para cozi*

nhar e lavar em casa de pequena fa-
milia, na nu Duque de Caxias 11. 131.
Villa Isa_el. ¦*.*.

pREOlSA-SE de uma cmitli» para-I- lavar e passar roupa; na run
Dr. Dios da Cruz 339..S859) C

PRECISA-SE 
de uma ereada para co/i-

nhar « mais serviços de easa dc unia
pequena familia, em Catum.y; trata-çc na
travessa de S. Salvador 110. (1856 H'M

PRECISA-SE 
de uma perfeita copetra

, ipara casa de familia de tratamento;
exige-se carta de condueta; avenida Alian-
tica n. 714—Copacabana. (1899 C) R

Leilão de penhores
EM 9 DE AGOSTO DE 1916

GUIMARÃES &SANSEVERINO
TRAVESSA DO THEATRO N. 5 E

LUIZ DE CAMÕES N. 1 A
iu cautelas vencidas, podendo icr reforma-
dia ou rsigitadis ate i hora do leilão;

LEILÃO DE PENHORES
Em 18 de agosto de 1910

A. CAHEN _-_C.
12 Rna Barbara de A_varenga22

(ANTIGA LE0POLD1NA)
Tendo de fazer leilão em 18 de

£ 
gosto, ás II 1.2 horas da manha, de
)dos os penhores vencidos,previnem

aos Srs. mutuários que podem resga-
tar ou reformar as suas esutelas até
4 referida hora.

Esta casa não tem 1 ilUes
Veuve Louis Leib S C. successores

(B. -0-9)

Leilão de penhores
1051 17 DE AGOSTO

DELGADO, SILVA &' C,
S-CCK--0-.ES ÜE

ROCHA & FARRULLA
179, Bua Scto do Setembro. 199

Rogam aos srs. mutuários re-
formarem até a véspera do leilão
as suas cautelas vencidas. (RI264

IMPLORANDO A CARIDADE
For intermédio desta redacçlo, appellam

fira a caridade publica, >¦ ••guintes ••-
nhora _:

VIUVA ANNA BO AMARAL, cega, e
além disso doente c cem ninguém para lua
companhia, recolhida a um quarto;VIUVA ANGELA PECORARO, com
85 annos de edade completamente cega t
paralytica;

VIUVA AMANCIA, com 68 «nno» dt
edade, quasi cega;

ANNA EMILIA ROSA, ipc-re V.thl*
nha, viuva, com 70 annos dc edade;

ELVIRA DE CARVALHO, pobre, C-ga
« sem amparo de familia;

FRANCISCA DA CONCEIÇÃO BAR-
ROS, cega de ambos os olhos e aleijada;

JOAQUIM FERREIRA. CHAVES, en-
trevado, sem recursos; >

VIUVA LUIZA, com oito filhos me-
¦ores;

VIUVA MARIA EUGENIA, pobre Tf
lha sem o menor recurso para « »ua <ub*
•iit«ncia;

SENHORA ENTREVADA, dt ru- S-
nhor de Mattoainhos, 34, doente, impoiú-
-ditada de trabalhar, tendo ->ias filhu
•em.o uma tuberculosa;

VIUVA SOARES, Telha, (em podtrtrabalhar;
VIUVA SANTOS, com 68 annos dl

iade, gravemente doente de moléstia in-
gravei;
THEREZA, pobre ctguinha aem tuxl-

o de ningueb:
VIUVA BERNARDINA, oom j8 ta*

BOI.

_S>Bi!ii!ii!ii;iiii!:>«ii!BiiniiinnniiiniiHia
VIAR jj
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E' PROLONGAR A FIDA

AMAS SECCAS E DE LEITE
PRECISA-SE 

de uma ama secca e «er-
vlços leves; á rua D. Cecilia n. 2 —

Rio Comprido. (1663 A) J

PRECISA-SE 
de uma rapariga de 12 a

16 annos, bronca, para ama secca;
Generat Polydorò n. 194, (1136 D) J

PRECISA-SE 
de uma creadinha paro pa-

ECCjir uma creança dc 3 annos e peque*nos serviços; _ rua da Passagem n. 254—
Botafogo, (1977 A) J

COZINHEIROS E COZINHEIRAS
Ad.UGA-SE 

uma moça para cozinheira do
trivial, prefere-se Cattete 011 cidade; tra-

ta-se na rua Voluntários da Pátria n. 87.
.Telephone 587 Sul, das 7 âs 6 da tarde.

(166- G) J

ALUGA-SE 
a casa da rua Condessa de

Belmonte, com duas salas, dois quartos,cozinha e grande quintal, n. 107; as chaves
estão na mesma rua n. 108; Engenho Novo.

(1-01 B) J
A'I.UGA-SE «nm cozinheira para casa de-íi-pequena familia; na rua General Ca*mara 11. 261, sohrado. (1871B) J

Ol'1'.Rl-.CE-SE 
uma cozinheira para ot_ivi.il, brasileira, na rua liarão deI.aplai-pp. n. 15, casa de commodos — Ro-«na. (2044 B) 3

01'FEREOE-SE 
um cozinheiro de forno

c iogão, que dá referencias de 6ua
conducUi, Quem precisar, dirija-sc â rua
Can-jins da Paz n, 81, quarto 7. — Riu
Comprido. (1874 C) M

PRECISA-SE 
de uma cozinheira brnnca,

para casa dc pequena família; á rua
Iliiiiippytá n. 60, casa 12. (1875 B) J

1}1.'1-.CI.*,A-.SE 
de uma boa cozinheira,

11a rua Lucío Mendonça 11. 27, trans-
versai á rua Mariz c llarro». (2056 B) S

I3RECI*SA-SE de uma hoa cozinheira. pata casa de um casal; trata-se á ave-
nida Maracanã n. 727. (180.1. B) A

a:PRECISA-SE 
da uma cozinheira-, ruaSenador Furtado n. 118. Í1923 II) R

!*DREOISA-SH do num cozinhei-
ru; ua rua Dr. Dias da Cruzn. 339. Meyer. (S S38) O

1_RECISA-SE 
ile nma boa cozinheira

para casa de familia; rua Aqueduclo
n. 349—Santa Tlicrcza. íif.56 II) J

I)RECISA*SE, 
para cozinhar c mais íer-

yíços, pnra casa de pequena familia,
dormindo no aluguel. Exige-se que seja
Hmpn . er ria; rua do Tío^o ti. $(> — La-
ranjeiras. (1S50 B) M

&BECISA-SE de uma cozinheira, na ave*
nida Salvador dc Sá n. 187, sobrado.

(17,-3 B) M

PRECISA-SE 
de uma cozinheira dc i"

ordem, ú escusado apresentar-se quemnSo estiver nas condições; rua da Alfan*
de...i 11. 165, 1» andar. (1S08 B) M

PRECISA-SE 
de uma cozinheira; á rua

da Passagem n. z.*(j — Botafogo.
(i6i_ B) J

CREADOS E CREADAS
PRECISA-SE 

de uma ereada para indo
o serviço, para casa dc um casal sem

filho*; mi For*eca Telles n. 34. eis.. 1,
t. QaistaiiQ (18 . CJ il

PRECISA-SE 
de um empregado com

pratica, para volante de plantas,. na
chácara da rua Mauá n. i ., em Santa
Thereza. (1352 Dl T

PRECIl3_-SE 
de Uma. irujcinlia de 10

.3 13 annos, para tomar conta dc um
menino e mais ecrviç-W leves; rua Dona
Zulmira n. 21—Maracaní. (1710C) J

PRECISA-SE 
de uma ereada síria, que

queira trabalhar em serviços domes-
ticos. Paga-se 2%\f; evenidap Gomes Frei-
re n. 129, sobrado. (1918 C) R

pREOISA-SB do i>e**.ei.a lavadel-¦»¦ ra o oimommadeira para casa
do pequena familia. Rua Andra-
do Pertence 30. (R 1898)0

PRECISA-SE 
de uma moça ou menina

p&ra serviços levos de um casal sem
filhos 1 á rua RiacViueto n. -89, (2076 C) S

PRECUSA-SE 
de uma arrumadeirn ipas-

sando a ferro, de confiança, que 1I111-
ma no ahiguel; á praça Tiradentes n. 58.

 (1*04? Cl S

EMPREGOS DIVERSOS
AIíUGA-SE 

uma perfeita lavadeira e en-
Eommadeira para casa de familia de

tratamento; m rua D. Carlos I, antiga
Santo Amaro n, 160, ordenado, 70Í000.

(1801 D) M

ALUGA-SE por 25$ uma cozinheira quelava e passa roupn a ferro, dorme no
aluguel. Rua dos Ourives n. 113, i° an-
dar. (1857 C) S

ALUGA-SE 
uma moça de nacionalidade

italiana, sabendo falar portuguez, paracopeirá e arramadeira, dando boas refe-
rencias da aua condueta; tratar na rua da
Alfândega n. uo, 2» andar. (1807C) _t

Al/UGA-SE 
tira moço de côr, para pen-

«ão, ou hotel, como lavador de prato»ou ajudante de coziniia. Quem precisaidirijn-ío & rua Silva Jardim n. 13, Pensão
do Lopes. Telephone 1491 Ci (6031 E) J

ALUGAM.SE por 50$ e 60$, quartos mo-
.liados, todo o conforto; na avenida

Rio Branco n. .11, 2" andar. (1731 E) S

A1.UGA-SE 
uma laia de frente, em

can de família, a moços do commercio;
na rua doi Andradas 87. a» andar. '

(i75< E) S

l»IIIMIIIIIIt!ll_l!!ia!!ll»ÍIIIIBI-il!ini!IIDI_.
AO LEVANTAR. . . TOMAR |ÜM PEQUP.NO CALIX DEU
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A 
ILUGA-SE » tola de frente, no primei-ro andar da rua Theophilo Ottoni 85,ppropria para escriptorio. Trata-se nn loja.

(133.1 E) J

AI.UGA-SE por 100$ mensaes, uma ma-
gnlfica sala para escriptorio ou offieina,no »• andar do predio do largo de São-rancisco de Paula n. 44. (1032 E) J

ALUGAM-SE 
boas caias, pintadas de

novo, com quintal e muita agua; na rua
Visconde de Sapucahy n. sío. (08- E)S

ALUGA-SE 
o grande predio da rua Ba-*

rJo de Ladario n. 9, com dota ao.:
brados todo ou separado, com entradas In*
dependentes, para ver as chave* estão por;
favor no 12 e para tratar ao largo da Ca-
rioca 7, Secrelaria da Ordem da Penitcn*'
cia. (E)

A 
ILUGA-SE a loja do predio da trrves-
sa do Comniercio n. 20; a chave por

favor no 21 e trata-se na Secretaria da
Penitencia no largo da Carioca 7. (E)

ALUGj\-SE 
o loja da rua Theophilo Ot-

toni n. 101; as chaves estão por favor
no 103 e trata-se na Secretaria da Penl-
tencia, largo da Carioca J* - ¦ E)
LA UGA-SE um lindo cômodo com janel-
_-_Ja para a rua, tem electricidadc; na rua'Sete d« Setembro n. 155, esquina da tra*
vessa ds S. Francisco. (1317 E) B

A IíUGAM-SE 2 escriptorios jm_^4t.os ou separados, no 1° andar
do hreienico nredio da rna Scto
do Setembro 209. Tel. 165, C. -

(A 1542) E

A 
LUGAM-SE dois bons quartos e um
porão, a moços; na rua do Riachuelo

n. 317. (1180 E) S

Grande liquidação por motivo de obras
Calçados por todo o preço

CASA BMJLZIL
Rua 7 de Setembro _xr. 135

TELEPHONE 5438-Centx»al

A 
LUGA-SE a casa 190 da rua -Iene-
zes Vidra, com jardi me muito boas

accommodações vara familia ds tratamento.
(1630 E) J

ALUGA-SE 
o 13 da rua Barão do Rio

Branco, com quatro dormitórios, duas
salas o dmats accommodaçõs para familia.

. (1637 E) J

ALUGA-SE 
um quarto mobilado, com 011

som pen-lo. cm casa de familia es-
trangeira; av. Gomes Freire 44. (ii38E)J
A LUGA-SE sala do frente mobi-•^»Jada com elocanein o conforto,

quartos com ou sem mobília cm
casa de familia, só a cavalheiros;
tem luz electrica e telcpliono
5536. Avenida Gomes Frir 138,

and... (8 857) E

NA 
rua Dr. Souza Lima n. 40, Copa-

cabana, precisa-se de uma empregada
branca estrangeira, para serviços leves de
uma senhora. (1308 S) B

ALUGA-SE 
por 350$ o Io andar do pre

dio do largo d« S. Francisco de Paula
n. 25, .por cima da Perfumaria Nunes,
próprio para familia de tratamento.

(¦777 E) M

ALUGAM-SE 
dois quartos e uma sala

de frente, a um casal de tratamento, no
sobrado da rua General pCaldwelI _. 180.

(i8oa E) M

ALUGA-SE 
um- quarto de frente, emcasa de familia; na avenida Rio Bran*

ci n. 27, 2» andar..« (ífin E) J
\ .I_ÜGAM-SE optimos aposentos,-rvsiüa do frente, etc., em casa dofamilia do tratamento; . na rua

Primeiro do Marco 20, 2o andar.
(M 1846) E

A'LUGA-SE um bom sobrado com?fMúns bons salas, quatro quur-
tos, quarto para criada, terreno o
mais dependências. Rua do La-
vradio 118; trata-se na loja. Por
270.1000. (M 806)

ALUGA-SE 
a sala dc frente com duas

janellas para o largo do Capim,, inde*
ipendcnte; ua rua de S. Pedro n. 168, 2°.

(1S21 E) M

ALUCA-SE 
uma sala, .própria para medico

ou advogado, com sala de espera e te-
lephone; rua Sete de Setembro 133.

(2033 E) J

ALUGAM-SE 
b predio 378 da rua do

Riachuelo c o 1° andar da rua Senador
Dantas 34; ambos tratam-se neste ultimo.

(2019 E) J

. "SUL AMERICA"
1 SEOÇAO DE PROPRIEDADES

Rua do Ouvidor SO
ALUGAM-SE

Oi «eguintes predio) :
S. CHRISTOVÃO — Rua de S. Ja-

nuario n. 82, com 4 quartos, 2 laias, quin*
tal, etc., luz electrica. Aluguel i20$ooo.

| S. CHRISTOVÃO — Rua General Jose
-Christino, 44, com 5 quartos, 3 salas, etc.,

luz electrica, porío habitavel « grande
chácara. Aluguel 370$ooo. _ .

S. CHRISTOVÃO — Rua Costa Gui-
n_r.es 22, casa 3, eom 2 quartos, 2 salas,
etc.'Aluguel S5$ooo.

BOTAFOGO — Rua Conde de Irajá,
175, com 3 quartos, «al_s, etc, tem luz
electrica. Aluguel i3.$ooo.

ALTO DA BOA VISTA — Travesso
da Boa Vista n. 20, com 4 quartos, q ca-
las, luz eleotrica, etc. Aluguel 250J000.

ALUGA-SE por 50$, uma boa sala, com
entrada independente, para casal «cm

filhos ou moços do commercio, tendo cozi-
nha, muita acua e luz electrica, querendo;
na avenida Ferraz, á Tua Cosia Bastos
«1. 10, próximo í do Riachuelo, (i8o6E)R

ALUGA.SE 
a casa da rua Tlitophilo Ot*

toui n. 20a; trata-se na rua de ,Sao
Pedro 188. onde estão os chaves.

(1882 E) R

A LUGA-SE um rapaz afiançado, com ,pra-
Ui-tica ds lhnpesa dc escriptorio ou çoneiro
ou outro qualquer. Quem precisar dirun-se
á rua do Senado n. 317* ('866 E) J

*/t LUGA--SE o sobrado da rua Visconde'A-Itauna 
n. 54; as cliaves estão ao lado*

trata-se á rua da Prainha 44. (143° E)S

ÂLUGA-SE 
um bom- quarto de frento

muito arejado, em frente â rua Uru-
guayana, rua Acre 122. 20 andar.

(1442 E) S

ALUGA-SE 
o a» andar da rua Ouvidor

155; tclephone ...4°4. Norle. (144 E)S

ALUGAM-SE, 
cm casa de familia estran-

goira. dois quartos, mobilados e com te-
!lcphone, á rua Evaristò da Veiga n. 20,
próximo á Avenida. (i755 **) J

A 
LUGAM-SE uma sala por 55$. e um
quarto por 35$, em casa de familia; rua

do Riachuelo 10. (2011 E) J

LUGA-SE o i" andar da rua G. Cama-
Lra n. 162; trata-se na loja do mesmo.

(2016 E) J

ALUGA-SE 
o grande armazém da rua

Acre n. 68; as cliaves estão na casa ao
lado; trata-se á rua da Alfândega n. 05.

(1802 E) B

ALUGA-SE 
uma magnífica sala de fren-

te a moços do commercio ou a senlior
da todo o respeito, em casa de familia; _na
avenida Gomes Freire n. 154. (2096b) S

AOS DOENTES
OURA radical da conorrliéa chro-
nica*ou recente, em ambos os sexoi c
em poucos dias, por procosisos nioiler-
nos,seindôr;Karante-_e o tratamen-
to. Impotência, cancro sypliilitico,
durthro-, eezemas, foridas,ulceras.
Appl. 606 o 914 — Vaccina de
Wright—estreitamento de urethra: appl.,
do poderoio eipecifico contra moléstias

.venereaJ, etc. Pagamento apói a cura
Consultas diárias, 8 ás 12; 2 ás
10 da noite—Av. Mem de Sá 115.

ALUGA-SE 
em casa de familia, por 40$,

um espaçoso quarto independente, com
luz electrica e telephone. Bondes a porta
9 banhos do mar próximo. (2091 G) S

ALUGA-SE 
um quarto, boa pensão, casa

de familia do tratamento, a dois cava-
lheiros distinetos; na rua Buenoj Aires
n. 103, a" andar, (2093 E) S

CONSULTE Y.EX. QUE... .
AtmM ^fffc flBJB os preços bar .ti ss! mos que vendemos
_L _¦ m\. M IWD ob b**I1<)S «.oveis que possuímos
^BmW ^%__F A«A as facilidades de pagamentos que fazemos.

Só não mobilia a casa quem não quer
Marfins Nia8hei-*o & C. Rua da Alfândega n. 111

PRECISA-SE 
de uma ereada para ser-

vtçofi leves de pequena família; rua
Acre n. 122, 2° andar. (1440 C) S

PRECISA-SE 
de uma 'boa arrununleira

e copeiríi, que seja de confiança; rua
Salgado Zcnha u, 25—Tijuca. (1925 C) R

OPFERECE-SE 
uma moça para escre-

ver em machina, condueta afiançada;
rua S. Pedro n, 267, 6obrado. (1722 S) S

>RECISA-SE de armtnadeira estrangeira,
boas referencias. Cattete d. 40.

(1817 C) M

PRECISA-SE 
de unia pequena para ser*

viços leves, em casa de familia: na
rua Senador Dantas n. 27. (1839 C) M

PRECISA-SE 
de uma rapariga de 12 t

15 annos, para serviços leves, i rua
24 de Maio n. 315—Estação do Riachuelo.

(6oS O) ]

PRECISA-SE 
quem tenlia pratica de

contra mestre pura offieina de toucas
para creauça; rua D. Minervína n, 14 —
Estacio de Sá. 1940 D) R

PRECI_A_E 
de uma empregada; na

rua General Canabarro n. 466,Um D) J

PRECISA-SE 
da um carregador cora

-pratica de padaria; rua Teixeira Pin-
to n. 70 — Encantado. (1864 D) R

PRECISA-SE 
de uma menina branca,

para «rviços leves, em casa de peque*
na lam-Sa; na rua SanfAnno n. 157,
casa n. 3. (2007 D) J

PRECISA-SE 
de um bom ajudante de

copeiro; na rua dos Bcnedictinos n.
1, 2o andar. (2008 D) J

PRECISA-SE 
de uma empregada para

todo o serviço de pequena familia,
que dê referencias de sua condueta; rua
do Senado n. 353. ('8°3 C) M

CASAS E COMMODOS, CEM
ALUGA-SE 

na rua Senador Dantas 85,
uma magnifica laia a moços do coni.

mercio. ("59 E) R

A 
LUGAM-SE um nuarto e uma saleta,
em casa de íamilia. a moços decentes

au a um casal sc nifilhos, aue não lave;
trata-so rua Prainha 58, armazém.

(1701 E) S

ALUGA-SU 
uma boa casa assobradada, 4

ri _ Visconde de Figueiredo u. 71, com
duas entraldas, duas salas, quatro quartos,
despensa, cozinha com fogão a.gaz c mais
dei-endcncias e grande quintal, preço 200$;
as enaves estão no estubulo em frente e
informa Viviano Caldas, na rua do Hospício
n .84, sobrado. -"?7 ) R

A LUGA-SE, a rapazes do commercio, uma
-tt-sala de frente, com ou sem mobília; rua
do Riachuelo ..29, sobrado. (410 K) J
"A WC-A-Sl*, a casn da P _ça da Republi-
ílca n. 93, loja, ás chaves estão no so.
brailo c trata-se na rua da Candelária, 22
com Paulo A. de Souza. (206 I.) J

ALUGA-SE 
cm ensa de familia. um bom

commodo de frente, na rua Senador
Dantas, 37. (1838 E) M

ALUGA-SE, 
para dentista, um gabinete,

3 nioios dias; rua Sete de Setembro 177,
i" andar. (2024 E) J

A LUGA-SE uma sala decontemen-i^-to mobilada om casa de familia
ostranuciru; na rua Silva Ma-
noel u. 56. " (S 1869)E

ALUGA-SE 
uma sala para moços sol-

teiros, com pensão; na avenida Passos
a. 118. (825 E) M

ALUGA-SE 
um e-cellcnte predio novo,

com seis qimrtos, além de dois '* para
creados, sala de visitas, dc jantar, despen-
sa, cozinha, banheiro, tanque para lavagens
« bom quintal. Sito á rua do Riachuelo
n. ,13S. Trata-se á rua D. Marianna 219,
ou ,pc!o teleplione Sul 1993. (571 E) 11

a;-.UGA-SI. um quarto grande e claro;
na rua Larga 136, sob. (171- E) S

ALUGA-SE 
unia boa cafa, muito limps,

com commodos para familia e vasto ar-
iiiaz.m para negocio; informa-se 11a rua dos
Inválidos iiji casa II. (1372I-) R

p A LUGA-SE o sobrado u. 16 da rua do
J\ Senado, tres quartos, clectricidade e a
do lado da sombra. ("79o E) M-

A'LUGA-SE 
a parte dos fundos do 2»

andar da rua da Assembléa n. 13. ,
(1663 E) J

ALUGA-SE, 
em casa de um casal do.

cente e de respeito, a outro em iden-;
ticas condições, uma sala de frente, inde
pendente, ou metade da casa. com todas as
coiiimodidadcs, por preço módico, na traves-
sa Costa Velho n. 9, sobrado, próximo do
Mercado. (1940 E)S

ALUGAM-SE dois bons escriptorios; tra-
ta-se no beco do Rosário o-A, sobrado.

(2038 E) R

ALUGAM-SE 
cnsas, 110 centro, com con.

trato; trala-se beco do Rosário 9-A, sob.,
Tosta & C. (2040 E) R

Rico e feliz será quem co-
nhecer o Snpplemenlo
..lustrado do MF.NSA-
GEIKO DA FORTU-
NA», onde são explicados

os meios para obter bem-estar, conforto, saude e posi-
ções sociaes invejáveis. Revela o que fazer para ser
amado, vencer difíiculdades e embaraços du vida, fazer
bans negócios, ganhar muito dinheiro, obler bons empre-
gos e a sympathia dos poderosos, assim como impor
vossa vontade aos demais. DAl-SK CI.ATIS c envia-se

fielo 
Correio para toda a parte. Escreva ao Sr. Aris.ote-

os Itália, Rua Senhor «Ios Passos 98, sobrado;
Rio, t aixa Postal 004. Dá-se em mão á rua do Cattete,
223, loja. J 187G

ALUGA-SE, 
um maRnifico quarto, rçaraum rapaz solteiro, em casa do máximo

asseio c soccro; na rua General Câmara
n. 327, sobrado. (2041 li) R

AI.UGA-SI5 
em casa de pequena fami-

lia, uma sala com bonita (rente para
o mar, a casal ou a moços decentes; na
run de Santa Luzia n. 222, sol). (1971 E).T

ALUGA-SE por 160$ a íoja c sobrado da
rua de Sant'Anna '_. 216; trata-s* na

rua da Alfândega u. 12. Peixoto & C.
(«7ií E) J

ALUGA-SE 
unia esplendida sala de fren-

te, independente, cm easa dè um casal;
na rua dos Andradas n. 511 i° andar.

_!____J_L_.
ALUGAM-SE 

uma boa sala e uma salc.
ta. com todas as commodidadcs, comple-

lamente independentes, a senlior sú do nia-
ximo respeito. Logar central; trata-se na
rua da Quitanda 1S6, 2" andar. (1983_*)J

ALUGA-SE 
o a" andar do predio á rua

do Rosário n. 115, próprio para ate-
lier ou íamilia. Trata-sa ira loja.

(1980 E) J

AiLUGA-Slí 
um bom quarto com entrada

independente, em casa dc família; nn
avenida Passos n. _|.|, sobrado. fi9..-t1'-)J

ALUGA-SE 
um esplendido commodo mo-

bilado, a um senlior de tratamento, cm
casa muito confortável, com bom banheiro,
luz, tclephone; avenida Mem di Sá n. 95,
perto da praça dos Governadores.

(1997 K) J

A;LUGAM-SE os i° e 2" andares da rua
lo Ouvidor 89. (ií)f)6 R) J

ALUGA-SE, 
por 140S. o sobrado da rua

S. Clemente S7. reformado de novo;
chaves na loja, c trata-se uo larso de Santa
Rita n. fi. (2078 lv) S

A LUO.A-KTÍ o vasto armazém da rua Se-
-Ouihor dos Passos n. 165; as chave*
no n. 167. marmorista; trata-se nn rua
General Rocca n, 209. (191210 lí

A 
LUGA-SK por 150$ o bom armazém da
rua Vasco da Gama n. 179, 'ponto im-

portanto para varejo. Para ver e tratar na
rua Sachct n. 12, sobrado. (iqi>6F,) R

ALUGAM-SE 
duas boas salas, dando

frente para duai ruas, propriui praescriptorio, solteiros ou casal sem filhos;
na rua da S. Jos<í n. i, i" andar,

(2097 E)

, A'LUGA-SE uma boa sola de fronte, coin
_-i.ou sem pensão; na rua Buenos Aires
ni 44. 2a andar. (2101 E) R

LAPA E SANTA THEREZA
ALUGAM-SE 

uma esplendida sala dc
frente e um quarto, com luz electrica,

banhos quentes e frios e todas as commo-
didades; rua da Lapa 05. (170S F) S

ALUGA.SE 
uma casinha, com 2 quartos,

uma sala, cozinha; á rua Petropolis n.
112 (aveuida); aluguel 51$; Santa The-
reza. (1353 F) J

ALUCA-SE 
Rrande sala com vista para

o mar e jardim da Gloria, para pessoas
solteiras; na ladeira da Gloria n. 37.

(1306 V) J

ALUGA.SE 
um quarto ppara moços do

commercio, ou casaes sem filhos; na
rua do Riachuelo gg, (1297 F) R

ALUGA-SE um quarto com janellas, cn-
trada independente, mobilado ou não.

com ou sem pensão; na rua Taylor n^?^
1660 F) J

A LUGA-SE o nredio da rim Con-
ittjilo Luce 11. 50; tratii-su un rua
do líosniiio 38, 1° nndnr. com o
sr. Joiku Pinto. (B 1255) F

A 
LUCAM-SE as casas da rua Joaquim
Silva ns. 02 c 94. Lnpa, complctamen-

te reformadas c modernamente preparada?,
comando cinco ítiaRiiiíicos quartos, luz cie-
ctrica e saz, para luz e cozinha; Iratar na
mesma rua, canlo do becco do Império,
venda, com o sr. Valentim. (1797 F)M

ALUGA-SE 
uma Rrandc sala do frente, e

um pequeno quarto mobilado separado a
rapazes decentes, casa de familia. K. Ta}'-
lor. s. Lapa. (1849 "') M

ALUGAM-SE 
dois bons quartos; na rua

da Lapa n. 28; trata-se na sapatarla.
(1858 í) M

ALUGAM-SE 
em casa de uma senhora,

uma sala e quarto para descansar; in-
forma-se na rua da. Gloria n. 102, sobrado.

(61S9 1') J

A 
LUCAM-SE dois bons quartos, bem 1110-
bundos, para pesooas dc tratamento, a

rua njaquim Silva 110. sobrado. (F)

A 
LUGA-SK por 150$ a boa casa .la rua
Gonzaga Uastos n. 75. com duas sala*,

nuatro quartos e terreno. Chaves no 7'-
Trata-se na rira Uruiruayana 11. 116, das 2
ii 3.  (1913 1) R

A ILUGAM-Sl' juntos ou separado; os an-
--.dares da rua dos Arcos 11. 41. P-ily
ser visto a qualquer hora. (1911 F) K

A 
LUCAM-SE as casas da rua do Trium-
pho ns. 18 c 20. Santa Thereza; as

chaves cstfio á mesma rua n. 16. e tratam-
st á rua 1" dc Março 2. 8,-. (1439 '. s
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O DEPURATIVO B ANTI-RHEUMATICO

1

SVPHIMS.
ULCERAS,
FETíIDAS.
DORES.
EMPIGENS,

qualquer moléstia ile fundo cscro-ihuloso. herpetioo, e .sypliilitico o uso do "TAYUY.V dc S. João dn Barra" é aenipro mn- 3
tajoso. Sun ncefio favorece o regida, fuiitcioniiiiiento do ESTÔMAGO, PICADO HAÇO e INTESTINOS. fi

A' VENDA EM .UALQUER PHARMAC-A E DROGARIA — ARAÚJO FREITAS & OOMP. — RIO DE JANEIRO. f

MMiÉlBIWM

sfl_r?SÊ5*3 gl_fi ^sgu* _§_____ EJüas
OE S. JOÃO DA BARRA

RHEU5IATISM0 MOLÉSTIAS "
ARTICULAR. DA PELLE. |
MUSCULAR DARTHROS. I
e CEREBRAIi. ECZEMAS. |
ARTHEITISMO. ERUPÇÕES. ||

A LUGA-SR uma sala, para escriptorio.
XJLno z'3 audar da rua Sa '*et n. J, ondtf
sc trata. (1147 E) J

,i LUGA-SE, por 117, uma casa. com duas
XJLSalas, dtii. quartos, boa cozinha, área,
grnnde terreno, luz electrica; rua tios Arcos
26. fundos; Irpita-s. 110 25. (856 li) S

A LUGA-SE uni Dcquciio sobrado, para
_í_k_.a:..ilia; rna da Constituição 11. 64; atu-
suei i.'o$. (1173 E) J

i LUGA-SK o 2o andar do predio n. 203
__.da rua Tli. Ottoni; as chaves estão 110

andar; tratar, a inesn rua 11. 143
(1678 15) S

i LUGA-SE uma sala de frente. ,. 11
Aon casal sem íilhos; rua S. Pedro 21.1.
sobrado. (1679 li) S

A LUGAM-SE uma *a!a c tini quarlo, nin-
---bilado-, na rua -aysaiidu' n. 37-

(10.14 E) J
i IrUpA-SR uma Inj-i» no beco tios Bar-

__"_Lli_iro.<-; trata-se no sobrado. U*../1'.).*

\ LUGA-SK, a um senhor do commer-
aacío, mu ar.jii_lo r independente quarto.
uobiíado, ém casa de fan
li rua Uiaéliuciü -'.'4*

rent creanças!
(1ÓQ4 E) S

. LUGA-SE uma casa. com cinco quar.
-rt-tos, duas salas, erande quintal, luz ela-
ctrica, ogua em abundância; rua Senado
320; trala-se 318. (1710 E) *>

A IfUGAM-SE, na rua Acre 96 (sobrado),
XJLoptimos ouartos, para rapazes, todos com
janellas para ar livre,
são; casa de familia.

ou sem pen-
(84.1 E) S

ALUGA-SE, 
perto da avenida Central,

um quarto, bem mobilado, tendo tele-
plione e luz clecirica; á rua Nova n. 1 j.otem fronte ao tbeatro Pheu.X. (7l38Iv)J

ALUGA-SE 
em conta, hom nrir.azein,

com moradia; na rua General Caldwell
n. 22;; trata-se na rua Sachct ., 2° andar.

(114- E) J

. LUGA-SE uma sala de frenle ç dois
¦Àxq.iartos, co mou 5cni mobilia, muito iti*
dependente, em casa de uma scnnora; na
rua Larga n. 181. 1* audar. U7.|4K) S

AT.UGA-Sí. 
uni bom commodo, em casa

de peqpiena familia., a um casal sem
filhos; na rua doa Cajueiros n. 79.

(174. li) s

AI.UIlas.
I.UMAM-SK, pari escriptorios. boas sa-

!0»i sacadas para o Jardim da praça
15 Ue Novembro; rua Clapfl 1. (..60 Ú) S

A 
LUGA-SK um quarto, com ou sem mo-
bilia. a senhor de tratamento, em casa

do familia, nas mesmas condições e sem
outros inquilinos; rua tíenaral Câmara, pro-
ximo á rua dos Andradas; tratar, á mesma
rua 147, í" andar. (.1108 E) J

ALUGA-Sli 
quarto mobilado, com ou sem

pensão, cm casa confortável: tem banho
quente, gaz, clectricidade; av. Gomes Frei-
re 144. (3111 E) S

ALUGA-SE, 
para offieina. cscrip.orio_ ou

moradia. 2 bonitas snlas de frente, jun-
tas ou separadas; aluguel barato; rua Silva
Jardim n. 10, sobrado; trata-se de 1 ás 4*

(3"2 E) S

LUGA-SE a cosa moderna da rua da
merica ri. 36, com duas grandes sa»

las, tres Brandes quartos, luz electrica e
gaz; trata-se na mesma, das 9 as 10 o
da3 12 ás 3. (1922 E) B

A I.UGA-SE uma modesla casa com duas
xVsalas. dois quartos e mais commodida-
des, multo próximo da rua do .líiachuelo;
trata-se e manda-se mostrar; na nia Se-
nador Pompeu n. 171. (i8._>E) R

i LUGA-SE um
_-La_-dlttda Pen,
J.usariü jj. jqç. _u.

plcndído quarto, na
Monteiro; rua do

(I43t E) S

íe-/!.irac.e
Tira os cabellos supérfluos do rosto,cpllo e braços. Eneontra-ie nas citas: Ba-ein. Herroanny e Cirio.

A LUGA-SE o assobradado predio da rua-tii-rieiitc n. 33, com quatro quartos,uii-s salas c mais dependências, illuinina-00 a clectricidade. Tara ver e tralar no
__Ji__ (1992 F) J

A LUGA-SK a boa casa da rua Augusta-i-vn. 23 (Santa lhereza), com cincoquartos,-salas, cozinha, banheiro, quintal cJardim; as chaves estão no barracão aolado c trata-se na rua Sachct n. 12, sob.
(1928 F) B

ALUGA-SE 
linda casa .por 71$; tratare ver a avenida Mem dc Sá n. 157.

11-94 F) R

ALUGAM-SE aposentos mobilados, eomtodo o conforto; na rua do Passeio
 (1872 F) J

AILUGAM-SE bons co-.imodos, í raa dos-í»Arcos n. 41. andar terreo. (1910IO R

Tinfuraria Rio Branco
29-AVENIDA MEM DE SA'—29

Attendo ínimcdiutaiiicuto nos c_a_iu_os pelo teleplione — Cen-
trai 4034, parn buscar roupa nas residências — Limpa o terno
por 38000; lava por 59000: tinso « roupa sem desbotar —< Espe-
cialldade em trnbidhos cm roupa do senhora.

.PREÇOS MÓDICO» J1880

CATTETE, LARANJEIRAS,
ROTAFOGO E GÁVEA

} 
A LUGA-SE um quarto çe<iueno !>or 20Í,

J-_a p«ssoa9 qu< trabalhem tora; «a.*'u»
'Paysandu' n. 170. (1263 G) K

AH.GA-SE 
a casa n. 6 da rua Bento

Lisboa n. 79; as chaves no n. 81,
tem tres quartos, duas salas, cozinha «
quintal. (1050 G) J

ALUGA-SE 
a casa da travessa Jantaria

n. 15, «ntre Senador Vergueiro c ave-
nida Ligação, esti aberta das 9 da manhã
10 meio-dia; trata-se na rua do Hospicio
s. 23, loja. (1090 G) 3

ALUGA-SE 
na rua General Polydorò te,

avenida, uma casa; as cbaves na mes-
nia e para trotar na rua da Passagem n. 28.

(1217 G) B

ALUGA-SE 
a casa da rua Real Gran.

deza n, 34. casa III; trata-se no a.
Botafogo. (i<>5? O }

ALUGA-SE, 
por 2.80$. o oredio n. 53 *'*•

rua Buarque de Macedo; trata-se na
rua Almirante Tamandaré a. 68. <ii4oG).l

ALUGA-SE 
a casa da praia de Botafogo

n. 9a, com 3 quartoa. a salas, coimlia,
despensa, jardim, etc; trata-se no 78.

(1237 G) R

ALUGA-SU 
por 400$ o predio i rua das

Laranjeiras n. 359, defronte do Inst!-
tutot Surdos-Mudos; as chaves no armazém
da esquina -próximo, onde se trata.

(1627 G) R

ALUGA*SE 
a casa da rua D. Marianna

n. 131; trata-se no 117. Aluguel 100?.
Botafogo. - (1261 G) R

ALUGAM-SE quartos c salas dc frente,
próprias .para dois e tres rapazes, com

ou sem ipensão; na praia do flamengo ioj,
esquiua Corrêa Dutra. (1294 G) B

ALUGA-SE em cnsn de familia<^*_clgn uiwn boa sala de frente,
m.bilitdu; na rua D. Carlos I, 63,
Onttetcl (B 1288) O
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ALUGAM-SE 
optimos quartos e salas,

com ou «em mobília, com ou sem pen-
são, em espaçosa casa em centro dí jar-
dim; tratameuto de íamilio estrangeira; na
rua das Laranjeiras n. a75> l'8" *»)

ALUGA-SE por 100$ boa casa i'om dua<salas, ires quarlos, paz, clectricidade etodas as dependências, a rua Pereira Pas.sos n. .8, Copacabana. Informações iavenida Atlântica 762. 1845 II) B

ALpUGA-SE 
cm Copacabana, à rua Qua.tro de Setemliro, as casas dc ns. 11So 120, por 200$ mensaes, tendo os sc-

Ktiintes comniodos'! cinco .onuilorios. duisbanheiros, copa, cozinha uioilerna, com lu.
electrica e gaz. _ (1944 II) ._

ALUGA-SE por 3so$ o predio da ave-
nida Atlântica 11. 830; truta-se na rua

da AIYandega a. 12, Peixoto _• C.
. (1717 H) J

A'LUGA-SE em Copacabana, um bom
-—-predio multo perto da avenida Atlanü.
ca, em centro de terreno, com cinco quar-tos. duas salas, gabinete, etc; trata-se ua
rua Marinho n. 84.  (19611!) J

ALUGA-SE 
a casa da rua N. S. de

Copacabana n. 1016, com jardim na
fronte quintal; tem duas salas, dois quar-
tos, W.-C., banheira esmaltada c dispensa;
illuminada a luz electrica; as cliaves, por
favor, no n, 1012, casa IV, e trata-se na
rua do Mercado 51, Companhia Itacolomy;
aluguel 162$. (1814 li) J

Ai ... .
pensão; na rua Ipiranga u. 37, l,aranje:-
ras. (1662 G) J

LUGA-SF, a casal sem filhos on a duaa
senhoras, sala 0 quarto do frente, com

AiLUGA-SE 
lima wsplendida casa com

todas as çommodidades oara familia de
tratamento, _ rua Euphrasia Corrúa n. 25,
antiga Marquez ados Santos, com gaz, ele-
ctricidade e porão habitavel. (1815 G).w

A~~ 
LUGA-SE. cm casa de familia. a ra-
pazes, esplendido aposento, mobilailo,

cum ou sem uensio; rua Silveira Mar-
tins 149. (»70<3 G) b

ALUGA-SE 
a casa n. 24 da rua Tawts

Bastos, com dois quartos, duas sala?,
um grande porão, fogão a gaz c tudo t.
mais necessário; as chaves estão no arina*
zciu da esquina, onda so trata. (1071G) .1

liniaiiuMUSÍ
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Drogas novas
Reii-odios garantidos
Dos mais afamadns fabricantes
Preços sem competência

Temos om nosso armazém: uma balanç.i americana, sensível a
1 gramma, para pòsagem griiluita da uossa freguezia.
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ALUGAM-SE 
nragnificas e amplas casas

na avenida D. Luiza, com boas accom-
modaç5es e j installação eleclrica; na rua
Fimhraiia Corrêa 41, próximo ao largo do
•Ma.hado: trata-se com o encarregado. Alu-
gucl, I3o$ooo. (8187 C.) J

ALUGAM-SE 
magníficas casas na avenl-

da Bella Vista, com accommodações hy-
gienicas; na rua Euphrasia Corrêa n. 42,
próximo ao largo do Machado. Aluguel
-15$; tratasc com o encorregaflo.

A LUGAM-SE aposentos com pen-
-l_ão, confortáveis, desde 4.S000
por dia e 100$ mensaes, luz ele-
ctrica. telephone, etc. e uma bella
sala de frente. Pensão Hnmiliitr
Praça José de Alencar 14. Cattete

(It 560) O

Juventude
Alexandre

Faz com que os cabellos bran-
cos fiquem pretos, não queima,
não mancha a pelle,

A Juventude Alexandre de»en-
votoe o crescimento do cabello
e extingue a caspa com tres ap-
plicaçSes.

Vende-ie em todas as perfu-
marias — Pharmacias e droga-
rias. Preço 3$ooo rs.

ALUGA-SE 
optima sala de porão habl*

tavel e tambem um bom quarto com
janella, ambos sem mobilia, a senhor ou
moço de tratamento; na rua Corrêa Dutra
11. 172. (S3i G) R

A 
LUGAM-SE desde 150$ mensaes, opti-
mas salas de frente e quartos, para ca-

«acs e cavalheiros de tratamento, ricamen-
te mobilados, com pensão de primeira or.
dem, garantindo-se todo conforto, a rira
Buarque dc Macedo n. 71, próximo dos
banhos do Flamengo. Telephone n. 4359-
Central. (124 G) }

ALUGAM-SE 
magníficos cômodos , a ca-

valheiros e moços do comniercio, na
confortável avenida Commercio, na rua
IChristovão Colombo n. 38, próximo aos lar-
«o do Machado; trata-se com o encarrega-
do a qualquer hora. (8284 G) J

ALUGA*SE 
a boa casa da rua Paulino

Fernandes n, 66, com seis quartos, duas
salas, có"- e mais çommodidades. ínsv.illa-
ção electrica e gaz. grande quintal. Alu*
gue! iío$; trata-so na rua da Passagem
n. 28. (1310 G) B

ÁLUGAM-SE 
bons commodos com mo-

bilia, a moços do commercio; na rua
D. Luiza n. Ji. Gloria. (9482 G) K

ALUGAM-SE 
esplendidas salas, arejadas,

com bellissimn vista, mobiladas; na rua
Fialho 11. 20, Pensio Rio Branco, lei.
3732 Central. Gloria. (173*. G) S

ALUGA-SE 
em casa do familia estran-

ücira, uma sala do frente, mobilada, a
casal ou cavalheiro, entrada independente;
na rua Barão de Guaratiba n. 29. Cal-
tete. (1720 G) _

ALUGA-SE 
um bello commodo. comple-

lamente independente, com luz o todas
ns coniiiiodidadcs; rua do Catiete 85, esqui-
ua da rua Barão de Guaratiba. (348 G) _

Ai.UC.A-SE uniu sal aon um quarto, ri-
X__amcnto mobilado, com pensão; na rua
do Cassinno n. 2, Gloria. (2000 G) S

,4 LUGA-SE a casa III da Villn S. Cie-
__.mcntc, & rua S. Clemente 98. com 3
quartos, 2 salas, etc; trata-se no 94; alu-
gucl 110$. (2026 G) J

ALUGA-SE 
por 100$ uma casa com tres

quarlos, duas salas, cozinha, tanque e
chuveiro; na travessa Barão de Guaratiba
n. 3C (Cattete); trata-se na mesma.

(1990 G) J

A 
iLUGA-SE o sobrado do predio á rua
do Cattete n. 183, com tres «alas. qua-

tro quartos, banheiro, cozinha e grande
quintal. Aluguel 213$ mensaes. As chaves
estão na loja c demais informações.

(1993 G) J

ALUGA-SE 
por 160$ a casa da rua Ge-

mcral Menna Barreto n. 161; trata-se
na rua da Alfândega n. 12, Peixoto & C.

(1714 G) J

ALUGAM-SE 
diversas casinhas, ira ave*

nida da Gloria, rua do Cattete n. 123,
a 101$ cada uma. As chaves na casa 15 '
tratn-se com Paulo Passos & C, a^rua
de Santa ILuiza 202. (1803G) J

ALUGAM-SE 
tres quartos, com commu-

nica.no. com on sem pensão, com ou
sem mobilia; defronte dos banhos de mar;
na praia do Russcll 192. (1849 G) S

LUGA-SE o i° andar da casa da, rua
Lllonorio de. Barros n. 8. (18.0 (.) S

A LUCA-SE a casa da rna Barão
?ilido Guaratiba n. 25. As chaves
estão no sobrudo o trata-se na
travessa do Ouvidor 15. (R1907G

ALUGA-SE 
um quarto mobilado, com

duas janellas, muito arejado c tendo
luz clectrica, em casa de familia; na rua
Dr. Corrêa Dutra 24. (1958 G) J

ALUGAM-SE 
dois bons quartos, em casa

de familia, a senhoras cnie trabalhem
fora; na rua Chefe Divisão -Salgado n. 23
(Gloria). (1919 G) R

UIO MOURA Ul
(NOMB R15GISTRADO)

(Duna a infla mm ação e pupçga-
ções dos olhos

____-__. todas as pharmacias___. drogarias
ALUGA-SE _por 160$ n boa casa da rua

Conde de Irajá n. 156, com tres quar-
tos, duas salas, cozinha, banheiro, illuml-
nada a luz electrica, e um grande quin-
tal .para ver e tratar na rua Sacliet 12,
sobrado. (1929 G) R

A ILUGA-SE o pavimento terreo do pre-
__dio n. 112 da rua Benjamin Constam
chaves no n. 108. (19M G) B

ALUGA-SE 
uma boa casa por 140$, a

rua D. Marciana u. 5, com duas sa-
_as. tres Quartos, luz clectrica, gaz, etc.

(1895 G) R

ALUGA-SE 
o predio n. IX, da rua Ge-

neral Polydorò n. 55, Botafogo, tem
electricidade. (1885 G) R

ALUGAM-SE. 
boas casas com todo o con-

forto, para pequena famílias; na rua
D. Folyxena n. 70, Uotafogo. (18S6 G) R

ALUGA.SE 
por 45$, em casa de iam!-

lia, um bom quarto de frente, mobila-
do. Kua D. Carlos I 11. 94, Cattete.

(1879 G) R

A 
T.UGA-SE o boa casa da rua Benjamin
Con st ant n. 152, com bons commodos,

Raz e electricidadc; chaves na mesma rua
108, armazém; tratar no largo da Batalha
n. 1, armazém. (1763 G) R

ALUGAM-SE 
as casas para familia de

tratamento, a rua Real Grandeza ns.
326 e 328, tendo sete quartos, duas salas
e todos os melhoramentos modernos; a cha-
ve por favor no n. 330 e trata-se na ave-
nida Central n. 153, cinema Avenida, com
o gerente. Preço, I75$ooo. (1869 G) J

ALUGAM-SE 
sala equarto com oensão ou

sem, a casal ou rapazes de tratamento, á
rua do Catete, 105, sob., tem telephone.

ALUGA-SE 
a casal ou a cavalherio só

uni magnífica aposento, com pensão, â
rua D. Luiza, 63.  (_8j_, L) M

ALUGA-SE. 
por 70$ mensaes, a casinha

8 da avenida á rua D. Marianna n. 14;
as chaves estão no n. 5. (2009 G) J

LEME, COPACABANA,
IPANEMA E LEBLO'!

ALUGA-SE 
parte do sobrado da rua N.S. Copacabana n. 660. com bons com-modos para familia e cavalheiros. (i,*,>,.H)J

ALUGA-SE 
a casa da rua dos Tonele-

. .'os n- _"°i "¦« Quartos, duas salas,
jardim, grande terreno, esti aberta desdeo» a ás 3 da tarde. Aluguel i6o$ooo.

«59 H) *

ALUGA.SE 
uma casa. na rua Nossa Se*

nhora de Copacabana n. 959: as chaves
estão no n. 1040 (padaria). (1024 II) J

ALUGAM-SE 
dois bons quarlos, com ou

sem pensão e sem mobilia, a casal ou
-enhora, em casa de casal sem filhos; na
rua Goulart 74. Leme. (1254 II) R

ALUGA.SE 
a casa da rua Araújo Gon-

dim n. 04, Leme, por 203$. As cliaves
estão 110 11. 66. (1275 II) R

ALUGA-SE por 142$ a easa da rua Uuat*
que n. 43, no Leme, com duas salas,

tres quartos, etc; chaves na pharmacia.
(127.I H) R

A LUGA-SE uma boa casa á rua Guima-_-»-r3es Caipora u. 148; trata.se na mes.
ma rua n. 126. Copacabana. (1280 II) R

_¦_- :.__«:__^__M___-c__n____..- -__-S_b__-_bbl:-_•:

TOSSE
Tome PEITORAL MARINHO
Rua Seto de Setembro 186

A-HPA"SJ5 ° nrca,° "• •'¦* *¦» r«a Egre.-£J4inIia;_4 quartos. 2 salas, etc, electrici-dade. fogão a gaz. etc; as chaves, Dorobsequiu á rua. Egreiinha n. 28, armazém;trata-se a rua da Alfândega n. ..o. 2' and
(0.181 H) M

ALUGA-SE a casa da rua de N. Se-Xinhora de Copacabana n. 1012 (casa I)-tem duas salas, dois quartos, cozinha, quartocom banheira esmaltada. W.-C. e ouintal*illuminada á luz electrica; as chaves _.íooor favor, na casa IV; aluguel 122I000. '
(140 H) S

A LUGA-SE a confortável cata da travessa
ffi e _..?•_.*.ha.e. &&£___

-p-milias escolhidas, -as cxccllcntes casasdo avenida Margarida, á rua Salvador Cor-rea n. 62. (ggj H) .

Ab_nhe.r"o __S_ _"* e0m *"* l**»''"-*.
Ciam n n Sí-Lí **"*¦ n" ru" S**nt!<

Senhom ir Aa vC'lav"" ™ ™* Nos»í-enhora de Copacabana n. 66í, padaria.
(1748 II) S

A„„ 
*-_M"§.? 

T CoPáiábat», â rua Qua-
n _S «r-s-r."1- C1SM _* "veaida de"ort"'A*? "'"•^* te.4.(toj. .__«»_.

áAÜDt, PRAIA FORMOSA
£ MANGUE

ALUGAM-SE 
dois quartos, com electri-

cidade, a pessoas decentes c sem crean-
ças, casa do familia; rua do Livramento 173.

(1700 I) S

ALUGA-SE 
a cosa da rua Coronel Pe-

dro Alves n. 385. própria oara família
tratamento, com banheira, fogão a-gaz, luz
luz clectrica e todos os requisitos de by*
giene; tem 3 quartos, 2 salas e 3 áreas,
sendo 2 cobertas; aluguel 162$; acha-se
aberta das a ás 4 horas; trata-se no Mer-
cado Municipal, rua V n. 10 a 16.

(422 D s

ALUGAM-SE boas salas e nuartos, dl
25 a 70$; na rua.-João Alvos 22.

(1311 R)

ALUGA-SE 
o armazém da rua da Gani-

boa n. 41, próprio para qualquer ne-
rocio, . tem armação, balcão c mais nlgun»
utensílios, -próprios para botequim; as cha-
ves eslão na rua da Gamboa ri. 79. arnui-
zem e trala-sc ua rua do Catlelc n. 49, so-
brado. (1299 I)R

A LUGA-SE o casa da rua Sara n. 72,
J-C-Mem bons commodos amplos e arejados, a
tem bons commodos amplos c arejados, a
chave está uo n. 25 o tratn-sa na rua
dos Ourives 54. Aluguel, 130^000.

(58J I) R

A LUCA-SE uma boa loia com .1 portas
__.e perfeitamente montada; Visconde Sa-
oucaby 176. (43. I) S

ALUGiA-SE 
o grande armazém d» rua

Visconde d< Itauna ns. 32 e 34! tra-
ta-se no "Fluminense Hotel". (I)

.1 LUGAM-SE as casas da Villn Edilh
X_n. II e III, 4 rua Coronel Peijrn Alves
n. 379, com fopüo a naz, electricida-de e
demais requisitos de liyfri.me, próprias para
pequenas familias dc tratamento; aluguel
132$; trala-se 110 Mercado* Municipal, rua
V. 10 a, 16; chaves no n. IT. (421 1) S

ALUGA-SE 
a casa da rua nroneCl Pe-

dro Alves 385 nrnpria nara familia de
tratamento, com banheira foRãu a Razt lua
electrica e todos os requisitos dc liygicne;
tem tres quartos, duas salas o Ires áreas,
sendo duas cobertas; aluguel i6_.$; acha-
sc aberta das 2 ás 4 horas; trata-se no
Mercado Municipal, á rua V 10 a 16.

(1673 D S

ALUGA-SE 
a casa da travessa do Aguiar

n. 21, com duas salas, dois quartos, co-
zinha e mais dependências. Aluguel, 8oí;
a chave no 11. 19. (1791 I) M

LUGA-SE o preilio da rua de S. Frau-
cisco da Prainha 11, 21. (17 . D 3

ALUGA-SE 
por 120$ o excellente pati.

mento .ssobradado da rua Coronel Pe-
dro Alves n. 375, Mangue, seis grandes r
arciados commodos, quintal, bonde de cem
réis. (826 I) R

A:

ALUGA-SE 
a casa £ rua Atila • n. 7,

próxima a do Santo Chrieo, para peque-
na familia; a cliavo estâ na rua Oreste
n. 4Q, que fica próxima. (1703 I) }

A 
ILUGA-SE ,por preço barato, boa casa

_ com dois quartos, duas salas e bou.
quintal; Informa-se ua rua Cardoso Mari*
nho n. 7, escriptorio, Praia Formosa.

(1912 D J

A 
ILUGA-SE por preço barato, boa casa
com tres quartos, duas salas e bom

quintal. Informa-se a rua Cardoso M*rf-
nho n. 7, escriptorio, Praia 1'omiosn.

(19.1 1) J

ALUGA.SE 
o grande armazém da rua

da Gamboa n. 137, por 'Preço baixo.'Chaves no sobrado c tratar na rua de Sio
José 26. (1824 I) R

ALUGA-SE por 95$ a casa da rua da
Gamboa n. 265; trata-se na rua ó_ Al-

fandega 11. 12, Peixoto & C. (1714 I) J

¦iiiiBiiiHiiainiiiaiiiiainHiiiBii
| AO DEITAR...

TOMAE UM CALIX DE

I Guaranesia
s 

"-• -.:."' ---¦-¦ -;¦-
¦iiiiiniaiiüiHiiHiiiiiisiniiHüiilBiüiinBiiaiiiiii

ALUGA-SE por 70$ a casa da rua Fer-
nandes Guiniarãe.* II. 91-VI; trata.se

ma rua da Alfândega 11. 12 Peixoto 6- C.
(1712 J)

ALUGA-SE por 150$ o sobrado da rim
Visconde de Itauna n. 285: trata-se na

rua da Alfândega 11. 12, Peixoio St C.
(1715 D J

ALUGA-SE 
o sobrado n. 81 da rua Sante

Christo, com 3 quartos, 3 salas, grandi
quintal, ete.; chaves 110 70. (1444 I) S

LJATÜMBY. ESTACIO
£ RIO COMPRIDO

A LUGA-SI'.. por 140S, a casa da rua Ba-x_.rao dc Petropolis 11. 105: as chaves e»-
tao 110 11. 12!; trala-sc Ouvidor 79 sobrado,fundos. (n__ J) J

ALUCA-SE 
o predio da rua ltapirú n.

26. pdo preço dc 160$. tendo 2 ppavl-
mentos com .. quarlos 2 salas c mais de-
pendências; as chaves encontram-se na mes-
ma. e trata-se na rua Senidor Furtado 78.

(842 J) S
.LUGA-SE uma casa para casal, na rui
l-de Santa Alexandrina 11. 62-lV.

(8C7 J) S

ALUGA-SE 
o predio de construcção re-

cente. com duas salas, quatro quartos,copa, banheiro de. at.ua quente c de chu-
veiro, cozinha com fngí_ea a Raz c do scr-
peutina, _ jardim o hora quintal arborisaiio,onde existe um pequeno quarto para crea-
dos; na rua de Santa Alexandrina n. 60.
Ai chaves no 11. 66. Preço, 2jo$ooo.

(863 J) S

AI.Ul-AM-Sl. 
bons commodos. alguns in-

dependentes, desde 10$ a 40$, cstns so-las de frente; mi rua Mattos Rodrigues
n. 35. antiga do Leste. ÍSGi J) S

AI.Uí.A-Slv 
a bo.i cas,. d arua Nova dc

S. Luiz u. Cj; trata-se 110 50. Alu*
gucl, loujooo, (17511 J) S

\ 'LUGA-SI. a esplendida cn_n da rua Ita-
—_.piru' 11. 348, em frente á rua liarão
de Petropolis, própria para pequena fami-
lia de tratamento. As cliaves na pharmacia
próxima. (1011 J) J

A LUGA-SK por i..n$ o predio moderno,
jrj_assoI)radado, á rua dc Santa Alexan-
drlita n. 243, com quatro salas, ires quar-tos, banheiro, cozinha, installação clectricae a gaz. (J)

ALUGAM-SE 
boas casinhas, .iHsobrnda-

das, pintadas c forradas dc ipovo, bon-
des de ce:pi réis, próprias i[/ar;i familia re-
guiar; na rua Frei Canera 2;*; tratasc
na avenida Salvador de Sá 114. (1230 J)iR

LUG.VbF, cm casa de familia. uma boa
Mala de frente e dois quarlos, a pe;-1 decente. Travessa Navarro n. 52.

(818 J) R

ALUOAM-SE por preço módico, as cn-smlias novas na rua Campos da Pazns. 124, __.S c 130, com optimag accom*modações, electricidade, quintal, c'.c. Tra.ta-so na rua Uruguayana n. 41, P.cstau-rant Paris. 
(,635 J) J

A 
**UGAM-SE boas casas, em conta, no

X_.Catuniby; trala-so á rua Magalhães 22.
(¦¦¦!¦ J) J

ALUGA-SE 
a casa da rua Ur. Rodrigo

dos Santos n. **9, com duas sala-*, qua-tro nuartos; ver e traíar na mesma'. Ma-
chado Coelho. (1651 J) J

ALUGA-SE por 45$ metade dc um pe-
queno chalet (sala e nuarto com scr-

ventia eni ioda casa), luz eleclrica. et.-.¦Na avenida Pflulina n. 2, junto da eprej..
do Estacio. (1795 T) M

ALUGAM-SE, 
iuntas ou separadas, as

lojas dos predios da rua Machado Cor-
lho ns. 148 e 150, próprias para qualquernegocio; as chaves no 146 da mesma rua;
trata-se á rua da Alfândega n. 95.

(-.01 J) ¦

ALUGA-SE 
a cosa da rua Gonçalves

n. 10, Catumby; as chaves estão no
armazém da cs.iuii-.a e trata-se na rua Ilad-
dock Lobo n. 67. - (1817 J) lí
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CÕRKEÍO DA MANHÃ - Terça-feira. 
"8' flc Agosto de iM

m^M^^^^
mcama'; aluguel 100$. ini. J) J

predio

íuj!ia toste com ucs salas, trea quartos,
Sha. 3$ V chaves estão no.n. 5S, onde

sc trata.

A" 
r nr.A.SE oor taaí mensaes, o predioLUGA-bU, por g 

Rodrigues,
.."• I3_..- ."!, i,« salas, trea quarlos,

o n. 55. onde
(1704 J) B

TA II UG.VSE a casa da rua Aristides ha-

Alio. n. 185. V" _'„*"*.
nior favor no n.
liarão «le Itapagipc "•

As chaves estao
i trata-se «a rua
290. (1711J) J

A" 

~í 
IJC.AM-SE os predios da rtia rresiden-

e Barroso ns. -5 e 87: aluguel 130$:

„s chaves estão na venda da esquina da ave-
"uilfsaivador de Si. . trata-se a » 6|

iristo da. Veiga ü- t'"5" íi
¦ A LUGA-SE uma casa com quatro espa-

AçoVos' commodos por r<4; «a «rh-A

ro' n. 159- v

Tt 1 iii;\.SE nor preço módico, a casa di

Z^A-SE. pora.6o$.oOdredJon4JS(Av Iparaiso n. banheiro
electricida-

TsSbí'Wir 
"favor, 

110 u. 30,

c"trãta-se ua rua ji.nnue.ra >«««/£,

dSâs salns. tre. quartos,
Ss dependência., com gaz ¦

,le; as chaves .""¦"

""»¦ riirsÃ 55 com contraio de um anno,

&.^T^$ .pra-familia^e
tratamento; as chaves no n. 115. (iai5K)J

LA' FEMINA
A" RUA URUGUAYANA N. H*

é s ca»a que miiib»nrtevenieo»»rtifos
abaixo rnencienade» pomp sejam: lmhas
eoates e clarlt em tubo» e carretei de
todas ae core» e números, machinas c«
costura, oleo, borrachas para Msehinas,
retroz, toris.es. agulhai, rendei, ponto
russo, (rega, bordados, ete., e artigos
para alfaiate» e modistss.

M4i MIA IfRlIOUAYANA. tj4

ALUGA-SE, 
por 360$. a casa da rua Dr.

José Hygino n. ais; as chaves estlo
na rua Antônio dos Santos u. m. onde se
trata: telephone 1131. Villa. <7» __ I

CAMlSlOENEZi
ALUGA-SE 

uma casa
Argentina 70. S

por 90$, na rua
Christovio. (8.11 L)B

A LUGA-SK a caia da roa Gene-
•Aval Silva Tellcs n. 54 (Barão
do Mesquita), com 2 salas, 4 bon*
quartos, 2 W. O., dispensa, cozi.
nha. luz electrica e bom quintal;
as chaves estão no n. 80 (casa S)
onde se informa. Prcco 172S000.

(S 347) li
a casa Ul da ru» Visconde '

J_i.de Itamaraty 88, com luz electnca e to-
don os melhoramentos modernos, «s chavei
estfio nn çajw VT1I com nuem sg trata. 1_

ALUGA-SE, 
nor íõóT uma linda casa;, a

quartos, a salas, cozinha, luz electrica
e grande quintal; rua dos Artistas 84. Al-
deíã Campisla. oerto do bonde. (1843 Da

VENDE-SE 
aa rua Caminho do Sacco,

16. Ramos, perto da estação, «m pre-
tlio novo, dc ottraente fachada, 2 quart-oJ,
a «alas, cozinha; preço barato, devido »»
dono ter que se retirar cora urgência. AU
fandega! 130, s" andar, 2 ás 6. (864 N) S

ÍÊNOE-SE um terreno «ia Botafogo, ia
por 44, prompto a edificar; informes

e tratos â rua Buenos Aires n.,108.
(S 1S40) N

ABERTURA DA GRANDE -VE-ISTO-A.
COM GRANDES ABATIMENTOS

Cortinados
para cariai

7. iii-aSF uma casa, com Installação
* l.l.l.A-iiK __*:.$__S_i Koca 120 (casa

J-jLclcctrica. a rua .- .
111) oor 80$; trata-se à rua ,da
_. 16. com Ualthazar.

lanoca
(I3Í7 K) )

"a 
ÜTOA-SE. a rua dos Araititis n, 75. »

Acusa na as chaves no porão, n. 6 e
££_?¦ i ruà Conde de Bomfim ts.^

hons « limpo, ""irnodos,
.1 casa da rua Haddock l.o-

trala-se a rua

! A LUGAM-SC

Jarcueza (86a K) 3

Al 
tICA-SE o predio da rua Conde At

Bomíí... 567: tem garage: preto 35»í.
irata-se no mesmo. ___\IIÍL_iLÍ

ALUGAM-SE 
nuarto. sala e cozinha, em

casa de familia; rua Barão dc Cotcgi.
pe 49 (prato Sete de Marco); tem bom
quintal. (1807 L) R

rtlGÀnl-Sli, i rua Haddock Lobo 433,
fjVions aposentos, com ou sem nensan. a

cavílhêfro do tratamento; ía-se^comiils «

(domicilio.

VJAIl.A-SK. oor z5o$ ji 
casa da rua Ge.

r\,.fr-il Roca us. Fabr ca daB Limas,
S"I nuartet boráo habitavel e vasto ter-
"eno 

na (rentei não sc aluga para/ casa de

commodos. (1147KU

(casa 4).

quarto de frento, cm
.__ fitt.... - Uma

80
(411

Ai.uga.se 
um .,— ¦_-,,

casa de um casal sem filhos,
senhora só; na rua Santo Henrique r^ ..

sala,

ALUGA-SE 
a casa n. 4 da rua particular |

Duleo. com duas salas, tres quartos e
mais dependências; traa-se na rua Pereira
de Siqueira n. 59 nadaria onde estSo as
chaves. dou L> £

ALUGA-SE 
a nova e cnnroriavcl casa

da rua Amaral n. on (Andarahy!. pro-
pria para pequena familia do tratamento;
as chaves com o encarregado da avenida,
no mesmo local: Irata.so na rua Sachet
n. 13 sobrado. t'o-'7 '<> R

A 
LUGAM-SE dois cnmmodos independen-
tes, 4 rua Bihcirn Guimarães 64. Ah

deia Campista. (1036 I.)B

A LUGA-SE n boa cana da rua Es-
-ti-ueranca n. 14, em S. Christo-
vão. com 2 salas o 2 quartos, po.
rão habitarei, luz elirtrlca, lia-
nheiro e erande quintal. Aberta
das 12 ús 5 du tiirtli'; oara tratar
á rua do Ouvidor 162, com o sr.
rcinte Ffllx. 12

ALUGA-SE 
o predio novo, de sobrado,

com 4 quartos, Iardim e. entrada no la-
do, banheiro, luz eleclrica. no prolonga-
mento da rua Mariz e Barros qt7. ta ua |
rua Barão de Amazonas; trata.se no 514, '

onde eslão as chaves. ('040 L) B

PI
CRETONE IN6LEZ

9oo
PARA LENÇÓESÉFRONHAS

EM TODAS AS LARGURAS
METRO a começar de 1»480

^_M_^^_f^í__^_\__W^,_ff__f_í

ATOSUHOOS
PARA MESA

ÜOR, 1.50 l»»r-
suri) metro

1$750
BRAN 0.1,5o
larg:, íimtro

11750

VBNÜE-SE, 
S rua Barão do Bom Rc-

tiro, um terreno para duas casas de
ncRoeo; informes c tratos á rua Buenos
Aires n. 198. (S 1840)*

VEXDE-SE 
ura exccllente terreno de es,

quhia, medindo 32 metros de frente por
37 ile exlensão, no melhor ponto da ru»
ilarlz c Barros: trata;: a rua do Rosar!»
n. 81, sobrado, das 4 ás 5 horas. (Mi775)S

\r«;NI>E^SE 
o terreno da rua ííascimen.' to Silva, canto da r. Monteiiegro, com

10X30, Ipanema. Tambem troca-se com uma
casa, sc for 110 subúrbio, «ó do Meyer para
baixo. Valor ?;ooo$; cartas a D. A., <u
xeilaccão. OB 1905) N

EM SALDO ÜM GRANDEMT^DB MBBBAS PARA j||||| 2 A 9 A10S AO PREQ3 K 2$90_0

MORINS LCoa*ui"?• c^',esia*fJ Camisas para homens
.. . * *i„«..í,_ Dolma calca c.irta brim fantasia. .
Mouumeniul so.-tin.ei.to 1ü°7a _ £.im Branco ca,,.a ClirU.

7S800'
8$8'»0 Uma camisa peito fustâo

em dlverauB | „ ,' _ „ »" comprida 9^800
quulittnde». A«*omeçar Imit. Toussop Dolma e Palitot calça
___ st&it-O * íTt i curta • • • 10S5 O
rBÇSk O-p» JU Idem, idem, idem, calya comprida ¦ • llj>5l)0

2%W
mousseline . • • • 3S'i*H)

» amfiricana côr . . • • 8*700
» tricot com punhos e collarinho 3*000

\7II1NDEjSE um bello terreno,
? Cattete, de 12X87 _ms„ por 50 con.

VENDE-SE 
a mais importante fazenda

de cafd e criação do sorte de São
Paulo, com 1.000 alqueires dc terras c tnat*
tas, com 362,000 pés de café. toda mon-
tada, por 150 contos; propostas a Henrique
F. Joppcrt, á avenida Rio Branco ri. is1,
sobrado, sala 5, -das 3 is 5 da tarde.

(S_i_866) 
N

rua do>n-
tos. Um 'outro, 

em' Semta thereci, dc
68X70 ms., por 30 contos. Um -predio so-
lfdo, para familia <le tratamento, . rua
S. Francisco Xavier, em bom terreno, iso-
lado, por 30 contos; propostas a Henr que
P. Joppcrt, avenida Rio Branco n. 151;
salas. (S 1867) N

ViENDE-SE 
uma boa fazenda, cora.50.ai-

queires, em Ctmpo Grande, Districto
Federal, boa residência, aguada, matta, pos-
tos, por 35iooo$ooo. VenSe-se uma grande
arca eom 30,000 lotes de terrenos, cm Jaca;
répaguü, por soo contos, onde se poderá
fazer 6.000 contos, vendendo a 200°, - o
lote, por barato; trata-se com Henrique
Joppert, . avenida Rio Branco n. 151, sob.,
saía '* "

\7ENDE-SE um bom predio. cm lacart-
pagui, á ro» Dr. Cândido Benicia

n. 360, com 6 quartos, salas, banheiro,
W. C, Ira electrica e porio haVuvel, n»
centro de frende chácara arborizada; psra
ver e tratar ae mesmo. 1*

ATEXDEM-SB bons lote* de ter*
renos de 12X80, locar alto o

saudável. » |00$. cm prestacêes
do 109: 4 bom emprego de espi'
tal; o logar « de grande "-toro.
passagem de ida e volta. '• 500
réis; Unha Auxiliar, estiu-iio do
S. Matlieus, escriptorio em frento
& estação. r_ _(B OOÍ28) N

VF.N'DE-SE 
ura predio ooro, assobraJj-

do. bon.ta apparencia. muito perto da
estaçío do Riachuelo, com dua» grandes
solas, tres espaçosos quartos, despensa, co-
zinha, banheiro com agua quente e iria,
No ret-do-chSo os mesãos compartimentos
que no sobrado, tanquT de lavar, grande
terreno,
tiú ção

ete.;
. 38.

trata-se
c limitaria.

ru* da Consti-
(S 935O N

n. 151. sou.,
(S 1668) N

"*4TEN»E^i<! 
por 4:0008 nm prc

V dio na ladeira do Senado; rua
do Kosario 151. sob. (K1939)N

tresi A LUCA-SE uma casa, —.
Aquários e cozinha fora, 72$; na rtia
(Delphlna n. 50. fundos; as chaves estao na

o-ua Cnnde dc Bomfim 11. 66*1. Trata-se
aia rua Uruguay n. 3Q", (866 K) R

, LUCA-SE uma confortável casa para
licniiciia f-imilia; na rua tlarSo do Ama.A LUOA-

zonas ms. nelo aluguel mensal d.e 1305,
íiai.i-se na trave.«e de S. Francisco^

uma boa casa. oara família
4 villa dos Araujos n.

sc baves 110 74. armazém. (iiBjKIJAdi: ír-iairicnto7 4 villa dos Araujps^n

ALUGA-Sli 
a casa da rua S. Luiz Con-1

zaga n. 338, nova. norrio habitavel, a 11
Balas. .1 quartos, bondo á porta; aluguel ba-]
rato. (1011 !•) K

PYJAMAS
. . 4$»00
. . £$500

. . 6S8U0
... 8*800

Linho crú
Zepbir .
Pereale .
Tricot .

MEIAS
Colossal sòrtimento para

homens, senhoras»
meninos e creanças

A l.UGA-SE o predio 4 rua Pinto Gue.
Ailcs ti. 72. Muda da Tiiuca; 3 grandes
nuartos, duas salns desponsa. banheiro, etc.
aluguel 150$; cliaves. auitanda da esquina^

A LUCA-SE o predio da Estrada Nova da
J\ Tiii.cn ií7. com duas salas, dois quartos,
k-rande por3o. installacito clcctrica cozinha,
tannue. banheiro, etc; ns chaves na casa
167. com o sra. d. Albina; aluguel ioo$ooo.

(1021 K) K

ALUCA-SE. 
por. 180S.

r
unia boa casa. &

Lniã 
"Visconde 

EiguciroJo 00; trata-se na
HHC5I110. fje°4 K-) J

ALUCA-SE 
o bom nredio da rua Conde

dc Bomfim 402. com boas salas de visi.
tas o jantar, .1 nuartos. sala de espera, ba.
nlieiro Hliiiiiinnção eleclrica. nuarto oara
creados, varanda ao lado. quintal, etc.^tra.
ti-se á mesma rua S.14

ALUGA-SE 
um hom nredio. rom 3 quar-

tos por 112$, na rua Gonzaga Bastos
n, 154; as chaves eslUo no 191; Aldeia
Camnlsta. ('«" __ J-

A LUGA-SE. por J.loS mensaes, a boa I
XA-casa da travessa Derhy Club n. 36. pro.
ximo à rua S. Francisco Xavier, cora
cinco quartos, duas salas c mais dependeu-1
cias: as chaves estilo na mesma; trata-se .
na rua Julio César ss, (1008 _) ) |

A LUCA-SE, por 1.10$. a casa da rus j
.«.Emercnciana ia; trntn-se na rua da Al-1
fandega ia. Peixoto & C. (1713 L) J |

| Par $500
_mymmm________mmmm____mm____________mÈ___________n^ —^^•"^-^^irrairn4V\T\s pERFuMAaiAs

Suspensorios
Americano elástico.. . 1(600
Suisüs, sj metal . . . IS900
Imitado Gnyot l. . . . 2$200

LENÇ3S
4.2oo dúzias

em brancos e cores a começar
1| l «luzia

t700
iswmm_m_m_ms_mcimir\V_e_r*,. -.'jCr— ¦^___»í-UM__Bmm_m___

ta*se na mesma rua 2.9
uma casa . rua Barão de

htupI ioi$; tr;
(zôo; D SALUGA-SE 

 --
Bom Retiro n. J43, aluguel i<"»;_ traj

iai, CTCii i.t«-
(1076 K) J

A LUGAM-SE casas «uasl novas,
•í^a famílias do tratamento, tendo j
quatro quartos, optima installactio <
clcctrica com tomada do corrente !
em todos os coniiiiirtinicntos. ba» |
nheiro com asua qtionte, dois fo-
does, sendo um a caz, dois «.O..
bidet. etc. Avenida Pedro Ivo 81;
tiatn.se na casa n. 3. Dn-se um
mcz de bonificação depois ile clozo i
me/cs de residência. (S 18-17)12

Grande sortimeuto
e diversos feitios

Brilaantna .
Extracto salão

$900
$700

Pó de arroz, de 1- qualidade
$400, $r»00 e SJ800 saMo, caixa $400 e $600

Camisas cqui ROUPAS BMIttS
renda

dt» Ceai*á
ricamente enfeitadas uma

4z 800

FAM SS10HA
Ura bello corpinho por IS^OO
Umn saia com bordado

B bplla fita .... 3#700
Umn cuíca com bordado

e bella fita 30100

V10N'DE-M-SE 
por ia contos ires prédios

e terreno, na Estrada Monsenhor Felix;
6 contos, dois predios, na rua Dr. Campos
Salles ns. 17 c 10 (Madureira); 9 contos,
predio c terrenos, na Estrada Mova da Pa-
vuna 11. 176; iS contos, nm predio na rua
'Sergipe (Mattoso); ia contos, um na rua
iS. Valentim; 6 contos, predio com grande
terreno, á rua Zizi n. 40 (Cahiiçu') a por
30 contos, dos grandes predios, na rua
Itapirú'. Acceiteirn-se offertas para qual-

quer destes predios; trata-se á rua dn Qui-
tanda 11. 50, i° andar, com M. Vieira.

(J 1318) N

VKNDE-ST 
por 3:900$ um predio grandç,

novo c bonito, 2 quartos, 1 salas e mais
dependências; a venda é devido ao dono ter
que se retirar, situado em centro de ter-
reno de 10X43. rua Armando, Engenho
de Dentro, distante dos bondes de Lasca-
dura s minutos; r. d* Alfândega. 130, 1°
andar, das 2 is 6. ('S 86a) N

ITENDESE por 9 contos um esplendido
V predio, em Villa Isabel; tra'a-se i rua

Theophilo Ottoni -n. 83. 1» andar, fundos.

TTl?XniE.9E um predio â rua Miguel Fer-
V nandes n. 18, esquina da rua Martins

Lage (Mcyer); trata-se & rua da Quitanda
n. 83, sobrado, coro o sr. Cardoso.

<J 1801) N

VENDEM-SE 
por 7:800$ duas casas, em

Villa Is.ihel; rendem 180)0 livre di
impostos, não -precisando de obras; twn
entrada independente e arca (não tem quin.
tal); iníonnes, rua Souw» Franco n. 197.

(M i«ia) N

\rENDEMjSE 
terrenos em Copacahunn,

nas ruas Nossa Senhora de Copacaba-
na, Dr. Domingos Ferreira e outras, prom-
ptos a ediíicar; r. Sele de Setembro, 133,

(J 1771) Nsob., com proprietário.

¦fr.ENDE-S
V 'Leonidia!SE um superior terreno, 5 rua

lia n. 91, estacio de Ramos, a
minutos do estação; trata-se a rua da

Quitanda o. 83, sobrado, cotn o sr. Cardoso.
(_ 1705) N

¦f7VWRE.SE um superior terreno, á rua
V Caridade 11. 22, .. Januário, com 630

por 130,00; trata-se a rua da Quí'anda
u 83, sob., com o sr. Cardoso. (B 1703) w
"frENDE.ST uma,casa cora duas selos,

V dois quartos, cozinha e terreno medindo
11 por (Í2. 4 rua Dr. Bulhões n. iisí
traia-se na mesma. (J 1993) «

1 r.ifjíjytMSI* a casa nova da travessa Cer-
* queira Lima n. 9. na estação do .Ria.

chuelo, com 5 quartos, r salas, coiinlm,
despensa, installaíôes sanitárias com bKlct,
quarto para creados e grande terreno; ver
e tratar no mesmo, a qualquer hora do dia.

(J ao.t) N

1'F.NDEM-SE nor 31 conto». !»,tro pie-
*• '1-35, á rua Barão de Bani Retwo, hi'n-

dr» a v ta. com jardim na treine, cn-
irada, ao lado. com s salas, a qna-jr-s.
coj-iIiu e quinial, rendendo tudo 4"i»or-o
m"isae). ^^ts•s^ com Mourão á rua aç
Rc-.vlo i6>. '")

VENDE-SE 
por y contos,_

r

RUA] SETEMBRO, 100
TTENDEj&E um terreno próprio para edi-

V licar com n metros de trente, na Ira-
vessa -S. Salvador, próximo dc Haddock

, Lobo; trala-se na rua Sete de Setembro
i n. 190, loja, com o dr. Fonseca, (J 1965)"

VBNDE-9E 
um terreno no boulevard

Vinte c Oito de Setembro, canto d»
I rua Duque de Caxias. 7X33. Prcco 12 con.
{ tos; trata-se á rua do Ouvidor, 108, sala 3.

com o sr. Cândido. (J 1960) N

i LUCA-SE uniu lionila casa He frçnte
XXdo rua, de estylo moderno, com duas
entradas, tendo tres ouartos duas salas,
fogão a naz. clcctricidade. hanheiro c bom
_..¦>_...,.  .-... .- ma nHla dc

(1438 DSquintal; preto i=oS; na rua Bella dc tSão

ALUGA-SE, 
nor 71$. uma boa easa, na

rua Imperial 371 (Mcyer). com a quar-
tos. a salas, cozinha, grande quintal e mais
necessário; as chaves estão na casa 1 í
trata-sc ú rua dc S. Fedro au7 dias úteis.

(M54 M) J

S, CHBISTQVÀO, ANDARAHY
E Vil IA W

\ IjUGA-SIü a bna cusa da rua K»
UXDcriinca n. 14. em 8. Christo-
vão. com _ snlus c 2 quartos, po-
não hiibltiivel. luz pleetrica. nn-
nlieiro e nraudo quintal. Aberta
<las ia ás 5 ila tinil'-; para tratur
íi niu do Ouvidor 162. com o sr.
Diiuito Felix.

foão n". 
'.ui: 

trata-se no 34.1. I'4J8 ^1. ' A LUGA-SE uma boa vivenda. com qua-
T i nr>i tiif umn nina & rua Cos-, Atro quartos, ires salas, cozinha e.cran-\ liUGA-Sb unia rasa" 111« 

^» | dc quintal com arvori.3 fruiifcras á rua
¦£*»„ Uastos; Informações «Vcliavo Aqui'dab:ln n, _-._ Boca do Matt0. para
na rua Riaclmolo n. *'»•»,• '_"'_[''S I ver c tratar, na mesma rua n. 163; preço
Universal, sr. Telxoira. (S1433)lil módico. O.w M) J

ALUGA-SE. cm S. lanuario 185. ¦ ~~
. __ .1 _ !H,LhAH,ldHlAO li

A 
Ia i.A.bl* a cisa da rua dc b. I hns-
t.n-ão 11. 559. com auatro grandes iiuiir-

ms duas salas, cozinha, desnensa, banheira
esmaltada-, installação electrica o grande
quintal; iraia.se na mesma rua n. 557.

(ia8i L) RTT

Aou 3 commodos, independentes. íuz ele-
ctrica jardim a roda. o pessoas de_ bom
tratamento; 6 casa de família c nao Ue
commodos. <M33_'-'_?

ALUGA-SE, 
por 70S.

salas.
.. um chalet; tem 2

quartos, auintal fechado, luz
electrica e terreno; travessa Dias Pereira
33, E. Encantado; trata-se rua dos Arcos as.

(857 M) S

ALUGA-SE. 
á rua Goyaz 896, a casa

assobradada; 3 salas, 2 quartos, cozi-
nha despensa, quintal c luz: trata-se 894.

(1015 M) R

ALUGA-SL 
a casa da rua Zcfcrino n.

_ 49. Meyer, com .íccommodaçõps para fa-
milia dc tratamento; trata-se na rua Sc-
nndor Pompeu n. i*í4 loia. (1007 MH

IGRAVIDE

A LUGA-SE a casa n. ai da rua Dr.
.Ü-Sitva Rabello, Meyer; as chaves estão
no n. 45, e trata-se na rua i" de Março "•

(1156 M) J

IV
A 

LUGA-SK --.,- .
avenida 4 rua Felippe Cam.-irno 11. 94.

do Boulevard .'8 de Setembro, por¦perto
05$; trata-se na mesma rua n. 100.

(1.1.10 D

'A 
LUGA-SE por 01SOOO mensaos

XTuuina eusn nova, illuntlnada 11
luz electrica, com banheiro de
niíiia morna o fria: ua rua Condo
de fieonoldlna 148. Trata-se na
casa n. 1.  (B 13J1 )_Ji | a LUGAM-SE boas casas novas, com 2
"» 1 nr.A.Slí n loia á rua S. Christovão 1 XVquartos. 2 salas, terraço, lavatorio. co
An 

"i-i 
V a. chaves estão no 17: trata-! zinha W.-C, chuveiro, bom quinial. etc^

/?'' 3a,' \?h..lnA.' -" andar sala 4- por 60$, 65$ e 70S; irata-sc no armazém
se á rua da Alfândega 42. - a™"to 

li) J Jacaré. Riachuelo. rúa Lino Teixeira es
1 nuina Viuva Cláudio, bondo Cascadura.

A LUtÍA-Sli uma casa com dois. quartos, 1»>™ vlu" >-' ulu- .. („ m j¦-» ¦'- dependências; riia__ ¦
LUGA-SE uma casa. com dois quar-

Lios. duas salas, cozinha, bom quintal,

Anuía sala e mais dependências; rua
Amaral 56. Anllaraliv. (l7.ULIb

ALUGAM-SE 
quartos, a 20$. 23

h rua Bomfim 98; tem muita agua
muito terreno.  (|KM '•'

A LUGA-SE o predio n. 803 da rua Ba-
U"Vrão do Uom Uetiro (AndarallV), com
esplendidas accommoilacõcs para família e
.rrande terreno; esti aberto; tratar, na rua
Senador Euzebio n. 2.10. armazem.

(1122 I.) B

ALUGA-SE 
por 75$ o predio da rua

Torres Homem Ji6, Villa Isabel; as
chaves eslão nor favor no açougue fron-
teiro. Acccita.se só carta do fiança, dois
nuartos. duns salas, desnensa. cozinha, VV,
f... tanque, ele. f'"s '-' h

A IiUGÃ-SH por 02S n casa 96
(iluda rim José Vicente (Andara-
Iiv). Chaves no n. 02. casa I.
Trata-se na Avenida Central li8.
____£_. (,T 1028) h

bon cas-i paraA LUGA-SE por 80S

Rrande quintal; na rua Wnck n. 26; a
cluivc está no 11. 3.1, perto do bondo de
Cascadura. (860 L) o

LUGA-SE. 
por 100$. a esplendida casa

n. 23 da praça Marechal Pinto Peixoto
tendo todo conforto hvgienico, bondes São
Taniiario. S. Christovão. ____7 _1 K

A LUGA-SE a casa da rua Cornelio n,
Í\.7o. com duas salas, tres quartos e maia
dependências, tendo iardim
quintal e luz clcctrica; a
çnil.l '

.10?^ __.!.,, u„„.,    .-
tanque c banheiro; aluguel 71?: na rua i>c-
túlio 141, Villa de S. Geraldo. Todos ps
Santos; trata-se na casa 11. 14, ("52 Mu

ALUGA-SE 
uma bna casa. com 1 quartos,

3 salas, cozinha, banheiro W.-C.. bom
quintal; na rua Conselheiro Jobiin 44. L;
Novo; as chaves ao lado 44-A. (i.126111.1

"*» Mvila-Se
, indo as

cias an.
tisenticas. São ínoffensivas, cnmmodas
e dc effeito seguro. Caixa çom 25
velas 5$ooo. Pelo Correio mais $600.
Depositário: praça Tiradentes n. Ca,
pliarmacia Tavares.

(150+

ALIIGA.-SE 
um auarto com lanclla para pASA pequena perto dò centro, cora-

nS colrluz ekctrícã. 
"íí 

ou"sem n.o. I L> pra-se uma, negocio com o.P.ropr.eta-
hilia, por 30$, a. pessoa dc aumento; rua | rio e por preço de oceasuo
Dr. Ferreira Nobre
Leão, Engenho Novo.

C3(juina Marques
(611 M) l

A LUGA-SE por 80$ boa cnsa
•tt-com porão, na Villa Sylvia. rua
Carolina 01, estação do Rocha,

(lt 1200) M

* I.UGA-SE o easa da rua Brau io Cor-
/ideiro n. 69, uma boa casa acabada de
construir, nor preço barato, cstaçào He-
redia dc Si ou Riachuelo; trata-se 110 71 •

(1799 M) M

ALUGA.SE 
um quarto, cm casa dc ta.

milia. para enmrrcado do commercio;
informa-se na rua Tavares Ferreira n. 34;
estação do Rocha. (1973 M) J

ALUGA-SE 
o predio da rua

L
._...._.-. ... ._ Lucidio

Lago n. 34; trata-se h rua i° de Mar-
ço 4'l (1067 M) J

ALUGA-SE. 
por 122$. a boa casa da rua

Figueira n. 160, estação do Kocha, com
tres quartos, luz electrica. etc; está aberta.

(194.1 M) R

ALUGA-SE 
1, casa da rua Minas 46

(Sampaio), tendo duas, salas, quatro
quartos, copa, cozinha clcctricidade c niais
pemmces. Aluguel 142S000; nata-se na
mesma. O8*1 _] M

Barbosa ;caixa postal 1814.

COMPRA-SE, 
em Botnfogo uma casn

até 15:000$, que tenha 4 quartos. Ne-
gocio urgente. Carta nerj» redacçáo a
A. F. R. (1770 N> J

VEMDE-SE 
uma casa pequena, na rua

D. Clara, estação de Todos os Santos;
trata-sc nn praça Marquez de Hcrval n. 1.
Ií, do Meyer. (J 1959) N

Ti7"-ENDE-.SE um predio novo. na melhor
V rua da estação do Riachuelo; trata-se

i rua Sete de Setembro n. ji, 6obrado, da
1 ás 5 da tarde. (J 1957) N

., , ,im rredio a
rüa Major P. Sayão, subida pela itia

Camcrino. a 5 minutos dos bondes, feitio
assobradado, com porio habitavel, tendo 3
janellas de frente, entrada ao lodo core
varanda, tendo 4 quartos, cozyiha; o porão
com grande salão, na extensão do predio;
tambem se faz uma permuta por um pre-
do, cm S. Christovão, ou em Villa Isabel;
trata-se com Mourão á rua do Rosário, 161,
9u ã rua Souza Franco, 47.  <_

ViENDEM-SE 
por 12 contos 2 predios,

a rua -Coyar, (E. do Eneenho de Deu.
tro), sendo nm: uma porta 'larga, com
moradia para familia, outro com 3 janellas
de frente, entrada ao lado com portão do
ferro, a salas. 3 quartos, cozinha, banhei-
ro tanque e quintal; trata-se com Mourão
i 

'rua 
do Rosário, 161, ou á rua Souza

Vrartco, 47, VDIa Isabel. W

^TONDE-SE 
por ».i contos, um predio de

I sobrado á rus Miguel de Frias, ent.ti
os ruas Visconde de Itauna, e S. Chris-
tovão. á um m-nuto de diversas linhas cia
bondes, com 3 jnncllas de frente, saca-
da* dc ferro, tendo 110 sobrado 3 salas, 3
quartos, despensa, cozinha, quarto com na-
nheiro e W. C„ grande terraço e quin-
tal, cm baixo rotula e janella. 4 m'»5- 3
quartos, cozinha, despensa banheiro, tanque
W. C, e pequeno quintal; trala-se com
Mourão, Rosário, 161. <N>

\nENDE-SE 
o solido predio da rua Per-' severonça n. 17. csiaç.lo do Riachuelo,

centro de terreno, 3 salas c 3 quartos, co-
zinha grande, gradil, jardim c quintal; tra-
ta-se na rua Flack n. 77, '"

COPACABANA 
— Vendem-se terreno*

em diversas ruas de Copacabana., na
rua do Rosário n. Ij8. com o propneta-
rio. ("a8 N) 1

tíREDIOS — Compram-se

* ri'Vni'.SE um grande e solido prodio.
V centro de jardim, na rua lladdock L"o-

bo; cartas neste jornal, a Custodio Z. NSo
sc ottendem intermediários. (R 194O N

A'LUGA-SE a casa da rua Moreira 30,
/iMeycr, 174, com duas salas. 3 quartos,
duas saals e mais denendencias; chaves na
Estrada Real de Santa Cruz n. a.S56. com
o sr. Ferreira. (95Q M) J

A LUGA-SE casa da rua Francisco
Fragoso n. 53. Encantado, tres quar-

tos, duas salas, cozinha, despensa; os cha-
vej estão por favor no 11. 55 e trata-se
na rua Carvalho dc Sá n. 52. Cattete.

(182a M) M

na frente, hom |
luz clcctrica; a rua é bem cal-1

o logar não enche. (1802 1.1 K
LUGAM-SE as casas da tua Visconde

S. Viccnie ns. .1 e 5. coin 2 quartos,
2 salas, cozinha, banheiro, etc, entrada ao
lado e luz electrica; chaves na avenida, cm
frente; trota-se á avenida Rio Branco^

RêiTaA LUGAM.S1Í os nredios da .rua
Ade S. João ns. 00 e 02 muito confor-
taveis. para familia; as chaves estao. por
favor, no n. 88; aluguel 180$: trata-se 4
ma General Camara n. ». ("an I.) 1
"*'l.l 

GA->1-: o prc.lio da rua Torres Ho-
Amem n. 218 (casa da frente): as chaves
Sao Ta casa' dos fundos. ,• trata-se i rua
do Rosário n. 146. Banco Alliança. U.)

iüfo da Veia Renal de Cabra' Sôpo
caprino)

(xlNTl-XKIMIUITICO)
Soro Atitltetanlco, Soro nntidiphterico, SAro Vinnnl

Cvillo Sôro mil mèningococcoco, Soro anti-strcptococclco,
Sôrfanti-piimiinòcoccico. Soro «nti-nlcoolico, Sôro antidyscn-

terieo, o outros aconselhados pela sciencia.
Preparação recente o cuidada — Sao encontrados no

* * Laboratório Paulista de Biologia *
U„« Quintino Bocnyuvn 84—S. PAULO, e ora todas as pliar-

ntnclas, drocarlas o casus do artigos ile cirurgia.
Deposito .... Rio de Janeiro; — R. «lu AssemUlên 7. «obrado

f____XS!3!t:

dc

*

LUCA-SE a casa da rua Tavares Fer-' 'cs 110 n. 7°I
(1234 M) R

A
píugtiel 142$.

ALUGA-SE 
bom commodo cm casa de

familia; rua Augusta Nunes n. 3, '
niinulo da estação de Todos os Santos.

(1020 M) T

ALUGA-SE 
uma boa sala dc frente, com

luz electrica. n casal sem filhos 011 ra-
pazes, cm casa de familia de todo respntp-

rua Monte Alegre 11. 17. (1020
11 IU»
M)j

A IiUGA-SE unia snla pnra unia
¦^«enhorn só: na ruu Anna Gui-
marães 77. casa 14. Rocha.

ALUGA-SE 
n casa da rua Boa; Vista. 53,

Riachuelo, pelo aluguel mensal de 5.1?:
as chaves eslão na rua Flack, esquina na
rua Perseverança. (755 M? a

I

í do
____\ P&

!«SJBISP!!WPBI!lMI!IIIBlC'fJPIllM;i!IIIE!:W^^

_\ Soluç.o esterilísada para anesiliesia local era
pequena cirurgia a oirurgli

dentaria _____^. _\_ •»_

Cs*Afe.w^ittl1,
üVJdo puld Vi —~~~~' Effeito iiimediato, seguro e 

|Appr Inoffensivo. 
— Não comem cocaína nem seus 1

' 
derivados - A' ven-ia nas casas : Her.nany, Cirio, Moreno, etc. 

|
nio de Janeiro - Preç > caixa de 34 amp. 5S >0). R 2099 _

iiiiiinBiiiiaiiiiiaiiiiiiiwuiiíiBiuiiiiiHiiiiiaiiiiixin^^^

 ainda que
_. precizem de concerlo, na rua Dr. Ro-
Srirío dos Santos n. 76, de 10 ás ta e ds
17 ás 19 horas, (1919 5) S

TERRENO»— 
Vende-se um, 4 rua Du-

ejueza de Bragança (Andarahji), a um
minuto dos bondes que passam pela rua
Barão de Mesquita, com aa X as. lodo
murado na frente e nos lados. Trala-se
com Mourão, - rua do Rosário n, 161.

T~ 
ÊRRENO — Vende-se uin. por J con-

tos, á rua Senador Soares, (A. Cam-
pista), medindo 6 X 49, próximo a rua
Áraujo Lima. Trata-se com Mourio. Ro-
sario 161. ____\

TERRENO 
— Vende-se um, grande, á

rua Visconde de Santa Isabel, prom-
mo á praça Barão de Drumond; tambem
se faz uma permuta, por um predio cm
Villa Isabel, Estacio, Meyer e Bocca do
Matto; para mais informações, cora Mou-
rão; Rosário 161. (N)

¦XTENDEM-ÍE 
5 prédios

ALUGA-SE a casa da rua Miguel Fer- ALUGA.SE uma casinha com «Ia. quaro
Anandes 11. S7! 2 snlas. a nuartos espa. Ac cozinha, pe o aluguel de 30$: na rua1 -.,. »'¦•...,..,- 

quintal, electrici. C arimundo de Mello n. im. casa s. .1
çosos. cozinha, banheiro.
dade, gradil na frente, etc; trata-se no 59', chave
preço 86$; Mcyer. (100= M) B nucira n

334, casa 5
11. asa e trata-se na rua Fl-

Rocha. (1804 M) M207

A LUGA-SB boa casa rom 2 sa-
^«.Ins. 5 nuartos. porão habita-
vel, unindo terreno, etc.; na nia
Flack 134. Kiaeliiielo. nor 160$.

(3 1174) M

Sutis-
Soucl; 3 nuartos, 2 salas, quintal; bou-

l.,vard ai1 *lc Setembro ul.. ('.4Q LI _
a 1.1, itA-at*. um niai

jCiPorcira Nunes,
tsnlas

.naonifico nredio. á rua
. Alucia Camoista; tem 2

4 .manos. cona. despensa. cozinha
. ., fogão o gaz, tniiouc com chuveiro,
W -C. porão habitavel na parle interior e

nara Informações. 4 rua ue
i» andar com o dr. »"";

f, d., lar.le. (854 '¦) §

algum terreno;
S. lusé 11. .06.
ciades. da

casa. com 4 ouartos, 2

Asalas; na rua Barcellos n. 1 S. Um -

ÍT.vão; as chaves eslão na rua 'fff 
,y"â

'"* 
I l'l',.\M-SI'. duas boas casas, com torto

-CX.0 asseio, com tres nuarlos boas salas,
vistos o iai tar. W.-L. banheiro .Curo de
«sa porio dc arrumação, gaz «leegletth;
,1c á "V a Laura" ns. 7 e 8. ila ma
¦lorge RudRC n. 40; so se aluna a pequena

ALUGA-SE. 
por 8uS. ..

Jr. Gamicr 19. lockcy-Uub
lina casa da rua

cliaves

ALUGA-SE 
a casa nova. da rua D. Ma-

ria 105. na Piedade; 3 Quartos. 2 salas,
quintal, luz clcctrica; aluguel 8i.$ooo.
carta de fiança.

ALUGA-SE 
um3 boa casa assobradada;

tem bons canimodos. elcctricidade, gaz,
etc; na rua Anna Ncrv O50, _-, do Ria-
chuelo; preço módico; as cliaves estão na
mesma, onde sc irata. (1884 M)

CAMA HA
Moentlo sempre

(564 M) R

4 LUGAM-SF confortáveis casas, ue ji»
JC\_ 61S; tratam se com Alberto Koclia,
rua C. Bonicio 502; lacareuagua. 134MU

casa 11. I. da villa.

A I.UGA-SE Dor 85$ a casa nova da rua
A Padre Roma n. 2. tendo duas salas,
dois quartos, cozinha despensa, luz c cetri-
ca. fogão a gaz. etc, própria para pc-
quena familia de tratamento, bocal bonito
o saudável, aconselhado ik-Ios médicos, u
bonde Lins de Vasconcelios passa na cs-

A 
I.UGAM-SE tres casinhas
S. Christovão n.

cada uma.
286. preço

(.770

(<2',s b) B 1 -_-im píoxinu, da rua Cabuçu': as chaves
na rua dc | estão em frente. UM» '" J

ALUGA.S1,
Dor t.í^S. a casn da

. Christovão n. 447. bondes «lc cem
reis. com cinco quartos o outras dependeu-
cias. pintada e lornila dc novo. e com fie-
clricidadc; chaves no n. 445: uara l"1"
na rua üo Hospicio n. oi. Cot 5 U) J

Á-LUGA-SE 
um quarto de frente com

luz e'cctrica: na rua Marechal Machado
""'Bittencourt n. 94. casa 3. estação dn Ria-

chuelo. <l653 >l> '

K LUGA-SE o predio á rua lose Bonita-
-ficio n. 33 (Todos os Santos): as chaves
estão no predio vizinho, e trata-so na rua
di liosario n. 146. Banco Alliança. (M)

iy LUGA-SE, por pieço módico, predio
Anovo. á rua Condessa Belmonte ioí-A
(Engenho Novo), com 3 quartos, 2 salas,
quintal, jardim na frente, gaz e elcctncida-
de bondes - poria, 5 minutos da estação;
as cliaves na mesma rua 105; trata-se rua
i-i de Maio 4=, armazém, cm frente ao
Lyrico. <-86-l M> R

.„„ ,  A rua Dr. Fer
reira Pontes (Andarahy), sendo um

em centro de lerreno, com 3 janellas, cn-
trada ao lado, com varanda corrida, 2
salas, 3 quartos, cozinha etc, e 4 prc-
dios em formato de Villa, com 3 «alas,
2 nuartos, etc, rendendo tudo 44nSooo
mensaes. Trata-se com MourSo; Rosiiro
n, ifii. (N>

TTK.vnií-SE por 16 contos (í pechincha).
nm bonito predio, construcção o que ha

de melhor pertinho da csiação do Meyer,
com nrcommodacõcs para grande familia de.
tratamento; trata-se com o proprietário, á
rua Anna Barbosa 34. Meyer. (R ip34)M

1 'FiMPE-SE uma exccllente chácara com
boa casa pnra familia de tratamento,

tendo quatro quartos, quatro solas c mais
dependenca», 32 ms. de frente por 105
de fundos, lindo poniar, frente para duas
ruas, na Tíoca do Matto. bondes á porta;
rua D. Adelaide n, 103. onde pôde ver
e lraiar: informaÇÕcSi r. do Rosário 120,
com o sr. Netto, (R 1881) N

VENDE-SE 
por 7:000$, próximo à rua

Vinte e Quatro de Maio (Sampaio),
um predio com dois quarios. duos salas,
gradil de ferro e grande terreno nrbort.
zado: rua do' Rosário, 115, cartório, com
Carvalho. _[____.__

T/ENDE-SE na rua Valentim da Fonse.
V ca Riachuelo. uma casa, com 2 q«»rl°|!'

t salas, cozinha, dispensa, tanque, W. _..,
agua, em quant:dade, gaz c luz eleclrica,
em terreno que mede 11V136. esta todo
pintado e forrado local, saudável, distante
dos bondes 5 minutos. Preço 0:400?. Al*
fandega, 130, i° andar, das 2 .as 6.

XTiENWjSE barato um hom terreno, na
V rua dò Espinheiro: mede u metros por

34: trata-sc na mesma rua n. 6o. K* witrc
as estaçOcs do Encantado c Piedade. l-'ica
perto de bonde. (B 1908) N

VENTUE-SE 
na rua Gomes Braga n. 4i,

Andarahy. um preiüo cm centro de ter-
reno, bella cstcthica 2 varandas, iardim fl
um exccllente pomar, apropr ado paro uma
pequena família de trato, tem todas ai
commodidades necessárias, e accçita-se 01'
ferias razoáveis; trata-se, Alf.-uulega, 130,
1» andar, 2 as 6 ou no mesmo prcdiVi.

(8f)U 2t) 'Z3

VENDE-SE 
por fiiooot, um bom prcdfo

com porüo habitavel e bastante, terre.V I.UIII |'U1»U imui.w.ki ,
no com plantações. I.ogat alto bonita vis-
ta e muito saudável; na rua Roberto Silva,
100, cs-aça'o de Ramos, para tratar com -

-iMirm * rn-j Vasen d.t 'Gania, I51
(.747 N) 'Sproprietário, . rua Vasco da ^Gama.^tSOj

loja.

ALUGA-SE

ALUGA-SE, 
por 50$ mrasaes. o grande

e novo armazem da rua Dr. Dias da
Cruz n. 176 (Meyer). próprio para varejo
dc seccos e molhados ponto importante de
novas casas oecupadas oor familia dc tra.
tamento, illliiniinado a luz eleclrica e tinido
ao lado boa casa nara moradia, com quinial;
as chaves estão 110 n. 13 da rua Magalhães
Coulo, e trata-sc na rua Sacliet 11. 12. sob.

(1901 M) R

,_.,.,  „ casa n. si da rua Gui-
aarães, moderno, perlo do prado Jo-

ckey-Club (bondes dc Cascadura). com
tres buns quarlos, copa, despensa, banheiro,
jardim, electricidade. etc; ns chaves estao
no 41-I; trala-sc na rua de S. Christo-
vão ri. 605. aluguel 122$. (1772 M) J

familia dc 
".ratamento; 

alucucl 00S:
11.1 ."a .In l|,>-.ii.-io n. •¦__.

\ H i..\-M; um
_~\U para rua. 011
milia. com ou sem

trata-sc
(I)

lirmi nuarto. con. lanei-
n casa dc pequena la-

pensão; Mattoso «04.
ft3C2 T,) K

i l.. liA.bc bua casa assobradada, com 3
Aquários 3 salas, norão. grande terreno
arborizado, etc; alucucl 112S; as chaves 

a
rua Chaves 1-aria 72. armazem Cancelia,
S-. Chrislovão.  [_l__ '•' 1

A i,LT(i.\-si': a boa casa ilu rna Ks-
tf* pernnça n. 1-1, era S. Christo-
vão, com 2 salas e 2 nuartos. l>o-
rão hnbltavcl, luz electrica, ha-
íihrifo c itramlo auintal. Aberta
«lns J- és 5 dn tnrile: nara tratar
li rmi il" Ouvidor 16a. coin o sr.
Duarte Felix. l': 

ouartos, t sala
rua Amaral •,(>,

(1271 D R

A LUGA-SE i'«r 100$ o on-iüo assobrada-
XV.lo. de esquina, da rua Bahia 8, tres
quartos, duas salas, porão habitavel, por
90$. da rua Mano Grosso n.61 e tra-
vessa Aicc 11. 23 e Sn$ o Mil da aveni-
da Uiulieliiia 2.1, pintados dc novo, bons

ntacs, electricidade: na Cancela.
(310 L) Rquin

A MTGAM-Slí as easns ns. I e VI
XímIu Villa Muriahé, sita A rua
General Silva Telles 11. 60 (liarão
de Mesquita),com 2 salas, lt ounr-
tos. 2 \V. C, cozinha, banheira
esmaltada, luz electrica o auintal:
ns chaves eslão na rasa n. II. mulo
se 111 forma. 1'rcço 104$,|n(^a|6l)m^

ALUGA-SE 
o predio da rua iRuassu 11.

156. cm Cascadura, cnm quatro quartos,
duas salas, despensa. cozinha. Pia, f"gae
econômico, tannue oara lavar, W.-C. no
ccnlro dc uma Rrande chácara; trata-so ua
rua Dr Mesquita lunior 11. 7. anuíra Iras-
vessa dar. Saudades. (34» M) J

ALUGA-SE 
um sotão. com dois nuar-

los c uma Erande sab nara um cisai
sério, na rua Dr. Mcsnuila Junor n. 7. an-
tina travessa da Saudaue. (341 Ml J

ALUGA-SE 
na estação de Estiva. Linha

Auxilia' uma esplendida casa dc mora-
da, com todas aa accommodações -para fa*
milia dc tratamento, ii illuminada a luz ele-
clrica e n um minuto da estação; trata-sc
na rua Buenos Aire» n. 103, sobrado.
Capital Federal. <i3"° M) M.

Artigos para alfaiates e
costumes de senhoras

Vciideiu-se a preços dc importação,

na> rua do Ho3picio n. 94, Casa J. C.
Soares & C. ü '3

ALUGA-SE, 
na estação Costa Barros,

subúrbio da Linha Auxiliar da Cen-
trai. uma boa chácara, com um terreno me-
dindo 42.000 meiros quadrados, boa casa
cr.m agua encanada. W.-C. e mais depen-
dencias; informações com a proprietária da
fazenda Botafono. na mesma estação.

(i2?7 M) R

ALUGA-SE 
a casa da rua Padre J.anua.

rio n. 76, no Inhaúma, çom 3 quartos,
2 wlas, clc; as
lado, c trata-sc i

cliaves estão na casa no
avenida Rio llranco 48.

(aoo.-i M) J

A LUGAM-SE casas na Villa Edmundo;
Jt. 2 quarlos, 2 salas luz electrica: alu-
guel 61; ma José Domingucs 113, na Fie.
dade. (t65 M> K

âivaiado de zinco

Çhlorureto de Cal

Cimento

^nxofre em pedra

Qleos
Sebo
Tijolos de arear
Vendem-so na Rua da Al-

faniiegii 110, ]
CLAYTüNJliSBURGH & Co._

VENDE-SE 
por 8 contos, um prçdio,

assobradado, com entrada 00 lado,
com 2 janellas de frente, a rua !>. Car-
los (Estacio dc Sá), com 3 ,«alas. 2 nuar-
tos cozinha, dispensa, e quintal pequeno
Trata-sc com Mourão; Roíano 161. (N)

IfENDEM-SE n» Brando venda
v que ora 86 inicia, esplendidos

lotes do terrenos, distantes da es-
tação de Anehicta 10 minutos,
a 116. a 100$, em pequenas pres-
tacões mensaes, tomando o eom.
nrndor posse na Ia prestação:
construcção ã vontade . livre de
impostos o licença. Terrenos fer-
tels. do 1* ordem, par» chácaras c
bcllos iocaes. multo saudáveis na-
ra morada. PasReem de 1". $500.
Tem anua encanada e luz electrica
em Anehicta. em frente aos terre-
nos. Os lotes medem 12X50. Tn-
formações na Pharmacia Romurlo
em frento & estação. (J 87) N

VBNíMí.SE 
um terreno na rua Teixeira

e Souza n. 79, estação Vigário Geral.
'Preço barato; trata-se á rua Presidente Bar.
roso n. 61, Cidade Nova. (M i8io)N

If.ENDE-SE «ia rua da America. Cida-
de Sova. um predio, 2 quartos, 2 sa-

lns, dispensa, gaz. gallinhelros e bom quin-
lal de 48 de fundos, todo murado. Preço,
dc negocio, urgente, 51400S000. Alfande-
«a. 130, i° ondar, 2 ás 6. (1730 >) a

X7.RNDEM-SF na Roca do Matto, ponto
final dos bondes de Lins dc Vasconcel-

,3. 4 lotes de teireno, muito baratos. Al-
fandega, 130, i° andar, dos 2 as 6.

(1729 N)

V™ 
lENDE-SE um terreno com um barracüo
com dois quartos, duas snlas e cozinna,

independente; o terreno mede 11X50 fren-
te para duas ruas no campo do llraz dc
Pinna n. 34, onde se trata com o sr.' Ko-
riz. ("37 N) }

VENDE-SE 
por 14 contos em Rolafogo,

o hom predio da rua D, Carolina, 38,
pôde ser examinado o qualquer hora ifo
dia; trala-se . rua Theophilo Ouonl. 83,
i° andar, fundos. (861 N) s

XAROPE DE S. BRAZ
Cura tosses, bronchito, coqueluche, tu-

berculose o asth na. Tomal-o è tur rerte--
z» de cwtar curado. KUOUSK O-i OUTROS
BONS XAROPES <l«"o«
offerec*. m.

— PREÇO DO VIDRO 38500 —
Exija o de s. braz

Drogaria B-ircell»s — Nictheroy
Depósitos: U'ii(í.iayiina, 91.

Marechnl Floriano,""
Assembléa 34.

na, Ol.i r>.r\0,85. v K1U

IfENDEM SE lotes
terrenos de

Ac mais dependências;
jor 60S: Andnrahy.

t I UGA-SE. em Villa Isabel, na rna
Üfiiifino do Almeida .18. Villa Al.la. uma
ca-<a com 2 quartos. 2 calas c mais depen-
rtcncias. lua electrica e bondes a porta;
próximo ao Boulevard: as chaves na mes-
n*.*i nn n. 52. armnstem. (-4' ^» K

« LUOA-SE uma ncmiena casa. á nia Se-
^Voador Nabuco n. 67-A: aliiracl 4«:
trata-so na casa I. __\ t-1 "

A LUGA-SE a casa da travessa do Rio
ÜXrande do Norle 82. Meyer. nrnxuno a
csiação. cnm duas salas, irej auarlns. con-
nha jardim e bom quinial; as chaves 110
n, 70. (150 Al) S

ALUGA-SE por 80S a casa da rua En-
Agenho de Dentro n. .-.16, coin duas
s-alas. ires quarlos, mais dependências,
grande quinial c luz c'cclrica. Cliaves c
informações na venda da c-quina.

(1864 M) S

11 mm

\ UUUAM-SK conforlavies salas, com ou
XJ.SC111 mobília, a senhores de tratamento,
tm casa dc respeitosa íaiü.lia. na travessa
,1a Universidade 50. nrnximo no Collegio
Jlilitar; bondes de Aud.iraliy e Aldeia Cam-
gisia_.  '-> g

A LUüA-SE iiiii-i linda e espaçosa sala
-TV.Ic. frente, com entrada inilenendente.
luz eleclrica. bonde á porta, banhos frios
r mornos c café nela manhã; preço .15$!

Joekey-Cllih -4.  j_ -'¦
LUGA-SE esplendida casa. com 2 salas,

ouarios. colinha e gran lc auintal;
nura franco nr. f"s" Li .1

TU.I

Al'
A LÜGA-SE

_£\ -1. muito
AOT.1; 2 entr.i

o sobrado, á rua Jo Mattoso
esoacoso casa com s 'Hiartos,
rins: está abcrin. (i--ii L) l>

A" 
|.i liA.M-SE casinhas com bons com.
¦nndos. na rua Ricardo Machado 11. 52.

Bv..-''a; nlngiiel (•-!¦¦  L1 1!
A I.rC.ASK 'o predio dn rua Felippe

XlXamarão 60; as chaves eslão no anna-
¦em. esquina do Boulevard a8 de Setern.
_io (VilU Isabel). (1^35 W «

\ IiUGAM-SR ns casas da rna
¦TM). Maria TKAltleln Cninnlstn).
trnnsversnl 11 ma Pereira Nunes,
novas, enin dois quartos, dnas
salas, cozinha, banheiro e tannue
de Invncem. todos es commodos
illumlimdos a luz electrica. As
cliaves no local. Trata-se na rua
üoneulves Dias 31, próximo da
cidade, a i.oucos passos dos bon-
des de Aldcin Campista. cuia pus-
siiirein eiu duas secções é de 200
..,¦-. Aliiirueis 1UO.S e OOSOOO. I,

ALUGA-SE 
n 

dajoz n. 37, aluguel Jo$, csiação do
Uio das Pedras. (20S1 XI) S

LUGA-SL ....
salas, etc; na rua Dr.

unia casa, com 2 quartos, a
Manoel Victo-

(Encantado). (2017 M) J
A,
rino n. 4U

ALUGA-SE 
a casa n. 20 da rua Rocha,

com 2 quartos. .1 salas, cozinha, jardim
e quintal; aluguol 100$; chaves no 31. e
Irata-se Kosario J2. (1443 M) a

Neiirasthenia. dores do cabeça, liysteria, Insomnla. ^ivnQiiç-zoilo forcas, são curadas com crande exito mm 1» 5iíIJÍÍVsL,íi»
BIjKCTRICIDADE ESTÁTICA e os BANHOS HYDKO-ELEOTRI-
DOS

Éstns apnlleações, inteiramente Ínoffensivas. produzem solire
o systema nervoso umn accão efficaz c duradoura, restitnluno
ao doente a calma, o soimio o o 'v-m-estar. _,_ ¦ r,r.r-_t\

Gabinete de electricidade medica do Ml. NEVES DA ROLHA
— f»0. Avenida Rio Rranco — Rio de Janeiro. ,,.
Preços moderados. Das 9 horas dn manhã ns 4 da tnrne.IJ-«wi

\TENDE-SE 
uma casa feitio de cha-' 

let, tendo 10 lia metros de frente

por 52 ms. de fundos, tendo esplendida
sala dc visitas, idem de janiar, 5 quir-
ms. sendo .1 com janellas, copa cozinlia, jjQSSe
nuarto para creados. w. e„ mlcrno e cx- __
emo e bom quintal: para ver e tratar 

p|.gataÇaO. US COIH

12x25, a prestações lYKNw-sir
de 2S5oo mensaes;; quartos, duas

preço cada lote 25$.
Os terrenos são ai-j
tos e enxutos, em
meias colHnas. Os
compradores tomam

na primeira

VEiN'DE-.SE 
um lerreno de io dc frente

por 33 de fundos; trata-se á rua Souto
n, ii cm Cascadura. Preço 1:0005000.

(1175 S) J

predio da rua Souza Si-
62. Piedade com quatro

quartos, duas salas, cozinha e varanda
grande terreno; aa chaves estão por fa*
vor n. 6.( e trata-se rua General Camara,
n. 100. armazém. (1141 N) J

ViE'N'DE-SJÍ 
1 cosa na rua Capitulino cm

Cascadura, com agua, esgoto e clectri-
cidade, com 3 salas, 3 quartos, grndü -na
frente com bondes c trens á porta, para
ver e tratar no mesmo o motivo da venda,
é o dono ter que se retirar. (1:41 N) D

va rua Senador' Nabuco n. Cg, logar mais ¦-,*«««
saudável de Villa Isabel, d.ns úteis da» rjpadOPeC de 80 lOteS
1- ás 4 horas, e domingos e leriados, das f •••••»¦ ~w «•

, is ii horas. Preço i2.:soo$ooo;, para
informações com Mourão,
sario n. 161.

ALUGA-SEparte assoalhado,
um bom porão forrado e

com bom quintal, e;*
goto agua, sõ se aluga a pequena familia
sem creanças; para ver c tratar do meio-
dia ás 5 horas da tarde; na rua Gregorio
Neves n.- .io, próximo á estação. (1783Si)M

AULGA-SE. 
por 180$ uma sala do fren-

tc. com pensão, a casal; rua Deifim -S,

casa 6. avenida chie. (iSbü) K

A l.UGA-SE. nor 101$. a boa casa da rua
XÍlAIícc FÍRueircdo n. K. estação do Kia-
chuelo; está aborta das io lioras cm deante.

(1846 M) S

SUBÚRBIOS
A T.UCA-SE o fobrado da rua Lconço de

Albuquerque n. 71, tem duas talas, tres
quartos, saleta, quintal e agua com nbun-
diiitcia; as chaves no armazem defronte c
trata-se na ma Uo Ouvidor ti. i, bote-
quim, C1790 ) ií

A I.UGAM-SE as casas II e V da rua
/XPaiii Pamnlona oo. Sampaio: sala, a
quartos, cozinha com nia; SiS; trata-se no
n. 02. f'8-"

A I.UGA-SK 011 vende-se uma grande cha-
Xi-cara, cm Merlty, tern grande chalet.
pintado de novo; aluguel SoS; trata-so cotn
M. Lomba. (sqi M) J

ALUCA-SE 
a casa nova da rua Ilona

Francísca n. 7. Cabuçu'. Bondes Uns
de Vasconcelios. com dnis quartos, duas
salas, cozinha c iardim com Rrade^de^lcr
ro o grande quintal. COSooo

vr

((3S40M) J

ALUGA-SE 
uma barbearia, çom ^utenci-

lios ' 
"" "" '

MOLÉSTIAS DA URETHRA
Ciirn rápida com n

IX.TECCÃO I)E MARIXITO
Rua Sete de Setembro 1SG

M) S

ALUCA-SE. 
oor 61$. boa casa. _ com j

quartos, 2 salas, cozinha, banheiro. W-
C.'| as chaves estão na rua Amalia 72, ul.
Erontin. onde se trata; bonde de Cascadura.

(1048 Ml II

ALUGA-SE 
amplo cabinote. preprio nara

dcniisia. S rua Goyai 11,
da rua D. Maria, PicJade.

3O4. esquina
(joo.|M)J

rua Ur.

m
commodns nara pequena, familia

Cândido Benicio 11 208 Mararra,

E VENDA OE
PREQiOS E TERRENOS

ENDE-SE o lindo e solido predioasso-
bradado da rua Voung 33 na estação do

Ramos de estylo moderno, porão tiaDta.
ve! cm centro dc bom terreno, iodo mu-
rÀo. com jardim na frente, portão c

gíad 1 de ferro quatro quartos, qua-
tro salas, banheiro, dispensa, agua. cana-
llzado, cie. local muito saudável. Facul-
ta-se o pagamento dando o comprador me-
tade i vista. Preço de oceasião 12:70"$
trata-se 110 alludido predio. 18" "> >

ViiNDEM-SE 
predios no Engenho Novo

o'u Engenho dc Dentro, desde 4:ono$

i 4?iooo$; irai.a-se i rua Dr. Archias Cor-
deiro n 208. das 8 is .2 uoras.^Emy^dip.

Vffi-f de"''-"¦ \~™ioTWos.v iluiuu 11, de 1..™. po.' 40 <~ „
preço i:Soo$ooo enire as esiaçôcs de «a
mos e Bomsuccesso; trata-se na rua do
Engenho da Pedra n. 164, «m.BomBUMtg
so.

leriados, das

ma do uo para cima pagarão a
<N.L prestação de lf>2:>o

VENDEM-SE 
2 casas na Fabrica das

Chitas, com 2 quartos, 2 salas e quin-
tal, rendem if,o$ooo as duas, preço 9 con-
tos, Ouvidor ti. 108, sala 3, com o sr.
Cand da. C1664 N J)

por oada loie ; terre-
nos próprios para

I sitios. chácaras, hor-
.tas efloricultura. Pa-
ra tratar cotn Que«
rino, rua da Prainha
n. 7, telephone 4083-
Norte. 3116

(1236 N) R

4 LUGA-SE. nor tGoS. o lindo preilio no-
XÍLvo, á rua Francisco Manoel 18. lt. do
Riachuelo; 5 quartos. 2 salas, luz clcctrica,
Rrande quintal; trala-se á rua Vivtor Mei-
rcllcs .12. (1O4 M) J

Aüi^.QS srs. Capitalistas — Vende-se um
.om predio dc construcção moderna,

no apprasivel bairro do Andarahy; para
tratar com o sr. Jose Henrique Moreira,
Barão de Mesquita n. 599. 11953 NI I

A l,UGAM-.Sh os predios á rua D. Anna
XÍ-Nery ns. ao e aa. com » espaçosos
quartos, duas salas, cozinha, banheiro, \V C,
tanque, quintal; por 125$ mensaes; as cha-
vts, oor favor na a. aS. (1017 M) J ' tas n. 34, «ouraao.

COMTRA-SE 
um terreno nas imrnedia-" 

.-."es da rua Aristides I-ob<->, Estacio
clc SA e Rio Comprido; trata-se na rua
Urtiguavona n. 8. (138a N) B

-tri-XDE-SE «a rua Diamantina Ria-
V chuelo um excellentc predio. situado em

centro de terreno. 3 quartos, 2 salas, co-
zinha. tanque, \V. C, e outros, pomar.
jardim, pradil e r*ortão de ferro d stante
da rua 24 de Maio, 5 minutos, Alfândega
130. i° andar, 2 âs 6. Ultimo preço
111300$.

¦"i7ENDE.SE 
nor 3:950$ um ter-

v peno iiinsnifico nesnüo á es-
quina da rua liarão de Mesquita,
servido por bondes, nivelado e
murado de um Indo. Necocio com
o dono. Triitn-se á rua 1° de
Marco 60. Casa do Cambio.

(J X320) N

Tr-HXDH.SE por 4:200$ o solido predio
V da rua das Mangueiras n. 50. Est. du

Piedade, com 2 quartos, 2 salas cozinha,
agua e esgoto; trata-se á rua Gomes Ser*
pa n. 115. (1659 N) J

f7"EXI)E-SE por 2:500S n ensii
y da rua Anenlica n. 51, estação

da Piedade, com 3 quartos, 3 sa-
Ias e boa rosinha, medindo 11
por 63. Trata-se á ruu 24 do
Maio 271, estação do Riachuelo.

(J 999) N

VEN'DE-SE. 
em S. Chrislovão, num doi

melhores pontos, com lxvidcs de $100
perto, os p:e:lios Assobradados, quasi no-
vos, da rua Francisco Eugênio ns. 114 c
118; Irata-se á rua da Quitanda. 83, sobra-
do, da» 11 is 5 hora» da tardeA com
sr. Roque.

1

¦qe. com «
(S 649) N

(865 N) S

na Casa Vianna, ã

excelleüte pred o,
1. na Tijuca; t.
rua do Ouvidor <i.^rlí^Jlll•:-SE 

-
í pletamente no*o. na njuca; trata-se

TTiENDEjSE uma boa casa nova, na rua
V l-'rci Caneca: trata-sc á r. Senador Dan,

TT.NDE-SE por 12 contos o terreno da
V rua Dionysio de -Siqueira, conto da ru»

Visconde de Silva. . esquerda; jrata-se -
(J 2020). N l rua da Hospício a, 198,  IS 1849) a

VRNrE-SE 
no E. de Dentro por .3:500$

um bom predio novo, com 3 quartos, '
salas, ceniro dc terreno muito bem plan-
ta.lo novo; trata-se i rua General Cama-
ra, 296. (9ii ¦«) 1

\7_SD_-__ um bom predio por 23 con-
V tos em Copacabana; tratar cnm Pellc-

grino; rua Uruguaj-ana n. 8. (1283 N) fl

\7-|-\,'!)E-SE um magnifico predio para
V familia de tratamento, era lerreno de

13X265, a 20 minutos do centro; tra.
ta-se a rua Visconde, üictberoy
$Í9 ie Mangueira.

;-5

¦\7EXDE-SE 
umn cnsa nova. asso-

* bradada, para familia de trata-
mento. por 18:000$: pura ver o
tratar na mesma, h rua S. I,uiz
Gonzaga n. 404, bondes a porta.

\TCNDE-SE 
um predio por 6 contos, no-

' vo, de construcção moderna, á travessa
José Bonifácio (lii. de Todos os Santos),
2 minutos dos hondes. assobradado, com
2 janellas de frente, entrada ao lado. com
poriSo de ferro, varanda corrida na exten.
sã) do predio, 2 salas. 3 quarios despen.
sa, cozinha, nuarto casa de banhos, etc!
trata-se com MourSo, Rosano, 161. tN)

\71EXT>EM-SE 
por 12 contos dois predios' a travessa S Diopo, porta e janella,

J salas, 3 quartos, corredor, cozinha. %
quinial. cada predio, para mais informaç.8^

y, _.¦. -.-¦... .com Mourão. á rua do Rosário, 161, en :
<W45 N) R rua Sou» Franco, 47. Villa Iubd,. (?

M

:._ã__^_fL_  r1- -—••

'&^'^__J«-i~_-it-e-—*-*
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10 CORREIO DA ]\_ANHÂ -^ 'fôrça-feíra, 8 de Agosto «íc 1916

SOIS RHEUMATICO?
Escrevei ou consultae

pessoalmente,
hoje mesmo, o

Dr. M. T. Sanden
__¦_;

áH__*r_____f *'^fmSSmMüm\
V*V A Hf M*oJ****WJ

12, IUCI Dl UW, 12
1'ANDAK

Blo de jra.i-.elro
CURA RÁPIDA E RADICAL

Consultas das 9 da manhã
ás _ do noite. (S2054

VENDiEjSÍ 
oor _

ru» Bc* Vilta n. 68, (com
13 contos um predio -1 f7BNDBM-SB em presUçoM nm-

— ' 13X83.... ,.,..__, cora V gnl.icos lotes de terras. n»rn«
_ii_dirde ferro e jardim' na frente,_ entrada | gojv_ Xelle8,_ em Copacabana.^XM-

Ilido, 00 centro eom vanwida corrida na
«it-iitao .0 predio, com 2 salas, 3 quarto*
coiinlia, <__-pensa, quarto com banheiro c
W. C, tom ciuintal cora arvores frutíferas;
tr.ti-se cora Mourío _ rua do Ro_.no, 161,
•u 1 tua Souza Franco, 47 (Villa inafl:

VENDEM-SE 
por 36 contos dois predios

i rua Duque de taxli-, a minutosdos
bondes do bouev»rd, com 3 janellM, de fren.
t_, entrada to lado, «om varanda corrida, a
•alas, 3 quartos, sala de espera, cozinha,
quarto-com bctihelro e bom quintal cada
predio; trata-se com MourSo _ rua do Ro-
sario, n. i.i, ou i rui Souza Franco, 47
^la Isabel. W

VBNDE-9K 
por 18 contos um predio na

rua Condessa de Belmonte (E. Novo),
3 minutos dos bondes de Uns de Vascon-
callos, no centro de terreno, Jardim e gra-
dil na frente com 3 janellas de frente, en-
trada ao lado, com varanda corrida na ex-
•eniao do predio, 4 salas, 3 quartos, co-
linha, quarto de banho, etc; trata-se com
MourSo á rua do Rosário, 161, ou i rua
Souza Franco, 4.. Villa Isabel. (N)

VICNDE-SIS 
por io contos, um predio á

rua Theodoro da Silva entre Souza
Franco e Abaéte, em centro de terreno,
feitio de chalet. gradil de ferro e jardim
na frente, 2 .alas, 3 quartos, cozinha, bo-
nheiro, tanque e W. C., tendo, mais, nos
fundos uma cazinha com uma sala e um
quarto, terreno de 10X45; trata-se com
Mourão, á rua -do Rosário, ifii, ou i rua
Souza Franco. 47. _" (_)

ViBNDIvSl" 
por _i contoi um bom pre.

dio á rua Gonzaga Bastos (A. iam-

Íislã), 
com 3 janellas, de ferro, entrada ao

silo, com varanda corrida na extensa, do
'predio, com 2 salas, 3 quarto», quarto com

banheiro, com água, quente e fria, boa co-
cozinha, despensa, etc; e quintal com chn-
carinha, trata-se com MourSo i rua Jo
Koíario, i6r. (N)

VENDÜjSE 
por ao contos, um.bom pre-

dio novo,
fiifi transversal
....... ÍE Pe- --. ,T dio novo, de construcçjo moderna, era

4 praça Barão de Drum-
mond, (Villa Isabel), e. de esquina, «ra
centro de terreno, com jardim e gradil ae
ferro, na frente, com 2 salas, 5 bons quar-
tos, boa cozinha, etc; terreno de 11X44;
trata-se com Mourão, á rua do Rosaro,
i.i, ou _ rua Souza Franco, 47. (N)

VENl-K-SK 
por 11 contos, um predio 4

rua D. Romana, com bondes à porta,
com 11X.4. feitio de chalet, no centro de
terreno jardim c gradil de ferra na frente,
entrada ao lado, com varanda corrida na
extensão do predio, 2 salas, 4 quartos co-
.iitlm, núarlo com banheiro, tan-iue e bom
quintal; trnta-sc com 'Mourão á rua do Ro-
fitic, 161, ou á rua .Souza Franco, 47 (N)

ta-ie á rna da Alfandeea 26. Com-
panlila Predial. «

SIIVI X...
MAS OS COFRES

NASCIMENTO
•go sempre os melhores.

RUA URUOUAYANA, M3 •
(esquina da Tlieopliilo Ottoni)

YENDE-SE 
uma racca de raça bgleza,

com cria de poucos dias; ver c tratar,
rua S. Clemente -. -.8, Botafogo.

(M i8S0 O

VBN'DE_B 
um toilette perfeito; na rua

Senador Pompeu n. 194, com o ar.
Campos. (J i8t*-8) O

VIENDI5-SE 
um fogão {tara lenha ou

coíce, cm hom estado; rua do Riachue-
lo n. J13. (J 1870) O

\7__íDB-SB nma casa do electri-
V cidade com nma boa officina

com todas ferramentas necessa-
rias para os trabalhos de son ramo
em perfeito estado, com ponco
aso; preco do occasiSo: rua Se-
nhor dos Passos 94. (61866) O

VENDE-SE 
uma bicycleta tm perfeito

estado; na rua Pinheiro Guimarães, 15,
Botafogo. (S 3105) O

VENDEM-SE 
uma superior cadeira de

dentista — WlUcson — e uma mesinha
com braço; trata-se í rua da Constituição
01. 4, 1° andar. (S 3080) O

YENDAS DIVERSAS
VENDEM-SE. 

ovos a «$000 a duzia de
puras raças Orplngton, Amarello, Bran-

co, Plimoutli Roque. Rodaine, tombem »e
Tendem gaios, e gallinhas das mesmas ra-
_aa. 'E. Nova da TUuca n. s8s. = _. _

(1140 S) J

VBNDEM.9E 
lindos canários de cores

fortes e mestiços cantadores, na rua de
Santo Amaro n. 13a (Cattete). (1638 Oi R

VENDE-SE 
um automóvel 14x30, ur-

gente; rua Uruguayana iftlSW

VENDEM-SE 
uma bancada e um Iara-

torio todo de mármore e mais moveis
para barbeiro; na rua Anna Barbosa, .8,
Meyer. (& 3W' g

VENDEM-SE 
livros em diferrentes Hn-

guas, duas columnas de faiance com jar-
dineiras, dois mastros de bandeira, um es-
pelho para sala, um oratório e um fogão
a gaz com quatro roscas e forno; a tra-
vessa da Soledade n. ai, bondes do Mattoso
e praça da Bandeira. (J 7"* V

GATHARRO DOS PULMÕES
Cura rápida com o

PEITORAL DB MARINHO
Rna Sete de Setembro 186

VENDE-SE 
uma linda cama de peroba

para casal, cora colcha oe almofadões;
para ver e tratar á rua da Misericórdia
fl. 134. a" andar. (J 1700) O

VENDEM-SE 
grades, portões e gradil

usados; _ rua da Prainha n. 44* _.
____J ('S 

I43S) O

VIENDEjSE 
uma gary nova, com licença

e arreios; tem uma superior parelha de
animaes baios, vende-se juntos ou separa-
dos; ver e tratar com o ar. Biar, _ rua
Theodoro da Silva n. 10-. (B i.a4) O

TÔNICO CAPINETTE
Maravilhoso preparado para fazer aascer cabellos, eliminar a caspa, dar bri.

lho, conservar a cor natural, d-ienvolver o crescimento, dando aos cabellos um aro*
ma agradável e tornando-os macios e Md o jos.

VIDRO 4SOOO

ií VENDA NAS PERFUMARIAS E DROGARIAS
EM S. PAULO — OASA LEBRE. BARUEL 4 O., E BOTIOAO

UNIVE RSAL

CLARA 
MELA', professora de borda-

doa — En-ina a bordar em qualquermachina de costura sem necessidade deferro algum; ensina também a bordar
aHo relevo com 1. e seda, com uma ma-china especial que se acha a venda por7% cada uma, tendo também os riscos paradiversos traTbalhos. Attende a chamados adomicilio. Recados á rua Gonçalves Dia-in, 50, ctta de luvas. (1989 S) J

TRASPASSA-SE
TRASPASSA-SE 

ou aluga-se uma pen-' são ricamente mobilada, estando fa-
zendo muito negocio; não se fazendo
questão do pagamento ser todo á vista;
_>ara informações ' & rua Senador Dantas
n. 3*. (-098 P)

TRASPASSA-SE 
uma torrefação e moa-

gera de café,' num dos melhores pon-
tos de Nfxtlicroy, também «e retiram os
niachinismos e transfere-se só o contrato
do predio; não paga aluguel; rua da Cou-
ccição n, 7, próximo a ponte Central.

(1969 P) J

TRASPASSA-SE 
uma hoa pcns_o no

centro, com muitos pensionistas; t ne-
gocío urgente, _j_fornia*sc no Café Prima-
vera, rua da Alfândega 156. (3iioP)S

ACHADOS E PERDIDOS
A 

CAHEN & C.». Veuve Louis I.eib
S C.*, suecessores. Perdeu-se a cau-

tela n. 162496, aa providencias estão da-
das. 198- Q) J

A 
RIFA da colcha que devia extrahir-
se no dia 8 do corrente, lica transle-

rida para o dia 19. ('-47 Q) J

VENDEM-SE 
plantas de todas as quali-

dades, para pomares e jardins, ns es-
tabeleciniento de horticultura de A. A. Pe-
reira da Fonseca; na rua Torres Homem
ei. S74, Villa Isabel. (07782) R

VENDE-SE 
por 600.000 um bom piano

allemão; trata-se com o sr. Odilio, S.
Pedro, 144, i» andar.  (1718 O) 3

Neurasthenia — Exgotamento nervoso
FnJta do memória, phosphatiirl», convale_ccnclas das moléstias,
curam-se com o uso do HEMATOGENOL de Alfredo do Carvalho.
É' e.vtrnordnarlo o seu consumo e os attestados expontâneos dos
que tem feito uso. A' venda em todas as pharmacias do Rio e dos
Estados.—Depositários: Alfredo do Carvalho & O. 1* de Marco 10

TTENDE-SE lim magnifico Predio. fia :u«
V General lld.gard CE. d. E. Novo),

com iardim na frente, com 3 Janellas de
frcr.tc. tcn.lo 2 salas, 5 bons quartos, boa
cozinha, tanque, quarlo de banho,, v.. t.->
e;.. terremi de 11X70, boa ctucar-tihi, etc.
l'r ço 1. :oic$coo* trata-se com Mouiao a
rua da Rosário, 161, ou á rua _ouz_ l':ar.-
ei, 47 __.
-\--1IvXDE-SI* 

por 27 contos um predio no-
T vo í rua Derby-Club. no centro de ter-

reno de 12X45, assobradado alto com 3 Ja-
ncllas dc frente, entrada ao lado, com va-
randa corrida, com 3 salas, 5 quartos, des-
pensa, cozinlia, c liom quintal; trata-se com
í.ou.ão á rua Rosário, 161. ou á rua Sou-
za "'ranço, 47, Villa Isabel. (N)

VENDE-SE 
por 9 contos, um predio no-

vo, á rua Theodoro da Silvo, com a
lanellas de frente, entrada ao lado, no cen-
tro de terreno de 12X50, eom, í salas, 3
quartos, cozinha, despensa, banheiro W.
C., e bom quintal; trata-Se com Mourão
_ rua do Rosário, 161, ou á rui Souza
J-ranco, 47. Villa Isabel. W)
^VENDEM-SE na "Villa Pavnna"

V excellentes lotes de terrenos
em pequenas prestações de St
em deante. Os srs. pretendentes
poderão tomar os trens da Linha
Auxiliar do "Rio d-Onro" o pro-
curar cm frente A Estação da
Pavunn o escriptorio da Compa-
nhia Predial. Prospectos e plan-
tas são distribuídos na rua da
Alfàridcca n. 38. (NI

VENDEM-SE. 
a rua Haddock Lobo,

lindos canários de raças fraoiceza
pi

(R8i5)0
ga, capSes nanicos criadores de
clea Fox-Terrier, puro sangue.

pintos e

TTENDE-SE 
um cão, legitimo dinamar-

quez com 4 mexei de edade. Preco 60.;
rua José Bonifácio n. 104 (estação de T. 01
Santos). (R 350) O

VENDEM-SE 
portas e janellas usadas,

canella para tapamentos e andaimes, te-
lhas, manilhas, dobradiças e parafusos; na
rua Duque de Caxias n. 89, Villa Isabel.

(J 85» O

ANrMAI.. 
extraviado — Extraviou-se um

macho de cor preta, com marcas bran-
cas de selim. no loiríbo; pede-se por obsc
quio e gratifica-se a quom o encontrou
ou deite der noticias certas, podendo di*
ri_|ir-se á rua Tlieopliilo Ottoni n. 2, te-
jepbone Norte 2376, com o sr. Pires.

(2045 Q) S

CAMPELLO 
& C.«i rua Luiz de Ca-

mões n. 36. Perdeu-se a cautela n.
61.898 desta casa. (1891 Q) R

CHAPÉOS 
para senhoras e creanças.—

J. F. Madeira Junior, suecessores "de
Mme. Henri(_ueta & C.«, largo da _*rio-
ça'n. 6, i» andar, proxbno a rua deüão
José- (1981 SJ J

CHARUTARIA 
ou outro negocio limpo,aluga-se o vão do corredor da ruaAcre n. 122, esquina da ruo. MarechalFioriano. (1966 S) J

OVOS 
de gallinhas Orplngton pretas «

Wyandottes branoas, a duzia 6S000,

IMPOTÊNCIA
ESTERILIDADE.

NEURASTHEMA.
ESPERMATORRHÍ.A

Cura certa, radical e rápida.
Clinica electro-medlca especial

DR. CAETANO JOVINE
das Faculdades de Medicina de
Nápoles e Rio de Janeiro.

Das o is 11 e das - át 5,
Largo da Carioca, 10, sob.

CAPITALISTAS 
— Dois negociantes

precisam de 15 contos, para augmen-
to dc negocio; pagam bons juros: rua dos
Ourives n. 115, i» andar, (1855 S) S

DESEJA 
CLAREAR SUA CUTIS ? -

O pó de arroz Aureu»" i muito ad-
hereulc, perfumado e de superior qualida-
de. Caixa a$$oo _ú este mez; 119,
Marechal Fioriano, 119.

rua
(108 S) s

DINHEIRO 
— 50:000$. emprestam-se

em boas condições sob uma ou mais
hypotiiecas de prédios; rua do Rosário n.
172, fim do corredor, com o sr. Julio.

(832 S) R

DINHE". 
RO 

'i_ob 
Nyipotbccaa. juros e

caução de apólices; L. Moura; 7 dc
Setembro n. 209. (1361 S) J

DINHEIRO 
— Quem precisar sob hy-

potihecas, a. ne.ocios sério», _ rua
Buenos Aires n. 198, antiga Hospicio.

(135 S) S

DINHEIRO 
sob hypotheca, emprestá-se

até 50 contos. Negócios especiaes,
juros de 10 "l"; rua do Rosário 11, 105,
com Maria. -' (1430 S) S

DESAPPARECEU 
da estação dc Ricar-

<to de Albuquerque, um cão coto de
oor bala amaretlada. Gratifica-se bem a
quem leval-o ao sr. Anastácio, na mes-
ma estação. (1810 0) J

JOSÉ' 
CAHEN; rua Silva Jardim n, 3.

rerdeu-ie a cautela n. 11.1.7871' desta
casa. (ms Q) J

T09E' CAHEN; rua Silva Jardim n. 3.
ti Perdeu-se a cautela n. 112.760 desta
casa. doai Q) J

JOSÉ' 
CAHEN; rua Silva Jardim n. 3.

Perdeu-se a cautela 11. 111.204, desta
casa. (1703 Ç» S

PERDEU-SE 
a caderneta n. 24.536,

Bristb .B_Y_k,. pertencente
Belmiro José KÓdrigues.

do

(1811 Q) M

PERDEU-SE 
a apólice geral, antiga, de

500$, emittida no anno de 1869 e con-
vertida «m ouro em 1890, dc n. 2.361,
averbada em nome de Üenoveva Maria de
Almeida, solteira, maior, brasileira,—Rio.de
Janeiro, 27 de julho de 191*. P. P-, Emílio
Edgard Bolcei. U "°5*

VENDEM-SE 
lindos enxertos de laran-

jeiras de diversa» qualidades a 1.500 o
pé, e limoeiros a i$ooo o pé; ma Sal.
vador Pires, 4o Eat. de T, doa Santos.

(1309 O) J"POLO"
(para limpar metaes)

$400
prnniinuiir

VlRNDE-SE 
um cc/ifortavcl predio

das l\i " 
' '

Palm
S. Clemente;
19S.

i rua
ras, cin Botafogo, perto, de
trata-se á rua lliucnos Aires,

(841 N) S

TTENDE-SE por 45 contos confortável' V predio, á rua da Matriz, em Botafogo,
Informes e tratos na rua Buenos Aires,
198. (841 N) S

TTiBNDEMjSU nlguns prédios i rua N.
V _•. de Copacabana c outras; informes

e tratos rua Uueuos Aires, 198. (841 N) S

\r»Nl.i;M.Sl'' 
as casas da rua Dr. Silva

Rabello ns. 56 e 58, Meyer, com dois
quartos, duas salas, cozinha, jardim e quin-
tal arborizado; trata-se nas mesmas.

(J 238) N

66 - Rua Uruguayana
A 1786

VENDEM-SE 
gramophones e discos,.sem-

pre novidades, suecesso. Constituição
n. 36, Foulbaber & C. Discos novos a
2$ e 3$ooo. (J 387) !>

PERDEU-SE 
a caderneta n. 174.546. da

3* «érie da Caixa Econômica do Rio
de Janeiro. «(laSõQ) R

DINHEIRO 
— Empresta-se sobre pro-

missorias, moveis e demais garantias,
na rua do Hospicio n. 129, i° andar, com
o sr. Rodolpho Thomaz, das 9 as 12 e
de 1 ãs 4 horaa. (2005 SI J

EM 
casa de senhora só, aluga-se nposciv

to independente, mobiUdo, a pessoas
de tratamento; rua 24 de Maio n. 10 —
Rocha. (555 S) R

IJ-COT-Â 
MASCULINA — Curso pri-

-I mario e doméstico de portug., arith.,
hist. e chorog., do Brasil; mensalidade:
5.000; trata-sc d rua i° de Março 12.*'--
Sr. Marques. (1841 SI M

NEGOCIANTES 
— Precisa-se para ne-

gocios lícitos em cartorioa; lucro
menosai 233 contos; rua dos Ourivet n.
115, -• andar. (1854 S) S

OFFERECE-SE 
uma boa engommadeira

ou lavadeira de lustro, e uma cozi-
nheira; casa de familia de tratamento; á
rua do Cattete n. 23. (1950 S) R

frangos e frangas. (412 S) J

PRECISA-SE 
de um sócio ou soda com

3 contos, para um armazém de aec-
cos e molhados. Cartas
para Rocha.

nesta redacção,
(iaa8 S) R

PENSÃO 
de 1» ordem, farta, variada e

com toucinho; d_-*e a meta * a do-
miei li o; na rua Aristides Lobo n. 23. Tel.
2582. Villa. (8048 S) R

PRAIA, ouro, cristode e metaes
-*- finos em obra, compra-so na
Joalheria Andorinhas, á rua Uru-
uuayniia n. 164. (733) S

PENSÃO 
a domicilio, comida variada,

farta e-de 1* ordem; trata-se á rua
Dias da Cruz n. 363 — Meyer. (1226 S) B

PRECISA-SE 
de um bom quarto sem

mobilia c cora pensio, para um moço
de tratamento, em casa de familia distin-
cta, entre as estações do Riachuelo até
Meyer. Cartas para Ernesto. Caixa
tal 1564 — Rio.

PIANO 
— Vende<e um

puta para estudo; rua '¦
7, bazar, informa-se.

pos-
¦) S(2094 S.

jor 200$, pro-
rei Caneca n.

(1867 S) S

PIANO 
de particular, vende-se uo por

450$, i rua Lopes da Cruz n. 25 —
Meyer, para ver até da 10 i|a da ma-
nhã. (1330 S) B

PENSÃO 
— Forncce-so bem feito, de

cosa de familia; na rua do Cattete
n. 287. (1325 S) B

PHARMACIA 
— Vende-se uma etn ma-

gnificas condições, pela metade de seu
valor, devido ao dono não poder estar &
testa; trata-se á rua da Quitanda n. 8.
loja, com o sr. José. (1231 S) R

PATINS

¦*_-i.i'I-*nrtTi_--.. -__B__B___!

Ptiosporos A. B G.
Compram-se coupons destes phospho-

ros. Rua Senhor dos Passos 188.
J 1336

UUGUENTO 
INDIANO é o unico de

«¦feito seguro e garantido para curar
a* feridas noras e antigas, chagn», ulce-
ras, cancros venereos e tumores de qual-

?uer 
espécie; unicamente, na rua de Sao

osé n. 8í. (1230 S) R

TTMA senJiora distineta, .precisa de uma
U moça branca, que seja sérn, para

dama de companhia, sabendo coser e mais
serviços laves. Quem não estiver nas con-
dições não se apresente; avenida Comes
Freire o, 138, a" andar. (2090 S) S

UMA 
pequena familia de respeito,

ga um bom quarto. 
'  *

rio n. 253.

,, alu-
ã rua S. Janua-

(1316 S) B

VESTIDOS,• elegância, fazem-se__-.._ _,_.. ....__•-__
Musas e «alas, com "-osto

: aos seguintes
preços: saias, .Jj blusas. 4$ vestidos,
15.000. Apezar de tio barato, ; garante
que tudo . bem acabado e muito caie.
vae tomar medidos e provar á casa doa
clientes: Avenida Gomes Freire _»• «43,
casa 23. (*9'8 S) B

MÉDICOS

DR. ALVINO AGUIAR
MOTjKOTIAS internas

ESTÔMAGO — MGADil.-__.L_"
TKSTINOS - RINS - ?J.L_IMS,
ttc. Conaultorlo: rua Rodrigo Silva,
n. s. Teleph. 2.271, C. Dou ia 4
hotai. Residência: travessa Torrsi o.
17. Teleph. 4.a<5. Cent.

Consultas grátis
Por ma*

dicos
operado-
res espe-

eUUstas am molastias dos OLROS
OUVIDOS, SARI-ANTA e N.1BIZ,
enfermidades das senhora.", pelle.
syphilis, venereas, blenorrhaglas e
das vias genitaes 6 urinarias du ho-
mem e da mulher. Todos os dUs
das 3 as 6 horas da tarde, nua Ho-
drlgo silva n. 26,1- andar (entre As*
sembl.a e 7 de SetenibroU Consulto,
rio perfeitamente apparelhado com
todo o material priciso para 03 exn-
meg e os tratamentos constantes des
sas especialidades . '306

RAIOS X para o diagnostico c
tratamento das doenças
do estômago, intestinos,
figado, pulmões, cora-

__ çao, rins, ossos, etc,
DR. RENATO DE SOUZA LO-

_ES, Preços módicos. Rua S. José,
30, das 2 is 4 (menos ás quarta-felras).

A 396

feio

Com rodas de alumínio, fibra e ai__',
para senhoras, homens e creanças.

OASA-GRÃO TURCO
OUVIDOR 96—Tel. Norte. 4034

FAMÍLIA 
que parte, vende uin.joso ile

sala de jantar, completo, um dormi-
torio de peroba, fogão a gaz, plantas c
outras coisas; rua Bento Lisboa -151.

(1835 S.,M

PENSÃO 
boa o variada ss$ooo; avul-

so, i$ooo; avenida Passos n. 118.

PIANOS 
— Compram-30 do qualquer

autor dc 1I2 armário; -pagam-se bem:
rua da Alfândega 11. 146, loja. (2051 S) S

PRECISA-SE 
ter noticias de Elizia de

Oliveira Gonçalves, ou sua filha Gra-
ciiià. Responder para o rua Macxuell 11.
__3 — Rio, a Arthur de Oliveira..O952 S) R

.ERDERAM-9E duas
26.875 e 26.877, do

cautelas de ns.
Monte de Soe-

(1148 Q) J

>ERDEU-SE a caderneta n. 126.541, da
. 3" serie da Caixa Econômica.

(2049 Q).S

PERDEU-SE 
um cão, raça lulu' fclpu-

do, trazendo na coleira, um eleplian-
te do madreperola, quem o apresentar a
rua do Senado n. 180, será bem gratifi-
cado. (3109 Q)

DIVERSAS

VENDE-SE 
uma boa banheira de ferro

esmaltado com a competente válvula
completamente nova, Para ver e tratar &
rua Haddock Lobo n. 413. (1052 O) R

VBNDEMJSE 
varias armações, baleies,

copas, bora balcão com 4o gavetas, com
segredo, tres grandes mesas, são de Riga,
uma rica vitrine toda de metal, com es-
tufa, o que ha de mais chie, dita quadrada,
dita corrida, caixilhos de correr em toda
a volta, com balcão de dito, varias machinas
dc medicina, vários ínancães, assim como
vários moveis; r. G. Câmara n. 232•

(.1.68. O

**» T«|.;XPfvM-SK por 20 contos, . predios,
V cm uma das ruas parallclas ao boulcvar

Vinte" e Oito de Setembro. (Villa Isabel),
próximo ao ponto dos bondes dc 200 reis,
constriicçiío moderna, meio assobradado, 2
janellas dc frente, entrada ao .lado, 2 sa-
ias, - quartos, cozinlia, banheiro, tanque,
\V. C, etc; cada predio; rendendo tudo
_8o$ooo; trata-se com Mourão, á rua do
Rosar'o, 161. ("'

VIÍXDIJ-SiE 
uma casa dc onldo de canna,

011 acccita-sc um sócio, porque o dono
não púde estar á testa; trata-se com o sr,
Viclor, & rua Archias Cordeiro n. 208,
Meyer. (B 1903) O

T7i[.NDr*-S'5 um_ açougue muito barato,
por

rua D.
o dono não
Maria n. 33,

poder estar i testa;
estação da Piedade.

(M 1842) O

ADVOGADO, 
causas crime, eiveis, com-

merciaes e onphanologica, Adcanta
custas; rua 7 de Setembro n. 193, das 17
is 18 horas, Teleph, 4287, Central.

(2043 
S) S

AFINADOR 
de piano — Hariiionisa bem

, o piano e mata 09 bichos se tiver;
com direito a pequenos reparos, tudo 10$.
Concertos geraes baratissimos; praça Ti-
radentos 87. Tel. 4191, Cent. (916 S) J

AGENTES 
nos Estados, acceitam-se na

, fabrica de carimbos e gravuras, &
rua Saehet n. 18—Rio. Peçam condições
a Josó Xavier. Optima commissâo.

(712 S) J

LEMIAS em aclias
LENHA*- em nchões

LENHAS em le.xes
LENHA» em metros

LENI1XH ,-m toras
LEN HA8 1 m tocos

LE.UIA cortada
tf^ «-'eçniii ao lel«-
fã phone V 3353

* Rua Affonso
Cavalcanti,

numero 179-

?

TVRS. TEIXEIRA COrSU_I_A e
JL»ABELARDO MARINHO — Valia,
syphilis, vias urinarias e mol». vene-
reas do homem e da mulher, 606 e 914. e
clin. medica, mol, de creanças; rua Sete
de Setembro 209, das 4 ás 5 e 3 is. 4.
Tel. 165, C. (6*4 S) J

Clinica de moléstias das
senhoras e syphilis -^ m
tencourt, parteiro, cura os tumores dos
seios e do ventre, as moléstias das vias
urinarias, genioes, as metrites, os Corri,mento» uterinos o vaginaes a regulansa
a menstruaçüo por . processo seu. Appbca
o (06 e 914, cora ou sem injecção e esta
sem dor, trata a tuberculose e htrnia
(quebradura) sem operaçio. Consultório
perfeitamente apparelhado; rua Rodrigo
Silva aS, esquina da rua da Assemblía,
das 10 ás 2 da tarde. Telephone n. 2.511;
..tM.n.la; r. Senador Euiebio n. 342-

PARTEIRA EaiSiS
cina de Madrid, trata de todas as doen.
ças das senhoras e fai apparecer o in»
commodo, por proct__o acienlilico e sem
dôr nem o menor perigo para a saude; tra-
-alhos garantidos è! preço» ao aloance de
todos. Avenida Gomes Freire n. 77. «ele-
phone n. 3.«4» Central, consultas gratu.
Em frente 10 theatro Republica.

(3 4692) J

Professores o Professoras
A 

prof. e o prof. de portuguez, fran-
cee, aritlim., álgebra, etc., que esta-

vam a rua 7, 109, a", mudaram-se pira a
rua da Carioca 44..*',J E' defronte do 47.
onde moraram mais de 1 i|a anno. rte-
ços desde 10., nto em curso. (1093 -)__

FRANCEZ 
— Lições theorlcas e pratl-

ca», em casa do alumno. Iniprroaçoeí
no consultório do ciru.ffiáo dentiata Syl-
vio Travasso-, í rua Chile 27, 1°, ia se-
gunda., quartas e sexta», das J as o tis.

- (ISO S) b

INGLEZ 
— Professora Ingleza, com opti-

mão referencias, dispõe ainda de 3 ho-
ras por dia para leccionar o sen idioma
em «ua residência
rua da Gloria n. 40.

PensSo Bella Vista,
(361 S) S

INGLEZ pratico, Mr. Pe»
ter garante enainar
em seis meies, 10.

meiitaes. Largo de S. Francisco 36 Ç .rui"
da Carioca 52, 1» and... Vae a domicilio,
por pretos módicos. (8180 S) J

INGLEZ, 
francer, portuguez, aulas e 11-

ções partiMulare» (methodo Berlitz. ;
preço módico; rua da Alfândega n. i99j
sobrado. (9480

PROFESSORA 
franceza lecciona pwno

e francez, as duaoo matérias . 30.000
por mez, 2 lições por semana; informa-
se na avenida Passos 25. (1650 S) J

PIANO, 
violino e bandolim — Profe*

sor, Cartas por favor nesta redacçio,
para Arion. (3o S) R

PIANO, 
solifejo e tílieoria, lecoiona em

casa ou fira (methodo do Instituto)
preço módico;
2° andar.

General Câmara, 49.
(351 S) R

PROFESSOR 
de raathematicas e outras

matérias, leccioua em coHegio» e a
domicilio, preparando com segurança can-
uidatos aos exames de odmissüo c concur-
«os. Endereço: Dr. Bandeira, rua Com-
mendador Pinto n, 104—Jacarépagui.

(1251 S) R

D_-(___ft. — MARIO REZENDE,
-TOIcSSO- ja Escola Normal e da
Escola de Aperfeiçoamento, prepara para
exames no Collegio Pedro II, veshbula-
res nas Academias, oonctrsosv odmSssio

110 Pedro II, Collegio Militar, Ejcola Ml-
litar, Escola Naval, etc. Assembl-ti,_.i23j
de ia ás ¦\. (1276 S) R

Consultas grátis. (1381 S) J

Moléstias das senhoras —
Dr. Octavio de Andrade, com pratica dos
hospitaes da Europa, evita a _ gravidez por
indicação scientifica, «em prejudicar o or-
giiaismo. Hemorrhagias, suspensío, etc.
Residência e cons.: rua Sete de Seteni-
bro 11. 186, sobrado, da» 9 »"¦ '< c de 1
_. ¦ Telephone 1.591, Central, Consultas
grátis. (R '938)

DENTISTAS

E1M casa dc senhora viuva, ha tira bo-
nito commodo para . descansar, cm

casa nova e de toda a discrição o soceso.
Responder a mme. Yvone. (1434 S)S

casa de familia, aluga-se ura «""bom
quarto com pensão para 2 moços de-

centes, na
2o andar.

rua Sele de Setembro n. 113.
(17C9 S) J

ftnll.nlinc— Orplngton pretas e Wian-¦uam-i-io»» 
andottes brancas, o lei-

lociro Vernet, ruai General Câmara 90,
venderá hoje, em leilão, á 1 hora da
tarde. (2000 S) J

HYPOTHECAS 
na oiifadc o subúrbios,

becco do Rosário 9 A, sobrado. Tosta
& Comp. (2039 S) U

APARTAMENTO 
— Aluga-se um Hn-

do, sem mobilia, arejado. boa pensão,
em casa de familia respeitável; rua Ma-
riz e Barros n. 200. (1717 S) S

COMPRA-SE 
qualquer quantidade de

latas vasias de gazolina ou kcrozene.
Paga-se $150 cada uma; rua Vi-sconde de
Sapucahy n. 77. (H55 S) J

CORTINAS, 
cortinados, coiclins, etc, dd

renda tiló ítamine, lava-se c prepa-
ra-se, ficando como novas, systema fran-
cez; preço» baratos; rua Carolina n. 30,
Botafogo, entre Polyxena e Marciana.

(1345 S) J

A todos ás que unt-
irem de qualquer -no-
lestia osta sociedade
enviará, livre de qual-
quer retribuição, os

S.-. -""*¦•. H." meios de ourar-se. EN-
VIEM PELO (.Ol.t.1.10, em carta feohadft-n.me.mor..da, symptonm ou
m-iniíostaRõas da moiestia -s sello para a resposta, qua receberão na
volta do ...rr-lo. fi.rtas ..o.INVISIVElâ-Galxa Corrato llio.

OS INVISÍVEIS
j;__x.w:..::-__3w:_3.íí-_.:'^—-

VENDEM 
-SE em

Maxambomba, su-
burbios âa Central,
22 casas, rendendo
340$ por mez, por
oreço de oceasião. Lo-
tes de terrenos a 60$.
120$ e 150$; os com-
pradores de 5 a 15 lo-
tes têm desconto de
5oio, os de 16 lotes;
para mais
de 10 oio; os terre-
nos de 120$ e 150$
têm água encanada.
Chácaras de 2,5oo$
a5.ooo.ooo. Andrade
Araujo, subúrbios da
Linha Auxiliar, lotes
de terrenos de 50$ a
lonSooo. Chácara com
12o.ooo ms. quadra-
dos, mais ou menos,
construcção livre; pa-
ra mais informações
com Corrêa Dias, á
sua Sete de Setem-
bro n. 29, sobrado, das
2 ás 3 da ta>.de. S 855

V.0NDE-SI? 
utn doublc-phaeton Fiat, usa-

do, era boas condições; na garage Fiat,
rua das Laranjeiras n. S30. (J 20-O O

\"r---NDI"i_r>S'', 
para dentista, nm motor

clcctrico para Rabinctc, c um para of-
ficina; rua Sete de Setembro n. 177, 1°
andar. (J 3025) O

VKNDE-S*. 
um superior cavallo alazão,

calçado, dc alta escola e dc bonita cs*
tampa; para ver c tratar _ rua liarão dc
Ub_ n. 47. (J 1073) O

V-IÍNDKM-SK 
alguns moreis usados;

rua tlcncral Canabarro n. 466.
na

(J 1995) O

ViENDE-SU 
um bom piano, do fabricante

II. Schandemson, com 7I8 e muilo boas
vozes; na rua do Rocha o. 63, por 370500o.

(J 1.70) O

J«a»««fA i ITENDIÍII-Sl. «m guarda-casacas e um
ClOSCOUbU , V guarda-vestidos, de pcroba,_ ei^ çerfcito

lado; ver e tratar,
i46, sobrado.

da Alfândega
(R1915) O

FERIDAS, e 111 p 1 n-
gens, dar-

\ tliros, eczeinas, sardas, pannos, co-
1 michões, etc., desapparecem rápida

mente usando Pomada Lunitana.
Caixa i$ooo. Deposito: Pharmacia
Tavares. Praça Tuadentes n. &2
ÍJ nrr-A A/\ 1.nnlr.. ÍA JOIO(Largo do Rociol. (A 4030)

ITIvXDl-J&l! dc tudo que tiver serventia,
V «*|uer commercial ou «partloular: lindas

;ir;i.açcc3 p.ir.-i botequins c barb-_:ro_, lio-
teis. pharmacias, armazéns, etc., espclhofl
de todos os tamanhos, machinas dc cos
tura, de escrever, registradoras c para car
[.inteiro-*, transmissões, cofres dc ferro, tol-
dos, divisões com vidros e sem elle.», pren-
sas dc co|ii.-.r, secretárias, cóp.-is dc. mar
more, balcões, mesas pé dc tronco, bics"cle-
;a?, louças novas e usadas; rua frei Ca-
neca ns. 7, 9 c n, Casa iEnc.clopcdica,
Telephone n. 5*°9-* ®

COI-LKTES 
DE SENHORA. SOB ME-

DIDA a ia? — Mme. Maiie Lemos,
colleteira diplomada pela Academia de
Paris e com cata em Paris, montou seu
atelier á rua da Assemblèa 35, i° andar.

(IS. S) S

COMER 
BEM ? só na pensJo, rua Bue-

nos Aires 11. 158. loja, tratamento es-
peclal a i$200, por refeição; assignantes
_ mesa 60., fora 70$. (350 S) S

oTOOMPRA-SE qualquer quantidade de
\J jóia» velhas, «om ou «em pedras de
qualquer volor e cautelas do Monte de
Soccorro; paga-se bem; na. rua Gonçal*
tos Dia» n. 37, Jo-lheria Valentim. Te-
telephone 994• Central. (Í840 S) J

COMPRA-SE 
ouro a paga-oe bem; na

joallieria (Casa de Confiança); á rua
Gonçalves Dias 01. 39. Tel. 4«7, Cent.

(178a S) J

CARTOMANTE 
e faz qualquer traba-

lhe para o bem, nSo usar dc cen*
monias em falar no que desejares e tra-
ta de feridas ehronicas e outras doenças;
rua Oliveira n. 38, fundos da capella do
Amparo — Cascadura. (173* S'P.

HYPOTIIECAS 
— Qualquer quantia a

juros módicos; com'J. Pinto, rua do
Rocario, 134, tabellião. (81 S) J

HYPOTHECAS 
de predios, 10 c i.".|».

Comniissão módica; Alfândega 130,
1» andar. N. B. Sobrado, com o sr.
A.-M. (i7*7 S> S

HYPOTHECAS 
na cidade e subúrbios,

grandes ou pequenas quantias, rapi
dez e juro modi Co. Informa o sr. Pimen*
ta, rua do Rosário n. 147, sobrado, fun
dos. (844 S) U

QUEM 
TEM CABELLOS CRESPOS E

DESPENTEADOS? O Maciol «lisa,
perfuma e fa_ crescer, Produeto de grandeacceitação e -em egual. Pote 3$, pelo cor-
reio 2.500; 119, rua Marechal Fioriano.

(S 3='* S

RELÓGIOS 
e despertadores de todos os

systemas, compra-se e concerta-se a
$500. 1$, _*i, etc., na caaa de chapas e
gramopliones á rua Uruguayana n. 135.

(i_6 S) S

REq.STRADORA 
NatictnnL m.rcando

vinténs, do .preço de 850$; vende-se
uma em perfeito estado por 400$. Cartas
nesta redacção, para S. V. (-031 S) J

SALA 
para escriptorio ou coivM.l.orio,

aluga-se excellente; í ma Saehet nu-
mero 11. (196 S) J

SELLOS 
novos e usados para collecção,

coiupram.6e e vendem-se á rua Sete
de Setembro 53 "Centro Philatelico".

(3«o S) J

SALA 
dc frente, aluga-se com pensão,

a dois -..---
chuelo 11.

ou
=15,

tres rapazes sérios; Ria.
Io andar, (3114 S)

DENTISTA 
a a.000 menoues para obtu

raçio a granito, platina, curativo.,
deode o primeiro dia. Trabalhos de cha-
pa, coroas, pivot, etc, por preços mini.
mos a trabalhos garantidos, na Auxilia-
dora Medica, na riu dos Andradas n. 85,
sobrado, esquina da rua General Câmara
teleph., Norte 3137. (3843 S) J

DENTISTA 
— Coroas de ouro a 5$,

6$ e 7$; chapa» de vulcanite o 9$;
r- '^oratório da rua Uruguayana n. 3.
•obrado; (»8o S*.J

DENTISTA 
— Aluga-se 3 dias por se-

mana um gabinete com boa installa-
ção, electricidade c telephone., em optimo
ponto; infonna-íe na Casa Cirio, com o
sr. Catão. (17*4 S) S

Callista
Miguel Braga, especialista em extracçao de

callos e unhas encravadas, sem dor, etc., r.
Ouvidor 163, sob. T.N. 1505. Aos domingos
attende chamados á domicilio. Tel. Norte 2659

Mr. Edmond ~Zr^kTe
grande "médium" elarividente continua a
dar consultas pam descobertos de „ qual-
quer espécie, na rua General, Gamara 327,
sobrado 'próximo da Avenida Passos).
S-,i.c.=--r>r dn sua irmã a celebre "_Ia;la-
me Zteina"! distlnguido oom referencias
honrosa, pelas ilustradas imprensas bra-
silcira c estrangeira, pelo acerto das suas
predlções. (.on S)

GANHAR DINHEIRO ^
Tendes algum desejo que apezar do

vosso esforço não conseguis realizari
S0Í9 infeliz em vossa familia 011 em
commerciò? Precisaes descobrir alguma
coisa qtie vos preoecupa? Fazer voltai
para vossa companhia alguém que se
tenha separado? Curar vicio de bebida,

Í'ogo, 
sensualismo ou alguma moiestia?

.estruir algum malefício? Recuperar
algum objecto que vos tenham roubado':
Alcançar bom emprego ou negocio? F_.
xer casamento vantajoso? Revigorar a
potência? Augmentar a vida oa meino-
ria? Adivinhar números de sorte? At-
trair abundância de dinheiro? Empre-
gae o- ACCUMULADORES MEN-
TAES NÚMEROS 5 e 6. Nada têm de
feitiçaiia ou contrario á religião, li,'
uma descoberta da influencia o.cui-.a
da própria vontade, para dar ao hiagne-
tismo da vontade o potencial realizador,
tal como o auxilio da luneta em relaçso
á vista, ou como o phonograplio que fala
por causa da voz que nelle foi grava-
da, como a da saturação da vontade nos
Accurauladores.,

Todo o dinheiro que se gasta com os
Acctimuladores recupera-se logo com
grande, lucro! Numerosos attestados f«-
voraveis estão nos nossos 30 magazine?.
Sempre deram resultado e são por nós
vendidos desde ha doze annos! Contra
factos não ha arglimentòs. Um Accuniu-
lador sozinho dá resultado; mas os dois
(ns. 5 e 6), quando estão reunidos cm
poder da mesma pessoa, servem também
para hypnotizar ou magnetizar, curar só
com a mão ou em distancia, emfim são
muito mais efficazcs para qualquer fim.
PREÇO DE CADA UM 33$ooo.

Se não Drtderdes comprar já os Accumii-
ladores, comprae o Ilypnotismo Afortu-
nante, com o qual obtereis muitas coi-
sas e que cista apenas io$ooo.

Os-pedidos de fora devem ser envia-
dos com os importâncias em vale postal
ou cartas de valor registrado á — LA-
WRENCE & C, ma da Assembl.a, 45,
Rio de Janeiro. Dá-se grátis o Maga-
zine do Dinheiro. J 893

Mulheres Qravidas
Toda mulher grávida deve usar, ante*.

do parto, O PROTECTOR.
Terá um parto rápido e feliz, forta-

lece e tonifica o fito, evita as heinor-
rhagias, as inchaçScs, a sativaçSo o.irn-
a.w'1-, os vômitos, a prisão ale,ventre t
o aborto. Usado ainda depois do .parto,
atigmenta consideravelmente o leito ma-
terno. EXIJAM o nome de ERVEDO-
SA Sr DANN1BR.

A' venda em todr.s boas iptiàrinacià.
e drogarias. Depositários: GRANADO
& COMPANHIA — Rua Primeiro de
Março 11. 14, Rio dc Janeiro. S 1713

Gonorrhéa
curam-sc eni 3 dias coin
Injecção Marinho
Uua 1 ilo Sotomhro. 18(.

S

Ha 64 annos!!!
que.

• * • • i
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G RAÚNA Este maravilhoso
tônico, unico que

faz nascer cabellos e sumir a
caspa por completo. Vende-je
na casa Carlos Cruz Sr Comp.,
rua Sete de Setembro n. 81.

(B 1313)

Feltres intermitentes?
Cura radical em 3 dias pelo" ANTISEZQNICQ JESUS"

_=*_TT_*__ LARGA
(Esquina Tobias Bai reto)

Perolina Esmalte - ™£ »»
idquirc c conoerví i bellei* da pelle, >v-
provado pelo Inttitnto de Belieza de tV
ris, premiado na Exposição de M.tWno.
Preço 3.000. FO' DE ARROZ FERO-
LI NA, niave « «mbcllezador. Preço 4%.
Exijam e.itee preparado*, á venda em to-
das u perfumarlts e no deposito deste o
de outros preparados, & rua Sete de Se-
tembro n. _o_, sobrado. Os.i) '

Doenças
de

DENTISTAS 
— Vendem-se coroas de

ouro a 6$, .$ e 8$; clmpas de vul-
canite a io$, na officina da run 7 de
Setembro n. 205. O'67 S) J

DENTISTAS 
— Chama-se a attenção

dos profissionaes, para o optimo re-
sultado em pulpectomia e extracções com
o poderoso Local Anestliesico "Idclson".

(i'0. S) J

(IMPOTÊNCIA Cura-se com gar-
viu-IJralas dc catuába, remedio vegetal,

do do scrtüo do Ceará. Encontra-se na
rua dc Santo Christo n. oç). (1920 S) D

LENHA, 
tornecc-íc qualquer quantidade,

faz-se contraio; trata-sa com João
Teixeira, rua do Rosário 11. 172, daj ia
is 14 horas. (1003 S) J

SENHORA 
branca, id com edade, ten-

do unia menina de 12 annos, deseja
collocação em casa <le pequena familia ou
senhora íéria; entende <le todos «rviços,
sú não lava casa, nem roupas pesadas;
é pe-ssoa muito aocegada e de confiança,
sem luxo; informações á rua da Flores-
ta n. 22—Catumby, n5o faa questão dc
_rar.de ordenado e sim de boa casa.

(13-19 S) .

LEPRA, 
sarna. gafeira c oulras moles-

tias da pclic dos cachorros, cavallos
e outros animaes. O sabão Fox-Tcrricr c
o unico de effeito seguro c garantido pata
curar estas moléstias. Lata 2$, umcaincii;
tc na rua S. José n. 86.' (12-'. S) lt

MOVEIS 
— Alugam-se, compram-se e

vendem-se na Intermediária; rua do
Cattete _., telepb. 557, Central: (349») J

MODISTA 
perita de vestidos e taillciir,

ensina' a cortar e armar no manequim
sob medida e por figurino. Vae a domi-
cilio; preços 'baratissimos; rua da A-scin-
bléa n. 7, sobrado. (.ioqj S)J

MOVEIS 
— Compram-se, avulsos, casas

mobiladas, pianos, objectos de arte,
metaes, crystae. etc, ete. Clianiados ao
becco da Carioca ií. 28, com I"ern.inil«j.

(S)
c-stadousados¦se mu

nhor dos Passos ns.
TVrovi-is 
J.M. vendem-se muilo em conta; rua _e-

perfeito
conta l

14—16. (430 S) S

Corrimentos
curam-se em 3 dias com

S Um. 7 de Setembro, 180

SADOEIRO 
habilitado, offerece-se — Ac-

ceita proposta para o interior. Para
informar com o sr. Ernesto Florio, rua
Souza Franco n. 197 — V. Isabel,

(1806 S) J

SENHORA 
distineta, protepjida, deseja

aposentos em ca«a seria onde não ba-
ja mais inquilinos. Prefere-se da Gloria
ao largo do Machado. Cartas nesta reda.
cção, a Z. Z. (-079 S) S

DENTISTA
It. Baldas Von Planckenstein
Esp. em obturações a ouro platina,

esmalte e extracções completamente
«em dôr; colloca dentes com ou iem
chapas, a preços reduzido». Garante to-
do e qualquer trabalho e acceita paga-
mentos parcellados. Das i da manhã,
ás 6 da noite. Aos domingos só até is ..
horas. Rua Marechal Fioriano Peiixoto
n. 41 (sobrado), próximo á nia Uru-
guayana.

Oara garantido.
e rápida «lo

OZ13IV_5V
nãriZ (fetidez do nariz)

OnVidOS processo inteiramente
boca novo-
l>r_ Kurico de Lemns

professor livre dessa espnciali-
dade na Faculdade de Medi tina
dn Rio de Janeiro. Consultório
rua da Carioca 13, sobrado, das
12 ás O da tarde. J 2027

G0N01HEAS clironicas e
recen t es.
Quereis li-
car radi-

caline.hte curado em poucos dias? Pro-
curae informações com o ar. Feijó, quo
gratuitamente as offerece, não conhe-
cendo caso nenhum negativo; rua
Theophilo Ottoni 167. R J.

CIMAURIA — Cura resftiadoi,
constipações com fe-

bre, bronchites e asthma. Preço, i$ooo.
Deposito: Pharmacia Rodrigues, ru»
Marechal Fioriano 11. ... (8062 S) R.

Quem fôr
econômico

Aluíra os moveis n»"I-uiquidadori", JJrua do Cattete 57-
Compra-se, vcnde-iç
aluga-se e tr___-i.
moveis. Grande it-
brica de colchões, rt-

formam-se ol.hõcs usados. (G 643.)

Gravidez ?: J8;n"!
jector — Naulorre. Fácil
commodo e liygienico.

Compra-íENTISTA
avenit..

Tc..".5(i6. Central.
D eiectri.o; avenida kio üranco n._;si
sala 7

icilcctor
151,

(199- S) Jmm AMERICANO
DR. C. FIGUEI
REDO espeeialis
Ia em extracçõej

completnmen.
•em dir e outros trabalhos g.rantidos ',
systema aperfeiçoado, preços módicos, •
em prestações, daa 7 da manhã ás 9 da
noite, rua do Hospício n. 23a, canto da

-nida Passo»

TAPETES, 
cortinas, pinturas a oleo e

movei, de residências ou escriptorios.
Compram-sc em bom estado, n« rua da
Alfândega ia., J. J. Martins. (9393 S) M

DR. CEÍSS1UMA P.— Cirurgião da Santa Cila, dispondo
de installações apropriadas, trata,

com especialidade, as doenças da urethra, bexiga, testículos próstata e rins,
_?eroe ovarios. Cura radical das hérnias, estreitamento da_ urethra,. hydro-

CURA 
com acua fn_ qualmier cncoin-

modo da vista, hemorroides, prisão
de ventre, syphilis, cegueira, etc. 1 traia-
mento nas casas dos doentes, n,uc for
chamado. Cartas a S. C.; rua Nogueira
n 37 — Est. Dr. Frontin. (10:6 S) J

ceies e tumores 
'drj"v'_ntr'eV"Òp'erasões 

im. geral. Cons. 1 ros Rodrigo Silva, 7' 'iodos,
nas terças, quintas
lidos n. 10', sobrado,

sabbados, das
horas.

' 
4 e diariamente, 4 rua doa Inva-

CtONSTRUCÇOES, 
reformai de predios,

J pequenos reparos e pinturas, preços
módicos: tratar com o construetor Mich.il-:-
ki. rua Uruguavana n. 8; telephone 5336,
Central. (57-- S) 11

/COPIAS A' MACHINA?... Tcrci-s com
\J perfeição cm qualquer idioma e a
preços razoáveis fiitns por Steno-Dactylo-
erapha muito competente. Informações:
Tel. 702, Sul e Casa Stephen, S. .Tose
n. ii7j _I____._!i

CHUXIÜO 
— Compra-se qualquer (juan-

tidnde, á rua 7 dc Setembro n. 169.
com o sr. Gomes Junior, casa dc pia-
nos. (1861 9) S

COMPRA-SE 
uma machina dc apparar

papel, na rua Marechal Fioriano si,
sobrado. ________

COBRANÇAS 
— Despejos, penhoras,

fallencias, ínvcnUito*., divórcios, hy-
poth.ccas, foltnra.5 dc presos, bom advoga-
do; rua tios Ourives 11, n_, Io andar.

(1S36 S)S

VKNDl-iM-Si' 
2 preilios por

novos, assobradado., alto,
10 COIilüS,
centro de

terreno, jardim c gradil de ferro na fren-
ie, entrada .10 lado. com - salas, - quar.
tos. coiiitlu, despensa, banheiro e tanque
_ VV. C, irata-se c.m Mourão a ruii do
ictirio, 1.1, ou i rua Souia franco, 1;.

-TõrivNDlv.!!. barato um bom piano, cm
T muito boas condições; na rua S. Chris-

tovão n. 311. tS -'oáo) O

\7-ENDEMs-_E umo boa armação, dois bal-
V cões e uma "escrivaninha, cm peroba,

tudo novo; na rua Uruguayana 11. ec3í
alfaiataria ''A l^ualez-.''. (R _o.ij) O

VIBN_I*.S1* 
barato, para

gar,
[lesoccttpar lo-

gar, ou troca-se por uma machina Un*
derwood ou por jóias, etc, uma mobilia
dc perobaj com r; pcçns, para sala de jau*
tar, com pouco uso e do custo do 1:600$;
rua do Cattete. ioí. loia. __i. io_-3) O

ARTAS dc fiança para alugueis e em-
bec,

brado.

/CARTOMANTE
\,,i Frei*. Caneca

Rosário n. g A, so
(303? S) lt

mme, Concepcion; rua
n. 19C, sobrado.

f_-oS3 S) S

MOVEIS 
— Compram-se mobílias, pia-

nos, quadros, tapete», trens de cozi-
nha, roupas de cama, etc, rua S. Luiz Oon-
_aga n. _o, (8399 S) R

MOVEIS 
usados — Compram-se mobi-

tiarios completos, avulsos, objectos
de arte, antigüidades, ornamentações, pia-
nos ile bons autores, etc.; na run i-.en-
dor Dantas n. 45. térreo, com E. Ri-
beiro. (9T:-l bl s

TYPOGRAPHIA, 
a mtii bariteir» —

Reinetttm-se preço,, pelo Corieio, a
quem enviar «ello para a rouposti. Casa
Torres, r. Senhor doa Ftisoo 9I, Rio.

(1918 S) J

TRENS 
de cozinha, porcelanas, cristaes,

louca?, vídiros. etc, preço, hbratws-
simos, casa Hon Marche, rua Voluntários
da Pátria n. 271. (9140 S) S

MOVEIS 
— Compram-se avu.sos,

mobiladas, pianos, objectos de arte,
crystacs, metaes, etc. etc, chamados ao
teceo da Carioca n. -3, com Fernandes. ...

(434 S) S | CMS

r-r-RADUCÇOES E VERSÕES — Pes-
X soa habilitada, encarrega-so de fo-

zel-as por preço medico. Inglez, francez,
e hespanhol. Cartas & caixa, a O. T. Q.
neste jornal. Dão-se as melhore- referen-

(1:07 S) J

MADAME 
Torres — Cartomante; rua

Constança Teixeira n. 61 — EsWÇão
Mcj-cr. («38 S) R

EfllíIiP |
Tome PEITORAL MARINHO]
Rua Sete de Seteniliro 1SG

/COMPRAM-SE machinas de escrevrr;

1'ROSCOriO — Vende-se um dc Na-
clicr, por asoÇooo; á rua ia Har-

inou-.-i n. 9;, loja. 0759 S) S
M!

Mc
l_; rua da Alfândega 11

(--o;? S) S

p-iotograph.
X is cm,.COMPRA-SE 

uma mw
ca 8 X 14 c.m., 011

cru perfeito estado c com ohjecUva lami:
uns.-, dc uni dos sc_uinlci autores: User-
(M-4'.ufok ou Tenox)! Erncmaiui Uleagoii
Colonial) Kodak cora objectivn /*l--ís oa
Gocrz. Resposta por carta a ü. C. D..
redacci. deste joriul, . t-O^o Si I

OÇA preparada no estrangeiro, fala c
c«crcvc 4 linguas. faz corre; poiiilca-

cia comniercial c =aba dactjflographia.
Deseja locar cm casa commercial impor.

Pcde-ee diris-r .1 V
rio desta folha. (nss S) J

MODISTA 
que morava o rua d.v Rela-

ção n. ss, está trabalhando á rua do
Kc.en.i_ 11. 1.0, aon.lc «c acha. Trabaloau.
do por preços módicos, :a2 vestidos por
qui'.|uer fiir-.irino. Com inolilc?. nttemlr
a ci_.mad;s. Tel. Ctat. s-7t lSs8 S> a

TIXTUREIRO 
— Em tintas vegetacs

orfícrece os seus trabalhos aos srs.
industriaes de tecido», dando boas provas
dc seu-s tr_.i.!lios; quem deseja., peçti
por favor escrever para A. D. F. — Va-
lença — E. do Rio. (17S1 S) U
"-ór-r-o.! 

1 1_  .t.ef-fof.. *-«-!« r..* --^-

U_ii._ 
BcnnDaí. uscivW l_<_._,uu __- _*_->¦.-

no centro, offerece um commodo para
descanso. Cartas a Viriata, neste jornal.

(184.1 Si M

UMA 
senhora discreta, aluga uma sala

de frente a casal de tratamento ou
pira descansar durante^ o dia. Cartaa a
G. II., neste escri ptorio. (473 S) S

UMA 
moça bonita e noiva declara que

eoníeg«uru e^ta_ felicidades, com o
uso do Crcosgenol, moderno tratamento
das tosses e molcstius pulmonares, _ porque
tossindo, c magra, não cuconflraria can-
didaio. (i;íi S) S

XTM 
senhor chegado de fôra, d*â cônsul*

) tis sobre negócios c protege os ra*/a-
ter:o_ da tida; rua Senador Euzebio n.
-4. sobrado. (203. S) S

UMA 
pessoa de tratamento c discrição

deseja alugar uma sala o casal em
eguetea condiçõe», para descanso; cartas a
o_u folia a E. JJ- _, lui gi S

DENTISTA Heitor Corrêa,
cspccialiãla em
trabalhos a ou-
ro e dentes arti-

ciaes. Gabinete montado com appare.
lhos modernos de electricidade. Preços
lodicos. Das ? ás 6 horas. Domingos
até ás j horai. Travessa de S. Fran.
cisco de Paula, 'í.

PARTEIRAS
CSüBSTÍtCi < moléstias de
fDK I l*»mulher, o DR. H" ""¦WWDE. ANDRADA,
cura, corrimentos, hemorrhAgias e autoen.
sões; de modo simples, t.ita a gravideznos casos indicados, fazendo Apparecer o
incommodo, «em provocar hemo.rhajiia,
tendo como enfermeira min. JOSÈPHI-NA GALLINDO, parteira do Hospital
Clinico de Barcelona; consultei diárias
fratis sos pobres. Acceita clientes em
nensão. Consultório e residência: rua do
X*.radio n. 111, sobrado. (304 J) S

A verdadeira
mme. PalmyraPARTEIRA —

— Com longa pratica, trata de moles-
tias de senhoras e suspensão, por um
processo rápido e garantido. Acceita
oarturientes em «ua residência, i rua
Camerino n. 105. 103 J

PARTEIRA Mme. Franci*c»
Rei», diplomada.
faz -pparecer a
menitrttaçio nor

,. proceiio scleoiH.
tico e sem dor; trabalhos garantidos _ pre-
çoi ao alc-ance de todos, aem o menor pe-'igo para a saude; trata de doencao do
utt.-o; rua General Câmara n. 110, Tel.n. 3.368, Norte, próximo da avenida Cen-
tal. Consultas grátis. (118 S)

Parteira Mme.Barroso
¦Com pratica da (Maternidade, trata

das moléstias do utero c evita a gra-videz. Acccita parhiricnte- cm pt-nsSo
e attende a chamados ,. qunlqtier hora.
Telephone n. 4589, Central. Rua Gr-
nírr.l Çaldwell n. _;:_. S

Putos. Moléstias das
Tratamento dos
-belos « suas con-
sequeciflí, dos cor-
rimemos, das coli*
oas _tc.o-.._i;an_s t das regras irregulares
e prolongadas. Assemblèa, <.-), du 12 is 18.
Serviço do dr, Peira Magaílila. Telep.

DOENÇAS D3 APPARELKQ OIGES-
TIVO E DO SYSTEMA NERVOSO—
DR. RENATO OE SOUZA
LOPES, docente na Fa»
euldadem Exames pelos
ralos X, do estomagoP
Intestinos, coração, nul-
mões,etc. Cura da asth-
ma. — flua _?. José 39, de
2 às 4, (menos ás quartas-feiras). Grátis aos pobresás 12 horas.

GRAVIDEZ O uso constante
do Hematogenol do
Alfredo de Carva.

lho, em um calix ás re.ei.5cs, em cuja
composição enlram a quina, kola, coca,
lacto-phosnható de cal, pepsina pan-
creatina diastase e glycciina é a me-
lhor garantia á vida ilo feto e da mu-
lher grávida, pois o Hematogenol, além
de poderoso tônico c digestivo, vende-
se em todus as pharmacias e drogarias
do Rio e dos Estados. Deposito: 10,
Rua Primeiro de Março.

COLORINA, r"••••••• ideal ga-
rantida, para res-

tituir ao cahello a sua côr original pre-
ta ou castanha, — Preço io$ooo; pelo
Correio, mais 2,000. Deposito geral, rua
7 de Setembro n. 127. — R. KAN1TZ,

Cartomante — Diz tudo com cia-
reza o que se dcsc-

saber. Mudou-se dn rua Constituição
n. _., para á rua General Cornara 348
sobrado. (851 S) S

CATARATA Cura da cata-uni nu ni n... ratn p0r pro-
cesso operatorio seguro.qualqucr
que soja a edHde do doente, peloDr. Neves da Rocha, oculista com
longa pratica de sua cspeciali-
dade no pniz c nos hospitaes de
Berlim, Vienna, Paris e Lon-
dres; medico de diversos hospi-
taes desta cidade. Avenida Rio
Branco, 90, das 10 ás 12 e de 1 ás•i horas. Honorários moderados.
Dispõe de aposentos parahospe-dar doentes que queiram estar
sob sua completa direcção.

A1125
T>inrif>irrt — Empresta-se sob hypo-___i.__ei.-o thecas de pre(}ioa) ,-*...,.
quer quantia, a juros e condições que se
tratarem; rua Tlieopliilo Ottoni n. S.i

Dr. von Doilinger da
Gr&CA **° *^osl'* *^a Beneficênciat»\w> Portugueza e com estagio
na Real Universidade de Berlim. Do-
enças do rim (examc3 com a luz). Ci-
rurgia, cura radical das hérnias, he-
inorrlioides, estreitamentos da urethra.
Operações sem chloroformio e cora »
incsthrsin regional. Mem de Si io,
sobrado, n ds 12 e is 3 i|_. Tele-
phone 4.810, Central.

PROFESSORA DE PIANO
T.ecciona. a preços módicos, á rua

São Francisco Xavier n. 838. S. 1853.

MOVEIS A PRESTAÇÕES
V. S, quer comprar moveis a pres»tações por preços baratissimos. entre-

gando-sc na i* preslação. sem fiador, è
na essa Sio", Senador Euzebio. 117 *
un, telephone 5300 Norte. (S 330-

SITIO BELLA VISTA
_ Quem precisar uc oiescanço, ou mu-
(lança dc clima seja totirbic ou amigo
da natureza, deve procurar os'e sitio;
informações, por favor, na "Casa Fio-
ra , rua Gonçalves Dias 11, 311.']¦ 

.5941-

ALFAIATE
Aluga-se parte dc uma loja com to-

dos os utensílios para alfaiate; á rua
Lavradio 9, S 1842

andar, [undos. (81Í2 S) S

trata-se com
brevidade,

mesmo sem
certidões, ci-

Casamentos
vil. -15.., e religioso, 20., em 24 horas
na forma da lei, inventários e justifica-
ções. etc, com Bruno Schcgue, a rua Vis-
conde do Rio Branco, 32, sobrado. To-
dos os dias, domingos e feriados. At-
tendem-se a chamados a qualquer hor».
Telephone n. 4.542, Central. S 1964

Ponto a jour,
bro n. 05, i° andar.

desde 200 rdis, só
7 de Setem-

(117 S) S

Cancros
venereos

ourara-se facll ecom
pletamnii.o som dor
oom LYSOUNA do
Pharmaceutlco Jovl
no dns Santos. De
posito geral: r.a cie

39, Teloph. norte 3'_65. Preço Sgooo
S 230

SENHORAS

i.iu. Cam' (8547) 1

50^ machinas s,n^ *£*%"£
..._¦,

do .
(le v.ir.-i a sete gavetas; lim moinho

com motor; motores electricos de
HP. Preço baratlssimo

i.S, 1*18-16
3 c

1 Republica n. pr_-
Si M

SYPHILIS suas conseqüências.
Cura radical, Injeeçõei
i.mpletamente INDO.
LORES, de sua pre-;,. paraçio. App. 606 •014. Afcemblea n. 54, das 13 ás 18 ho-

?{",&«* .*> Dr. PEDRO MAGA-
ÍUAIiS. Jeleplioiit J.eoo, C, (Js.J S.R

Blbllotheca de Obras Celebres
Vende-sc i.ma colIecçSo de livros,

completa, inteiramenle nova e di> ,u«H-
dade superior, por aooSooo. E« enes-
deruada *m Rojtburgh. Custou 430.000.Propostas por carta a Antônio, posterestante do CoiT-ia da Manhã.

COLCHÕES
-*-,Vendem-se para solteiro a ,.-.. 4$,

e _$, ditos para casal a 7$, g$ c icí;
na officina c deposito de Colchoaria da
rua I;rei Caneca 309, próximo á rua
dc Catumby. S 186-

Caixas vazias de cevada
Vende-se grande quantidade; ni

Companhia Cervejaria Brahma, rua
Visconde dc Sapucahy 200.

Alugam-se aposentes
com bclla visia para jardim e mar na
rua do Cattete n. r, pens_o Gloria.

(R ??-)

MOVEIS A PRESTtQOES
Querem comprar moveis a prettl»

çllei, entregando-se na 1* prestaçle,
•em fiador, por preços baratissimos, *
na Caia Eton, rua do C»ttete, J, t«l*-
íhSU« _._<. CwtrU, (*'••

;.;.-
;-íí___.!*>--_^__.____*;!-_1

-h.- -.-• j:v- A __i_í3__w».-.- te-_ã__iw^SU_-i. — -.-_.
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CORREIO DA MANHA — Te^a-feiw, 8 dç Agosto de 1916

liOTElUAS DA CAPITAL FBDEU4L
Companhia de Loterias Nacionaes do Brasil

Extracçoes pabllc&3 sob a flscaltzaçfto do governo federal
és 2 U2 e aos sabbados ás 8 horas, á

RUA VISCONDE OE ITABORAHY M. 45

HOJE HOJE
336-13-

15300C4000
Por 9800) em inteiros

Amanha Amanhã
345-S*

20:OOO$OOO
For 1940 O em meios

{Sat>l>acÍo, 12 do corrente
A's 3 Iioras da tarde—3IO—18'

OOOffiOOO
Por 89000, em décimos

SabbadOi 19 do corrente
A."s 3 Iioras da tarde — SOO—31*

0:000*000
Por 89000, em décimos

Os .i-diflo. de bilhetes do interior derem ser acompanhados de
mais 700' rs. para o porte do Correio e dirigidos ao» aeontes geraes
NAi-ARBTH * O., UVA DO OUVIDOR 94, CAIXA N. S1T. Teles*.
IaUSVETi. e na casa F. GUIMAIUNS. RUA DO ROSÁRIO 71. e.qni-
na do beco das Cancellas. — Caixa do Correio n. 1.273.

Sellos para collecções
Compra-se e paga-se bem qualquer

quantidade dc sellos nacionaes e es-
¦trangeiros, assim Como moedas e meda-
lhas antigas, -ó Brasil. Rua i° de Mar-
Ço n. 39, casa de cambio. S 667

PENSÃO FAMILIAR
iRua Corrêa Dutra n. 3, esquina da

Praia do Flamengo.
Aluga-se um quarlo com pensão a

casal de tratamento, com todo o con-
forto. (S 1749)

LOMBRIGAS
o «abo-

preferido,
Para expellir as lombrlgas e outro s vermes do corp. humano,

rota XAROPE VERMIFUGO DE P ERESTRELLO. deve ser
¦orque;

,,« _ E' muito agradável ao pala dar, tanto assim que e preciso guardar
o frasco icmpre bem acautelado, para que as creanças oão o tomem, suppondo
que é algum» calda ds doce.

a.»  Alem de -5o irritar os intestinos, comi acontece com muitos
outros vertr.ifugos, é dado em dóse9 muito diminutas.

3." — Não {..-ira as creanças de seus brinquedos, nem de suas comidas,
nem de su» uude. ...

4," _ Tem propriedade laxativa, c por isso nao c necessário, após o seu
uio, tomar nenhum purgativo.

Applicado tanto para creanças como para adultos. — vidro, 3*000.
Remette-se pelo Correio 1 vidro por 4$ooo; 6 vidros, por,i8$soo, e :a

-Mros, por 35$ooo,

Vende-se na A' Oarraffà Grande
RUA URUGUAYANA, 66
Perestrello «fc Filho A 1786

MOVEIS
GRANDES REDUCCOES nos pre-

ços como sejam: camas para solteiro,*•$$ a 35$; ditas ristori, para casados,
40$ e 4J*; iavaitorioa ingleiei, 50$;
toilettes commodas. 100$ e 105); guar-
da-vestidos, 35$ • 4jl; giuuw-louçM,
JJÍ e 45$ooo; guarda-pratoi, supe-
riirts, 110$ e 130$; guarda-ve«tidos ds
dasarmar, 100$ « 110$; mesas elásticas,
5*4 e 55$; -mobílias estofadas, 130$,
140$ e 180$;'ditas Sul-America, 100$ e
110$, cadeiras para sala ou quarto,
75$ e 80$: cadeiras'de balanço, 33$ «
40$; dormitórios, 430$ e 450$, superio-
res em arte e fantasias belgas e estylo
allemão, 500$ e 510$; diversos modelos
a escolher; «ala de jantar, ítot t 4009;
ditos estylo allemío, 390$; superiores
de fantasia, crystaes e cádeirai dc cou*
rs, 830$; camas de arame, 10$ e ia$;
colchões de crina, :*$ e 35$; capim,
3$ a 10$; e tudo novo e de primeira
qualidade ao

LEÃO DOS MARES
110—I/AKGO DA IiAPA—110

— Pecam cataloeos —

I

PÍLULAS
VIRTUOSAS

Curam era poucas dias as moléstias
do estômago, figado ou intestino.

Estas pilulas além de tônicas, slo ia-
dicadas nas dyspepsias, prisões de ve»
tre, moléstias do figado, bexiga, rins,
náuseas, flatulencias, mão catar, ete.
São um poderoso digestivo e re|ul_ri-
cador das' secreçSes gastre-intcstinaes.
A' venda em todts as pharmacias. Ve.
posito: Drogaria Rodrigues, rua G.
Dias, 59. Vidro i$soo, pelo correio
mais 300 réis. J 7"

Garage - Cocheira - Fabrica
Aluga-se uma esplendida e grande

propriedade com grande chácara e abun-
dancia d'a*j_a. Água nascente. Serve
para grande garage, cocheira ou para
fabrica, sita a rua Itapiru', a poucos
minutos do centro da cidade. Para in-
formações, á rua de S. Pedro n. 9,
3* andar. (J 9*0)

cura u Amenas.
DR. A. DANTAS DE QUEIROZ
Modernos methodos de tratamento

medico e cirúrgico, conforme a melhor
indicação. Consultas, das 8 ás ti da
•manhã. Rua Uruguayana n. 43.

Terrenos a prestações
Copacabana c Ipanema. Trata-se com

os proprietários. Rua do Hospicio 12,
i" andar, do 1 ás 3 il. l|_. U9J0 J.)

BICYGLETA
jyio-dc-sc tuna nova, esplendida; rua

Candelária 78, «obrado. (J. 1991)

Escriptorio e Armazém
Aluga-se um soberbo, independente,

Serve para escriptorio ou para pequeno
armazém, no novo predio á rua S. Pe-
dro 11. 5. Trata-se na mesma rua n. 9,
3" antlar. (I 919)

HAMMOND
Compra-se uma machina de escrever

teclado Universal, ultimo modelo, fun-
ecionando perfeitamente e sendo muito
barato. Escrever a A. B. Ci, neste-es-
criptorio. R '*46

adquirida ou hereditária em todas as
manifestações. Rheumatismo, Ecze-
mas, Ulceras, Tumores. -Dores museu-
lares e ósseas. 'Dalrtliros, Ftirunculos,
Escrophitlas, Dore9 de cabeça noctur-
nas, etc, c todas as doenças resultan-
les de impurezas do sangue, curam-so
infaltivelnienle com o

O mais poderoso antcsyphilitico O mais enérgico depurativo
Unico que com um só frasco fa" desapparecei* qualquer manifestação'ma colher após ás refeições. Ein todas as ipharmacias e drogarias.
iF.-iliricantc: — Pliarmacculico Álvaro Varges — Av. Gomes iFreire, 91)

IV-aOH-B-B

Sil Lnelyl
PEHSAO EN6USH HOTEL

Para famílias c cavalheiros dc traia-
mento, tem totlo conforto, grande cha-
cura, preço muito reduzido, -tudo recon-
struido tlc novo, rua do Cattete 11. 17.,
lelephone 2.00S. R 503

ARMAZÉM
Traspassa-se uni, em esquina de rua,

próprio para qualquer negocio, em rua
central, tlc i» ordem. Informa-se com
o sr. Jorge, á rua da Assembléa nu-
mero t6, ,loja. B. 1324.

Abaixo as injecções
Com o 606 e 914 gastaes um dinheirão

e não ficaes curados
As injecções de mercúrio vos debilitam

Só o "3E3_^JEI_RGII_l,' remédio ve-
getal é que cura realmente a Syphilis.

GOSTOSO g ÜTIL
A'venda nas drogarias: S. BI. Pacheco, Granado

& Comp., Araujo Freitas & Comp. e todas as boas
pluirmacias. R1194

CAPILINA
CURA

- CONSTIPAÇOES -
INFLÜENZA, TOSSES, ETC,

Verdadeira e Sincera
Para Acabar o 6ránde Estabelecimentc

¦ V- 1 DB
ALFAIATARIA, Fazendas, Roupas feitas, Roupas brancas,

Chapéos, Vestuários, Capas de Borracha,
Guardas-chuva e muitos outros artigos de novidade para

Homens, Rapazes e Meninos.

A CísTRKrfRlÕMPHAL
õ6, Rua do Ouvidor* 56

Os últimos 3 mezes desta Bara.tira Casa
Adjucto Ferreira,- obrigado a liquidar para acabar com seu estabelecimento até 31 de outubro pro-

ximo, imprcteriyclmente, of fer éce á sua numerosa Freguezia e ao Pu blico desta capital, e do inte-
rior, todas rs mercadorias de seu negocio, a preços baratissimos, isto é. com 30, 40 e até ço o|o abai-
xo do seu Justo valor. Nesta 'ffiicera e verdadeira liquidação, tudo será liquidado, incluindo Arma-
ções, Balcões, Vitrines, Espelhos, Machinas de Costura e Registradora, Cofre, Escrivaninhas e todos
os demais ulensilios. Traspassa-se o contrato do oredio em vantaiosas condições, entregando-se jâ
se o comprador exigir,, liquida ndo-se as mercadorias em publico leitão. ^^

Md PEQUENA DEMONSTRAÇÃO DE PREÇOS DE ALGUNS ARTIGOS
Temos de roupa de Superiores case-

miras, inglezas, pretas, azues e de cor,
301, 361, 40$, 45Í, õ< $ e 550OOQ.

Cariisas Portuguezas, Francezas e
Americanas, brancas ou dô côr. duzia,
35*, 40$, 500, 64$ e 780000.

Pyiamas de fino zephir ou Mousseli-
ne béje ou branca, a 7$, 8$ e -#000.

Chopéos de palha italianos de modpr-
nos feitios e modelos diversos, a 3$,
5|J e8$000.

Sobretudos, Capas, Capotes, Pelm-i-
nes.Cavourse Macli-farlands a 251 3-tf,
35$ e 40J00Q.

Collarinhos de linho de todos os for-
matos e feitios modernos, duzia 7g000 e
110600. - .

Ceroulas brancas e de côr, Portugue-
zas, Prancezas e Americanas, duzia,
280, 400, 58g e 641000.

Punhos de linho formatos diversos,
duzia 140000.

Chapéos de lebre, castore feltro, pre-tos ou de côr, a 5$, 70, 90 e l.gOOO.
Costumes de brim de linho branco c

Pardo, de Paletot ou Dolman, a Oí, 110
e 140000.

Camisas de meias Francezas, brancas
ou cruas, artigo especial, duzia 280000.

Capas de Borracha verdadeiras im-
permeáveis (grande saldo) a 19SO0O.

Meias Trancezas e flo de Escócia, pre-
tas o de cor, duzia 8í, 100, 14$, 22$ e
28$.

Vestuários de brim de linho branco,
pardo e de finíssimo tussor, a 20500,
3. ¦ W 5ff* 6- 6 7Í°00-

Gravatas de seda, modelos diversos,
sendo muitos de ultimas novidades a$300,

, 10200, 30 e 48000.
Paletots de alpaca-lona lisa e de cor,

a 90 e 110000.
Sobretudos, capas e pelerines para ra-

pazes e meninos, a 9$, 110, 140, 16$ e
18$000.

Lenços brancos e de côr e os celebres
Piramydes, duzia 3$, 50, 7$, 80 e 90000.

Suspensnrios francezes, Inglezes e
Americanos, a 10500, 2$, 3$ e 3$40O.

Chapéos pretos de copa dura de finissi-
mo castor a 140000.

Ternos de roupa-de brim de linho bran-
co, de côr ou tussor, a 180, 220, 240 e
26$000.

Luvas de lã e fio de Escossia, par

LOüfiBRIGAS
Sío íxpclüda»

com o LICOR DAS
CR15ANÇAS (Ta-
nactíto composto),

do dr, Monte Go*
dinbo, npiirovado

pela Directoria Ge-
r»l de Saude Publi-
cs e Aajlitenci*. Fu-
blica 4o Estado da
Rio.

i£- . melhor re-
médio castra as
lombriias • «»
lestiu devidas a

ft-t-ãKtiKRAM ;r".*-oE'.. $£
t, ,-a «„,. a^vr.l, iiío exige dlet'

sem purgantes. Não é venenoso, nio irrita
os intwtinos. dj' tão bom nue é muito re-
ceitado pelos medico». Drojana ío fovo,
rua de S, j*-sí a, 6ia e em W04S ai dro-
garlu.

UTERINASema-io
quo cura FLORES lUUNCASe os
Corrimentos das Sonho-as.

Vende-so nns principaes phar-
macias è nu Drogaria Arau jo Frei
tas _ C.

Machina piiotograptilca
Vendc-so uma "Kodak", 4 A, com

lente Zeiss; ru» da .Alfândega a. 42,
sala 13. J. ">¦«••

u

Xarope Peitoral de Dasessarl.
e Alcatrão da Noruega

ÍORMULA DE BRITO
Approvado pela lnspe.toria de Hy-

liene « premiado eom medalha d: ouro
ns Exposit-o Nacional de 1908. Est*
maravilhoso peitoral cura r.dicalmente
bronchites, catarrhoj cbroaicos, coque-
luefae, aithm», tosse, tísica pulmonar,
dores d* peito, «iieumonias, tosse ner-
vesas, constipaçõns, rouqmdüo, suffooa.
e-es, doenças de garganta _trynge, de.
fluxo asthmatico, etc.. Vidro i$.ioo. —
Depósitos: Drogarias Pacheco, Andra-
das n. 45; Carvalho, rua Primeiro dt
Março 10; Sete de Setembro. 61 e 99
e á rua da Aaiemblé-j, n. 34.° Fabricai
Pharmacia Santos Süv*,. rua Dr. Ari*
Üdes Lohp n. 219. Telephone 1.400,
Villa.

RHEUMATISMO
FACTOS E' O QUE SE DEVE EXIQ.B

DOCUMENTOS IMPORTANTES
Attesto que, tendo proscripto as GOT.

TAS OLLEBER a doentes de rhetinutis-
mo articular clirouico obtive os nielliorti
resultados.

S. Paulo. 18 de I11II10 de
DR. A. SS'"FA.rJARDO.

Escovas para roupas a 10 e 11500.
Colletes de fustão de linho branco, a

5g800.
Toalhas felpudas, muito grandes, duzia,

0$800 o 110800.
Camisas brancas e de cor, para rapazes

e meninos, a 2$800, 3$400 e 3$800.
Chapéos Panamá francezes, al

A 997

CACHORRO
¦Desapparecei! um, pequeno, raça Car-

lindog, côr clara 011 caife com _ leite,
com a cara escura, tendo dois sisnaes
dos lados, da rua Visconde da Gávea
n. 24, loja, Sendo de estimação c a
Jona estando inconsolavél, pede a
quem o tiver, de joelhos, trazel-o á
dita -casa, ijue será recompensado.

S 840

Fabrica de Escadas á Vapor
Casa fundada cm 1SS0

'Novo systema tle ferragens .privile-
giadas, e que obtiveram medalha dc
ouro na Exposição Naciona1 dc 190S.

Temos sempre gtand. stock dc todos
os formatos; são as mais sólidas c por-
tateis. Rua da «Constituição 11. ** —-
Rio de Janeiro. B. 1312.

OURO
Prata, brilhantes, cautelas do Montebrilhantes,

de Soccorro, compram-sc; ua praça
radeiites 64. Casa Garcia.

Ti-

Ktmi^3M*%<UM!MiM*WaB&

TRASPASSA-SE
o contrato de uma casa dc seccos e
molhados, situada num dos melhores
pontos dos subúrbios, tem moradia
para familia c grande chácara. Infor-
mações com os srs. Teixeira Couto
& C. Rua Uruguayana 99. (B 871)

.Todas as outras mercadorias aqui não especificadas soffrem todas grandes reducções nos seus
antigos preços.

Para provar a sinceridade desta liruida-ão, Ioda a mercadoria comprada durante a mesma e que
por qualquer motivo desagrade aos srs. compradores, mesmo depois e estar cm suas casas, pode ser
devolvida para ser substituída por outra, ou se lhe devolverá a importância em dinheiro, 110 valor
das mesmas compras.

As Roupas sob medida so.frem neste momento o desconto de 30 e 40 o.o
Ninguém deverá fazer Compras de Roupas e outros artigos paraHOMENS, RAPAZES c MENINOS sem primeiro visitar e verificar
os preços baratissimos

Da Liquidação Final da Casa Rio Triumphal
56, XVU..-- X_»0 OUVIDOR, 56

SELLOS DO BRASIL
Compram-sc por 50 mil réis os tres

de "Olho de Boi", sendo muito per-
feitos, e por iso$ooo a série do3 incla-
nados, Santos Leitão <S- Comp., rua
Primeiro de Março d. 39. S. 436.

GRANDE HOTEL MILANO
, Dirigido por Dario Del Pauta, Ele-

gantemente mobilado. Cozinha italiana
e franceza. Acceitam pensionistas avul-
sos a Ia carte. Avenida Gomes Freire.
7. teleph. 3«-o. Central. .. S 123

ALFREDO MACHADO
Precisa-se falar còm o mesmo, para

negocio de familia . Natural de Ce-
lorico de Basto, Portugal. José de
Souza Campos. Rua Arcliias Cordeiro
n. 338, Meyer, 613 J

Is ."tas concentra-las ds

FERRO
BRAVAIS

iioorí_n__B"l-eJlciicti__â

ANEMIA"èlí
CHIOMU

DEBILIDADE
A d» FORÇASPalllda»

s a-arnuelas e
lmlnyibug,M.jWliivi-_

GOÜORRHEAS-
• íun cc-tpUc.-Sii. Cura radical pot
_-_l«SS!S-* •*«uro* • «apUe* Br. JOÃOABREU. Das 8 is ii « das i| .1 ilhnrai; fia ru* da S. Pairo, 64. .

J060 00 BICHO
Methodo pelo qual nunca so po-aeru perdei' nesto .|o_o, "oito 

sobcálculos íiíntliemiaticos; enviu-sc
pelo correio mediauto 28 omsello on .stampilhiis; cartas 11
ArclUmedcs neste jornul. (J1780)

Attesto que tenho empregado no rheu-
matismo articular a.wlo, eoin feliz resul-
tado. a« Gottu antirheumaticas Ollebar,
e ao tenho razões para rcconitiiciidar ejsi
preparado.Km fi de meu frio — S. Paulo, at
de outubro de 1915.

DR. CESIDIO DA CAMA E S.ILVA.
(Firmas reconhecidas).

Atteato que noa casos os mais variado»
dt rhtumati«ruo, cm que tenho lançadamio. em minha clinica das Gottas a nti.
rhtunuticu de Olltber, o- resultados obti-
dos têm sido satisfatórios.

O referido i verdade t assim o attesto.
6. Paulo. 10 de maio dt 1016.DR. ROBERTO GOMES CALDAS.
(Firma reconhecida).

Illm". sr. Manoel B. Rebello—S. Paulo!
Declaro que aolírendo lia doi* annoa dt

ura rheumatismo chronlco, que me obriga-
va a andar de joelhos, por nio a poder
fazer de outro modo, mo foram dados, pa-
lo sr. dr. Roberto Gomes Caldas dois vi-
dros do preparado "Gottu antirhsumatlcai
dt Olleber", estando eu hoje quasi curado,
pois ando bem dispensando qualquer am»
paro para o fazer, raço esta declaraçlo «
bem d&rjuelles que como eu, são victima*
do rheumatismo, t que encontrarão nal"Gottaa de Olleber". allivio e cura par»
teus softrimeutos.

S, Paulo, ia dt maio dt 1916.
MIGUEL GACCIONI.

(Villa Joaquim Antunes 2 A),
(Firma reconhecida).

Preparado puramente vegetal. Approvada
pela Directoria de Saude Publica do Rio
de Janeiro — Vende-se nas ruas! Andra-
das 41, 8. Pedro 44 • Chile 31—Dtpotlto.

PAPEIS PINTADOS
Moderna collccç.o, desde 400 réis a

peça, e guarnicão uesde *$ooo a .peça;
estes preços só se encontrara durante
este mez; na conhecida Casa Brandão,
á rua Assembléa 87, próximo á Ave-
nida. J 195;

/
/

REMÉDIO EFFICAZ
SEM DROGAS

Hotel Miramar e Babylonia
I-E-.Hf-

Nova gerencia. — Com trinta
dias de permanência neste ho
toi, pela sua maravilhosa situa-
çao, curam-se as seguintes
moléstias : - MYPOCONDR1A,
CHLOHOSE. NEURASTHENIA
e NOSTALGIA. Asseguram as
sumidades médicas; rua
Gusiavo Sampaio ns. 64 e 66.
Rio de Janeiro. Telephone n
972, Sul, .7 minuto, da cidade.
Por automóvel 15. J 1342

404
:" ' - Marca registada "'., .1 x, .-, _,.¦* »».--!>--- un-uiv»

cipàes pharmacia. e drogarias desta cidade o de todo o Brazil.

GONORRH E'A
Illenorrhagia oü qualquer corrimento da urothra, cura radical em 4 a 8
dias! Com a maravilhosa inje*çao seccativa e cap.ulas _0i. Quando tudo
falhar, este extraordinário preparado sempre triumphará. O unico allivio
da mocidade! Fxpeilmontue e vereis o oííoito assombrosoI Não ha go>norrhéu que resista a esta prodigiosa descoberta.

Vende-se na Drogaria Granado "á Rua 1. de Marco 14 • 18 e nas prin-

VÊR PARA CRER ?
Quereis comer bem e gozar saude?

Só no Café e Restauram Rio Branco,
rua Marechal Floriano n. 195, aberto
dia e noite.

MADEIRAS
Para constrticçSes de predios e mar-

cenarias, vendem-sc muito em conta.
Neves Sr Comp. Rua Senador Euzebio
n. 85. (J 918)

Loja na rua da Carioca
Traspassa-se, no melhor ponto «da

rua da Carioca, o -contrato dc um pre-
dio, com magnífico armazém. Trata-
se na rua -do llospicio ai, 120, loja.

B. 1044.

ADVOGADO COMMERCIAL
¦Fallencias, concordata-, cobranças de

contas e notas promissórias, minutas
de contratos e distractos, penhoras,
despejas, etc. Com o dr. A. Leal. Rua
da Quitanda n. 50, sobrado.' 816 J

ENGENHEIRO NEIVA
V_ndc-se dois lotes de terra, de

12 i|2 por .-o cada um, perto da esta-
ção; trata-se na padaria Itatcana, era
Maxambomba. R 1890

Acção entre antigos
A que devia corer com a loteria de

12, de uma machina de costura, fica
transferida para a do 26 do corrente.

Cascadura, 8-8-1S. R 1893

G-UL-ra Z-tax-id-a* © Segura

W^^mBmam.
COQUELUCHE

.¦¦--_'W,._-»? -*-_,-*

DE
Recommendado pelas Summidades Medicnes

Pharmacie du CAPIT0Í.E em T0DL0ÜSE (França) e om todas pharmacias

CHAGARA
.Vende-se tana com regular cisa de

moradia e para negocio, muito bem si-
tuada «11 logar dc futuro, subúrbios
tlüst.i capital, l>or 3 contos; informa-
kc ti 111:1 C-. Câmara, aijO. (912 J.)

PENSÃO TORINO
Boa pensão, variada c farta, tempero

para todos os -laladarcs, fornece-se
para fora ás cxmas, familias. Preço
módico; á rua do Cattete 11. 104, so-
brado.

Bexiga, rins, próstata e urethra
A UROFOKMINA cura a Insulflelen cia renal, S3 cystites, pyelitcs. neplirites,

urethritti, caiarrlta dn texisa. inllanuiuç ão da proatsta. Dissolve as arèas e os
cálculos de ácido urico e uratos.

nas boas pharmacias-rüa v de març017"alügam-sF Deposito

Iainda3 salas niobiliulas; na rua do¦Rezende 104, bondes á porta. Luz ele-
ctrica. Banhos quentes e frios. Tele-
phones. S 9116

CASA

GRANDE DESCOBERTA
o AI-ISII-11

Produeto espscial para alisar o
cabello por ma;s eocarapinliado.

crespo ou ondulado que seja
VIDRO, 2$ooo. Vende-se:

ARMAZÉNS GASPAR, praça
Tiradentes 18, Perfumaria Lopes,

Uruguayana 44 e no deposito:
DROGARIA RODRIGUES, rua

Gonçalves Dias, 59.

PHARMACIA
Trocisa-sc de um .praticante; na

;, I.uiz Gonzaga 66. 187

Pessarlos Wtlkerson

PHARMACIA
Procura-se uma para arrendar, qual-

quer localidade, até no interior. Car-
Ias informando para A. P. Lima, R.
Antônio Idos Saptos 21, Rio.

J 1334

.570, rua N. S. de Copacabana, 570
— Lavagem chimica — Limpeza a sec-
co — lAUcndc-se a chamados pelo tc-
lcplione sul -. 209, Serviço a domi-
cilio. (A. 1781)

Doubie phaeton "SP/V
DE is|_o IIP

Vende-se um, cm perfeito estado,
por. preço muito vantajoso. Trata-se ú
praia d^ -. Christovão 11. 140.

AGNELLO CORRÊA
Pcdc-sc ao fiího do fallecido Agnello

Corrêa cornpare-cr ao Archivo Nacio-
nal, para negocio de seu interesse,

Uio, 5-8-916. 814J

Quando faço compras, não es-
quoço o

Hllillllll
lli

poise o unico preparado com o
qual consegui ter cabello e não
ter caspa.

Não acecitem outro em sub-
6tituição; exijam o de OLIVIER,
que terllo resultado seguro.

Vidro 33000
_E_._r_ -toda.» as

per í ttmarias,
drogarias

o pli.£tro_-iciaí3
o na "A GAKRAFA GRAI*ÍJ)E".

Ci-ucnainiia GO. (A 1787)

Precisa-se de uma. par.-t moradia, nas
imnicdiaçúes do Cattete ou Gomes
Freire, construcção moderna. Resposta
para este jornal a S. C. S 17J6

& c.
CASA FUNDADA EM 1878

Únicos depositários <lo cimento inglez "WíIITB.
e BROTHKKS", tinta hy^ienica OLSINA,

BAiiNOL rri--Xr>I-»0 p-ira matar o carrupato
do gado

TELKPííONR 274 - Rua do -.osario 55, 58

DR, VIVEIROS
Consultas na pharm.icia Mullet, nas

fregundas e sexta-feiras, du i ás 3 Ja
tarde, á r. Frei Caneca 5-. Telephone
C. 105*. mi J

GATA ANGORA
Fugiu uma cinzenta de grande estima-

ção da casa, 3S0, ra rua S. Christovão.
Gratifica-se a quem rcstituil-a.

(R 1227)

PÍLULAS de eafebana ar\t»r*eti
í-sOa-ti-inlio

oirr.AJ*i
Sozõe(«-l>I alei tas

ITebres palnstros
Inte-rniittecies

I-Jcvralgpia»»
Sulío c-idad. som aa Iraltaç.cg o falslficaçòos

ümeos deposiíarlcs, Bragan-ja Gid & G. -Rua do Hospici. 9

ATERRO
Oil-s: de icrra muito lioa num jarüm

o;: horta, a rua Benjamin Constant nu-
mero 12<i fl. K 1269

AO PUBLICO
O oleo ílo cahrllo, em geral, suja *

iroln dos -casacos; -para 'remover este
Ema" basta -ppucar o Electric Japonei,*]Uo além diíto tira 40-Ja c qualquer
«nacncha de oleo. piche, gyirJur.a, ctp,
:Vidro 1Í500. Cnsa Birin. A. Cen-
¦trai 131 . ttas perfumarias. (J. 812)

Compra-se uma cm prrfeito eslado c
-por preço razoável; offcrtas para A.
C, Grande Hotel da Lapa. (R 1225)

ÓCULOS OU PINCE-NEZ ?
Mc ,'1 Casa _ Laeroix, na -praça Tira-

dçfiles. 36. Iaá encontrareis pessoa lia-
!'ili'ada que examinará a vossa vista
gratuitamente e indicará o gráo c-aeto¦dis lentes a usardes, quer svjae3 myo-
pe ou presbitt». - . (J 134J

unico meio de evitar radical-
gravidez, pelo espaço que se

E' o
mente .1
pretendalistes Pessarios, além de serem um |
preservativo efficaz das doenças vene-,
reas, são no mesmo tempo de uma I
grande utilidade para a cura da leu- jcorrhéa (Flores brancas) ou qualquer i
inflaminação do utero. '

Vende-se nas pliarmacias o drogarias I
J. Rodrigues & Comp., rua Gonçalves]
Dias n. 59; Alfredo ile Carvalho &'
Comp.. rua Primeiro de -Março n. in,
e nas demais pliarmacias c drogarias do
Brasil. J. 1358-

PEQUENO VAREJO
•Bom negocio. Aluga-se um, 'nn pia-

tafórma da estação de Lauro Miiller.
Trata-sc- tia rua dc S. Christovão nu-
mero 561 — .ticetirsal do Correio

(J. 1062)

CHA DA CAMPANHA
Este cliá tém o virtude de t tornar a

pelle m.'a"Ín, rosadn e linda; evita as es-
pinl-as, manchas, rnsas, etc. Excellente
nai doenças dos rins. bexiga e urinas e
elimina e evita o .-.rido "urico. A' venda
em todoa armazéns coiiíe-tirias e phar ma-
ci-*"*, Depo?:Uno: Pedro Martins, rna n'e Maio n. 13. O 743o)

MME. JOSEPHINA
Particina-sc a sua mudança

rua da Alfândega i.v.
para a
M 1813

NEURASTHENIA
Eu soffri horrivelmente desle mal du-

rante muitos annos, tomando tudo
quanto me indicavam sem ter tido um
pequeno allivio. Hoje «cho-me perfeita-
mente boa. graças a um remédio que
uma casualidade me fez conhecer/"-- En
agradecimento, indicarei ao« que sof-
frem das conseqüências desta mal, como
•ejam. anemia, moléstias nervosas,
palpitaçSei do coração, etc, como po-
dem recuperar a siude. Escreyer a
D. Amélia C, i Cslxa do Correio jj|,
Rio d< Janeiro. ~"~  

""--•-.
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PROFESSOR DE INGLEZ

Lições praticas e ilieoricas, duas
vezes -por semana, 5$ooo mensaes. Kua

| Mariz e Barros n. 3-|6, casa 5,
J. 7813.

PHARMACIA
Por preço módico e com urgencial

vcndc-se uma. 0111 Botafogo; informa-
çõea á rua da Quitanda 11. 120, i° an-
dar, com o dr. Moraes. R. 1248.

(Gt-YCEROHHOSPHATOS tio CAL. o do SODA)

\0 unicoPhosphtto assimilável QUE «30 FíT.G/l o -STOISJIGO
ADM.TTIDO om todos os HOSPITAES do PARIS

Infallivel nos casos-do fídCflitismO, DeMldadB
do3 Ossos, Crasçenca das- Creanças, Lactaçâo,
GraoidBZ, tieurasthenla, Excesso de Trabalho.

Muito agradável d- tomar, n'um pouco do água ou leite.

VSKOA pon Junto : 13, Rna da Poltsy, PARIS, >»
csconrm.se »¦* pniHCiHes^HÁiiiiÁOiÁS.

PI Hofre-Pame d© paris
GRANDE VENDA com o desconto
de 'j0 em todas as mercadorias

AUTOMÓVEIS
Na casa dc -penhores á rua 7 de Se-

tembro, 235. vendem-se dois automóveis"Bcrliet" "landaulet), e um "Pope", 110-
vos. Preços vantajosos. ' (9429 J)

AUTOMÓVEL
H1EYER

Vonde-sc um bianclii
particular, com_-potico
preço; na

próprio para
uso e módico

rua Pedro Américo 11. 70.
(R. 1917)

¦¦¦¦-¦ rim ¦—BriiiBBa>_awP3g " "acaaiM«a._M__rrf

Gollas de Saude
TÔNICO REGE.VUUADOR DO ORGA NISMO E REGULADOR DO VENTRE

Curam doenças do estômago, fígado, intestinos, dores rhcttmatoides, nervosismo,
enxaquecas, ncvralgias, Jiemorrhoides. fraqueza geral e doa órgão da geração
e inanclias da pelle. Depôs tarios : Drcgarias: Pacheco, rua dos Andr.idas
n. 45—Rio; Barucl _ C, rua Direita eu 1 — S. Paulo. (A -So)

CASA EM RAMOS
Vende-sc uma liem localizada, com

terreno, jardim, uma bella vista, com
agita, electricidade, banheiro de ferro
esmaltado, W. C, tres quartos, duas
salas e cozinha, á rua Miguel Ferreira;
para informações, na Casa Merino, á
rua do Ouvidor n. 163, com Fernando.

J. 1674•

AUTOMÓVEIS

AGENTES
vender uni artigo de primeira
precisa-se de agentes activos

Para
ordem .
cm todos os pontos da Republica. I.u-
cros
Cartas

certos de 60 a
a Antônio M.

fayette — Minas.

80 por cento,
de Soui», La-

-N «JO J

Vendem-se -magníficos, promptos
para trabaíliar ca -praça 011 com parli-
culares, "carroseries doub!'--pliactons",
uma elcgaiHc "Barata", todos accesso-
rios para motor 1*. ->¦; vendas a pres-
tações, á nia Thcc-ihilo OXoni. 37 —
Braga, Carneiro _ C. (J. 1084)

DALOEIRA
Vende-se -ma de ferro, cylindrtca,

com im.90 de diâmetro, 4111,75 dc al-
inra tendo a chapa om,oT2 de cspcssti-
ra. Ve. e tratar na cs-raç.lo "Engc-
nliciro Kciva", da E, F. C, B., escri-
ptorio dos terrenos em Sãa M.theus. ".¦*—'¦; 

O. 1963)

Passa-se o contrato dc uma boa casa
para negócio; na rua Dr. Dias da
Cruz, está alugada. Trata-se á rua
Cachamby n. 158, Meyer. 1873 J

Cadella fox-Terrier fugida
da rua Barão do Flamengo 18. Typo
grande com _ manchas pretas na cabe-
ça. Gratifica-sc a quem der informa-
ções. M 1816

PÊNDULA BRAZIL"149. RUA DA QUITANDA. 140
REIiO-dAIÍIA BUOUTERIA

Especialidade em concertos de reloeios o jóias n preços módicos—
Grnndo sortimento de reloeios Vicia, Torro o outras qualidades"CLUBS MAISOXXETTE" — Jóias e relógios a prestações semnnaes

de 5S000. — REOEBESI-SE ASSIGNATURAS.

MALAS
Quem quiser comprar malas

baratas, só na "Madrücnha" —
chal Floriano uo.

boas 1
Maré.

OURO A 1$800 A GRAMMA
PLATINA 6S200

Prata 30 a 60 rs. a gramma, bria
lhantes, cautelas do Monte Soccorro •
de casas de penhores, compram-se 4
rua do Hospício n. 216, hoje Buenor
Aires, unica casa que melhor paga.

J 2011

AS PESSOAS DE COR
Conseguem tornar os seus .cabello.

lisos, por mais ondulados ou encrespa-
doi que sejam, com o Lysodor, que I
infallivel. A' renda em todas ai perfu-
marias de 1* ordem e na "A' Garra-fr
Grande", á rua Uruguayana, 66 e Ave-
nida Passos 106.

PERESTRELLO & FILHO
Vidro 3$ooo, pelo Correio 4$ooo.
Em Nictheroy, drogaria Barccllos.

R 176*1

COSTUREIRA
Precisa-se de saiciras e corpinheiras,

na praia de Botafogo, 390. 416 S

SUOR FÉTIDO
dos pés ie dos sovacos, catinga, frieiras,
comichões, etc, desapparecem rápida-
mente com o uso do "Suorol". Preço
3*, pelo Correio, *$5oo. Vende-se em
todas as drogarias, perfumarias, phar-
macias e á rua Uruguayana 11. 66. Pe-
restrello & Filho e Avenida Passos 106.

A 1783

Curso de preparatório
MENSALIDADE -5$ooo

Diurno e nocturno. Professores da
Pedro II. Rua Sete de Setembro xof,
i° andar. S 333

LUSTRE PARA ENGOMMADOS
O "Brilho Mágico" communica um

extraordinário lustre a camisas, punhos,
collarinhos e a qualquer peça de roupa
Endurece e prolonga a duração dos te-
cidos.

Vidro i$ooo. Pelo Correio, 2$ooo.
Na "A' Garrafa Grande", rua Uru-
guayana, 66. A 1784

AUTOMÓVEIS
Vendem-se por preços módicos supe-

riores para a praça 011 particulares e
bem assim uma "Barata" para quatro
pessoas; vendas a prestações. Braga,
Carneiro & C. 37, rua Theopliilo Otto-
ni, Rio de Janeiro. (B 880)

"MIL A"
Brllhantins concreta com petróleo,

deliciosamente perfumada com pene-
trante e escolhida essência, dá brilho
e firma a cór do cabello, ao contrario
das demais brilhanlinas que tornam os
cabellos russos. Vidro, 3$ooo. Peja
Correio. 4$ooo. Na "A' Garrafa Gran-
de". Rua Uruguayana, 66. A 178;

APÓLICES
Perderam-se r,3 apoíiees de 1 :ooo$oo»

de n. 278.083, dc 500$ dc ns. 584 e
641 e de roo$ de ns. .1.336, 3.337 e
2.473 todas de juro de 5 ']', emittidaí
cm lati para liquidar cs compromis-
sos do Thesouro, cm fia pel, anteríoref
a 1015. averbadas em nome da Compa-
nhia da Estrada de Ferro nordeste do
Brasil. Rio de Janeiro, 27 dc julho da
1016. — O presidente, Joaquim Maclia-
do de Mello. R 8821

DRA, M. DE

0 SUCCESSO NA VIDA!
Se qttizcrdes progredir na vida, do-

minar os outros, attrair portanto a
Felicidade; procurac desenvolver o
vosso PODER MAGNÉTICO, tomando
o Curso de HYPNO-MAG-NETISMO.
do professor KADIR, na rua Maj^:.
Barros 87. Polo seu mctliodo
sino, qualquer pessoa, cm 8 Xfi
poderá infl-rciar e dominar,
tros. Lições t.eoricas nos dj,-1
praticas aos ¦.*ti.,-;!.ine_os._u #

o pàcn-
.íções, ji

os ou-
.^í.i* uteis, e

R 1877

Precisa-'-.- -1
o capital -.'
a direcção tri
situada nr- ei
tida e afregi,

^CEUTICO
n pliarmaccutico com
-oo$ooo, para tomar
a de uma pharmacia,
da- cidade, bem sor-

ío-diçõeldh-,'"''*1*1* Q**em. "••ve.r, na'
H> nu. i C-a cartas a J. de Almel-" ,PW* *.V*à_» deste jornal.

6

Em_ optimo_ local, sortimento novo,
fazendo regular negocio, conrpletamen-
te montais- «Ij^rc de qualquer ônus,
dinlA*uio 'aluguel, ' 

;mde-sc P»'
...'Híos do justo valor, i^r..na0. - .
o proprietário estar na df*r-íí5ao. ,aa
casa. Informações na Drogaria Pacnt3-
co, á rua do llospicio. (R 1932)

muito
poder

S B-SÍ

Pomada anti herpetica
FORMULA DE L. R. DE BRITO

Afprovada o premiada com mtdolhi
it oura

Infallivel o» empigeni, darthroj,
sarnas, lepra, comichões, ulceras, ecie-
ms3. p.nnos, feridas, frieiras e todas as
moléstias da peite Pote i$soo. Depo-
sito; Drogaria Pacheco, rua doi An-
dradas tt. 45 t Sete dt Setembro. Bi.

<R H)

Especialista em creanças e com lon-
ga pratica nas moléstias dc senhoras,
irata de todas as doenças infeccionaes,
Hemorrhagias, Suspensões, etc. Attenda
a chamados. Telephone, Villa 2.578,
A's quintas-feiras, grátis aos pobres.
Consultório, rua do Theatro 19. 1° an-
dar, das 2 ás 3. Residência, rua Ibi.
turuna, 107 (antiga Campo Alegre).

813 J

AOS DOENTES DO ESTÔMAGO
Que nos mandarem o seu endereço,

acompanhado de um sello de 100 réis,
para a resposta, indicaremos, gratuita-
mente, o unico meio para obterem innj
cura verdadeira e radical.

Cartas á redacção A'A Abelha,
Villa Nepomuc 0 — Minas.

até 21 de junho.'
J 88.1

CACHORROS
A lepra, sarna, gafeira, dárthros »

todas as manifestações malévolas da
pelle, nos cachorros, cavállos, gatos a
nas varias espécies de gado, são cura-
das com o " Sabãc Dogue". Este aa-
bão mata ot piolhos, pulgas, bernes,
bicheiras e os carrapatos noi aniinaes.

Lata 2$ooo, ptlo Correio 3$ooo. Ve'
didot 3. Pereitrello !t Filho, á rua Uru-
guayana, 66 e Avenida Passos 106, 1

Em Nictheroy, drogaria Biroellos.- 
g iyír

MUTILADO 4. ilegível

¦¦¦•¦71

-



* _.->_»*- -*•. ;ím__«i-».''''

..*
_¦;¦.

•Í.V

¦ *"^Í_ÍW'^_

P:;.V,f_»,'.f í¦-.¦S*.'-'^ ''

T_f
JQKKE^^

Acção entre antigos i

r Dc um anel de ouro com dois bri-
Ihantes e um rubi, que devia correr no

j dia 8 do corrente, fioai transferida
para o dia 2 dc setembro. S. 2059.

DR. SOUZA VARGES
:. ADVOGA1DO

' 
Ciuiai eiveis, conimerciiei • oiphano-

lógicas — Rua Sachet, ., telephone,
Central, 3.460. J. 6»_s.

. Segundo andar, predio novo
Aluga -se o segundo andar da rua da

Quitanda n. 133, entre Alfândega e
General Câmara, próprio para familia
ou grande escriptorio, J. 20,36.
_-¦¦ ¦ ¦¦ - *¦ —- ¦.¦__..,_¦

; Pensão Paulista Familiar
Rua do Catlete, 94, 1" A.. Salas e

quartos bem arejados e decentemente
mobiliados, para easal e cavalheiros de
tratamento. A comida é brasileira. —
Fornece-se pensão a domicilio e accei-
ta-se pensionista para mesa. Asseio e
hygiene. Preços módicos. Teleph C
3.814. J 907

CAIXAS DE PAPELÃO
Fazem-se para pharmacias e perfu-

marias, taes como ampolas, vidros, ga-
vetas para papeis, redondas, pós, sabo-
netes e outras, tudo com perfeição ad-
miravel. Rua General Canabarro n. 21.
C. Lemos. J, 1680.

CONSULTAS GRÁTIS
'Dc 11 ás 12 e de 5 ás 6 da tarde.

Pharmacia Americana Homoepathica.
Rua do Cattete n. 300. M. 1778.

Homoeopatltlcos videntes
A todos que soffrem de qualquer m>

lestia, esta sociedade beneficente for-
nece, GRAUUITAMKNTB, diaitio-tioo
da moléstia. Só mandar o nome, edade,
residência e profissão. Caixa poüal nu-
mero 1.0.7, Rio <le Janeiro. Sello para

resposta. 108 J

TERRA NOVA
Vendem-se dois cachorros e uma ca-

delia, com dois mezes de edade; rua
do Cattete n, -104, 1° andar.

V. Ex.1 precisa
col.ocar dentes artificiaes ?

Não se deixe illudir, pro-
cure um especialista, porque
ene gênero de trabalho exige,
na verdade, estudos especiaes,
que falham por completo á
maioria dos dentistas, que di-
videm a aua actividade pelos
diversos ramos da profissão.
Nio aconselhamos v. ex. a
abandonar o dentista de sua
confiança, mas a procurar-nos
de preferencia, oxclusivnmen-
te, para coliocação de dentes
artificiaes, por ser essa a
oossa especialidade e por estar-
mos convencidos de que os nos-
sos trabalhos executados por
systema novo satisfazem
mesmo os mais exigentes, sem
que cobremos por isso preços
exagerados. A primeira cônsul-
ta para informações é inteira-
mente gratuita. Dr. Sá Rego,
Especialista — Rua do Car-
mo, 71, canto do Ouvidor.

A 4641

VICTORIA E PARELHA
Compra-se uma victoria em hora es-

tado, com boa parelha de cavalllos, ob
sem a parelha; ou carro e parelha si-
paradamente. Offertas por escripto á
Pinto, Lopes & C, rua Floriano .Pel-
xoto 174.

MACHINAS
Vendem-se iduas completamente novas,

sendo uma de serra circular, plainã t
apparelho de furar; e uma outra de
serra de fita combinada, com tupia e
um motor de 7 cavallos; trata-se na-
rua do Senado n. 63. (J 1645

OURO 1$800 A GRAMMA
Platina, prata e brilhantes compra-ie

qualquer quantidade, na cila "Meridia-
no", rua Uruguayana, 77. S 830
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Paina de seda sem caroço
Kilo 2$200, na oificina e deposito

dc moveis e colchoaria da rua Frei Ca-
neca 309, próximo à rua de Catumby."

S 1863

• THE__T__0 REPUBLICA •
EMPRESA OLIVEIRA. _c O.

LOTAÇÃO 4.000 PESSOAS

Preços

ESTRÉA DOS ARTISTAS

Films da Empresa Pinfildi — Apparelho
Pathé

Orchestra sob a regência tle RAPHAEL ROMANO
Frisas, 4$o_o; camarotes, 3$ooo; balcões poltronas, $500; galerias

c jardim, $300.
SESSÕES CONTÍNUAS DAS 7 A'S II HORAS

4 GrIBSODSPS
nas __.;¦_ danças americanas

SERÃO EXHIBIDOS OS FILMS:
A CIDADE DE SPEZZIA — Natural — Cines — 1 parte; AMOR DE
POLITIQUEIROS — Drama — Sliandinavien — 4 partes; QUANDO
A CORNETA DA' O SIGNAL,— Drama — Ambrosio — Capo-izi — 3
partes; A MAO ACCUSADORA — Drama policial — Milano — 6 partes;
A MULHER ADVOGADA — Cômica .— Power — 1 parte,

PELA ULTIMA VEZ

O TANGO ARGENTINO
Sabbado — Domingo — a u-nicos espectaculos pela companhia RUAS. que
embarca para a Europa no vapor " Desna"

A REVISTA PAULISTANA — "A PICARETA" (J 1972)

THEATRO MUjVICIIP/VL
Concessionário Walter Mocohi — TEIMPORA-

DA OFfriCIAl- OE 1916
Grande Companhia Lyrica, do Theatro Colon de

Buenos Aires, da qual faz parte a
celebre soprano

MARIA BARRENTOS

Luxo e

Conforto Elegância
Empresa DÀRLOT St C— Avenida Rio Branco, 151 e 153

Hoje Mais p nrandi.so li que fará época Hoj.
Trabalho «Extra» da «Red

Feather», onde sobresáe pe-Ia suai graça, belleza, fasci-
?í_ _,°«fl_?_ iguice' a artistaMARY FULLER, a favoritado «écran» americano,' en-carnando o papel principaldo poema em cinco actos
'^~—~- 

-A-

Em collaboração artística com o Theatro Scala de Milano— ESTRE'A i° DE SETEMBRO —
NA CASA ARTHUR NAPOLEAO — Avenida Rio Branco, im.

CONTI_U*A ABERTA A ASSIGNATURA PARA io RECITAS

PREÇOS DE ASSIONATURA: — Frizas c camarotes dc i» ordem, i:6oo$ooo;
Hitos clc _•", 600$ j poltronas, 250$; balcões A c B, :oo$; balcões de outras filas,
i50$ooo.

Terminando lioje ãs 5 horas da tarde, o pr..so a preferencia aos sra. assignan-
tia U_ tem-porada tio anno dc 1915, roga-:., aos mesmos, virem confirmar os «eus
lugares. 50 "i" 110 acto da inscripção. (J 2034)

MARY FULLER, tanto na«robe tailleur» como em«toilette decoleltée, orna-
mentada de custosos «ga-
lons» '.anto no meio de suas
inestimáveis «fourrures»
como no seu «deshabillé»
estudado, denota a verda-
deira alma refinada de

«grande dame», de coquctte intelligente e de gosto na época
moderna..

MART J. ULtBh
A Rejans am.riewa»

A VINGANÇA TRÁGICA
Tragédia em 5 partes, de grande cspectaculo, onde

será apresentado o trabalho inegualavel do «i-ovelli»,
do «Zaeoni» da tela americana

• • PATHE' • •
HOJE - Grande Bspectaculo sensacional - HOJE

Todos os Groneros— Reportagens, Aven-
turas, Dramas, Aotualldades

A grande occupaçao do Mundo : Um pequeno capitulo :
ASPECTOS DA AL8ACIA RECONQUISTADA

O mais bello drama editado este anno pela Fabrica Eolair (edljao. de Arte) interpretado pelos soberbos artistas
da eicola pura franceza de grande mimica. Mr. Vlolet et Mlle.

Emili Lyn—3 acius de vida moderna

UINGANQA DE PRÍNCIPE
FLUMINENSE JORNAL

Ao mesmo tempo que oi Jornaes do dia
• As grandes actualidades cariocas, destacando-se
além das modas, os factos de hontem : A Expo-sicão Canina e a Festa do Canto do Rio em Nictheroy,

0 Brande Prêmio Dr. Frontin no Derby Club
H J_S_____________!^TT__y^_______f***********-''' Um grande epo-

. deroso diamade
aventuras nas

selvas das In-
dlas-Interpratá-
(Io da Intrépida
Stnh. Oina Mon-
tei,fdl$&o da
Fabriea Gloria

3 «ctos de
constante

emoção

I AS FERAS DA JÜNGLE
Asiombro.o Mm de Ledes, Blepbantes, arrojada travessia de «ma

j| cascata—: _-[_ll_iM»IMIIIlMITMlBll|ll"llllll||||||HIIWIIl)ilHII||H Blim_|||||_||||||||_|||

I ® THEATRO CARLOS GOMES
Companhia d.e,_es__c_ do Ed_i_.Tb.ei-.ro

de Lisboa — Emprci.ii Teixeira Marques
_ O © TODAS AS NOITES • • •

SESSÕES
A-s 7 _|4 e 9 3j_

a revista-fantasia, em 2 actos e 7 quadros

O CINEMA AVENIDA-
.082 I

___________ I Ml Ml _¦¦¦ ______r___W«1_IIITT__________l—¦¦_______ [II l_ll II _¦*¦_¦¦ lll¦._¦_¦ ¦ MM— ¦¦¦¦Mll_l__l____if _____ ____________________________________________________ "^^

H HilHKJI ||U!ldW_t___l D__H_K_I _tti™ _""' ** ¦____________________¦* :4___gg_ _____Sjj/gl ,^^i^^^__.._il^f^_gg^|fa_h*Tg«^j^J^gfc(^jg^:t*l

¦ ______" '' '.**¦'¦' '-_S^___________________P^ ____________' Ü^W__B __¦ __t"'______i __-_jfi*fi

ELEGÂNCIA E CONFORTO
R

¦____•____.' CÍ. __ _. ¦

O
DIABO

-4
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TOMA PARTE TODA A COMPANHIA
Brevemente: O casamento «I_ Ci ¦>_ LA-TUOO

Bilhetes á venda na bilheteria do theatro. PREÇOS - Frisas ecamarotes de 1* l.SOOO; camarotes de 2- 10$0(_- cadeiras de 1* 3Ji_0;
cadeiras de 2* 21000; Galerias numeradas, 11500; Entrada geral ltuOO.

_S3_SS___fi__£______£»_id__^ ___________K_l_____íi___5_n

PATHE
O grande cinema da moda insuperável

E do Pathé tudo se pode imitar,
mono» o» «eu» PROGRAMMAS

•QT7XZ_-_Cl_&.-_P*_3IX__t___

A Máxima Trindade Realista
O assombroso estado da Tida dos apaches:

Jflmas tenebrosas

O celebre E. Ghione, _o papel de .A bella HESPERIA, no papel de ... .A arrojada e linda A. ZAMBÜTTI, no p. de
ZA-LA-MORT
CASQUE d'0!_

 _ZA-LA-V1E
Cinco actos formidáveis : Na Taverna da I_a — Ni*Penitenciaria— Na alta Roda — Na RodaInternacional—Amor de Apache, amor vermelho 1

Duellos á faca entre apaches — Assassinato deZu-La-Vie por Casque d'Or!
laiiiUiiifliiinuiM

________ O ___-__*
CY0X.0 THKATRAI, URASH.KJRO

IS______SE2__B_HC_3a__
ES ___.__¦ R ES

Grand. companhia italiana de o peretas do CAV. ETTORE VITAI.E

AJSk 8 -53 3t•__ PA. ISTOX __¦___
HOJE | 8- RECItTdE ASSIGNATURA '| 

HOJE
representação dn owrcta em 3 actos c 4 quadros do Claville mus,

do maestro H. Hervé

WHT IMflMIELLE NITIIUCHEl^i
( SANT-_!__El_S_X.X,l_»-_5_.)

Dlonisia, NII.DE DB XUCHIELI; Celestino, 1T.IO IlIMiTIVI. fí _
jor. EDOARDO TORNAR; O tenente, AL__ 10 DK' TOllIÍ. A _,2_,_ANGELINA RUBILE; Ivoriot. LUIGÍ GOTTARDl* O __•_,« fâ??>
DE MARIA, etc. Educandas, artistas, officiaes, eiiipi.gados._- Brilha,-mu-e-en-Dcfae". Maestro director d'orchestra: ERNESTO MOGAVER0.

Bilhetes 4 venda até âs 5 horas da tarde na agencia do "Jornal do Brasil"

or^el^ÂNl^lNl 
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a39Íg"Jtura- V™™ H-presen,aç*03i ,h

ODEON
» O COMPANHIA CINKMATOGRAPUICA BUASILEIIRA O

Om snecessos do Brasil no Estranifeiro, revelados TT.r_ T __-*-*-V^w -l-J ao próprio Brasil, em um
Tivemos hontem, durante as sessões da soirée, como nns da matinée, os nossos dois

salões sempre funecionando — Eis o valor deste film

A Embaixada Brasileira na Argentina
FILM INÉDITO - NlO CONFUNDIR COM OUT_0 JA' EXH1B1D0 NESTA CAPITAL — Trabalho exa-

cutadü pelo enviado especinl da COMPANHIA CINKMATOGRAPHICA BRASILEIRA Junto _ Embaixada Bra>
slleira, o hábil operador cinemutographico Sr. A. Botelho. 

Duas semanas passadas em Buenos Ayres, acompanhando os passos triumphaes de RI'Y BARBOSA
— Film completo, com informações sobre a nossa Embaixada e sobro as FESTAS DO 1 ENTENARIO AH-
GENT1N0 : A rovisia naval, a parada üas forcas de terra — Os mutches de fontbull com todos os seus inci-
dentes —O BARROSO — Ruy Barbosa na Faculdade de Direito, onda pronunciou o formidável e celebre dn-
curso, etc, etc. - O MAIS COMPLETO TRABALHO NO GENK1.0 - LOUVOR A INDUSTRIA NACIONAL.
COMPLETA A Cemáralrla 

"ínter.ss_nte 
film dramático de ENREDO POLICIAL. Scenas im_

PROGRAMMA M t-SIII -.1 CtlUC. pressionantes,executadas pólos artistas da fabrica GAUMONT

Cinema-Theatro S. José
Empresa Paschoal Segreto

Companhia Molasso
Dramas, Comédias, Musicas c Grandes bailados — Director da orchestra —•¦

MAESTRO MANELLA, c da qual faz parlo a primeira bailarina
ANTA KREMSER

HOJE 3 SESSÕES HOJE As 7, ás 83.4 e 101|2
O dr.raa mímico cm um ;iclo e dois quadro- dc G. MOLASSO, music.i do

maestro H.N RY IIOFFMAXN

Amor d'Apache
(LA PETITE OOSSE)

Tomam parle em todas n_ sessões as tíjip. nrt!___ lairtorai: RINUZZA MIAcantora a volx e AS VIOLET.AS ducttista. portuguesas. '
As sessões principiara, sempre pela exliibiçío de "films" das maisreputadas fabricas. PREÇOS POPULARES

.__N__•_."',._! _¦ ]-oU' S: Pedr,0' CaiIos Gom" c Malson Moderm, ha-Tira matinée aos Domingos, ás 2 i\a. -r 3[03)

^mm'mmmmmmmmmimmmmMW\mmmmmm\mim

IMEMâ ÍBIS I
Empresa.!. Cruz Junior——Rua _a Carioca ns. 49 e 51 mK.o_r__s - EM MATINÉE e S01REE- SOJE §

Kcpcn;80 ce um pto_ramma que é um verdadeiro cspectaculo tlicatral B• .ILMíi QUE SAO DUAS MARAVILHAS — 10 g
ACi'03 S.RPREHEHDENTES §Sua taça de amargura S

_.._;_. irr_:idio..n - \, ; ¦ .¦-. m_i. _... i._n__. _ _.i_ ... *^ i__

Tn__ATRO S» PEDRO pa_o_io-,i!_osr<.t
CÉPÃNHIA DAS ESTRELLÃS MÜNDIAES

HERMAM - LA FOLLET.E - RÜSH LING T07
HOJE — 2 sessões: Ás 7 3/4 e 9 3/4 — HOJE

O GRANDE SUCCESSO DO DIA!
Todas as noites novidades Números novos !
Snccessi) do no- w ¦ 0/\T T nmmn
tarei illnsionistaJLi/V t V7 Li Li Ei Â 1 Ei

ODEON
• COMPANHIA CIKEMATOGKAPHICA BRASILEIRA % #

QUINTA-FEIRA — JJm novo trohãl^~JnTere88mite
FILM DIO MY8TE3H10 Ki DiC SiflNSAOÂO

W o "31" 3srEa-__^,o
Enredo admirável e emocionante — Scenas bellissimas e' attrali. ntes

*.¦.'_.*WB_.T._I__s.-.' -- !

Preatae Tbero. attenção ! tbrevemente: LTDA BORELLI £_ff?gffíSf_ÍÍ'^ MAR-
, . ,,. . \jtxa. iiurciAlj, em umtrabalho mais assombroso ainda, mais emocionante e artístico*•• A FALENA • # •

0 maior trabalho cinematographico até.hoje apresentado 111

Coin p-oRramn.ii inteira
LA FOLI.ETTE na America do Norte

GITAD
SEGUNDA P»RTE

mnnte n_vo para esta capital
é denominado o RS_T DOS PRESTr

ORES

PROF. DR. H E R IVI A ÍM
O REI DA ELE

O PROF. HERMAN, passará pelo co
VOLTS, força esta superior a que c app
York, para executar o. condemnados a m
Prprnc — Frizas, u$; camarotes de-ricijUa 3«. polimos ,],. lf> 3j. p0|tr
geraes, soo rei».

Nos theatros S. Jo_. S. Pedro, Car
ma_i_.ee aos domingos, na 2 i}_r.

ikICIDADE
rpo uma corrente electrica de iod.ooo
licadn na cadeia de Sin-Sin, e;n New
orte. Fará mais diversos trabalhos,

iâ, io$; camarotes de 2», 6$; dialineta-s,
onaa de 2a, 1$; galerias nobres, i$ooo, e

los Gomes e Maison Modcrne. haverá
(R 3104)

THEATRO APOLLO
Companhia do Polytheama <lc Lisboa

i;(_a;s 7jj2_) ( Hoje: ) ( a'S gjiL)
A REVISTA NACIONAL UE GRANDE EXITO

D ram;

Pro tagoni*. ta:

j

A

.. pela fu. hclleza e pelo seu
da fabrica UNIVERSAL

ida, actus tora c admirável artista
C."I-__0 MADISOI.

I¦
II
Ii
B

ITA' EALVA
CORAÇaO de mármore

Drama violento —. Scenas soberbas
, FI,-.M EM í "O.Noo-i ACTOS UA FABRICA FOX-FILSISDrama de ódio, scenas Hohtrba.-i de paixão, dc intrigas, de vinganças. — A

.... tortura da consciência culpada, o remorso, o castigo... Híiim grandioso adaptado do magistral romance de EMILE ZOI.A g
T.IKis. .^A. R A QUIN |rrotagomsti: — Mais uma linda ¦ lista, cuja fama ficará nos annaes cine- B

matographicos m
Viiuet;* ilorner _

no papel de Tbcreza Roncr HCOMO EXTRA NA MA.ÍNÊE: 
H

Tempos de escola ~ Co'1"!*,ia,?-' .Ç^ebre fabrica "lko"
*¦  .tia Universal),

Quinta-feira . 
¦> 

.i
h fta______________»ia^í___B^ggS5S_*3______^^

I ^•m_?,?ER',Es.--a-'al'rlcaUNIvi_nsAi ,¦

m—mmvmammmmm3aím£%.'M:,'M.2Ti í_ tr _•

Attyição ! ! |
Como .óniBnto g
ÍRIS sal.fl pr ipor- %
clonnr nims (rr;ii_ H
diusos inicia na S

A P4TRTAJi in 11.111B_ tu t. r.. o >Í4 '' • » •¦

a_____B___a_____B__-_a_-_-Br

Ignacio Peixoto c Filomcna Lima, nos prineipaes
papeis

Othelo de Carvalho (Comadre) —Salvador da Pátria
Antonia Denegri (afilhado) —Chiqufnho

ROSITA RODRIGUEZ ""NO SEU LINDO
REPERTÓRIO

SUCCESSO COLOSSAL DE TODA A COMPANHIA I
Amanhã — A's 7 :|a e 9 3I4 — STA' SALVA A PÁTRIA.
A SEGUIR — A revista de Cândido de _[••.••_(") FOT TFMPO

IR -074)
___!__B_-_-r__e-v_i

Castro, Luiz Silva (Salviliua) e Octavio Rangel

_T__-CES_____l?___tO RECREIO

I*^___^ 

CINEMA IDEAL «££¦> |

^s^v*^riiffitf*,*!'^ <?C jP a psycologia ^T*«^v 
" 

MS°UB 'P: 
//' do crime, do luxo \ ^A-MOr Hj

^¦"""^ II dos amores desregra- 'X ff~ _. li
# || • // dos, do vicio - A vida do i jl ® 11| g 1 B

* o*3' ^^ I antros, dós ba_.iiu.rcs, \\ ™A 
| 9 § <o j -__W jjjg

' - v «grand monde» — I | ^ m *

_._¦__ \\ ¦*• vaidade e o capricho // ¦_•_¦»••_ ü
S** 'Âf* \ femininos I ,_/„» 9 **!&_ W

^* . -*• V_ t_í __5*^ ^ss^^-on ^y m'¦

imwtmmmmm ••¦¦¦¦*¦¦¦••"'¦.¦¦aJ.B-iJMWiiiiTO^ , __, - ¦--«-*«if*TrLr__-^Jlf_-r-^^^ __. __  jh. uj^___*r_-Tva_v__T^r:.Tsiflejrri _i-.-_íü)w_w_(1___!T_íi

CIR5r.° p^rrb
Terça-fejnUMe Agosto de 1918

Grandes Debutai"
De parte dalhe Olympfan tronco

0 DE.L8CÍIDII.I MlUUIAl__¦__,—^^, ms». .^t,
noa seus difficeis exercícios
Grande assalto de lio»tomaudo parto Boxeado»«es da Academia de Box.

E 0UTÍU« E_TKfi'AS
Segue o Exito

da Companhia
Tem tido continuas enchentes
i___________^ 3113

dn_1_, .0r11,."ll'.a E'l»=s**-o Nacional
Sninell. r""' 

'_• Enll'r«** A"™^ ..i-pinelli _ Companhia de BENJAMIM
DE OLIVEIRA

Hoie ~ variadissimo — tt^;_ilUJC ESPECTACULO *"OJ 
.

SUCCESSO SUCCESSO !
Novas estréas

programma monumental
Na 2' parte do espcctaculo subira á -'enn
" «MnpoigJiitc melodrama do BENJAMIN

Companhia Alexandre Azevedo

DE ÚLÍVEIKÁ, com i-indõs nuinei ¦> d.
. i'.;V. ,'í'--, c:''i!:la<l° nioestro PAULINOSACRAMENTO intitulado

A VING1ÇÃ DO OPERAR
A acção da peça passa-se na» Iru

de Hespanlia — Luxuoso p»nla-ro..eslumbrantes scenarios.
HOJE — TODOS AO CIRCO — H
Suecesso garantido I Preços do eo _

Depois do espcctaculo, "haverá 
I

para todas as unhas.
AVISO — Acham-se cm ensaios

mediando co'i'._ics militares — "o
MftMÊ", e a mágica — "O GALL'">
TORRE. ¦__-._.
._Iív-._YILH0S0 ESPECTACULO
AMANHA. (]{ j

¦ia o

OJB
ume.

• dea

. co-
2E'
D/l

a_-_g__3________iB^^ H_5__5_EWfft

I A's 7 3(4- 3 HOJE 8 A's 5_ 3_4-
¦^-nT_K___t_-Kcvvr?_. •__¦'• -. ,í-r.-!_Í] M^x-.\^^ ^•cs:^. ^i-xrviir^r:-. i^^_;,--x I B _?0!e_I_tSt_S__O_x__9

Especiuciilos chie?, freqüentados pela éüíe carioca

1
Representação -a comodm em 3 actos, ile A. Capus, traducoüo deiJoão Luso lt**-_________

S^L,
__a__zz5_____ar____iB_i_»u mp—a_n__»

í^^ |._ SJl.l _U_iiLll_lü_
m—rmiii—r ; — bmbbbpw i m mi mi hihih__iii_h___.__.-i_.iiii._iih iwv--.t. Crer__ild.u d.'01ivoii"a

_r;-_^ i
Crrente O MAlS»w
üOBUHBO DUS |

FILMS POLI- i
CIAES "

A filha!
1

do Circo I
i

\i niltílílfl _IHÍ.__ rtiio Lfl ......—... . ... _^..,„„„—--_.<__.-<*_ _ _, ._Ai.nei. )ü;-..í: _"18 j Mobiliário da -*>egante Marconarla Brasileira
a ammasm\msmmI Amanhã: a's7 _]4 elás 9 3l4: A Iint,a fanecionaria (R 2075)

Protagoniá ^~-
Brlllian*'; *"-COOSBO ^° 'oí,lv a cnmpunhia

_. ¦^i_____ri-_7_-,_!_._i

GUIAA seguir*"
O maiori___í______sso thentral dosto anno

l •_rrj_.aasta-rjcc- _-_^._-g ____'_s__B_y**>nT^r*c^xi*_ia.i_-_fiuujl
^^S-_;____;xa»c.-i3t_i _B__M____S

l^-_5_-S3_S_____i^__gÍ__S____^^^^^_^__^^^g" 
íl^^_^SB5__B___:2-2rS_

Ainda mah; no mesmo programma;

ÍTÍ_,"'>!R-T?S'-ll. .*.

HOJE- Formiuavsl prayramnia novo de grandes aventuras-H3JÈNa nossa tela hoje serio projectadas di-am.itinas aventiiiiis de caça a uni-mães selvagens, condensadas no Impetuoso drama campestre

AS FERAS DE JUNGLAS
(Níiss DA1SY FOKD)EM 5 EMOCIONANTES PARTES-Crlmes, caças infemae . filtras naval.gndasvertlKlnoEfts.raptns, assasslnios o o contraste üo amorDuro eabne.

gado em toda_sua plenitude. Spleotq fllm da proveotn fabrica GLOIUAFILM, de T-rim. — Sensacional!... Ino .mparnvel 1No mesmo p ngramma a delicada obra de arte e senthner.talismo da afa-nuda fabrica tclulr de Paris, sob o titulo du
ir 3 LONGOS E VIBRANTES

I, 
_'i. -¦¦•,'.)¦, t/jr^*"

lâraa^ SP
jfewf. 

''$&'' ''^____\l

Vingança fio Pnnci pe D a vigny \LC%^S E
u; O cotillicto Europeu com os seii3 nltimos bclolins

, ¦ A GUERRA NA ALSAC1A
_____4___S_ a" "'"_ ¦" rm;lt'níe' _.!'_ .d__:.í."*'*-***lc os ORPHÃOS DA __ft;T'\

„ , yUINTA-FElRA — A querida e formosa "DEI-LA IIESPLRIA" e o famoso '. _ I _ \M »¦'•• ,,'. .. • ,
7»n_X%Ípem ?«a»rionae$ acto»: ALMAS TENEBROSAS. O quaternário d?_i;;,e"_ V-!ouí* d"_R» 

"/TlV.. 
_». _A/A-I.AAIE. e Karaful. Interpretócio esmerada c enscenação da Rran.le •*.'-'-. ¦•"'¦¦ liliy',: u 

'„, ' ¦ _,_",,*>,!l .Deusa do Silencio FRANCISCA BERTINE-w drama social cm 8 parle.: NO TURBI ______ Vrrní"5' 
~ A ¦•''•'¦l-llí: •¦Jo Silencio FRANCISCA BERTINEnõ"drâma WiáV"'i_iT|».1e»V'No" TURBHHAO'_o\,i. ío'" 

¦ 
I'"" "u vn-io. A c;culptural Ulna Montt, protígoniiiajatB_s_______gsB_____aisE_3___aa_____r_^^

UTlLÃDO
loss ilegível


